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 سهرة صالة مع مريم ملكة الكون
 

 : تعال يا روح الربترتيلة
 2وأسكن فينا للدوام )هليلويا( 2تعاَل يا روَح الرب )هليلويا(
 2قدسنا لنتحد بالرب )هليلويا( 2أنَت حياُة قلِبنا )هليلويا(

 الردة
 2هلّم تعال يا أَب الفقراء أضِرمنا بناِر حِبَك(

 
 صالة افتتاحية: 

نشكرك من أجل أّمك مريم العذراء التي تجّسدَت منها بالّروح ، الربُّ يسوع المسيحأّيها 
على الصليب ِمن نشكرك من أجل أّمك التي منحتها لنا أمًّا القدس من أجلنا ومن أجل خالصنا. 

عطر محّبتها لك قدوًة ومثااًل كي نسير على خطاها فنغرف القداسة من شفيعًة و وجعلتها لنا 
أسمك المبارك مع إسم أبيك وروحك  ، على الدوام،فنمّجد بأجسادنا وأرواحنا وأفكارنا وأعمالنا

 . القّدوس
الروح القدس، مثلما سكبَت أنوارَك على مريم العذراء والرسل، هكذا اسكب علينا من  أيها

ورة، والفهم والحكمة ومخافة احفظنا بحنانك وامنحنا القوة والمش أقم دومًا في نفوسنا،أنوارك و 
بثبات عظيم في الشدائد، متجاوزين المشقات و الرب، لنسير بأرجل ثابتة وعقل حكيم وقلب محب 

، باآلب واالبن ... ونشهد ونعترف بفرح دائم  والصوم، بالعفاف والصبر واللطف بالصالة والسهر
 آمين والروح القدس إلى األبد.

 
  موسيقى وصمت
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 م"عَ مريم إمرأة ال "نَ  المحطة األولى:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشمعة األولىإشعال 
 83 -22: 1لوقا  ربنا يسوع المسيح للقديس قراءة من انجيل

وفي الشَّهِر السَّاِدس، َأرَسَل اهلُل الـَمالَك ِجبرائيَل ِإلى َمديَنة  في الَجليِل اْسُمها النَّاِصَرة، 
 َواسُم الَعْذراِء َمرَيم. فَدَخَل إَليها َفقال: ِإلى َعْذراَء َمْخطوَبة  ِلَرُجل  ِمن َبيِت داوَد اسُمُه يوُسف،

فَسها ما . فداَخَلها ِلهذا الَكالِم اضطراٌب َشديٌد وسَأَلت نَ ”ِنْعَمًة، الرَّبُّ َمَعكِ  رحي، َأيَُّتها الـُممَتِلَئةُ فا“
َفستحِمليَن  .ال تخافي يا َمرَيم، فقد ِنلِت ُحظَوًة ِعنَد اهلل“ فقاَل لها الـَمالك:َمعنى هذا السَّالم. 

وَتِلديَن ابنًا فَسمِّيِه َيسوع. َسيكوُن َعظيمًا َوابَن الَعِليِّ ُيدعى، َوُيوليه الرَّبُّ اإِللُه َعرَش َأبيه داود، 
كوُن هذا َكيَف يَ “ َفقاَلت َمرَيُم ِللَمالك: ”ر، َوَلن َيكوَن ِلُملِكه ِنهايةوَيمِلُك على َبيِت َيعقوَب َأَبَد الدَّه

وَح الُقُدَس َسينِزُل َعليِك وُقدَرَة الَعِليِّ ُتَظلَِّلِك، ِلذِلَك " فَأجاَبها الـَمالك:  ”عِرُف َرُجاًل؟َوال أَ  ِإنَّ الرُّ
َيكوُن الـَمولوُد ُقدُّوسًا َوابَن اهلِل ُيدعى. وها ِإنَّ َنسيَبَتِك َأليصابات قد َحِبَلت هي َأيضًا ِبابن  في 

. "فما ِمن َشيء  ُيعِجُز اهلل ُر السَّاِدُس ِلِتلَك الَّتي كاَنت ُتدعى عاِقرًا.َشيخوَخِتها، وهذا هو الشَّه
 . َوانصَرَف الـَمالُك ِمن ِعنِدها. َفلَيُكْن لي ِبَحَسِب َقْوِلَك" َأنا َأَمُة الرَّبّ " َفقاَلت َمرَيم:

 
 :تأمل

ولطافة كّلمها اهلل في سكون تلك الليلة، ُقِرَع باب مريم في صمتها المصّلي، وبكّل هدوِء 
فرحي يا من "ا ل، مبادرًا إليها بسالم  مقّدس لم يعتد على سماعه أيٌّ من البشر:يبمالكه جبرائ

تلك رض، إضطربت مريم لاختارها اهلل ومألها نعمًة، الّرب معك يا مباركًة بين كّل نساء األ
 :آلب مخاطبًا إّياها باسمهام مع االكلمات فطمأنها المالك وهّدأ من خوفها وأدخلها في لقاء حمي

مريم" ولكن لم يكن خوفها أو سؤالها يحمل أدنى شك حيال قدرة اهلل، بل كان نابعًا  "ال تخافي يا
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نتظارها تحقيق الوعد، ولهذا بادرها المالك بالطمأنينة هي المملوءة نعمة وقد  من إيمانها الثابت وا 
مريم إرادة اهلل المستمّرة منذ بدء الّتكوين فقبلت فهمت نالت حظوة عند اهلل وستظللها قدرة العلي، ف

بها دون ترّدد، وما كانت لتقبل رسالتها لوال ثباتها في اإليمان ويقينها أّن الّرّب ثابت في وعده لها 
لذا نطلب  .هي لم تنَس يوًما أّنها خادمة الّرّب، والّرب صالح ومحب وكّل ما يخلقه هو حسن

ننا وثقتنا باهلل األب كما فعلِت أنِت دائمًا وأن نختار األفضل بإيمان منِك يا مريم أن تقوي إيما
رادة مطيعة وحب كبير وبهجة مقدسة.   قوي وا 

 
 لي عميو شالما إلخ مليثا نعمي مكوبيتا مك            ترتيلة

 مهويلخ برونا دعليا بطينتا من روحا دمريا 
 مبرخيلي بيَرخ مقودشا يا كلثا دروحا دقوذشا

   :ةصال
ياعذراَء الرجاِء ونبوءَة  !بارَكها الربُّ العليّ  .السالُم عليِك يا مريُم، يا امرأًة فقيرًة متواضعةً 

، ونبّشُر بمجيِء  األزمنِة الجديدِة، نحن نتلو جميعنا نشيَد التعظيِم الذي تلوِتِه، لنمّجَد عطايا الربِّ
 .الملكوِت، وبالتحريِر التاِم لإلنسانِ 

دةِ السالُم عليِك يا  أيتها العذراُء  .مريُم، خادمَة الرّب المتواضعَة وأمَّ المسيِح الممجَّ
علمينا المواظبَة على سماِع إنجيِل  .الصادقُة في خضوِعها لتكوَن مسكًنا للكلمِة المتجسدِ 

الخالِص والخضوِع إلرشاداِت الروِح القدِس، وأنيري عقوَلنا لنستخلَص ما يريُدُه منا، بتدخِلِه في 
 ِث تاريِخنا. آمــين.     أحدا
 

صالة:  السالم عليِك يا مريم الممتلئة نعمًة الربُّ معك، مباركة أنت في النساء ومبارٌك ثمرةُ 
 بطنِك يسوع، يا مريم القديسة يا والدة اهلل

 
    صمت وموسيقى
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 "الِنَعْم" امرأة: مريم ةالثاني محطةال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةثانيالشمعة الإشعال 
 54 -83: 1لوقا ا يسوع المسيح للقديسربن قراءة من انجيل

وفي تلَك األَيَّام َقاَمت َمريُم فَمَضت ُمسِرَعًة ِإلى الَجَبل ِإلى َمدينة  في َيهوذا. وَدَخَلت َبيَت 
َزَكِريَّا، َفَسلََّمت على َأليصابات. فَلمَّا َسِمَعت َأليصاباُت َسالَم َمرَيم، ارَتَكَض الَجنيُن في َبطِنها، 

وِح الُقُدس،َوامَتألَ  َوُمباَرَكٌة َثَمَرُة َبطِنِك!  ُمباَرَكٌة َأنِت في النِّساء!" َفَهَتَفت ِبَأعلى َصوِتها: ت ِمَن الرُّ
ِمن َأيَن لي َأن تَأِتَيني ُأمُّ َربِّي؟ فما ِإن َوَقَع َصوُت َسالِمِك في ُأُذَنيَّ حتَّى ارَتَكَض الَجنيُن ابِتهاجًا 

 . ما َبَلغها ِمن ِعنِد الرَّّب" فَسَيِتمُّ  َمَنت:في َبْطني َفطوبى ِلَمن آ
 
 ل:تأم

مريم التي امتألت من الروح القدس لحظة البشارة والتي قالت "أنا أمة الرب"، لم تنتظر 
كثيرًا لتلتزم بوعدها هذا، بل قامت في الحال وذهبت مسرعة وهذا أول دليل على التزامها الكامل 

التي حبلت به من الروح القدس هو الخادم األول وهو من دفع بروح الخدمة والمحبة. فالمسيح 
تلك المرأة البتول فهمت رسالة  "بها لتقوم بهذه الزيارة، أليس هو القائل "جئت ألخُدم ال أُلخَدم؟

اآلب لها، فبدأت بتتميمها حاملًة يسوع إلى العائلة في أّول زيارة لها، إلى عائلة زكريا 
وها هي  .وأهّمية الخدمة في حقل الرسالة األّولى العائلةعلى قدسّية  وأليصابات، كي تفتح ذهننا

الم مريم حاملة العهد قوم بواجب الخدمة على أكمل وجه، سالعذراء تصل في الوقت المناسب لت
حضور ابن اهلل في مريم جعل  الجديد، جعل حضور اهلل جليًّا فيها وفاض على َمْن حولها،

لها من فرح  ودهشة... وبطريقة  غير متوّقعة، فاجأ اهلل تلك العجوز أليصابات تُفِرغ ما في داخ
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"فارتكض يوحّنا فرحًا"، إهتّز بصورة غير إعتيادّية أو مألوفة،  المنتِظرة مجيئه الخالصّي،
وامتألت والدته من الروح القدس، فتعّرفت إلى "رّبها" يسوع، )"من أين لي أن تأتي أّم رّبي 

أّن "السراج المضاء ال يوضع تحت المكيال"، كذلك من المستحيل أن يبقى إلّي؟"(، ألّنه، كما 
حضور اهلل في أعماق اإلنسان، َمْخِفّيًا دون أن يتجّلى حّيًا في األقوال واألعمال واألفكار، ناثرًا 

 دائمًا لُيِنِعَشَك.  كَ فرحًا وسالمًا كعبير الورد الذي يأتي
 

 ترتيلة كموروا كياني لمريا اآلهن
 ِوروا كياني لمريا آالها .. وهم بصخال روحي باالها َحياكم

 آالها مخهياني مثومايا دخيري .. بموكاخا دخدمته هولي من داها
 خا ُطوا مكوبيا بدياويلي .. ُكَليِهن طائيفاثا دِعاليا

 مسبب لكيبي ِوذليى شولي رابا آوا
 آوا دخيالَنيلي .. ِشما ِدييه بريخا .. وهم قديَشيلي

 
  :صالة

 .يا مريُم، لقد أصغيِت إلى يسوَع وتعرفيَن نبرَة صوَتُه ودقاِت قلِبهِ 
 .يا نجمَة الصبِح، حدثينا عنُه أخبرينا عن مسيرِتِك لنتبعُه على درِب اإليمان

يا مريُم، أنِت التي سكنِت مع يسوَع، إطبعي في حياِتنا أحاسيَسِك، طواعيَتِك، وصمَتِك الذي 
 .ُر في خياراِت الحريِة الحقيقيةِ يصغي ويجعُل الكلمَة ُتزهِ 

يا مريُم، حدثينا عن يسوَع، لكي تشَع نضارُة إيماِننا في أعيِننا وتدفىُء قلَب من يلتقي بنا، كما 
 ...فعلِت أنِت خالَل زيارِتِك إلليصاباِت التي، في شيخوخِتها، ابتهجت معِك لعطيِة الحياةِ 

 .ائُت والقائُم، ويحولنا إلى ليل  ممتلىء  بالنوِر، ممتلىء  بهيا مريُم، صّلي لكيما يولد فينا يسوُع، الم
 .يا مريُم، يا عذراَء العذارى ويا باَب السماِء، ساعدينا لنرَفع أنظاَرنا إلى العالء

 آمين .نريُد أن نرى يسوَع، وأن نتحدَث اليه، وأن نعلَن للجميِع عن محبِتهِ 
 

ًة الربُّ معك، مباركة أنت في النساء ومبارٌك ثمرةُ صالة:  السالم عليِك يا مريم الممتلئة نعم
 بطنِك يسوع، يا مريم القديسة يا والدة اهلل

 
 صمت وموسيقى
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 إمرأة الرجاء مريم: ةالثالث المحطة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثةالشمعة الإشعال 
  84 -85: 2 قراءة من انجيل لوقا

َكثير  ِمَن النَّاس وِقياِم َكثير   ها ِإنَّه ُجِعَل ِلسُقوطِ ، ُثمَّ قاَل ِلَمرَيَم ُأمِّه: "وباَرَكهما ِسمعان
ِشَف األَفكاُر َعن ُقلوب  ِمنُهم في ِإسرائيل وآَيًة ُمَعرَّضًة ِللرَّْفض. وَأنِت سَينُفُذ َسيٌف في َنْفِسِك ِلَتنكَ 

 . كثيرة"
 

 :تأمل
فقبلت مريم  إن مريم بطاعتها هلل حاضرة دائما إذ كان في نبوءة سمعان إمتحان لرجائها،

اهلل رغم السيف الذي سيصيبها وصعوبة ما ينتظرها من مصاعب وأحداث مؤلمة، فواجهت بإرادة 
سر نمو اهلل الذي صار طفاًل وتعلم تدريجيًا علم البشر وهي لم ترُه إال بعين اإليمان،  ،مريم

فطول الحياة الخفية المديدة كانت على يقين بأن العالم سيفتديِه مخلص يزاول مهنة نجار، 
تتبع المشيئة اإللهية غير منتظرة براهين، وبقيت صامدة حياًة بكاملها مكررة في  وأرتضت أن

ومريم أدركت منُذ اللحظة األولى إنها ستشارك إبنها  صمت القلب وعتمة اإليمان "أنا آمة الرب"
مهمتِه الخالصية التي ستقتضي منها التضحية واآلالم، وكانت تتوقع المواجع التي ستنشب بقلِب 

وتدمي قلبها وكانت نبوءة سمعان مما تحفظُه في قلبها وتتأملُه بال إنقطاع، ومنذ ذلك الوقت  إبنها
ما عاد بوسع مريم أن تنظر إلى يسوع وال ترى المحن واآلالم التي تنتظرُه ولكنها في اآلِن عينِه 

 .كانت موقنة بأنُه لن يتألم وحدُه بل ستتألم هي معُه وبذلك سيتكرس حبها األقصى لهُ 
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 يا أُّمَّ الرجاء يا حنونة يا باب العطاِء والمعونةترتيلة 

 مريم القديسة يا أم المسيح يا زهرة نفيسة يا وجهًا صبيح
 يا فخَر النساء يا ُأمًا بتول يا نوَر السماء دومًا ال يزول

 أنت المعينة أنت الحنونة أنت األمينة يا ُأمَّ الرجاءِ 
  صالة

بين ذراعيِك وحيدِك وقدمتِه لهيكل الرب، فشهد لُه  من حملتِ البتول الطاهرة يا  أيتها
سمعان الشيخ بعد أن عرفُه بوحي من الروح القدس، دعينا نحُن بدورنا نعرفُه عند كسر الخبز في 

فنحُن نريد اإلقتداء سر المحبة، سر القربان األقدس في وجه كل من نصادفُه في حياتنا اليومية، 
المسكين، بواسطة يديك الطاهرتين التي بهما قدمتي إبنِك إلى اهلل في  بِك بأن نقرب هلل قلبنا

الهيكل، ألن التقدمات التي تُقرب إلى الرب على يديِك الكلية الطهارة يقبلها جميعًا مرتضيًا بها، 
لذا نطلُب إليِك أن تقدمينا كشيء خاص بِك إلى اآلب األزلي مع إبنِك يسوع، فال تهملينا أيتها 

لية القداسة بحق المحبة التي بها تحبين إبنِك الذي ضحيِت بِه قربانًا من أجلنا إبُنِك الذي األم الك
  ـــين. ميب من أجِل خالصنا.       آقدمتِه أنِت بأوجاع ُمرة ضحيًة على خشبة الصل

 
 صالة:  السالم عليِك يا مريم الممتلئة نعمًة الربُّ معك، مباركة أنت في النساء ومبارٌك ثمرةُ 

 بطنِك يسوع، يا مريم القديسة يا والدة اهلل
 

 صمت وموسيقى
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 بنهاا: مريم إمرأة وشفيعة عند ةبعالراالمحطة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 رابعةالشمعة الإشعال 
 12-1: 2 حنايو قراءة من انجيل 

اِلث، كاَن في قانا الَجليِل ُعرٌس وكاَنت ُأمُّ َيسوَع ُهناك. فُدِعَي يسوُع َأيضًا وفي الَيوِم الث
ما " . فقاَل لها يسوع:"َليَس ِعنَدهم َخْمر" الُعرس. وَنَفَذِت الَخْمر، فقاَلت ِلَيسوَع ُأمُّه:وتالميُذه ِإلى 

 . "َمهما قاَل َلكم فافَعلوه" . فقاَلت ُأمُّه ِللَخَدم:لَمرَأة؟ َلم َتأِت ساعتي َبْعد"لي وما َلِك، َأيَُّتها ا
 

 تأمل:
"ليس عندهم خمر" طلبًا سريعًا إذ تقول لُه  منهُ تطلب دائمًا ولهذا  ثقتها بإبنها مريم تثبت

بشكل يبدو مختصرًا، في الوقت الذي يخبرها بِه بأن وقتُه هذا ما صرحت بِه سيدتنا مريم العذراء 
لهي ... ال أعتقد أّن أحًدا سيعرفك مثلما عرفتك أّمك البتول مريم، فهي من لم يحين بعد،  ربي وا 

وَوِثقْت بَك،  كأم: "أنا هي اّلتي أحّبتكَ  ها تكّلمت وقالت لكَ دون أن تنطق بكلمة  واحدة إنما بفعل
، لك كّل أنا هي اّلتي َتعَلم َمن أنَت وتعرف ُقدرتك ولقد أخبرُت اّلذين ال يعرفوك بأن ُيطيعوكَ 

 فأبعدت الشر عنا وأفضتَ  كان لها ما أرادتْ  وحين رأيَت إيمانها وطاعة الخدم لكلمتكَ  المجد"؛ 
لهذا على كلٍّ واحد مّنا الدخول إلى عالمه  حاضٌر في وسطنا، علمتنا بأنكَ علينا وأ روحكَ 

العميق، متحلًيا بالشجاعة والصدق مع الذات إليجاد الجواب. إّنه ألمٌر صعب أن يقّر اإلنسان 
أهي  بضعفه أو ضعف موقفه، بنقص  ما في حياته وحياة الجماعة... فأية خمرة  قد نفذت منها؟

لمسامحة، العدالة؟ هل هي خمرة اإليمان الّصادق ال اإلّدعاء؟ أهي الرحمة، خمرة الحقيقة، ا
الرجاء، الرأفة، الحّب؟  فلنبادر نحن أيضًا على مثال مريم ونقوم برسالتنا، فُنْعِلَم من هو قادٌر 
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من الحب والثقة والسالم واألمانة هلل، ودون اإلكتراث إلى ما سيواجهنا من  َص قُ على َملء ما نَ 
 .نا مهما يكنحياتِ  في مواقفِ  بة  صعو 

 
 كاأُلمِّ الحنونة بك نستعين أظهري المعونة منك ُكلَّ حينترتيلة 

 أنِت عذراء أنِت ُأُمنا أنِت عذراء أنِت ُأُمنا
 

 صالة:
يا مريم العذراء ساعدينا لنحمل الفرح إلى كل العالم كما فعلِت أنِت أيضًا في عرس قانا 

ها التي تنتبه ها وبناتِ ائِ نبتشفعِك أمام إبنِك، عندما حول الماء إلى خمر، أيتها األم الساهرة على أب
ام أمناء لُه كما ، إجعلينا أن نقوم بكل ما يطلبُه منا يسوع لنكون خدإلى كل حاجاتنا قبل أن نتكلم

كنِت أنت دائمًا، ساعدينا لكيما نغوص في أعماق ذواتنا لندخل إلى عمق عالقتنا بالرب يسوع 
ولنبحث عن دورنا في الجماعة، ندعوُه إلى ُعرس حياتنا فنسمع كالمُه ونعمل بِه فنعيش الفرح 

ذِه" ربنا ن بِه تالميفظهر مجد يسوع لهم و "آم خدم عندما تحولت المياه إلى خمر  الذي عاشُه ال
لهنا ساعدنا على أن ن ، جعل عالقتنا بك ومعرفتنا لك كمعرفة أمك بك، ولكننا نطلب أن تجعلناوا 

ُخدام مطيعين لكلمتك ومجدك ولخير المدعوين لحفلة العرس السماوي ولك الشكر على  أيضاً 
                                 دوام. آمـــين.ال
 

ِك يا مريم الممتلئة نعمًة الربُّ معك، مباركة أنت في النساء ومبارٌك ثمرةُ صالة:  السالم علي
 بطنِك يسوع، يا مريم القديسة يا والدة اهلل

 
 صمت وموسيقى
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 مرأة وأم البشرية: مريم اةسالخام محطةال
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خامسةالشمعة الإشعال 
 22 -24: 13 قراءة من انجيل يوحنا

خُت ُأمِّه َمرَيُم امرَأُة َقُلوبا، وَمرَيُم الِمجَدِليَّة. فرَأى ُهناَك ِعنَد َصليِب يسوع، وَقَفت ُأمُّه، وأُ 
لى جاِنِبها التِّلميُذ الَحبيُب ِإَليه. فقاَل أُلمِّه:  . ثمَّ قاَل ِللتِّلميذ:"َأيَّتها الَمرَأة، هذا ابُنِك" يسوُع ُأمَّه واِ 

 َبيِته. . وُمنُذ ِتلَك السَّاعِة اسَتقَبَلها التِّلميُذ في "هذه ُأمَُّك"
 

  :تأمل
، ألنها تشارك إبنها بالتدبير الخالصي، مريم هي جزء ال يتجزء مريم أم البشرية جمعاء

من عمل إبنها وتدبيرِه الخالصي ودورها الذي إبتدأ في األرض يواصل اآلن في حياة الكنيسة، 
حبيب ويسلم يوحنا لومريم كأم للفادي تسهم بالمحبة النابعة من أمومتها، يسوع يسلم أمُه ليوحنا ا

ألمِه العذراء، وبهما تنشأ الحياة الروحية الجديدة التي بدأت في عمق السر الفصحي على 
التالميذ وفي قلب الكنيسة حتى إنتهاء الدهر، إن أمومة  الصليب، والتي تعيشها مريم في وسطِ 

يبعث أبناء اهلل مريم للكنيسة هي على صعيد النعمة ألنها ترتكز على موهبة الروح القدس الذي 
الجدد المفتدين بدم المسيح هذا الروح الذي حل على الكنيسة وعلى مريم معًا يوم العنصرة، إن 
ن إمتداد  كلمات يسوع على الصليب تشير إلى أن أمومة والدتِه تجد لها إمتداد في الكنيسة، وا 
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ة مريم هي أمومة جميع الكنيسة عبر الزمن يرافقُه أيضًا هذا اإلمتداد ألمومة مريم، ولذا أموم
         البشر وهم مدعوون إلى الخالص في يسوع المسيح.    

 
 إبنك أوصاِك بنا في الصليب أعطانا إياِك في شخص الحبيبترتيلة 

 2أنت عذراء أنِت ُأُمنا/ 
 

 صالة: 
، ومسكُن ُأحييِك يا مريُم، أمَة الربِّ المتواضعة وُأمَّ المسيِح المجيدة، أيتها العذراُء الوفيةُ 

الكلمِة المقدُس، عّلمينا المثابرَة على اإلصغاِء لكلمتِه، والخضوَع لصوِت الروِح، متيقظين لدعواِتِه 
 المّدويِة في صميِم ضميِرنا، ولتجّلياِتِه في أحداِث التاريِخ. 

واء الجديدُة. ُأحييِك، يا امرأَة األلِم، وُأّم األحياِء، أّيتها العروُس العذراُء أماَم الصليِب، يا حّ 
كوني دليلتَنا على دروِب العالِم، وعلمينا أن نحيا، وننشَر حّب المسيح. عّلمينا أن نبقى معِك، 

 أمام الصلباِن العديدة التي ما زال ابُنك مصلوبًا عليها.
ُأحييك، يا مريم، امرأَة اإليمان، األولى بين التالميذ. أّيتها العذراُء، ُأمُّ الكنيسِة، ساعدينا 
على أن نؤدي، دائمًا، حسابًا عن الرجاِء الذي يسكننا، وعن ثقِتنا في طيبِة اإلنساِن، وحّب اهلِل 

 اآلب.
 

صالة:  السالم عليِك يا مريم الممتلئة نعمًة الربُّ معك، مباركة أنت في النساء ومبارٌك ثمرةُ 
 بطنِك يسوع، يا مريم القديسة يا والدة اهلل

 
 صمت وموسيقى
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مرآة اإلنتظارالمحطة الس  ادسة: مريم معلمة الصالة وا 
 

 
 

 سادسةالشمعة الإشعال 
 قراءة من سفر أعمال الرسل

"وَلمَّا َأتى الَيوُم الَخْمسون، كانوا ُمجَتِمعيَن ُكلُّهم في َمكان  واِحد، فاْنَطَلَق ِمَن السَّماِء َبغَتًة 
َدِويٌّ َكريح  عاِصَفة، فَمأَل َجواِنَب الَبيِت الَّذي كانوا فيه، وَظَهَرت َلهم َألِسَنٌة كَأنَّها ِمن نار  قِد 

وِح الُقدس، وَأخذوا يتكلَّموَن ِبُلغات   انَقَسمت فوَقَف على ُكلٍّ ِمنُهم ِلسان، فامَتأُلوا َجميًعا ِمَن الرُّ
وُح الُقُدُس أن َيَتَكلَّموا."  َغيِر ُلَغِتِهم، على ما َوَهَب لُهُم الرُّ

 
 تأمل

مع مريم لينتظروا معها عطية الروح القدس الذي به وحده في العلية  رسلاليجتمع 
كنهم أن يكونوا شهودًا. والعذراء مريم التي سبق وحّل عليها الروح القدس كي تحمل وتلد الكلمة يم

المتجسدة، تشارك الكنيسة جمعاء حالة انتظار هذه العطية كي "ُيكّون المسيح"  في قلب جميع 
المؤمنين. فإن كان ال وجود للكنيسة من دون عنصرة، فكذلك ال وجود للعنصرة من دون حضور 
أم يسوع، ألنها اختبرت بطريقة فريدة ما تختبره الكنيسة كّل يوم من خالل عمل الروح القدس، 
من خالل صالة الجماعة التي تجمع مريم بالرسل، في المكان نفسه، وبانتظار حلول الروح 

 القدس.
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نرى أّن الرسل قبل العنصرة " كانوا يواظبون جميعًا على الصالة بقلب واحد، مع بعض 
ة ومريم أم يسوع ومع إخوته"؛ ونرى كذلك مريم العذراء تستدعي أيضًا في صلواتها حلول النسو 

والمكان المفّضل بالنسبة إلى العذراء مريم هو الكنيسة...  ".الروح القدس الذي ظّللها عند البشارة
تدعو مريم العذراء . إّن تكريم أم يسوع في الكنيسة يعني أن نتعّلم منها أن نكون جماعة مصلية

إلى توسيع نطاق الصالة بحيث نلجأ إلى اهلل ليست بدافع الضرورة أو من أجل ذواتنا فحسب، بل 
   بحماسة َجماعية ومثاِبرة وأمينة بقلب واحد ونفس واحدة".

تجتاز الحياة البشرية اليوم مرحلة صعبة وحرجة، تستلزم اتخاذ خيارات ال مفّر منها، 
في لحظات مصيرية في تاريخ  ،مريم أم يسوع ،قد وضع الربوتقديم التنازالت والتضحيات. ول

الخالص، وقد تمكنت العذراء دائمًا من االستجابة بجهوزية تامة لمشروع اهلل بفضل رابط عميق 
  بالرب نضج بفضل الصالة المكثفة والمستمرة.

ّل وبين الجمعة العظيمة وأحد القيامة، ائتمن يسوع أّمه على التلميذ الحبيب، ومعه ك
جماعة التالميذ. وبين الصعود والعنصرة، وجدت مريم العذراء نفسها مع الكنيسة وفيها من خالل 
الصالة. فمريم العذراء، أم اهلل وأم الكنيسة، تعيش أمومتها حتى آخر الزمن. فلنأتمنها على 

فمريم مراحل حياتنا الشخصية والكنسية، ومنها مرحلة عبورنا عتبة الموت في الرحلة األخيرة. 
تعلمنا ضرورة الصالة وترينا بأّنه فقط من خالل إنشاء رابط ثابت وشخصي ومليء بالحب مع 
ابنها، سنتمكن من أن نخرج من "ذواتنا" وأنفسنا بشجاعة، ونذهب حتى أقاصي األرض معلنين 

 في كل مكان بشارة المسيح ربنا مخلص العالم. 
 

 يا ُأمًا حنون أصلي إليكِ ترتيلة 
 صالة 
 .كٌة أنِت في النساِء، أيتها الطوباويُة التي آمنتمبار 

، معجزَة أمومِتِك اإللهيةِ   !لقد صَنَع لِك القديُر معجزات 
 .واآلن، في مجِد ابِنِك، ال تنقطعين عن التشفِع لنا نحُن الخطأةُ 

 .تسهرين على كلِّ واحد  من أبناِئكِ  .أنت تسهرين على الكنيسِة كأمٍّ لها
 . كلَّ هذِه النعِم التي ترمُز إليها أشعُة النوِر التي تنتشُر من يديِك المفتوحتينتنالين لنا من اهللِ 

قدام  وتواضع     .بشرِط أن نتجرَأ على طلِبها منِك، ونقترُب منِك بإيمان  وا 
 آمين .وهكذا ترشديننا دومًا إلى ابِنِك اإللهي

باركة أنت في النساء ومبارٌك ثمرةُ صالة:  السالم عليِك يا مريم الممتلئة نعمًة الربُّ معك، م
 بطنِك يسوع، يا مريم القديسة يا والدة اهلل
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 المحطة السابعة: مريم إمرآة مكرمة وملكة الكون
 

 
 

 سابعةالشمعة الإشعال 
 قراءة من سفر الرؤيا

"فانَفَتَح َهيَكُل الّلِه في السَّماِء فَبدا تابوُت َعهِده في َهيَكِله، وَحَدَثت ُبروٌق وَأْصواٌت وُرعوٌد 
ْمس والَقَمُر َتحَت َقَدَميها، ُثمَّ َظَهَرت آَيٌة َعظيَمٌة في السَّماء: ِامَرَأٌة ُملَتِحَفٌة ِبالشَّ  .وِزْلزاٌل وَبَرٌد َشديد

  ".وعلى َرأِسها ِإْكليٌل ِمِن اثَني َعَشَر َكوكًبا
 

 تأمل
قال البابا بيوس الثاني عشر "إّن مريم ملكة أكثر من أّي مخلوق آخر لسمّو روحها 
. وِرفعة العطايا التي تلّقتها. وهي ال تتوّقف عن توزيع كافة كنوز حّبها وعنايتها على البشرّية"

مريم ملكة ألّنها ترتبط بشكل  فريد بابنها، سواء في الدرب على األرض، أو في مجد السماء. 
ويقول خادم اهلل بولس السادس: "في مريم العذراء كّل شيء ذو صلة بالمسيح وكّل شيء يتوّقف 

مواهب الروح عليه: فاهلل اآلب، منذ األزل، قد اختارها باعتبار المسيح أمًّا كلّية القداسة وزّينها ب
  القدس، التي لم ُتمنح إلى أّي أحد  آخر".

نتيجة اّتحادها باالبن، ووجودها في السماء، أي في الشركة مع اهلل؛ إّنها  فمريم ملكة
يسوع  مريم هي مثل ملوكية تشارك في مسؤولّية اهلل من أجل العالم ومحّبة اهلل للعالم. ملوكّية

إّنها ملكة في خدمة اهلل والبشرّية، إّنها ملكة المحّبة التي  .ةبالتواضع، والخدمة، والمحبّ  ةمنسوج
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تعيش هبة الذات هلل للدخول في مشروع خالص اإلنسان. إنها تساعدنا. إّنها ملكة في محّبتها لنا 
 بالتحديد، وفي مساعدتنا في كّل احتياجاتنا؛ إّنها أختنا، الخادمة المتواضعة.

سهرها علينا، نحن أبناءها: األبناء هذه من خالل  حّبةوالمتمارس ملوكّية الخدمة ومريم 
الذين يتوّجهون إليها في الصالة، لشكرها أو لطلب حمايتها األمومّية ومساعدتها السماوّية، رّبما 
بعد أن ضللنا الطريق، ُمثقلين باأللم واألسى بسبب حوادث الحياة الشاّقة والحزينة. في الطمأنينة 

وّجه إلى مريم، مّتكلين على شفاعتها المستمّرة، كي تمّكننا من أن نحصل أو في ظالم الوجود، نت
نا على دروب العالم. إلى الذي يحكم العالم ويحمل  من االبن على كّل نعمة ورحمة الزمة لحجِّ

والدة لنا إلى جانب ابنها إنها مصائر الكون نحن نتوّجه بثقة، بواسطة مريم العذراء القّديسة، 
 لسماء، هي معنا دوًما، في أحداث حياتنا اليومّية.يسوع في مجد ا

لنتعّلم العيش ِمن مريم. فمريم هي ملكة الّسماء القريبة من اهلل، ولكّنها أيًضا األّم القريبة 
 ِمن كّل واحد  مّنا، وهي تحّبنا وتسمع صوتنا..

 
 صمت وموسيقى

 صالة: 
هلل، وملكة الكون، يا سيدتنا الفائقة سالم لك أيتها العذراء الكلية الطهر، يا مريم، يا أم ا

الرأفة، لقد سموت فوق جميع القديسين، وكنت رجاء اآلباء الوحيد، وفرح األبرار. بك تصالحنا مع 
اهلل. أنت محامية الخطأة الوحيدة، ومرفأ الغرقى اآلمن. أنت عزاء العالم، وفدية األسرى، وفرح 

 .المرضى، وسلوى المفجوعين، وخالص العالم أجمع
سالم لك أيتها األميرة العظيمة، سالم، أيتها العذراء التي تفوق الجميع كرامًة، وتفوق كل 

 العذراى، والجالسة في أعالي السماوات.
سالٌم أيتها العذراء األم السعيدة، ألن الجالس على يمين اآلب، والذي يسود السماء 

ي لم ُيخَلق خلقِك، واإلبن الوحيد واألرض واألجواء، قد ثوى في أحشائك، يا مريم... اآلب الذ
 صانِك، والروح القدس أخصبِك.

سالٌم لك أيتها البتول الطوباوية، وكما رافقِت ابنِك يسوع في حياتِه ُكلها، رافقي أبناءِك 
المبتهلين إليِك دائمًا، وكوني عونًا وسندًا في حياتنا ومماتنا، يا شفيعتنا استجيبي لنا صالتنا، 

 ابنِك يسوع المسيح.                      آمــينفنستحق الخالص ب
صالة:  السالم عليِك يا مريم الممتلئة نعمًة الربُّ معك، مباركة أنت في النساء ومبارٌك ثمرةُ 

 بطنِك يسوع، يا مريم القديسة يا والدة اهلل
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 رتبة تتويج العذراء مريم
 

 ترتيلة كلك حسن وطهر
 2أنِت للعاَلِم فخٌر )أنِت بكٌر سامية(  2 لالية(ُكُلِك ُحسٌن وُطهٌر )يا بتوالً 

 2)لم يُقم بيَن النساِء مثُلِك أمًا بتول أنِت شمٌس للُذراري ال ُيواريها ُأفول(
 

 2يا جميلة يا بتول( 2يا حبيبة يا بتول(الردة: 
 يا حبيبة يا بتول يا جميلة يا بتول

 2لِك أخٌت .. )بيَن كُل األنُفِس( في الورى ما 2فبحٍق أنِت بنٌت .. )ألبينا األقدِس(
 2)أنِت أمي أنِت تاجي أنِت ُقصوى رلبتي  إجعلي كَل إبتهاجي في إكتساِب العفِة(

 
 صالة التتويج 

يا أمنا مريم العذراء في هذا اليوم، يوم تتويجك ملكة الكون، اقبلي منا حبنا واكرامنا 
اليوم وكل يوم ملكة على قلوبنا، ملكة في واسمحي لنا أن نتوجك عربون حبنا وتعلقنا بك، نتوجك 

وتستقر رحمته  عوائلنا ملكة على عالمنا، كيما من خاللك يملك حب يسوع ربنا وسالمه بيننا
لى األبد آمين  علينا  اآلن وا 

 
 ترتيلة إنحنوا لتاجها

روا الُشموع(  2)إنحنوا لتاِجها أُيها الُجموع .. إنحنوا لعرِشها نوِّ
 2ائمًا مريُم .. باِركوا عيَدها يوُمها األعظُم()إهِتفوا باسِمها د

دوا مريَم .. عظِّموا مريَم .. توِّجوا مريمَ   مجِّ
 تاَج السماْء... تاَج السماْء... تاَج السماءْ 

 
  صالة جماعية تكريس الذات لمريم

 يا مريُم أّمي، إنـي أختارِك اليوَم، في حضرِة البالِط السماوي أجمِعه، أمًّا لي ومليكةً 
علّي، وأهبِك جسدي ونفسي وخيراتي الداخلّية والخارجّية، وقيمًة أعمالي الحسنِة ذاِتها، الماضيِة 
، تارًكا لِك ملَء الحِق بأن تتصّرفي  والحاضرِة والمستقبلِة جميِعها، وأكّرُسها لِك بكّل تسليم  وحبٍّ

، في هذا الزمِن وفي األبدّيِة. بي وبكامِل ما يعود لي بدوِن استثناِء، وبحسِب هواِك، لمجِد اهللِ 
 .آمين
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  ترتيلة مجد مريم
 2َكرُِّموها َعظُِّموها َملِّكوها ِفي الُقُلوب( 2َمجُد َمريم َيَتَعظَّم ِفي ُشُروق  َوُغُروب(

 
 2وهَي قالت ِحيَن نالت لُتهنئني الشعوب( 2قد تَعالت وتأللت ما ألضَواها ُلروب(

 
 2َوَوقاها ُمذ َبراها ُكلَّ محذور  َيشين( 2اَلمين(قد رآها وأصطفاها ربُّ ُكلِّ الع

 
 


