
  التسبیح   المقدس   االنجیلي  لمریم

 العذراء   المباركة
 
 

 الى   التالوت   المقدس
 الى   مریم      العذراء   المباركة   ملكة   التسبیح   المقدس   لمبومباي

 .الى   البابا   جوفان   باولو   الثاني
 

 تقدیــــــــــــــــــــــــــــــم
 

 هدا   التسبیح      المقدس   االنجیلي   لمریم   العذراء   المباركة
 متكون   من   سبعة   اسرارللتوسط   و   العبادة   لسبعة   ایام   في
 االسبوع   .انه   صارم   في   ترتیبه   االنجیلي   المؤقت   و   كدلك

 االسرار   المنفردة   هي   كدلك   مترتبة.   هدا   لمادا؟   ثالوة   كل   یوم
 التسبیح   المقدس   یمكننا   التوسط   في   النجاة   التي   تبلغ   دروتها
 یوم   االحد.و   یوم   السبت   عند   المسیح   .   یوم   الفحص   للمسیح
 لشانه   .   لهدا   متمركزین   طبقا   لرسم   انجیلي   في   اوجه   لسیدنا

 المسیح   عیسى   و   امه   المقدسة.   مریم   العدراء   المباركة   .
  . ینطبق   علیهم   كل   یوم   منفرد   من   االسبوع   االسرار   االثیة
 / االثنین   *      اسرار   الخلق                              /   6   أماكن   أو   وسائط -1
 /الثالثاء   *   اسرار   عظمة   ااالله      /6   أماكن   أو      وسائط -2

 االربعاء   *   اسرار   الفرح -3
 الخمیس   *   اسرار   النور -4
 الجمعة   *   اسرار   مؤلمة -5



 السبت   *   اسرار   صمت   االله      /نسب   الى   السبت   المقدس -6
 /و   ایضا   صمت   السبت

 .االحد   *   اسرار   المجد -7
 
 
 
 
 

 .یالحظ   الى   ان   المسیح   المقدس   الخاضر   ال   یرید   تغییر   اطالقا
 التسبیح   المقدس   رسمي   .   مقر   من   الكنیسة            //   اسرار -1

 //الفرح   -   اسرار   النور-   اسرار   مؤلمة-   اسرار   المجد
 دراسة   التوسط   و   االستماع   الى   الكلمة   .الى   الكتابة   المقدسة   . -2

 ایضا   العبادة   و   التوسط   بالتسبیح   المقدس   یریدان   باستمرار
 التاجیل   بالكتابة   المقدسة   للمعرفة   في   حیاتنا   كم   هو   كبیر   حب   االله

 لالنسان   .   و   ككل   التعب   االالهي   لیس   سوء   البحت   عن   النجاة
 الحقیقیة   لالنسان   .   النجاة   التي   تاتي   حتمیة   سوى   فادا.......قال

 . المرء   نعم   لالله   .   أي   یفتح   له   قلبه   و   بدون   خوف
 بواسطة       المسیح   المقدس   یعطي   ادا.   تقریرا   و   شكرا   لالله   و
 یعطي   ایضا   المكان   المناسب.   التقریر   الالئق   لمریم    العذراء   المباركة   .

لك   الى   زوجه   جوزیبي  و   الدي   یستحقه   كل   واحد   منا   ..   "ال   تخشى   ان   تاخد   معك   مریم.   ان   الدي   ( GIUSEPPE)طبقا   لماحته.   المًُ
 .MTنشأ   فیها   هو   بإدن   الروح   المقدسة"20

 تذكروا   قبل   كل   شیىء
 ال   تخشون      .   ال   تخشون.   ال   تخشون

 ! العذراء   المباركة   المقدسة      تاخدكم   بكل   اطمئنان   الى   المسیح
 نوصي   بقراءة   هده   الوثائق   للبابا

 مریم   العدراء   المقدسة
 كنیسة   سر   القربان   المقدسة



 األلفیة   الجدیدة   القادمة

 كیف   تتــــــــــــــــــــل  ى
 بعد   رشم   الصلیب   المقدس.   ثتلى   أمجاد   االب   و   العبادتین *

 كمقدمة.   یعلن   السر.   أي   یقال   واحد(   1)   أبانا   و   عشرة(10)   مریم
 متبوعین   بنصر      لالله   و   العبادتین   للمقدمة.   ادا   یعلن   السر   اآل   تي

  .من   بعد   و   هكذا
 خاصة   اثناء   ثالوة   أبانا   و   العشر   10   مرات   من   مریم   یوجب *

   .انسجام   العقل   و   القلب   مع   السر   الدي   تم      اعالنه

هؤالء   اًذا،   أهم   العبادات   و   االسرار      ل  :  
 :التسبیح   المقدس   االنجیلي   لمریم   العذراء   المباركة

 رشم   للصلیب    :   باسم   األب,   باسم   الولد   و   الروح   المقدسة,   امین   نصر
 لالب,للولد   و   للروح   المقدسة   ,   كیف   كان   في   المبدأ,   اآلن   و   دائما,   في   عصور

 .االجیال,   آمین
 كوني   مباركة ,   المقدسة,   و   المصورة   الطاهرة   لمریم   العذراء   المباركةأم   االله

 ..وأمنا   بحق
 مسیحن  ا,   اغفر   لخطایانا,   قنا   من   النار   جهنم,   خد   الى   السماء   كل   االرواح,   خاصة

 . الدین   هم   في   حاجة   لشفاعتك
 .{یعـــلن   الســـــــــــر}

 أبانا   الدي   أنت   في   السماء   اسمك   المقدس,   إیتي   ملكك   بكل   ارادتك,   كیف      في
 السماء   كدلك   في   االرض,   ارزقنا   طعامنا   الیومي,   خفف   عنا   دیوننا   حتى   نخففهم
 عن   االخرین,   وال   تاخد   بنا   االغراء   و   حررنا   من   السوء   امین   .   حدتنا,   یا   مریم,

 ملیئة   بالشفعة,   السید   معك,   انت   المباركة   في   كل   النساء,   و   مبارك   كل   ما   یعطیه
 حضنك,   المسیح,   مریم   المقدسة,   ادعي   لنا   نحن   المخطئین   ,   اآلن   وقت   مماتنا

  {{عشر   مرات
 

 {اســرار   الخــــلق    {یوم   االتنین
 
1-YHWH:اآلب,   من   خالل   الكلمة(VERBUM) (سواُء),   خلق   ا لسما ء   و   ا الرض    و   الروح   المقدسة,   الدي   من   قبل   ترأس   خلقه 

  .بمعرفته,   مرفرفا   فوق   المیاه   التي   تغطي   االرض,   مطهًرا   الخلق
 االله      خلق    االنسا ن,   دكرا   و   أنثى   في   صورته   و   تشابه.            -   2



 االله   یتعهد   بعد   النحضا   االصلي,   المرأة   التي   سحقت   راس -3
 .االفعى   عدو   االنسان

 مالزیكا   سیدش,   قسیس,   یهدي   للسید   النجز   و   الخمر   كمكافكه -4
 (GENلنصر   المدهب   االبراهیمي   المقدس(14-18-20

 ابراهیم   یتلقى   الزیارة   ,   یعترف   و   یستقبل   السید,   الثالوث -5
 (GENالمقدس   من   حیت   القزو(18-1-15

 االله   حرر   اسحاق   من   الموت,   تبعا   لتعده   البراهیم(دریتك -6
 ستكون   اكثر   من   نجوم   السماء   و   الرمال   التي   في   جانب   البحر,   و

 ووقع   تضامنه   مع   ابراهیم( (G22;سیطر   على   مدن   االعداء   (17
 (عندك   ستكون   مباركة   كل   أمم   االرض   (18,22   خم

 

 (أسرار   عظمة   االله(یوم   الثالثاء
 

 ES      -1من   االله   شخصیا   یحرر   شعبه   من   عبودیة   مصر,   و   ینشيء   رسمًیا   اول   فصح   مقدس   (12-1-15
 موسى,   وجه   للمسیح,   بالعصى   یضرب   البحر   االحمر   للمرور   و   نجاه   شعبه   المختار   و   بعدئد   غمي   على   أعداء   إسرائیل   طبقا   لما -2
 قیل   او   قالته   االیة   الثانیة   2   (في   8-9)   للملك   المبعوت   أطلبني   أمنحك   الحكم   في   كل   البشر   و   تخضع   لك   كل   حدود   االرض,   تكسرهم.

 بصولجان   من   الحدید   و   كاناء   من   الوحل   تسحقهم,   و   كما   قیل   في   كتاب   الرؤي   في   5و12   :   <هي   حامل   واد   من   ذكر   مبعوت   لحكم   كل
  األمم   بصولجان   من   الحدید   و   یرد   بسرعة   إلى   الخالق   إتجاه   عرشه

 قدرة   الخالق,   على   شبه   غیوم,   في   فلك   وسط   مخیم   السرئیل   الذي   في   وسطه   توجد   المظلة   المقدسة,   التي   یسكنها   الخالق   و -3
داخلها   توجد   أماكن   للشعب   المختار.    ثالث   عالمات    یعبرون   عن   سر   القربان   المقدس   و   المظلة   المقدسة :   مناضر   للقانون ,   أي   كلمة

(VERBUM) 12-1-15)   من   االله   شخصیا   یحرر   شعبه   من   عبودیة   مصر,   و   ینشيء   رسمیا   امل   فصح   مقدسES      1- 
 مكتوبة   بأصنع   الخالق   إذا   إنبعات   مباشر   منه,(العالقة   االبن   بأبیة )بعصى   موسى    عالمة   قوة   الخالق   الي   بواسطتها   مكنته   من   قطع

 .البحر   الألحمر   :    المن    :   الذي   نزل   من   السماء   و   الذي   أطعم   الشعب   الجائع   في   الصحراء
 .اإلله   اختار   داوود   و   جعله   ملكا   و   رسوال   على   إسرائیل   و   تعهد   لذریته   بمملكة   أبدیة -4

 الذي   قطع   الملك   عدو   الشعب   المختار   ,لیحرره   من   العبودیة,   صورة   لمریم,   لباس   من   الشمس,   و   قمر (GDT جودیتا(8-16 -5
 تحت   القدمین   و   مثوجة   بأنثى   عشر   نجمر,   التي   تدس   على   رأس   ملك   الظلمات   على   الألفعى   العثیق,   محررا   المختارین   للمسیح   من

 .عبودیة   الخبائت
 الإلخوة   المقدسین ,ELLAZARO( 3-18-6MAC2) قدرة   الرةح   المقدسة,   تظاهرت   أیضا   في   شهادة   المقدس   القدیم -6

مكاباي  MACCABEI 7,1-41)   و   أمهم   المقدسةMAC2) حتى   ال   یطعن   في   قوانین   الخالق.  
 

 (أسرار   النور    (ایوم   الخمیس
 

 النهر   االردني      لجوفاني      باتیسالمسیح ( GIOVANNI BATTISTA)  المسیح   حمل،من   طرف   جوفاني   بتیست   حتى      
 تظهر   في   باتیست   یكون   مطهرا(   متعمدا)   لیسر   ملزم   بهذه   التطهرة   المهتدیة,   لكن   یرید   النزول   ایضا   ،یرید   ان   یكون   مذنبا   لكن   بدون

 ذنب)   مع   المذنبین.   أثناء   دخوله   الماء,   إنشقت   السماء,   الروح   المقدسة,على   صورة   حمامة   تضع   علیه   و   صوت   األب   من   السماء
 M** .یقول   (یعلن)   :<هذا   هو   ولدي   المحبوب   و   الذي   أذا   به   معجب>.(17و3



المسیح   أدى   اول   معجزة   لحیاته   االنجیلیة   في      فرح   كانا  -2  (CANA*) ( المسیح   معزوم   في   فرح   كانا (CANA) مع   بعض   من 
 مع   كون   عدم   وجود   الخمر   ,   و   تحت   طلبات   صارمة   من   أمه   بدل   الماء   بالخمر, (CANA GALIZA) ساللته      إاى   كانا   كلیلیا

 اإلنجیل   الذي   ذكر   هذا   الحدث   ,ینقل   آخر   األقوال   لمریم      المنقولة   عن   الكتابة   و   التي   هو   حث   أو   نصح   ُحي   دائم   لنا:<   إفعلوا   كل   ما
 <تعطیهم

 (GV و25 )
 المسیح   یعلن   حدث   المملكة   الكنائیسة(   المسیح   یعلن   أن   ملك   الخالق   قریب,   الذي   هو   في   وسطهم   ,   و   یؤكد   أن   ولوجه   لسوى   من -3

 .(طهر   قلبه,   على   مثابة   طفل   صغیر
مع   موسى   و   إلیا , (TABOR) المسیح   ظهر   غیر   شكله   في   نصرته   الإلالهیة   و   في   جبل   طابور -4  (MOSSA-ELIA) ( 

 المسیح   صعد   فوق   جبل   طابور   مع   بیاترو   ,جوفان   و   یعقوب   لیصلون   فجأة   تغیر   شكله   في   نصرته   اإلالهیة   و   أصبح   أكتر   إنارة   من
 الشمس   و   جانبه   یظهلر   موسى   و   إلیا   اللذان   مع   من   حدث   في   بعثته   الكنیسیة   في   جیرو   سالم.   األب   أعطاه   من   جدید   الشهادة   ثم   حثه

  LC <<   هذا   ولدي   العزیز   و   الذي   أنا   به   معجب>>انتصتوا   له   35و9
 المسیح   اثناء   إحتفاله   بعید   الصفح   عند   العبریین   مع   الحواریین   یترأس   القربان   المقدسون(فوق   جبل   سیون,   في   المنبر,   المسیح, -5
 اثناء   إحتفاله   بعید   الصفح   مع   الحواریین,   بعد   غسل   أرجلهم,   قدم   لهم   الخبز   و   الخمر,   مؤكدا   أن   ذلك   من   جسمه   و   دمه,   هدیة   یضحي

 (بها   حتى   ینجى   كل   إنسان   :   فهي   نشأة   للقربان   المقدسة
 

 (أسرار   األلــــم   (لیوم   الجمعة
 

 (GETSEMANI)المسیح   یعبد   في   حدیقة   جیتسماني -1
 المسیح   جلد -2  

 المسیح   ثوج   بالشواك   و   حكم   مظلوما   بإلعدام -3
 المسیح   صعد   مكان   األلم   حامال   الصلیب -4

  المسیح   مات   مًصًلًبا -5
 

 أســرار   صمـت   اإللـــه
 

 صمت   معمول   بالحب   والشفقة
 (الیوم   السبت )

 المسیح   ،   في   الیوم   ،   ما   بین   موته   وبعثه   ،   یوم"   الصمت   االالهي"   حررَ      االرواح   من   العادلین   وانشأ   لهم   بسرعةٍ   ن   وكذلك-1
 . للعادلین   الدین      سیأتون   من   بعد   ،   مكان   في   السماء

 مریم   بحب   االمم   وأم   الكنیسة      كلها   ،   أ   شناء   المها   وأثناء   تجاوز      السیف   لقلبها،الحتضنت      ومسكت   ب   جوفاني   ولكن -(2 
 .و   الحواریین   اآلخرین،   والثائبین،   والمؤلمین   ،المرتبكین   والقلیقین   من   فضیحة   الصلیب PIETROكذلك   بیاترو

 شفقة   االب،   ال   تتهم   كعدالة   انسانیة   الدم   المكبوب   و   المؤلمة   للولد   المبعوث،   لكن   قبل   تضحیته   الكاملة   للتحریر   الكامل -(3
 .لالنسان   ،   الذي   ،   الدي   احب   خلقه   في   خلقله   في   شكله   وتشابهه   ثم   كذلك   في   ارسال   ابنه   الوحید   لنجاتنا

 البندرة،   نزلت   الى   االرض   ثم   ماتت   ،   حیاة   المسیح   المفتدیة،   ودمه   المكبوب   في   مكان   االلم   ن   اصبحت   نبت   ،في   هدا   الیوم   "-(4
 .الصمت   االالهي"   حیاة   جدیدة   غیر   محطمة،لمن   قبلها      قبل   المسیح

 الروح   المقدسة   ،   في   صوت   تام   في   یوم   السبت   هیأت   وشكلت   عقول   وقلوب   االنسان   الدین   یدعون   الغیر   المصدق   "   - (5
 انسانیا   ".   اعالن   للبعت   ،   الن   المسیح   عیسى   مبدئیا   كان   فعال   ،   والفعل   كا   ن   عند   الخالق      والفعل   كان   الخالق   كان   مبدئیا   عند
ــ   الكل   تكون   بواسطته   وبال   غیره   ال   یتكون   شیئ   أي   ما   هو   موجود   عنده   كانت   الحیاة      والحیاة   كانت   نور   انسانیة   هو  الخالق      

 الففد      و   اومیكا،   القادر   على   كل   شیئ   ...هو   الكبش   المنحور      موجودین      دائما      في   محراب   السماء   وهو   الوحید   القادر   على   اخد
 . او   فتح   الكتاب   وكل      السبعة   االختام   وتقدیمهم   الى   االب   النصرة   االبدیة   للخالق   ،   لمالئكته   وكل   المقدسین

 
 (اسرارالنصر      (ا   لیوم   االحد

 
  المسیح   بعث(   الیوم –1

1.   المسیح   رجع   الى   السماء-2
2.  -الروح   المقدسة   نزلت   على   مریم   العدراءالمباركة   والحواریین      مجتمعین   على   العبادة   في   المساء      عند   الطعام

 . مریم   العدراء   المباركة   قائمة   في   السماء
 مریم   العدراء   المباركة   متوجة   في   السماءملكة   السماء   واالرض



 
 ســـــــالم   یا   ملكـــــــة   ؟

 
  ،   سالم   ،یا   ملكة   ،   أم      الشفقة   ،   الحیاة   ،   العزوبة

 سالم   ؟   الیك   ملتجئا   ،   ابناء   حواء   المبعدین   ،   الیك   انتهد   االما   وبكاءً   في   هذا   الواد   من   الدموع،   هیا   بنا   إدا   دفاعا،   أعدي      لنا
 عیونك   المشفقین   ،   واظهري   بعد   هذا   المنغى   ،   المسیح   ،   المولود   المبارك،   من   بطنك.   یارحیمة   ،   یانقیة   ،   یامریم   العذراء

 . الظریفة
 
 

 .طلبات   مترددة   للوریتو
 

 سیدي   ،   شفقة سیدي،   شفقة
 المسیح   ،   شفقة

 سیدي،   شفقة
 استمع   لناالمسیح 

 المسیح   ،   استجب   لنا
 كن   رؤوف   بنا
 كن   رؤوف   بنا
 كن   رؤوف   بنا
 كن   رؤوف   بنا

 توسلي   لنا
 ادعي   لنا
 ادعي   لنا

 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا

 االمسیح   ،   شفقة
 سیدي،   شفقة

  المسیح   ،   استمع   لنا
 المسیح،   استجب   لنا

 اب   السماء،   االله
 ولد   مفقد      العالم،   االله
 الروح   المقدسة،   االله

 الثالوث   ،   المقدس،   االله   الواحد
 ،مریم   المقدسة

 االم   المقدسة   لالله
 العدراء      المقسة   للعدراءات

 ام   المسیح
 ام   الشفاعة   االالهیة

 االم   النظیفة 
 االم      الطاهرة

 االم   العدراء   دائما
 االم   الغیر   الملطخة

 االم   المحبوبة
 االم   العجیبة

 االم   النصوح
 ام   العزاء
 ام   الخالق

 ام   المنجد   ،   المنقد
 ام   الكنیسة

 العدراء   المحترسة
 العدراء   الملیئة   بالحكم

 العدراء   الجدیرة   باالحترام
 (العدراء   الجدیرة   بالحمد)   الثناء

 العدراء   القویة
 العدراء   الرحیمة

 العدراء   المخلصة
 انعكاس   للقداسة   االلهیة

 عرش   للمعرفة
 منبع   لسعادتنا

 مزار   للروح   المقدسة 
 مزار      مضیئ



 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا
 توسلي   لنا

 اسمح   لنا   ،   یا   سیدي
 استمع   لنا   ،   یاسیدي

 كن   رؤوف   بنا   ،   یاسیدي

 مزار   مصیئ   لالله
 مزار   للعالي 

 الوردة   المتصوفة 
 بنت   سیون   المختارة

 برج   داود
 برج   العاج

 البرج   الغیر      المرن
 معبد   من   ذهب 

 فلك   المحالفة
 باب   السماء

 (نجمة   الصبح   *الصباح
 عافیة   المرضى
 ملجا   للخاطئین

 عزاء   للمكتئبین
 استعانة   للمسیحیین

 ملكة   المالئكة
 ملكة   البطارقة

 ملكة   الرسل
 ملكة   الحواریین

 ملكة   الشهداء
 ملكة   المعترفین
 ملكة   العدراءات

 ملكة   كل   المقدسین
 ملكة   حملت   بدون   خطا   اصلي

 ملكة   قائمة   *   متعهدة*      في   السماء
 ملكة   التسبیح   المقدس

 ملكة   العائالت
 ملكة   السالم

 CARMELO *أ   م   وملكة   لكالمیرو
 خروف   االله   الدي   یزیل   خطایا   العالم
 خروف   االله   الدي   یزیل   خطایا   العالم
 خروف   االله   الدي   یزیل   خطایا   العالم

 
 . توسلي   لنا   ،   االم   المقدسة   لالله   ،   ألننا
 جدیرین   بعهود   المسیح
 جدیرین   مستحقین   ،   سیدي   ،   إمأل   ارواحنا
 من   عفوك،   حتى،كیف   عرفنا   الملك   تسجید   المسیح،
 ولدك   ،   وهكذا   لصبره
 .ولصلیبه،   فعل      لنلتحق   الى   نصرة   البعث
 .سیدنا      آمین   للمسیح

 شیم   الصلیب : 
 

 باسم   االب   ،   الولد   والروح   المقسة،   آمین!
 
 
 






