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 رتبة القداس
  .كما أوصيتمالكاهن:  
  المسيح. كما أوصىالشعب:  
والرجاُء  ،المجُد هللا في الُعلى، وعلى األرض السالم الكاهن:

  الصالح لِبَني البشر، كلَّ حيٍن إلى األبد.

  آمين. الشعب: 

  عيادفي اآلحاد واأل
 ، يبدأ الكاهنو المساءأصالة الصباح عند وجود 

  أحِمُدك في كنيسِتك الُكبرى، هللوياالكاهن: 
  ُأرتُل لَك. هللوياوفي شعوٍب كثيرٍة الشعب: 
  هللويا هللويا إهللوياالكاهن: 

  ، السالُم معنا.لُنَصلِّ الشمامسة: 
  ، يبدأ الكاهنو المساءأالصباح  صالةعدم وجود 
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  اإلعتيادية واأليام والتذكارت واألعياد اآلحاد في
نحتفَل ل قوِّنا يا ربَّنا وإلهنا بحناِنك نحن الُضعفاء، الكاهن:

المقدسة التي وهبَتها لتجديِد وخالِص بهذه األسراِر 
لى برحمة ابنك الحبيب، يا ربَّ الكّل إ الفقيرة طبيعتنا
  األبد.

 لألعياد الربّية
مًا، يا ربَّنا وإلَهنا  المؤِمنيَن باسِمَك ايماناً ُمستقيِّ قو   الكاهن:

والُمعترفيَن بالديانِة الصحيحة، اعترافًا حقيقياً. ِلِخدَمة 
نوا سة ألنفِسِهم واجساِدهم، وْلَيْكهَ ِّاألسراَر الغاِفرة المقد

أماَمَك بالَنقاوِة، بقلوٍب وعقوٍل خاليٍة من اآلثاِم، وبعيدٍة 
الَدِنسة. ولُِيمّجدوَك دائمًا على الخالِص  عن األفكارِ 

الذي منحَتنا إيَّاُه، بمراحِم نعمِتك الغزيرة يارب الكل: 
  اآلب واإلبن والروح القدس الى األبد.

  آمين.الشعب: 
  :رالمزمو مزمور اليوم أو هذا 

، َمن يُقيُم في َخيَمِتَك * وَمْن َيسُكُن في  الكاهن: يا َربُّ
  اللهم اقمني بنقاء القلب امامك. َجَبِل ِقدِسَك ؟
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ن السَّاِلُك َطريَق الَكماِل وفاِعُل الِبرِّ * والُمَتَكلُِّم مِ الشماس: 
   .قـَْلِبه بِالَحقّ 

 َمن بِِلسانِه ال يـَْغتاب * وِبصاِحِبه ال َيْصنُع َشرًّا الكاهن:
  *وِبَقريِبه ال يُنِزُل عارًا.

رَّبَّ وَمن يـَتَّقوَن الالرَّذيُل َحقيٌر في َنَظرِه * الشماس:  
  ُيكرُِمهم* وِإن َأقَسَم، ُمِضرًّا بِنَـْفِسه، لم ُيخِلْف.

  .وِإن َأقَسَم، ُمِضرًّا بِنَـْفِسه، لم ُيخِلفْ الكاهن: 
َء ال يُقِرُض بالرِّبى ِفضَته* وال يَقَبُل على الَبريالشماس: 

   .الرَّشَوة* فَمن َعِمَل ِبذلَك ال يـَتَـَزعَزُع ِلألَبد
المجُد لآلب واالبن والروح القدس. من األزل وإلى  ن:الكاه

  .اللهم اقمني بنقاء القلب امامكاألبد آمين وآمين. 

  السالُم معنا.لنصلِّ الشماس:   
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  لآلحاد وأالعيادقبل أنشودة القنكي صالة 
أماَم عرِش عظَمِتَك المجيد يارب، وُكرسي ِوقاِرَك   الكاهن:

َبِر السامي الَرفيع، وَمنَبِر واِفِر َمحبَِّتَك الَمهيب، وَرهَبِة َمن
 عَظمِة ُحبَِّك، والمذَبِح الغافِر الذي وَضَعْتهُ قوَُّتَك، ومَحلَّ 

حلوِل مجِدَك، نحُن َشعُبَك وأبناُء رعيَِّتَك، مع ألوِف 
لِّليَن لَك، ورُبواِت السرافيم وُرؤساِء الكاروبيم المه

المالئكة ُمقدِّسيَك، َنجثو وَنسُجُد، َنشُكُر وُنَسبُِّح كلَّ 
  حيٍن يارب الكل، اآلب واإلبن والروح القدس الى األبد.

  آمين. الشعب: 
  ويرتلون أنشودة القنكي

  السالم معنا.الشماس:  
  صالة لآلحاد واألعياد

اذا ما فاح عطُر محبتك الزكي يا ربنا والهنا،  الكاهن:
واستنارت نفوُسنا بمعرفة حقيقتك، نكون أهالً الستقبال 
تجلي ابنك الحبيب من السماء، فنرفع اليك الشكَر 
والتسبيح بال انقطاع في كنيستك المكللة المليئة عونًا 

  وخيًرا، فأنت الرّب وخالق الكل الى االبد.
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  للتذكارت واأليام اإلعتيادية 
لك الشكُر والتسبيح دائًما في كنيستك المكّللة،  الكاهن:

المليئة عونًا وخيًرا، من أجِل نعمك لنا التي ال توفى، 
أنت الرّب والخالق، يا رّب الكل: االب واالبن والروح 

  القدس الى االبد.

وع يس رب الكل نشكر ، وإياك يا إياَك يا آمين.الشعب:  
المسيح ُنَسبُِّح. ألنك أنت باعُث أجساِدنا وُمَخلُِّص 

   ܀نفوِسنا
ودايو لمريا ولمزمر لشماخ مَ طاو ل(في اآلحاد واألعياد) الشماس: 

ِكيث يذاي وإْثَكر إَدخياإيث  شيِغثأ(في األيام األعتيادية)  مريما.
  ܀ لمذبحاخ مريا

(في  .والترتيُل إلسِمَك أيُّها الَعليُّ جّيٌد هو األعتراُف للرِب،  (في اآلحاد واألعياد)
  .حوَل َمذبِحَك يا رب َأغِسُل يديَّ بالنقاوِة وأطوفُ  األيام األعتيادية)

يشوع مشيحا إ. والخ وديننمَ  الخو مارا دخوالالشعب:  
  ܀ـاروقا دنوشاثنپو اتّ ـغرين. و پو منحمانا دتّ امشبحينن. د

 المسيح ُنَسبُِّح. ألنك أنت باعُث أجساِدنايسوع  رب الكل نشكر ، وإياك يا إياَك يا
  ܀وُمَخلُِّص نفوِسنا
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شا. من عالم وعذما وذلروحا دقرا وَ وْ ولَ  واالشوحا  الشماس:
 آمين وامين. ،لعالم
 ...إيّاَك ياربَّ الكل آمين وآمين. إلى األبدمن األبد و  ... المجُد لآلب

  ... الخو ماراالشعب:  
  شالما عّمان :نصلي: الشماس

  لنصلي : السالم معنا.
َأجل يا رّب، أنت حًقا باعُث أجساِدنا، ومخلُص    الكاهن:
 ، وحافٌظ دائٌم لحياتنا، إليك يجب أن نرفعالكريمنفوِسنا

الحمَد والمجَد والسجود، يا رب الكل، في كل حين 
  وإلى األبد.

  آمين.الشعب:   
  رفعوا صوَتُكْم جميًعا، ومجُِّدوا اهللا الحي.إ الشماس:

قدوٌس اهللا، قدوٌس القوي، قدوٌس الذي ال الشعب:  
  ܀يموت. إرحمنا 
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  .شاذشوحا الوا ولورا ولروحا دقو الشماس: 
   .القدسالمجُد لآلب واإلبن والروح 

 قّديشا آالها. قّديشا حيلثانا. قّديشا ال مايوثا.الشعب:  
  ثراحم علين.إ

  .قدوٌس اهللا، قدوٌس القوي، قدوٌس الذي ال يموت. إرحمنا 

  .وامين آمين ،لعالم وعذّما عالم من الشماس:
  ...قدوٌس اهللا آمين ثم آمين. إلى األبدو من األبد 

 ...آالها قّديشاالشعب:  
  .شالما عّمان ى:نصلِّ الشماس:  

  لنصلي : السالم معنا.
  جلوس

أيها القدوس المجيد، والقوي الالمائت الذي ُيسرُّ  الكاهن:
بالسكنى في القديسين، التفت الينا وأشفق علينا وارحمنا  
كعادتك كلَّ حين يا رب الكل: االب واالبن والروح 

  القدس الى االبد.

  آمين. الشعب: 
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  لآلحاد واألعياد القراءاتصالة قبل 
ية اياك الُمحيربنا وإلهنا، أنـر عقولَنا لسماع وص الكاهن:

وفهمـــها، َوَهْب لنا بنعمتــك أن نجنـَي منها المحبة 
والرجاء والخالص،  فنرفع لَك المجد بال انقطاع، يا رب 

  الكل: االب واالبن والروح القدس إلى األبد.

  آمين.الشعب: 

  للتذكارت واأليام اإلعتيادية 
يا رب إجعلنا حكماء بتعليمك، فتستنير عقولُنا  الكاهن:

بمعرفتَك وتتقدس نفوسنا بحقيقتَك، فساعدنا على فهم  
  كالمك وتكميل وصاياك كلَّ حين الى األبد آمين.

  آمين.الشعب: 
  بارخمار.(فالن) سفر  إلىنصتوا أإجلسوا و الشماس: 

قول ثم ي لذلك اليوموعند نهاية القراءة يبدأ الكاهن المزمور (شورايا)  المخصص 
  . الشماس
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ة ، يقول يا اخو )فالن( إلىمن رسالة بولس الرسول الشماس: 
 بارخمار.

 :وعند اإلنتهاء من قراءة نص الرسالة، يقول حافظ الطقس

  س.دَّ قَ المُ  داٍد لَسماِع االنجيلِ عْ تِ باسْ  لنَـُقمْ  الشماس:

  هلليلويا. هلليلويا. أهلليلوياالشعب: 
  وقوف

  كونوا صامتين وخاشعين.الشماس:  
  السالم معكم.الكاهن:  
  يضا.أومع روحك :  الشعب

  إنجيُل ربنا يسوع المسيح...الكاهن: 
  المجد للمسيح ربنا. الشعب:
  ويقرأ األنجيل

  .اً لمجُد هللا دائماو الكاهن: 

  نا.المجُد للمسيح ربّ الشعب: 
  جلوس
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  الطلبات (الكاروزوثا)
: ينِبُخشوٍع واجتهاد، ولنطلب قائللِنَـنـَْهض حسًنا الشماس: 
  رحمنا.إنا يا رب

  وقوف
  رحمنا.نا إيا ربالشعب: 

  نطلب منك.ة، تعزي له كلِّ إيا أبا المراحم و الشماس: 

  لب منك.نط، َر الكلّ والُمْهَتم بنا ومدبـِّ يا مخلصنا الشماس: 

فاق كل العالم وجميع الكنائس، اتمن و أجل ألالشماس: 
  نطلب منك.

وألجل اصطالِح  ، كل البلدانو  بلدنامن أجل الشماس: 
  نطلب منك.،  كل العالم

جل السالم واالستقرار، وِخصِب السنة، ألالشماس: 
  نطلب منك. ،وَغالَِّت األثمار

يذكر هنا اسم البابا والبطريرك ( ألجل آبائنا القديسينالشماس: 

 نطلب منك.، ، وألجِل الجماعة التي َيخدمونها)سقفواأل
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 من اجل َشفاِء الَمرضى، والَفَرج للمتضايقين،الشماس: 
  نطلب منك.، ومكتئبي النفوس

وا من لتقنإمن أجل أمواتنا وجميع الموتى الذين الشماس:   
  نطلب منك.بيننا على رجاء القيامة، 

 وكثر َمَعنا، كَ تِ مَ عْ نِ بِ  ربِّنا يها الرب المسيحأخلصنا الشماس: 
  .علينا مْ حَّ رَ ، وتَـ كَ المَ سَ وَ  كَ نَ مْ أَ 

  رحمنا.نا إيا ربالشعب: 
لى ا سنا اآلب واإلبن والروح القدسو نف نستودعُ الشماس: 
  .األبد
أجل أيها الربُّ اإلله القدير، إننا نستودُع نفوَسنا  الكاهن:

بين يديك، متضرعين أن ُتكمل معنا نعمَتك، وتُفيض 
بواسطتنا موهبتك، وتغفر برحمتك وحنانك ذنوِب َشعِبَك 
وَخطايا َرِعيَِّتَك الذين اخَترتـَُهم، يا رّب الكل: اآلب 

  واإلبن والروح القدس إلى األبد.
   جلوس
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  التقادم
  و هذه:أأو الجوقة ترتل ترتيلة عن القربان.  شد ترتيلة األسرار الخاصة بالمناسبةوتن

تا ه. ن دپشلن قريلَّ كو تاو نشبح لماريا:  : س والشعبالشما
حوبّا ه. َشكروخ وَسغذوخ. ب. براْزه شويْحه وأالهايبوساما

رِه بمشتاقوثا وبَهيمانوثا. شقلوخ پَغ :وزدوثا لمارا دكوال
نَهن قله گشوِ  :ديشوع برونا. دويحا مَبَدل خالص دّين

لِرش  وَدها أيلهـخته ْدِدمِّه. پبشـ وكمصالحلن. أّم دبابه
َمذبحا. ومَيمنه دبابا دكمشاديره. خا أيله وليِله پليئا. 

ا دال ش دويحَمّيا. وبگاوه دأيتا. كديوم كپايأليل بش
دشانا دُكل. غره مقفوثا. لِدوحا دپَ ظْ َهّيوا دقرووخ بنِ  :َحّشا

  طالوخ. دايم شوحا :ذاذه وأمروخغن بِ ـومعيطوخ كولَّ 
سقلوا  وتون لخايه خاثه. مقريه و الها: نَقرِّو القوربانا  هذه: أو

غرا ودّما محسيانا. وبزميراثا دروحا مشبحوا َـ پـگيانوخون ل
ه غرِ َـ ملكا نخثله گيبن وخلصلن بصليِوه. پ دوشكوروا. لبر 

ّديش  قّديشه. وكقاراله قّال صخي به كُ َـ پـكو ن. لَّ ودمِّه كمياو 
  .ياننخقّديش. قّديش مَ 
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 لعَ ه يَقيرا مِ ذمشيحا وَ پَغرِه دَ مَصّبارو َصبريث بَمريا:  هذه: أو
م بِذحِّلثا َوورِحَّمثا. كوّلن نثَقَرو ليه. وعَ  شا.ذح قو َمذبَ 

  قّديش قّديش. قّديش َمريا أالها.ماالخه نَيبِّو ِله 
 جسُد المسيح ودمه الكريمإتكاال إتكلت على الرب:  أو هذه:

على المذبح المقدس، فلنقترب منه ُكلُنا برهبة ومحبة، 
ولنهتف له مع المالئكة:  قدوس قدوس قدوس الرب 

  له.اإل
ن ربكومره دثوديثاكومرا لعالم:   وتّ دَ  )في قداس الموتى( أو هذه:

ما، قبال دال مو موحا ، دِ ـَينپدهوا حالومحسيانن، مشيحا 
 ،ما دثاِقن كورَسي دينا، َحْوِبىشوقان  شاليننخ ا من
ِوثَنسيت  دِوى حشتيانن، خدَ  ـير بحشاوگـاست پمـ

  ـورقانن.پمطل 
المسيُح الذي ضحَّى بذاتِه من أجِل خالِصنا،  الكاهن:

  وأوصانا أن نصنَع ذكَر موتِه ودفِنه وقيامتِه، هو يَقبلُ هذه.
  

  يقرع المحتفل الصينية بالكأس ثالثًا
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َضع هذه توُ  )مرات ثالث( يا ربُّنا والهنا، وبحسب وصيَِّتك
األسراُر المجيدة والمقدسة على المذبح الغافر، وتُعّد 
  .حتى ظهور الرّب ثانيًة من السماء، له المجد الى االبد

 لقربان بوجٍه مشرق، ويتقدس بكلمةلُيقبل هذا ا الشعب: 
اة كوَن لنا للعون والخالص والحياهللا وبالروح القدس. في

  ألبدية في ملكوت السماء بنعمة المسيح.ا
الوا ولورا ولروحا دقوذشا، عل مذبح قوذشا شوحا  الكاهن:

   الها.امِّه دإمريم نهِوى دوخرانا، دوثولتا 
المجد لآلب واإلبن والروح القدس: نذكُر على  او هذه:

  اهللا.المذبح المقدس العذراَء مريم أمَّنا أَم 

را و د اومن عالم وعذّما لعالم آمين وامين. شليح الشعب:
  صالو دنهِوى َشينا َبوريثا. ديحيذا رحماوو 

اإلبن الوحيد  ُرُسلَ  آمين. يا األبد إلىمن األزل و  او هذه:
  ن يتحقق السالمُ في المسكونة.أجل أوا  من وأحباَءه صلّ 
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أو نيسة شفيع الكآمين وامين، دوخران (لـّه عّما كُ   نِْيَمرْ  الكاهن:

وَسهِدى  ) عل مذبح قوذشا، عم كيِنى دنصحمار توما
  .ِدثكّلل

 اوالكنيسة  (شفيعليقْل الشعُب كلُّه آمين: ذكُرك يا أبانا  او هذه:

على المذبِح المقدِس مع األبرار الصديقين مار توما) 
  والشهداء المكللين.

اخ . دوقيمتها شخيو عل سوراخ كلهون عنيَذين الشعب:
  شويحتا بشوحا تقيم إنون.

ا رب م يهبعثإها قد رقد على رجائك جميع الموتى،  او هذه:
  بالمجد في قيامتك البهية.

  وقوف
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  صورة اإليمان
نؤمن بإله واحد. اآلب الضابط الكل وخالق السماء    

  واألرض وكل مايُرى وما ال يُرى.
وبرب واحد يسوع المسيح إبن اهللا الوحيد، المولود من    

اآلب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من 
إله حق، مولود غير مخلوق، مساو لآلب في الجوهر. الذي 
على يده صار كل شيء. الذي من أجلنا نحن البشر ومن 
أجل خالصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وولد 

مريم العذراء، وصار إنسانا. وُصلَب عوضنا في عهد  من
بيالطس البنطي، تألم ومات، وُدفن وقام في اليوم الثالث  

السماء وجلس عن يمين اهللا  إلىكما في الُكتب وصعد 
اآلب. وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليدين األحياء واألموات 

  الذي ليس لملكه انقضاء.
محيي، المنبثق من اآلب ونؤمن بالروح القدس، الرب ال   

واإلبن، ومع اآلب واإلبن، ُيسجد له ويمجد الناطق 
ُر رسولية، نق ،مقدسة ،جامعة ،باألنبياء. وبكنيسة واحدة

ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة 
  آمين. ،الموتى وحياة جديدة في العالم العتيد
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آباءنا البطاركة واألساقفة  :اذكروا في صلواتكمس: الشما
وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى، الذين 
رقدوا وخرجوا من هذا العالم باإليمان الحق، وجميع 
والدينا واخوتنا، بنينا وبناتنا، وجميع رؤساء الدول، 
وجميع األنبياء والرسل والشهداء والمعترفين من بالدنا 

يامة، الذي كللهم، يوم الق ومن سائر البلدان، ليمنحنا اهللا
 رجاًء سعيًدا وميراث الحياة في ملكوته السماوي.

  .بارخمار
يا ّرب، لك الُشكُر على نعمتك الغزيرة التي بها  الكاهن:

أّهْلَتنا، بالرغم من ضعفنا وفقرنا، لالحتفال بسرِّ جسِد 
المسيِح ودِمِه، نسألك أن تعيننا للقيام بهذه الخدمة 

ونؤدي لك المجَد واالكرام  وإيماٍن حقبمحبٍة كاملة 
  والشكَر والسجود اآلن وإلى األبد.

  آمين. الشعب: 
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  .السالم معكمالكاهن:  
  معك ومع روحك.الشعب:  
  السالم بمحبِة المسيح. اإخوتي: تبادلو الشماس: 

   جلوس
  :هذهترتل الجوقة نشيداً للسالم، أو 

شالما  نشقلون طوري شالما لعماخ:: والشعب الشماس
وشينا هاو لعموخ شينه دعلما مشيحا دثيله دمخالصالن. 
زروء حوياذا بياله دإيتا دمزمريلوخ شوحا إمِّه دماالخى. 
َمِقْم كهنه. ومشاين ملكي. ومباطل قطال من كلَّه أرا. 
نطور لكنشا ْدَسَغاذوخ. دإّلوخ كقاَرى ْبكوْل ِعدَّاِنى. 

ُشوط پْ انُوْخ. ْكريِهى ِبْحنَ ْوَمْرِحْق َمْرِئى ْبطاووثوخ ْوَبْسِمي  
إيذا ْدرَْحِمى ِديُّوْخ تا ُكْل أْن ِديالْي إيِقى. َماَرْن ُحوْن 

  إّالْن.
  ثم يستأنف الشماس: 

الربَّ جميُعنا، ولنتضرع إليه بطهٍر  لنحمد الشماس:
وإعجاب لكي يجعَل أمَنه وسالَمه في قلوبنا وفي العالم، 
فالكاهن اقترب ليصلي لكي يزداَد لنا السالم. اخفضوا 
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أنظارَكم وارفعوا أفكارَكم إلى السماء، وصّلوا بخشوع 
  واجالل. السالم معنا.

نعمُة ربّنا يسوع المسيح ومحبُة اهللا اآلب وشركُة   الكاهن:
  الروح القدس معنا جميًعا، اآلن وإلى األبد. 

  آمين. الشعب: 
  ى.لالعُ  إلىإرفعوا أفكاركم الكاهن:  
لملك ، أيها اإسرائيلسحق و إإليك يا إله إبراهيم و الشعب: 
  جد.مالم

  القرباُن يُقرَُّب هللا ربِّ الكل.الكاهن:  
  .حقيليق ويالشعب:  
  لسالم معنا. لنصل ا الشماس: 
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يستحُق المجَد من جميِع األفواه، والشكَر من كل  الكاهن:
األلسن، والسجوَد والتعظيَم من كافة الخالئق، ثالوُثك 
الممجَّد أيها اآلب واالبن والروح القدس، يا خالَق العالم 
بنعمته، ومبدَع البشر برحمته، ومخلَصهم بحنانه ومع 
أُلوف السماويِّين الذين يسِجدوَن ِلَعَظَمِتَك، َورُبواُت 
اُم النَّاِر  الَمالِئَكِة الِقدِّيسيَن َوأفواُج الرُّوحانييَن ُخدَّ
والرُّوح، ُيَسبِّحون ِإْسَمَك، َوَمَع الَكاروبِيم الِقدِّيسين 
ك  َوالسَّراِفيم الرُّوحانيِّين  الذين يقدُِّمونَ  السُّجوَد ِلسيادت

  تف قائلين:نه
  ركوع

قدوٌس، قدوٌس، قدوٌس الرب اإلله القدير، السماء  الشعب:
أوشعنا في العلى، أوشعنا  *واألرض مملؤتاِن من مجده، 

البن داؤد، مبارك الذي أتى ويأتي باسم الرب، أوشعنا 
   .في العلى

  ).وجوده ومجد ضيائه البهيوِمن طبيعِة في الصوم: (
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السماوية نحمدك ونبارك كلمتك ومع هذِه القوات  الكاهن:
المتجسد الذي هو شبُهك وضياؤك وصورُة جوهرك، 
والذي لم يعتّد مساواَته لك إختالًسا، بل أخلى ذاَته 
وصار إنسانًا كامًال من اجل خالصنا وترك لنا هذا السّر 

  الذي نقربه اآلن أمامك.

في الليلة التي ُأسلم فيها، أخذ خبًزا بيديه  الكاهن:
، يِن ورفع عينيه إليَك أنت اهللا أبوُه ضابط الكلالمقدست

وشكر، وبارك، وكسر، وأعطى تالميذُه قائًال: خذوا كلوا 
، الذي يُبذل من أجلكم هذا هو جسديمنه كلكم، 

  .لمغفرة الخطايا

  آمين. الشعب: 
كذلك بعد العشاء، أخذ بيديه المقدستين، كأًسا   الكاهن:

طاهرة، وشكر، وبارك، وأعطى تالميذه قائًال: خذوا 
 للعهد الجديد األبديهذا هو دمي اشربوا منها كلكم، 

سر اإليمان الذي يُراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة 
  .الخطايا
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  آمين. الشعب:  
  كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري.الكاهن:  
  ؤمن ونعترف.نالشعب: 

   جلوس

، يا رّب، ها قد اجتمعنا، نحن عبادك وََكما أوصيتنا  الكاهن:
، لالحتفال بهذا السر العظيم الذي الفقراء الضعفاء

نتذكر فيه النعم العظيمة التي أغدقتها علينا والتي ال 
لوهيتك تنا بايتوفى: ال سيما تدبيرك الخالصي، فأحي

نا عقلنا ونصرت طبيعتورفعتنا غافًرا خطايانا، وأنرت 
الضعيفة بمراحمك الفائضة. فعلى كل هذه النعم نرفع 
  لك المجد واإلكرام، والشكر والسجود اآلن وإلى األبد

  السالم معنا.  :صلوا في قلوبكمالشماس: 
أيها الرب القدير اقبل هذا القربان الذي نقربه لك  الكاهن:

ائمِة د عن جميع النعم التي أفضتها على الطوباوية مريم
البتولية، وجميع اآلباء األبرار والرسل واألنبياء والشهداء 

  والمعترفين.
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تقبل يا رب هذا القربان الذي نقربه ألجل الكنيسة        
المقدسة الجامعة في كل مكان، وخصوًصا ألجل آبائنا 

و  البطريرك، )فالن(بابا روما، ومار  )فالن(القديسين: مار 
وكل االساقفة والكهنة والشمامسة ُأسقفنا  )فالن(مار 

  والرهبان والراهبات.
  

تقبله يا رب ألجل شفاء جميع المرضى والمتألمين،       
وامنح اخوتَنا الُمَتوفين على رجاء القيامة السعادة 

  األبدية.
  

تقبله يا رب الجلنا نحن المنتظرين رحمتك وال تعاملنا    
ل هذا بفض بحسب خطايانا، بل أهلنا جميًعا للمغفرة،

  الجسد المقدس الذي نتناوله بإيماٍن حٍق إحساناً منك.
    

تقبله يا رب ألجل هذا الوطن وسكانه، وهذه المدينة     
وأهلها، صنهم بقدرتك من كل األضرار  )المدينة اسم يذكر(

  واآلفات، وامنحنا أمنك وسالمك كل األيام.
  

عبادك الضعفاء،  )مرات ثالث تكرر(ونحن أيًضا، يا رب       
المجتمعين بِإسمك والقائمين ُقداَمك اآلن، وقد قبلنا 
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بالتواتر عن آبائنا، ما رسمُه أبُنك، اننا نحتفل بتسبيح 
وفرح ِبهذا الِسر العظيم الرهيب الُمقدس الُمحيي 
اإللهي، سر آالم ربّنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته 

  ودفنِه وقيامتِه:
  .االسالم معن :شعين وصلواِقفوا هادئين وخاالشماس: 

  وقوف

ننا ، ويستِقْر على ُقرباليأِت يا رب روحك القدوس الكاهن:
هذا، ويبارِْكُه ويَقِدْسُه، غفرانًا لذنوبنا وصفًحا عن خطايانا 
ورجاًء سعيًدا للقيامة من بين األموات، وحياة جديدة في 
ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك. وعلى هذا التدبير 
العظيم العجيب، الذي حققته لنا، نحمُدك ونَُمجُدك َدوماً 

  .في َكنيستَك الُمفتداة بدِم مسيحك الكريم
  جلوس
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أيها المسيح سالُم العلويين واماُن البشر، وطِّد الشعب: 
االمَن والسالَم في اقطاِر المعمورة، وفي كنيستك 
الجامعة، وأِزْل الحرَب عن وجِه االرض واهِد الشعوَب 
المتخاصمةَ الداعيةَ الى العنف فنعيش حياة هادئة وادعة 

 بنقاوة وتقوى.
  وقوف

ك عطرنا يا ربنا وإلهنا بِعْطِر محبت  الكاهن: اثناء التبخير فقط
نا به من أدران الخطيئة، أيها الراعي لالزكي، واغس

الصالح الذي خرج باحثًا عنا فوجدنا وُسرَّ باهتدائنا: 
ي ال ا وذنوبنا التي نتذكرها والتاغفر لنا برحمتك خطايان

  نتذكرها.

  .آمين، بارك يا ربالشماس: 
تقربنا يا ربنا والهنا رحمتك من هذه االسرار  الكاهن:

  المقدسة، ونحن غير مستحقين.

  . امين الشماس:
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نقترب يا رب مؤمنين باسمك الحق من هذِه  الكاهن:
األسرار الُمقدسة، ونكسر بحنانك جسَد يسوع 
المسيح، وَنِسَمه بدمه الكريم باسم اآلب واالبن والروح 

  القدس إلى األبد.

  آمين. الشعب: 
يُوَسم دُم سيدنا يسوع المسيح بجسده الُمحيي:  الكاهن:

  باسم اآلب واالبن والروح القدس إلى األبد.

  آمين. الشعب: 
يُوَسم جسد سيدنا يسوع المسيح بدمه الغافر:  الكاهن:

  باسم اآلب واالبن والروح القدس إلى األبد.

  آمين. الشعب: 
لقد أفرزت وتـََقدََّسْت واَكتمَلت وإمتَـَزجْت  الكاهن:

وإتحدت هذه األسرار المجيدة، الُمَقدََّسُة، الُمْحييَُّة 
واِإلَلهيَّة، بِاْسِم َاآلِب َوَاِإلْبِن َوروِح الُقُدس. لمغفرة  
ِالخطايا َورَجاًء ِالقياَمِة ِمْن بيِن االموات؛ َوحياًة َجديَدًة 
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ُكلِّ   نا َوللكنيسِة التي َهُهنا َوفيفي َمَلكوِت اَلسَّماء. لَ 
  َمكان. َأآلَن  َوِإَلى َاألََبد.

  جلوس

نعمُة رَبِّنا يسوع المسيح، ومحبُة اهللا اآلب، وشرِكة  الكاهن:
  الروح القدس معنا جميًعا، اآلن وإلى األبد.

  آمين. الشعب: 
لِنَـْقَتِرْب ُكُلنا بالتقوى واإلجالل، لِتناوِل جسِد الشماس: 

ُمخلِصنا ودمِه الكريم، نتذكر آالَمه ونتأمُل في قيامتِه، 
ة ِبَقلٍب نقٍي وإيماٍن حْق. فلنتقبل إذْن موِهبةَ الحياة األبدي

ِبُحٍب كبيٍر وتواضٍع عميق، ونشتِرك في أسرار الكنيسة 
وبِثقِة التوبة نَنَدم على خطايانا  .بصالٍة نقيِة وبِتأثٍُر بالغ
من اهللا َرب الُكل، وُمسـامحين  طالبين الرحمَة والمغفرة

   أخوتَنا على زَالتِهم.
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  يا رب أغِفْر خطايانا وزالتِنا. :لشعبا
  وُمنقيَن نِياتِنا من الِخالفات والخصومات. :الشماس
  يا رب أغِفْر خطايانا وزالتِنا :الشعب
  ونفوسنا صافية من كِل حقٍد وعداء.  :الشماس
  يا رب أغِفْر خطايانا وزالتِنا. :الشعب
  نتناول الُقربان فنتقدس بالروح الُقدس. :الشماس
  يا رب أغِفْر خطايانا وزالتِنا. :الشعب
  نشتـِرك في األسرار بالُمصالحة والوفاق الُمتباَدل. :الشماس
  يا رب أغِفْر خطايانا وزالتِنا. :الشعب
ا أجسادن لَِتُكن لنا يا رب هذه االسرار لقيامة :الشماس

  وخالِص نفوِسنا.
  وللحياة الخالدة. :الشعب

   ا.السالم معن :لنصلالشماس: 
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اغفر يا رب خطايانا وزالتنا، وقدسنا بنعمتك لنكون الكاهن: 
أهًال للوقوف دوًما أمامَك، وِبقلوٍب نقّية ووجوٍه مشرقة، 

  وبالدالة التي أعطيتها لنا رَحمًة ندعـوَك مًعا قائلين:
   وقوف

أبانا الذي في السماوات، ليتقدس إسُمَك، ليأِت الشعب: 
ملكوُتَك، لتكْن مشيئُتَك كما في السماء كذلك على 

وبنا ذناالرض، أعطنا ُخبزنا كفافنا اليوَم، وأغفر لنا 
لنا لَمْن أخطأ إلينا. وال ُتدخِ  غفرناخطايانا كما نحن أيضا و 

لقوَة افي التجربِة لكن نجِّنا من الشرير ألنَّ لَك الُملَك و 
  آبد اآلبدين، آمين. إلىوالتسِبَحَة 

أجل يا إلهنا وأبانا الفاِئض رحمة، نطلُب إليك  الكاهن:
ُمبَتهلين: ال يا رب ال يا رب، ال ُتدخلنا في التجرِبة، لكن 
نجنا من الشرير وأعوانِه، ألَن لك الملك والقدرة 

  والُسلطان في السماِء واألرض، اآلن وإلى األبد.
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  آمين. الشعب:
  ركوع

  شالما َعمخون.الكاهن: 

  .السالم معُكم

 .َعّماخ وَعم روحاخو الشعب: 
  ومعك ومع روِحَك.

  قوذشا لقّديشه ياإيه بَشلموثا. الكاهن:
  .بالقديسين تماماً (القربان)  يليُق الُقدسُ 

شا. روحا قّدي ذاحبرا قّديشا،  ذاحا قّديشا، و آ ذاحالشعب: 
  .نآمي .لمينّديشا لعالم عَ روحا قَ لا وَ َلور ا و و الشوحا 

 . المجُد لآلب واإلبنقّدوسٌ  ، الروُح وحدهُ ، اإلبن وحده قدوسٌ اآلب وحده قدوسٌ 
  . آمين.األبد إلىوالروح القدس، 

  الها حّيا.ال حشبّ : الشماس
  وا اهللا الحي.مجد

 هونولخنِه بانحوَ  اون رحمعَلييِته، وَ عتشبوحتا ِله بالشعب: 
  ّدانه. ونه وعِ زَ 
  .األوقاتُتُه وحنانُُه في كلِّ حمَ ، وعلينا رَ له في كنيستهِ  ألمجدُ 
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قدِّس أجساَدنا بجسِدَك المقدَّس، وأغِفْر الكاهن والشعب: 
ها حناِنك، ايُّ ب ضمائرناذنوبَنا بدِمَك الكريم، وطهِّر 

  .األبد إلىالمسيح رجاؤنا 
  بارخمار. الشماس:
  .سيدنا يسوع المسيح وَهَبةُ اً ملتشملنا جميعالكاهن : 
إلى األبد آمين. إخوتي تقول الكنيسة: تعالوا  الشماس:

  تناولوا جسد المسيح وإشربوا من كأسه بإيمان.
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  التسبحة لآلحاد واألعياد
 يا رَبَّنا َيسوَع الَمسجوَد ِله، أَلَّذي َغَلبَ الشماس والشعب: 

نا ِبَحياٍة ْبَن َاِهللا اَلَّذي َوَعدَ يا ا ܀اَلَموَت اَلعاتي ِبآالِمِه 
ر، َأِزْل َعنَّا ُكّل َاَألْضرا ܀َجديدٍة في َمَلكوِت اَلُعلى 

اَمَك َيوَم لَِنْحيا قُ  ܀َوَاْجَعْل في َوطَِننا َاَألَمَن َواَلرَّْحَمة  دَّ
نـَْعَتِرَف وَ  ܀ظُهوِرَك، َوَنْخُرُج ِلِلقاِئَك َحَسَب ِإراَدِتَك 

ْن َقد َكثـَُرْت ألَ  ܀ِجْنَسنا  إلىِد َعَلى نَِعِمَك ِالْسِمَك بِالَحمْ 
 ܀نا ِحُمَك َعَلى َبَشريَِّتنا، َوَأْشَرَق ُحبَُّك َعَلى َميُتوتَتِ َمرا

ِتك َوَمَحوَت ُذنوبَنا بَِتْبرِيِرك. فَالَمْجُد ِالْسِمَك َعَلى َموَهبَ 
َمراِحِمه بِ  ُمباَرٌك َوقاُرَك ِمْن ُمْستَـقِِّرْك، يا َغاِفَر اَلذُّنوبِ   ܀
َوَنْسُجَد  ܀َوَأهِّْل َجميَعنا بِِنْعَمِتَك، ِألن َنْشُكَر أُلوِهيََّتَك  ܀

  مَّ آمين.َلَها، َوُنْصِعَد اَلتَّْسِبَحَة ِلُربوبيَِّتك ُكلَّ حين. آمين ثُ 
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  كبرىفي َاَألْعياِد ال
قـَوِّ يا َرّب، َأألَيدي اَلَّتي َاْمَتدَّْت، الشماس والشعب: 

ن تـَُؤدَِّي َأهِّْلها ألِ  ܀َوَأَخَذِت الُقُدَس ِلَمْغِفَرِة اَلذُّنوب 
اَه اَلَّتي َهلََّلْت َوَأهِِّل َاَألفو  ܀أَْثمارًا ألُلوِهيَِّتَك ُكلَّ َاألَيَّام 

َصوَت  عَ َوال َتْسمَ  ܀َداِخَل الَمْقِدس، ِألن تـَُرتَِّل اَلَمْجد 
 العيونو  ܀اَلرَّْهَبِة َاآلذاُن اَلَّتي َسِمَعْت َصوَت َتَسابيِحك 

اَلَّتي َنَظَرْت ُحنُـوََّك اَلَعظيم، لِتَـْنظَُرنَّ يا َرّب، رَجاَءَك 
َلى َوَاألَْلُسُن اَلَّتي َصَرَخْت: ُقدُّوس، َعوِّْدها عَ  ܀اَلُمباَرك 

 َوَاَألْرُجُل اَلَّتي َسَعْت َداِخَل الَكناِئس،  ܀َقوِل الَحّق 
 اَلَّتي َأَكَلت َواالْجسادُ  ܀ِإْجَعْلها َأْن َتسَعى في َمَقرِّ ألنُّور 

، َجدِّْدها في الَحياِة الجَّديَدة  َوَجْمُعنا  ܀َجَسَدَك اَلَحيِّ
ْثُبْت َوْليَ  ܀اَلسَّاِجُد ِأللوِهيَِّتَك، َأْجِزْل َعَلِيِه ُكلَّ اَلَمعونات 

َتِح اَلباَب ِلطَْلَبِة وَافْـ  ܀َمَعنا ُحبَُّك اَلَعظيم، َوِبِه نَزدادُ ُشْكراً 
اَمَك ِخْدَمتُنا  ): أَبعد َعنَّا  ونيـَْرِدف(و  ܀َجميِعنا، َوْلَتْدُخْل ُقدَّ

  ُكلَّ...
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  في التذكارات وقداس الموتى وااليام االعتيادية
ها يا بايمان، اجعلاألسراُر التي تناولناها الشماس والشعب: 
 ايها المسيح ملُك الدهور أنت بشبهِ   ܀ ربُّ لنا للغفران

بجسِدك ودِمك غفرَت خطايا   ܀ الخالق والمخلوق
 ܀اهلنا يوَم ظهوِرك للسرور بمالقاِتك   ܀ المؤمنين بك

  ومع المراتِب السماوية نؤدي المجد آمين آمين.
تناول  فينحن الذين اشتركنا بنعمة الروح القدس  الشماس:

هذه األسرار المجيدة المقدسة المحيية اإللهية، لنشكر 
  مًعا اَهللا واهَبها.

  .سبحانه على موهبته التي ال توصف :الشعب

  .لنصلِّ، السالم معنا الشماس:
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  صلوات ختامية
  لآلحاد واألعياد

كَر ان نرفع لك الش )تكرر( يليق يا ربُّ مدى األيام،الكاهن:  
والمجَد والسجوَد، ألنك أهلتنا بِِنعمِتك نحن المائتين، 
لُنقِدس أسمك مع الروحانيين، فنلتّذ ِبعذوبِة أقوالك، 
ونشتِرك في أسرار موِهبتك، يا رّب الُكل، ايها اآلب 

  واالبن والروح القدس وإلى األبد.
   .خمارآمين، بار  الشعب:

  هذهأو 

  لآلحاد واألعياد
المسيح ربَّنا وملكنا ومخلصنا الذي أهلنا بنعمتِه الكاهن: 

ِل لِتناول َجَسِدهِ ودمهِ الكريمين والُمقدسين، لِيُـقَِّونا لتكمي
ارادته بِأفكارِنا وأقوالنا وأفعالِنا، ولَيُكْن هذا القربان الذي 
تناولناُه غفرانًا لخطايانا وعربون القيامة السعيدة من بين 

ة الجديدة في َمَلكوت السماء مع األموات، والحيا
  .جميع الذين أرَضوُه، لك المجد االن وإلى األبد، آميـن

   .خمارآمين، بار  الشعب:
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  أو هذه

 في األيام اإلعتيادية
نشكرك أيها المسيح ونباركك، يا من زرَت قلوبَنا الكاهن: 

اليوم باشراكنا في جسدك ودمك وكلمتك االلهية. 
تثمر فينا هذه االسرار التي نتضرع اليك من أجل ان 

  احتفلنا بها وتناولناها : رجاًء وسالًما وبهجة الى االبد.

   .خمارآمين، بار  الشعب:
   أو هذه

 في األيام اإلعتيادية
ان نرفع المجَد والحمَد الشكَر  يا رب واجبٌ الكاهن: 

والسجوَد للثالوث االقدس ألنه بحنانه وهبنا األسرار 
 بها غفرانا لخطايانا، ايها االبالمقدسة التي احتفلنا 
  .إلى األبدواالبن والروح القدس 

   .خمارآمين، بار  الشعب:

  قوفو
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  لآلحاد واألعياد والتذكارات بركة الختام
اهللا الذي بارََكنا ِبُكل البركات الروحية بالمسيح  الكاهن:

يسوع ربِنا، الذي أعطانا جسده ودمه عربون الحياة األبدية: 
جمَعنا، ويلم شملنا ويُطهر شعبنا الذي حضَر هو يُباِرك 

وتـََنعَم ِبقَوة هذِه األسرار الَمجيدة الُمقدسة الُمحيية اإللهية.  
كونوا موسومين بعالمة الصليب الَحي، وَمصونين من ُكل 

  .أذية خفية وظاهرة، اآلن وإلى األبد

  آمين.الشعب: 
    أو هذه

المسيح الذي إحتَـَفلنا بِه وكرمناُه، وخدمناُه في  الكاهن:
أسرارِه المجيدة الُمقدسة الُمحيية اإللهية، هَو يـَُؤِهلنا 

ين، لَِنيل َمجد َملكوتِه البهي، والتَـنَـُعم مَع مالِئَكِتِه القديس
لَّ والقيام عن َيمينِه في أورشليم الُعليا ِبَوجٍه ُمشِرق، فِلتح

إلى ا يمين ِعنايته وبركته اآلن و علينا وعلى ُكل الَبراي
  األبد.

  آمين.الشعب: 
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  أو هذه

المسيح الذي َغفَر ذنوبَنا وخطايانا ِبَجَسِدِه وَدمِه،  الكاهن:
مه المجد له في كنيسته، ولُِيِفْض علينا نحُن ابناء رعيته نع

وبركاتِه ومواهبه وليُـَنِجنا من الشرير وأعوانِه وليحفظنا من 
االضرار الخفية والظاهرة بصالة الطوباوية مريم وجميع 

  القديسين، اآلن وإلى األبد.

   آمين. الشعب:
  الموتىلقداس 

اجعل يا ربنا والهنا ذكرا صالحا وسعادة كاملة  الكاهن:
الذي خرج من هذا العالم وقد آمن بك ( فالن) الخينا 

وعمل بوصاياك ، فاهله لملكوتك البهي مع جميع الذين 
ارضوك ونحن الحاضرين لتحل بركتك علينا وتحمينا: 

  .ايها االب واالبن والروح القدس الى االبد

   آمين.الشعب: 
   



 

  


