�أخوية �سيدة املعونة الدائمة
غايتها – فوائدها – نظامها الروحي – نظامها املادي – كيفية االنتماء – واجبات الهيئة
االدارية.

غايتها:

�إن �إكرام مرمي البتول هو �أمر واجب يف الكني�سة لأنها �أم اهلل وحار�سة كنوز النعم الإلهية
وموزعتها كما يدعوها القدي�س برنرد�س .ولهذا ال�سبب هو �أمر نافع جداً ومفيد لنفو�س
امل�ؤمنني.
وغاية الكني�سة الأوىل هو �إمناء القدا�سة والف�ضيلة يف �أع�ضائها ومنهم تن�شر �أريج التقوى
والقدا�سة �إىل كل عائلة وكل بيت �إذ بالقدوة ال�صاحلة والأعمال اخلريية ينه�ض امل�سيحي
الغافل عن عبادة ربه فيعود �إليه تعاىل بروح التوبة وعمل اخلري خلال�ص نف�سه والت�أمل
ب�أموره الدينية.
وغايتها �أي�ضاً م�ساندة كل عائلة بحاجة �إىل العون الروحي واملادي .لكي ال �أحد يبتعد عن
واجب املقد�س نحو اهلل بحجة �أزمة �أو �صعوبة �أو ي�أ�س من احلياة .ومن غايتها �أي�ضاً ربط
العائالت الكهنوتية جتاه املر�ضى واملحتاجني �إىل اعتناء خا�ص �أو زيارة �ضرورية.

فوائدها:

�أن فوائد الأخوية جزيلة يف احلياة ومنافعها وافرة بعد املمات� .إذا �أمعنا النظر نرى بتعزية
كربى �أن الأخويات يف العامل امل�سيحي هي وحدها االبنة الأمينة لعبادة اهلل واحلافظة
ب�إخال�ص عواطف الب�ساطة امل�سيحية واخل�ضوع القلبي للديانة احل�سنة .وما من تقي �إال
يكون من بع�ض �أبناء �إحدى الأخويات لأنها تبذر يف النفو�س روح الإخال�ص يف الإميان
والتقوى احلقيقية نظراً �إىل وفور النعم التي تغني بها كل من �أفرادها .وكثرية هي النعم
التي ميكن �أن يح�صل عليها:
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 .1من ن�صائح وتنبيهات املر�شد والأخت املتقدمة وباقي املوظفني الذين ي�سهرون على
جميع ت�صرفات الع�ضو وحركاته بحر�ص وحمبة.
 .2من كرثة ا�ستماع الإر�شادات والقراءة الروحية التي هي مبنزلة قوت للنف�س حتيا بها
روح العبادة وتنمو فيها حرارة التقوى والف�ضيلة وخ�صو�صاً ي َذ ِّكر الإن�سان بالتزامه �أن
يت�شبه بف�ضائل القدي�سني وال�سيما مرمي البتول مر�آة الف�ضيلة والكمال.
 .3من الأمثال ال�صاحلة التي ي�شاهدها يف الأخوة يف االجتماعات العمومية.
 .4من اال�شرتاك يف ال�صلوات العمومية التي ال حت�صى فوائدها �إذ عنها قال ربنا� :إذا
اجتمع اثنان منكم �أو ثالثة با�سمي ف�أنا �أكون معكم.
 .5من االلتزمات التي يتعهد امل�شرتك بالقيام بها مرا�سيم الأخوية كاالقرتاب من الأ�سرار
املقد�سة كثرياً وال�صلوات الفردية.
 .6من �أعمال الأخوية اخلا�صة والعامة �إذ ما من �أخوية �إال فيها �شيء ي�شرتك فيه عامة
�أفرادها نظري تعليم الأوالد واجلهال  ،االعتناء باملر�ضى �أو زيارة البائ�سني �أو �إ�سعاف
الفقراء وكل �أعمال الرحمة.
 .7من �إ�سعافات ال�صلوات التي يقدمها �أبناء الأخوية عن نف�س كل متويف منها �أو من �أفراد
العائلة تلك التي من املمكن �أن تكون الوا�سطة الوحيدة خلال�ص كثري من الأنف�س املتعلقة
يف املطهر.

نظامها الروحي:

�أن الأخوية متعلقة مبا�شرة بالأب املر�شد .ما من �شيء يثبت دعائم و�أ�س�س اجلمعيات
على اختالف �أنواعها مثل التدقيق يف حفظ القانون املو�ضوع لها دون ت�أويل وال تف�سيح
وال تبديل �أو تعويج .وال�شيء يهدم �أركان تلك اجلمعيات وي�سبب دمارها وا�ضمحاللها
مثل الإخالل بحفظ قوانينها ولو بواحد منها لأن الإخالل بالقليل يحمل على الإخالل
بالكثري وهذا يال�شي رونق وعرف وا�ستحقاق كل ما يعمل فيها ولو كان ذلك ال�شيء من
الأفعال امل�ستحقة �أجوراً عظيمة كما قال يعقوب الر�سول يف ر�سالته اجلامعة (" :)01 :2
لأن من حفظ النامو�س كله وعرث يف �أمر واحد فقد �صار جمرماً يف الكل" فحفظ القانون
�إذن هو املحور الذاتي ويدور عليه جناح وفائدة وثبات هذه الأخوية ومن ثم يجب على
جميع �أبنائها:
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� .1أن يحفظوا جميع قوانينها قياما بواجباتهم الدينية واجنازا لوعودهم اخل�صو�صية.
� .2أن يخ�ضعوا اخل�ضوع التام للأب املر�شد وللأخت املتقدمة وباقي املتوظفني املختارين
للإمتام بهذا العمل الروحي.
� .3أن يحبوا بع�ضهم بع�ضاً بغرية م�سيحية ومب�ساعدة اجلميع بقدر الإمكان روحياً
وج�سدياً.
� .4أن ميار�سوا �أفعال التقوى والطهارة باطناً وظاهراً متحذرين من املتداع بتمدن الع�صر
احلا�ضر املخل للآداب والديانة.
� .5أن يتجنبوا املعا�شرات الرديئة وحمالت املالعب اخلالعية وال�سكر وما �شاكلها.
 .6املواظبة على ح�ضور اجتماعات الأخوية العمومية لل�صالة و�سماع الإر�شاد دون ت�أخري
عن الوقت املعني .ومن حكمت عليه ال�ضرورة بالتغيب مرة �أو �أكرث يو�ضح للمر�شد ال�سبب،
ومن تغيب عن الأخوية بغري عذر مقبول خم�س مرات متتابعة ومل ي�ستفد من تنبيهات
املر�شد يقطع من ج�سم الأخوية ويحرم من انعاماتها.
� .7أن يخربوا عن مر�ضهم وال�سيما �إذا كان ع�ضا ًال ليزورهم املر�شد �أو الأخوات وي�صلوا
من �أجل �شفائهم.
� .8أن ي�شرتكوا بالريا�ضة الروحية ال�سنوية متفرغني قدر و�سعهم عن كل مهنة دنيوية
وال عذر يعفي من احل�ضور ما مل يكون املر�ض �أو التغيب عن البلد.
� .9أن يربي �أرباب العائالت �أوالدهم تربية م�سيحية راهنة وي�سهروا على �أخالقهم
وت�صرفاتهم ومينعوا الإناث منهم عن الأزياء اخلالعية والتربجات املفرطة ومينعوهم
عن قراءة الروايات والكتب املخلة للدين والآداب.
 .10من �أراد اال�شرتاك يف الأخوية عليه مالزمة احل�ضور مرات متتابعة وي�سجل ا�سمه
عند امل�سئولني ليحظى باالنعامات املرتبة للأخوات ،ولي�ستعد حلفلة التكري�س التي حتدد
يف حينها.
 .11على �أبناء الأخوية �أن يقوموا باحتفال عيد الب�شارة اخلا�ص بالبتول �صاحبة وحمامية
الأخوية و�أن يعرتفوا ويتناولوا يف هذا املنا�سبة.
� .12إن توفى �أحد �أبناء الأخوية �أو �أحد �أفراد عائلته يجب على اجلميع �أن ي�سرعوا �إىل
ال�صلوات احلارة لراحة نف�سه وخال�صه من عذابات املطهر عندما يبلغهم اخلرب .و�أن
يعرتفوا ويتناولوا �أو يح�ضروا قدا�ساً عن نف�سه .و�أن ي�شرتكوا �إن �أمكنهم باحتفال دفنه
ومرافقة جثته �إىل املقربة .ويف �أول اجتماع لوفاة الع�ضو املتويف تقام نياحة لراحة نف�سه
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وقدا�ساً ت�ؤخذ ح�سنتها من �صندوق الأخوية .ويف كل منا�سبة �أي�ضاً ي�صري قدا�س وجناز
احتفايل يف الوقت الذي يعينه املر�شد مع هيئة الإدارة لراحة جميع املتوفني من �أبناء
الأخوية.
 .13على كل منتظم يف الأخوية �أن يتلوا كل يوم مرة �أبانا ومرة ال�سالم واملجد على نيته
ونية �أخويته امل�شرتكني.
 .14يف كل �أخوية يوجد ع�ضوات عاملني وع�ضوات �شرف �أي للذين ال ت�سمح لهم ظروفهم
احل�ضور �شخ�صياً �إمنا ي�شرتكون معنا بالنية .وعلى الإدارة االت�صال بهم ليطلعوهم على
�أعمالنا ويطلبون منهن التزامات و�أعمال يقدمونها وهم يف بيوتهم.
 .15يجب �أن يكون لهذه الأخوية متقدمة ونائبتها وكامتة �أ�سرار و�أمينة ح�سابات لتدبري
�شئون الأخوية وح�سن انتظامها.
 .16على كامتة الأ�سرار ت�سجيل احل�ضور على دفرت خا�ص لت�شجيع املواظبات يوم عيد
الأخوية.

نظامها املادي:

 .1يكون للأخوية دفاتر و�صوالت ر�سمية ت�ستعمل لكل وارداتها مع دفرت خا�ص مل�سك
احل�سابات.
 .2على كل ع�ضو دفع مبلغ �سنوياً مبعدل دفعة واحدة �أو دفعتني مقابل و�صل ر�سمي موقع
من امل�ستلم.
 .3جتمع ال�صواين يف كل اجتماع بعد تالوة فر�ض الأخوية.
� .4أن �صينية قدا�س عيد الأخوية (الواقع يف � 25آذار) تكون للأخوية.
 .5ت�ستلم �أمينة ال�صندوق كل واردات الأخوية من اال�شرتاكات والتربعات �أو ال�صواين
وت�سجلها يف ال�سجل اخلا�ص وت�سلم الأب املر�شد املدفوعات حيث يوقع بدوره على دفرت
ال�صندوق با�ستالمه املبلغ ويقدم عنها ح�ساباً عند الطلب.
� .6إذا توفر لدى �صندوق الأخوية �أكرث من مائتني دينار يحول الزائد �إىل ال�صندوق
الطائفي العام مهما بلغ هذا املبلغ.
 .7على �أمينة ال�صندوق تقدمي الك�شف ال�سنوي �إىل هيئة �إدارة الأخوية وجلنة الكني�سة.
 .8ميكن م�ساعدة العائالت امل�ستورة بعد التداول ب�ش�أنها مع الأب املر�شد.
 .9ت�صرف جلنة الكني�سة هدايا �إىل الع�ضوات املواظبات لقوانني الأخوية وح�ضور
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االجتماعات الدينية ،مبوجب التقرير التي تقدمه �إدارة الأخوية وذلك مرة كل �سنة يوم
عيد الأخوية لتوزع �أمام اجلميع ت�شجيعاً لهم ولغريهم.
 .10على املر�شد �صرف كل مبلغ تقرره �إدارة الأخوية ح�سب البند � 8أعاله.
 .11على �أمينة ال�صندوق تقدمي كل �آخر �شهر الئحة للمر�شد وللمتقدمة يف احل�سابات
الداخل واخلارج ليثبتاها لها .وعلى املر�شد رفع احل�ساب ال�شهري هذا �إىل جلنة الكني�سة
يف �آخر ال�سنة.
 .12ميكن لهيئة �إدارة الأخوية �صرف مبلغاً لتجهيز ما يحتاجون من عينات لأخويتهم:
(�شرا�شف – زينة  -ايقونات – ا�شارات  )...ال يزيد عن ثالثني ديناراً �أما امل�صاريف املهمة
ما زاد عن هذا املبلغ يقت�ضي موافقة الأب املر�شد.
 .13كل ع�ضو من الأخوية عليه االهتمام مع �إدارة الكني�سة يف كل حفلة ومنا�سبة دينية
واجتماعية تقوم بها الكني�سة دون تفرقة ومتييز ملا ي�ؤول دعم ال�صندوق الطائفي العام
وتقويته.
 .14جتتمع هيئة �إدارة الأخوية مع جلنة الكني�سة من وقت �إىل �آخر للتعاون املتبادل يف
تقوية ن�شاطات الكني�سة.

قانون االنتخاب:

 .1االنتخاب يكون كل �سنتني مرة يف عيد الب�شارة �أو وقت الريا�ضة الروحية مدة ال�صيام
الكبري.
 .2االنتخاب العمومي يتم ب�أن يبني املر�شد للجمهور لدى نهاية الفر�ض والوعظ �أهمية
العمل ويحر�ضهم على االجتاه �إىل اهلل.
 .3يعني املر�شد �أ�سماء املر�شحني بعد �أن يكون قد ات�صل باجلميع �شخ�صياً �أو بوا�سطة
الع�ضوات و�أخذ �أ�سماءهم ثم ي�صري التعيني من قبل املر�شد.
 .4بعدها ي�ستدعي املر�شد املعينني ويعلن وظائفهم ويحر�ضهم على الن�شاط والثبات .ثم
يتم تعيني كامتة الأ�سرار و�أمينة ال�صندوق باالتفاق مع الإدارة.
ثبت هذا النظام املقرر من قبل قانون الأخويات العام وعمل به يف الكويت منذ الت�أ�سي�س
مبوافقة �أ�صحاب الغبطة الكاثوليك يف ال�شرق.
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فر�ض
�أخوية �سيدة املعونة الدائمة
الكاهن

با�سم الآب ...تبارك اهلل� .....أيها امللك ال�سماوي....

املتقدم

فعل االميان

�أيها الرب �إلهي �أنت هو احلق و�أنا �أ�ؤمن �إمياناً ثابتاً بكالمك وبكل ما تعلمنا كني�ستك
الواحدة .اجلامعة .املقد�سة .الر�سولية .املتعلمة منك املدبرة من روحك الكلي قد�سه .و�أنا
�أبارك كل ما تباركه و�ألعن كل ما تلعنه.
الثاين

فعل الرجاء

�أيها الرب �إلهي ما يل غريك ُ�أنظر �إيل بعني رحمتك يا ذا كل ر�أفة� .أنا مرتج منك كل ما
احتاجه يف هذه الدنيا ويف الآخرة .لأنك �صالح وحمب الب�شر وقادر على كل �شيء والذين
يتوكلون عليك ،الرحمة حتيط بهم با�ستحقاقات �سيدنا ي�سوع امل�سيح الذي فدانا بدمه
الكرمي و�أنت �سررت به.
الثالث

فعل املحبة

�أيها الرب �إلهي يا بحر ال�صالح الذي ال حد له� .أنت م�ستحق كل حمبة .و�أنا �أحبك من كل
قلبي .ومن كل نف�سي .ومن كل قوتي .فوق كل �شيء .فماذا يل يف ال�سماء .و�أي �شيء �أردت
�سواك على الأر�ض يا اهلل� .أنت �إله قلبي ون�صيبي �إىل الدهر� .أحبك و�أحب قريبي مثل
نف�سي حباً بك� .آمني.
الرابع

فعل الندامة
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يا ربي و�إلهي �أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي .لأين باخلطيئة خ�سرت نف�سي
واخلريات الأبدية وا�ستحققت العذابات اجلهنمية .لكن بالأكرث �أنا نادم لأين �أغظتك
و�أهنتك �أنت يا ربي و�إلهي امل�ستحق كل كرامة وحمبة .ولهذاا ل�سبب ابغ�ض اخلطيئة فوق
كل �شيء .و�أريد بنعمتك �أن �أموت قبل �أن �أغيظك يف ما بعد .و�أق�صد �أن �أهرب من كل �سبب
خطيئة .وان �أيف بقدر ا�ستطاعتي عن اخلطايا التي فعلتها� .آمني.
املتقدم
اجلميع
املتقدم
اجلميع

ال�سالم عليك يا مرمي....
يا قدي�سة مرمي.....
( يتلو فعل التكري�س لوالدة الإله)
( ب�صوت واحد)

يا �سيدتي و�أمي �أين �أقدم لك ذاتي بجملتها ولكي �أبرهن لك عن تفاين لأجلك� .أكر�س
عيني و�أذ ّ
ين .وفمي .وقلبي بجملته .ومن حيث �أين �أخ�صك يا �أمي احلنون.
لك اليوم ّ
احفظيني وحامي عني حماماتك عما يخ�صك وعما هو لك .ال�سالم عليك �أيتها ال�سيدة
فخر العذارى والأمهات لأن كل فم ف�صيح ال يقدر �أن ميدحك بح�سب الواجب وكل عقل
ح�صيف �إذا رام �أن يعقل �سر مولدك في�صري ناق�صاً متحرياً .يا ملكة عالية ال�ش�أن .لذلك
با�صوات متفقة لك ن�سبح ممجدين.
عليك و�ضعنا كل رجانا يا والدة الإله فاحفظينا حتت �سرت كنفك.
املتقدم �إىل والدة الإله العذراء هلم ن�سعى بحر�ص واجتهاد نحن اخلط�أة احلقريين
البائ�سني ،ونركع لها بتوبة �ساجدين ون�صرخ �إليها من عمق القلب قائلني� :أيتها ال�سيدة
�أع�ضدينا هلمي و�أ�سرعي وخل�صينا نحن الهالكني يف اخلطايا وامل�آثم .فال ترتكي الآن
عبيدك مهملني ،لأنك �أنت لنا عون ورجاء ثابت.
الثاين يا والدة الإله ل�سنا ن�صمت من التكلم بعظائمك نحن غري امل�ستحقني .لأنك
لو مل تنت�صبي مت�شفعة لنا فمن كان ينقذنا من ال�شدائد وال�ضيقات �أو من كان يحفظنا
معتقني �إىل الآن .فل�سنا نبتعد منك �أيتها ال�سيدة لأنك تخل�صني عبيدك من �أ�صناف
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ال�شدائد دائماً.
يا والدة الإله العذراء �أننا قد اقتنيناك �شفيعة و�سرتاً حلياتنا .فدبرينا
الثالث
و�أر�شدينا �إىل ميناك يا من هي علة ال�صاحلات وثبات امل�ؤمنني يا ذات كل ت�سبيح وحدك.
الرابع يا والدة املح�سن وعلة ال�صاحلات �أنبعي لنا غنى اجلود والإح�سان .لأنك قادرة
على كل ما ت�شائني مبا �أنك ولدت امل�سيح املقتدر باجلرب�ؤوت يا ذات كل طهارة وحدك.
خل�صي عبيدك كم كل ال�شدائد يا والدة الإله .لأن الكل بعد اهلل �إليك يلتجئون .كمثل
ح�صن ال ين�شق وال ين�صدع و�شفيعة.
انظري ب�إ�شفاق يا والدة الإله الكلية الت�سبيح �إىل �شقاء �أج�سادنا ال�صعبة و�أ�شفي �أوجاع
نفو�سنا.
يا �شفيعة امل�سيحيني الغري اخلازية املتو�سطة قدام ال�صانع الغري املردودة.
املتقدم
ال تعر�ضي عن �أ�صوات اخلط�أة الطالبني �إليك .بل بادري يا �صاحلة �إىل معونتنا نحن
ال�صارخني �إليك ب�إميان .هلمي �إىل ال�شفاعة و�أ�سرعي يف الطلبة يا والدة الإله املت�شفعة
دائماً مبكرميك.
لي�س �أحد ي�سارع مبادراً �إليك ومي�ضي خازياً من قبلك �أيتها البتول النقية �أم
الثاين
الإله .لكن يطلب نعمة فينال موهبة ح�سب ما يوافقه.
الثالث �أيتها ال�صاحلة حامي عن كل امللتجئني ب�إميان �إىل �سرتك العزيز .لأن لي�س
لنا نحن اخلط�أة املنحنني من كرثة ال�سيئات و�سيطاً دائماً عند اهلل يف ال�شدائد والأحزان
�سواك يا �أم الإله العلي .لأجل ذلك جنثو �إليك �ساجدين ف�إنقذي عبيدك من كل �شدة.
افتحي لنا باب التحنن يا والدة الإله املباركة .لأننا باتكالنا عليك ال نخيب
الرابع
وبك نخل�ص من كل املحن لأنك �أنت خال�ص جلن�س امل�سيحيني.
�أيتها ال�سيدة الكلي قد�سها ال تتكلينا على �شفاعة ب�شرية .لكن اقبلي ابتهاالتنا نحن
عبيدك ،لأننا يف عبء وحزن .وال ن�ستطيع �أن نحتمل �أعمال ال�شياطني ،ول�سنا نقتني �سرتاً،
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وال ندري �إىل �أين نلتجىء دائماً ،نحن الأ�شقياء املحاربني .ولي�س لنا �سلوة �سواك يا �سيدة
العامل .يا رجاء و�شفيعة امل�سيحيني ،ال تعر�ضي عن طلباتنا .بل ا�صنعي ما يوافقنا.
افتح فمي فيمتلىء روحاً ُو�أبدي قو ًال فائ�ضاً نحو الأم امللكة .واظهر معيداً بابتهاج و�أترمن
بعجائبها م�سروراً.
ح�صن يا خمل�ص عقلي لأين �أج�سر �أن �أجمد �أمك الطاهرة ح�صن العامل .و�أيدين بربج
الأقوال .و�سورين باملعاين الرا�سخة .لأنك قد قلت بانك ت�ستجيب طلبات الطالبني
ب�إميان .فهب يل ل�ساناً ومقا ًال وفكراً �سديداً .لأن من لدنك تر�سل موهبة اال�ستنارة يا
مر�سل النور .يا من �سكن يف م�ستودع دائم البتولية.
لنبوق ببوق الن�شائد لأن ملكة الكل الأم البتول .قد انحنت من العالء متطلعة .لتتوج
بالربكات مادحيها .فيا �أيها امللوك والر�ؤ�ساء بادروا معاً .مرمنني الن�شائد للملكة التي
ولدت امللك .الذي ملودته للب�شر �سر �أن يطلق امل�ضبوطني باملوت �سابقاً .و�أيها الرعاة
واملعلمون .اجتمعوا لنمدح الفائقة الطهارة �أم الراعي ال�صالح .املنارة الع�سجدية ال�سحابة
احلاملة ال�ضياء .التي هي �أرحب من ال�سماوات التابوت الناطق .عر�ش ال�سيد ذا ال�صورة
النارية .جرة املن الذهبية .باب الكلمة املغلق .ملج�أ امل�سيحيني .مقرظني �أياها بالن�شائد
امللهمة من اهلل قائلني هكذا :يا بالط الكلمة �أهلينا نحن الأذالء مللكوت ال�سماوات لأنه لي�س
�شيء غري م�ستطاع لدى �شفاعتك.
� .1أن الأل�سن با�سرها تتحري كيف متدحك بح�سب الواجب .وكل عقل و�إن كان فائقاً
العامل .ف�إنه ينذهل يف متجيدك يا والدة الإله .لكن مبا �أنك �صاحلة تقبلي �إمياننا .لأنك
قد عرفت �شوقنا الإلهي .فاذ �أنك �شفيعة امل�سيحيني فلك نعظم.
 .2ليبتهج الأر�ضيون اجمع بالروح حاملني امل�صابيح .ولتعيد طبيعة العقليني الغري
الهيوليني اجمع .النتقال والدة الإله املحيية هاتفة :افرحي يا والدة الإله الكاملة الغبطة
النقية والدائمة البتولية.
9

 .1التي هي �أكرم من ال�شاروبيم  .وارفع جمداً بغري قيا�س من ال�ساروفيم التي هي بغري
ف�ساد ولدت كلمة اهلل .حقاً �أنك والدة الإله اياك نعظم.
� .2أيتها العذراء �أنت تابوت اهلل احلي الذي ال تلم�سه يد مدن�سة� .أما �شفاه امل�ؤمنني
فتمدحك يا �أم الإله بغري فتور .هاتفة نحوك ب�صوت املالك بابتهاج قائلة� :أيتها النقية
�أنك باحلقيقة ارفع �سمواً من جميع املخلوقات.
 .1يا والدة الإله النقية .ملا �أحرزت جمال نف�سك النقي الفائق البهاء .انب�سطت عليك نعمة
اهلل من ال�سماء .ولذلك ف�أنت تنريين بالنور الأزيل على الدوام الهاتفني ب�سرور� :أيتها
الفائقة �أنك باحلقيقة �أرفع �سمواً من جميع املخلوقات.
 .2يا والدة الإله النقية� .أن عجائبك تفوق قوة الأقوال �سمواً .لأين �أدرك �أن لك ج�سداً
يفوق الو�صف غري قابل �سريان اخلطيئة .لذلك اهتف نحوك ب�شكر :انك �أيتها البتول
النقية باحلقيقة �أرفع �سمواً من جميع املخلوقات.
املتقدم ال�سالم عليك يا �سلطانة يا �أم الرحمة .ال�سالم عليك يا حياتنا ولذتنا ورجاءنا.
ن�صرخ �إليك نحن املنفيني �أوالد حواء .ونتنهد �إليك نائحني وباكني يف هذا الوادي وادي
الدموع .فلذلك يا �شفيعتنا ميلي �إلينا بنظرك احلنون .وارينا بعد هذا املنفى ي�سوع ثمرة
بطنك املباركة .يا حنونة يا ر�ؤوفة يا حلوة مرمي البتول.
الثاين حتت ذيل حمايتك نلتجي يا والدة الإله القدي�سة فال تغفلي عن طلباتنا عند
احتياجنا �إليك لكن جنينا من جميع املخاطر �أيتها العذراء املجيدة املباركة
املتقدم �صالة لأم املعونة الدائمة
�أيتها العذراء مرمي القدي�سة ،لقد �أتخذت �إ�سماً كلي العذوبة ودعيت �أم املعونة الدائمة
لتبعثينا على االتكال عليك بال حد .فا�ضرع �إليك �أن تعينيني يف كل زمان ومكان يف جتاربي
وبعد �سقوطي .يف م�صاعبي وكل �شدائد هذه احلياة وال�سيما يف �ساعة موتي .و�أعطيني
�أيتها الأم العطوف فكراً وعادة ب�أن التجيء دائماً �إليك .لأين متيقن �أنك �إذا كنت حري�صاً
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على االلتجاء �إليك تكونني حري�صة على �إ�سعايف .فامنحيني �إذن هذه النعمة العظيمة ب�أن
�أدعوك دائماً واثق بك ثقة الأبن بامه ،لأنال بهذه ال�صالة املتوا�صلة معونتك الدائمة
والثبات الأخري .باركيني �أيتها الأم احلنون واملعينة و�صلي لأجلي الآن ويف �ساعة موتي.
�آمني.
يا �أم املعونة الدائمة �صوين �أي�ضاً جميع من �أعزهم :احلرب الأعظم والكني�سة ووطني
وعائلتي و�أ�صدقائي و�أعدائي ،وكل املحتاجني والنفو�س املطهرية امل�سكينة و�ساعديهم
�أمني.
ال�سالم عليك يا مرمي( ....ثالثاُ)
يا �أم املعونة الدائمة� :صلي لأجلنا
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طلبة العذراء املجيدة
كرييالي�سون .كري�ستيالي�سون .كرييالي�سون
ان�صت �إلينا
ا�ستجب لنا
ارحمنا
ارحمنا
ارحمنا
ارحمنا

يا ربنا ي�سوع امل�سيح
يا ربنا ي�سوع امل�سيح
�أيها الآب ال�سماوي اهلل
يا ابن اهلل خمل�ص العامل
�أيها الروح القد�س اهلل
�أيها الثالوث القدو�س الإله
الواحد

ت�ضرعي لأجلنا

يا قدي�سة مرمي
يا قدي�سة والدة اهلل
يا قدي�سة عذراء العذارى
يا ام �سيدنا ي�سوع امل�سيح
يا �أم النعمة الإلهية

ت�ضرعي لأجلنا

يا �أما طاهرة
يا �أما عفيفة
يا �أما غري مدن�سة
يا �أما بغري عيب
يا �أما حبيبة
يا �أما عجيبة
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ت�ضرعي لأجلنا

يا �أم اخلالق
يا �أم املخل�ص
يا بتو ُال حكيمة
يا بتو ًال مكرمة
يا بتو ًال ممدوحة
يا بتو ًال قادرة
يابتو ًال حنونة

ت�ضرعي لأجلنا

يا بتو ًال امينة
يا مر�آة العدل
يا كر�سي احلكمة
يا �سبب �سرورنا
يا �إناء روحي ًا
يا �إناء مكرم ًا
يا �إناء العبادة اجلليلة

ت�ضرعي لأجلنا

يا وردة �سرية
يا ارزة لبنان
يا برج داود
يا برج العاج
يا بيت الذهب
يا تابوت العهد
يا باب ال�سماء
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ت�ضرعي لأجلنا

يا جنمة ال�صبح
يا �شفاء املر�ضى
يا ملج�أ اخلط�أة
يا معزية احلزانى
يا معونة الن�صارى
يا �سلطانة املالئكة
يا �سلطانة الآباء
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ت�ضرعي لأجلنا

يا �سلطانة الوردية املقد�سة
يا �سلطانة بها حبل بال دن�س
يا �سلطانة ال�سالم
يا �أم املعونة الدائمة

ت�ضرعي لأجلنا

يا �سلطانة الأنبياء
يا �سلطانة الر�سل
يا �سلطانة ال�شهداء
يا �سلطانة املعرتفني
يا �سلطانة العذارى
يا �سلطانة جميع القدي�سني
يا �سلطانة ال�سماوات والأر�ض

يا حمل اهلل احلامل خطايا العامل
يا حمل اهلل احلامل خطايا العامل
يا حمل اهلل احلامل خطايا العامل

ان�صت الينا
ا�ستجب لنا
ارحمنا

كرييالي�سون .كري�ستيالي�سون .كرييالي�سون
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