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  شعلة محبة
  ب مريــم الطــاهرــقل

  
  أِذن بطبعه سيادة المطران فرنسيس البيسري

  ١٩٩٩ايلول  ٢٠في 
  
  
  
  

 
  

    
   

  
www.jounoudmariam.com 

www.saintamaria.com 
www.facebook.com/jounoud.mariam 

www.facebook.com/groups/jounoudmariam 
www.facebook.com/groups/kalbmariam 

  "جنود مريم"تعنى بطبعه ونشره جمعّية 
  أد/١٦٧علم وخبر 

  ناًًوّزع مجاي
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  :االهداء
  

 "الذين يتأثرون بنداءها لتعزية قلبها الى ابناء العذراء 
  "...المثخن بالطعنات

  
: والذين يرغبون مساعدتها في خالص العالم

معًا , واذا استنجدتم بشعلة محبتي, ساعدوني"
  "...سنخّلص العالم

  
ال تتباطأوا وال تكونوا ! فردًا وجماعةأنا بحاجة اليكم جميعًا "

بهذا النداء عليه أن  فكل من يعلم, سلّبيين تجاه طلبي المقدس
  ..."انتم آلكم ابنائي وأنا اّم الجميع... آدعوة وعزيمةيعتبره 
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  ..."ان اهللا يريد اقامة التكريس لقلبي الطاهر في العالم
  

انما يجب عليكم اوُال ايها ... ان قلبي الطاهر ينتصر"
في العالم وهو ان تقيموا , المسيحيون ان تقوموا بعمل ال بّد منه

ثم يجب على . وصالة المسبحة آل يوم, التكريس لقلبي الطاهر
واال يعودوا , الناس اصالح السيرة وطلب المغفرة عن خطاياهم

                                      ".الى إهانة سيدنا يسوع المسيح
                                       
 )١٩١٧تموز  ١٣طيمة عذراء فا(                     

 
ليبحث وليعد الى , ليكن آل مسيحي رسوًال تجاه أخيه"

وليعش الكل متحدين مع المسيح ومن , الحظيرة االنفس الضالة
    ".وانا اتكفل بالباقي, ليعمل آل واحد ما يستطيع. اجله
  )اب ٢٢االحتفال بعيد قلب مريم الطاهر في (       
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  امر الرب
    

بواسطة : مسؤولين المعنّيين باالمراوصلي آالمي الى ال
والى ابنائي المعنّيين , مرشدك الروحي الى األب االقدس

واطلبي منهم ان ال يحاولوا منع انسكاب نعمي على , لذلك
الن هذا قلب امي الطاهر الذي بحبه الملتهب , العالم اجمع
  ".يريد سكبها على االرض آلها, من اجلكم

  
  ,يا ابنائي" 

فيّّّ تستطيعون ان تاخذوا مني ما تريدون بواسطة ثقتكم 
  !وآيفما تريدون

  !انا لن انغلق ابدا
  انا واقفة امامكم
  مع محبة قلبي

  هاءنذا هنا
         ".الجعلكم سعداء

  )من آلمات العذراء في هنغاريا(                           
  

  
  

  تعاليم الرب
  
يعتبرها  النه, لقد عّلمني الرب صالة صغيرة وطلب مني نشرها  

  ...وسيلة فعالة لعمي الشيطان
  

  صالة
  إجعل يا رب خطانا خطوة واحدة في المسير

  وايدينا يدُا واحدة في العمل
  ونبضات قلوبنا واحدة في الخفقان
  وفي داخلنا جميعُا ذات الشعور
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  وفي افكارنا توافقُا في االراء
  وفي اذاننا اصغاء واحدا لاللهامات

  لنا ذات النظرات  فيصير ًوفي اعيننا ذوبانا
  ًاواحد ًوعلى شفاهنا نطقا

  .الرحمة والرافة والحنان, لنطلب معُا من األب السماوي
  
  

  مسبحة قلب مريم مع موافقة الرؤساء
  

  :في البداية
شارة الصليب خمس مرات متتالية اآرامًا لجراحات إنرسم 

  :يسوع المقدسة
  

  )من المسبحة العادية( يقال على الحبات الكبيرة
 :يا قلب مريم المتالم الطاهر -
  .صلي الجلنا نحن الملتجئين اليك -
  
 

  :ويقال على الحبات الصغيرة
  :يا امنا خلصينا -
  .بشعلة محبة قلبك الطاهر -
  

  
  :في النهاية

المجد اآلب واالبن والروح القدس آما آان في البدء واالن وعلى 
  ).مرات ٣(          الدوام والى دهر الداهرين امين

  
يا ام اهللا اغمري العالم آله بشعلة محبتك المملؤة  "

  )صالة تردد باستمرار(   ".بالنعم اآلن وفي ساعة موتنا آمين
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 صالة
يا يسوع اني اقدم لك ذاتي بواسطة قلب مريم المعذب "

يا قلب يسوع . والطاهر الآون عزاء قلبك المقدس الى االبد
  ".والمعّذب االقدس ليأت ملكوتك بواسطة قلب مريم الطاهر

  
  
  

  صالة
 ايها القديس يوسف المعظم

القادر على تلبية جميع , صاحب النفوذ الالمتناهية
افتح . احتياجاتنا والعالم آيف يجعل المستحيل ممكنُا

  .عينيك االبويتين لعناية ابنائك
  
  

  
  صــــالة

  الى مريم سلطانة السماوات واالرض
 

التي اختارك اهللا انت , يا سلطانة السماوات وسيدة المالئكة
وارسلك لسحق رأس الشيطان نطلب منك بتواضع ان ترسلي 

تالحق االشرار , حسب اوامرك, الطغمات السماوية لكيما
  .وتحاربهم في آل مكان ويقهروهم ويزّجوهم في االعماق

 !من مثل اهللا؟ - 
 -   

, ارسلي. ايتها األم الصالحة والحنونة فانت دومًا حبنا ورجاؤنا
المالئكة القديسين ليحمونا ويطردوا عنا بعيدا , هيةايتها االم االل
  .العدو الظالم
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  السالم لقلب مريم
  
السالم على قلبك . السالم عليك يا ممتلئة نعمة الرب معك  

النه اطهر قلوب , موضوع سرور الثالوث االقدس واآرام المالئكة
ة ورفعت انت شّرفت فضيلة البتولي. بعد قلب ابنك, الناس جميعا

فبهذه , الطوبى لقلبك المملوء تواضعًا. اعالمها فوق الجميع
جْذبِت الكلمة االزلي من حضن ابيه , الفضيلة الجليلة المرضية له

  .الى حضنك الطاهر
 

السالم على قلبك النه آان مطابقا على الدوام الرادة األب 
ا به, السالم على قلبك الطاهر النه آان ذا امانة آاملة. االزلي

حصلت على شجاعة عظمى حتى انك قّدمت حياة ابنك فداء 
  .عن البشر

  
. ان تجعلي قلوبنا تتجه نحو قلب مخلصنا, نسألك يا والدة االله

اسهري على الكنيسة المقدسة , ضعي فيها محبة الطهارة
. واحفظيها وآوني لها حصناًُ منيعاًُ يحميها من هجمات االعداء

وفي االحزان , في الشدائد معونةو, آوني لنا الى اهللا طريقُا
ساعدينا خاصة ... وفي االضطهاد ملجأ, وفي التجارب قوة, تعزية

دعينا حينئذ نشعُر بمفاعيل شفاعتك لدى : عند ساعة الموت
  .آمين. لكي نبارآه معك في السماء, قلب يسوع ابنك
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  فعل التقدمة للعذراء مريم
في اطار سنة يوبيل وضعه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني 

         .الفداء طالبا الى جميع المؤمنين مشارآته في تالوته
  )١٩٨٤اذار  ٢٥بمناسبة عيد البشارة في (
  
فال تغفلي "! نلتجىء يا والدة اهللا القديسة, في ظل حمايتك"

  !ليكإعن طلباتنا عند احتياجاتنا 
 
نوّد اليوم مع الكنيسة ,رامام قلبك الطاه,يا ام المسيح, امامِك -

, حباًُ بنا, جمعاء ان نّتحد بالتكريس الذي قدم فيه ابنك ذاته ألبيه
" الجلهم اآرس ذاتي لكي يتكرسوا هم ايضا في الحق: "اذ قال

نوّد ان نّتحد بفادينا في هذا التكريس الجل العالم ). ١٧/١٩يو (
  .عويضفي قلبه االلهي الذي يجود بالغفران ويؤدي الت, والبشر

  
عّلمي شعب اهللا طرق االيمان والرجاء والمحبة , يا ام الكنيسة

ساعدينا ان نعيش حقيقة تكريس المسيح الجل العائلة 
 !البشرية جمعاء في عالم اليوم

نكل اليك , اذ نكل اليك امر العالم وآل الناس والشعوب, فيا اّمنا -
  .ايضا تكريس العالم بالذات ونضعه في قلبك

  
ساعدنا في التغلب على الشر الذي ! ب الطاهرايها القل

  !خّلصينا, من الجوع والحرب: يهددنا
  

  !من الحرب الذرية ومن تدميرنا لذاتنا ومن انواع الحروب خّلصينا
!  خّلصينا, من خطايا نرتكبها ضّد حياة االنسان منذ لحظاته االولى

  )خطيئة االجهاض( 
  !صيناخّل, من البغض ومن تهافت آرامة ابناء اهللا

, من آل انواع الظلم في الحياة االجتماعية والوطنية والدولية
  !خّلصينا

  !خّلصينا, من االستخفاف الذي ندوس به وصايا اهللا
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  !خّلصينا, من محاولة اطفاء حقيقة اهللا في قلوب الناس
  !خّلصينا, من فقدان الشعور بالخير والشر

  !اخّلصين, من الخطايا التي ُترتكب ضد الروح القدس
 

الى هذا الصراخ الحامل آالم  البشرية , يا ام المسيح, اصغي
  !جمعاء والحامل اآلم مجتمعات بكاملها

 
: لكي نتغّلب على آل خطيئة, بقّوة الروح القدس, ساعدينا

فلتظهر .والخطيئة بكل مظاهرها" وخطيئة العالم"خطيئة االنسان 
قوة , متناهيةمرة اخرى في تاريخ العالم قوة الفداء الخالصية الال

وليشرق نور ! وليحّول الضمائر! وليوقف الشر! الحب الشفوق
      ! من قلبك الطاهر, الرجاء للجميع

  )البابا يوحنا بولس الثاني                          (                
  

  :صالة التكريس لقلب مريم الطاهر
 

  .اظهر لنا حّبك, الفائض حنانًا, يا قلب مريم الطاهر"
  .على جميع الشعوب, يا مريم, ِلتفْض نار قلبك

  .نحن نحبك بال حدود
  .طبعي في قلوبنا صادق محبةإ

  .لتذب قلوبنا حبًا بك
  .يا مريم الوديعة والمتواضعة القلب

  .تذآرينا حين نرتكب الخطيئة
  .خطأة, نحن البشر, انت تعلمين اننا

  .وحيبحق قلبك الفائق القداسة واالمومة اشفنا من آل مرض ر
  ,امًا لنا, اجعلينا قادرين على معاينة طيبة قلبك

  وهكذا نهتدي الى لهب قلبك
  )هذه الصالة املتها العذراء على ياالنا." ( آمين

  )عن آتاب نداء من السماء(                               
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  فعل التعويض لقلب مريم الطاهر
  

اننا نشكر , شريا قديسة مريم والدة اهللا وسلطانة المالئكة والب
الثالوث االقدس المسجود له على االنعامات المجيدة التي انعم 

 ونؤمن بكل ما تعلمه الكنيسة نظرا لعظائمكبها عليك 
, وقدرتك وحنوك وفضائلك وباالخص اننا نؤمن بالحبل بال دنس

ونعتقد انك ام اهللا الدائمة البتولية والممتلئة نعمة والكلية 
جميع الخالئق البشرية والمالئكية  المرتفعة فوق, القداسة

وموّزعة آنوز النعم السماوية , والمشارآة ابنك في افتداء العالم
انت القدرة السامية , وباب السماء وسلطانة المالئكة والبشر

وتعزية الحزانى , المتوسلة على الدوام من اجل خالص النفوس
المستجيبة صالة آل من يستغيث بك والمتحننة على من ال 

  .يدعوك
فيا اّم النعمة االلهية وملجأ الخطأة ومعونة النصارى اقبلي  

عواطف شكرنا الحقيرة على النعم الغزيرة التي نلتها للكنيسة 
يا ام الرحمة  اغفري لنا يا سلطانة. ولكل واحد من ابنائها

فنحن نعدك اليوم باننا نريد ان نكرمك ونحبك , جميع سيئاتنا اليك
هللا فعفواًُ يا امنا الحنون عن التجاديف المتفوه ونقتدَي بك بنعمة ا

عفوا عن االهانات , بها ضدك سواء آان بالقول ام بالكتابة
عفوا عن احتقار النفوس المكرسة , الملتحقة بقلبك الوالدي

فنحن اليوم نريد ان نّتحد مع المالئكة وآل ! للنعم االلهية
فاقبلي  .قديسي السماء واالرض لنعّوض لك عن آل االهانات

. عاطفة حبنا البنوي واظهري ذاتك أمنا وأهلينا ان نكون اوالدك
          .آمين

  )السالم عليك يا مريم(                                                  
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  طلبة قلب مريم الطاهر
  

  آيرياليسون, آريستياليسون, آيرياليسون
  

  انصت الينا        يا ربنا يسوع المسيح
  استجب لنا        يسوع المسيح يا ربنا 

  ا رحمنا             يا ربنا يسوع المسيح 
  ا رحمنا           ايها اآلب السماوي اهللا 

  ارحمنا                    يا ابن اهللا مخلص العالم 
  ا رحمنا             يا روح القدس اهللا

  ارحمنا          ايها الثالوث القدوس االله الواحد
  

  اشعل قلبنا بمحبتك      يا قلب مريم لجة التواضع 
  "                                يا قلب مريم آرسي المحبة 

  "                              يا قلب مريم اتون الحب االلهي 
  "                                      يا قلب مريم بحر الصالح 

  "                                   يا قلب مريم امثولة الطهارة
  "                              قلب مريم مرآة الكمال االلهييا 

  "                 يا قلب مريم المضطرم شوقا لخالص العالم 
  "          يا قلب مريم المكنون فيه دم يسوع ثمن خالصنا

  "                    يا قلب مريم البريء من الخطيئة االصلية
  "                                      يا قلب مريم المملوء نعمَا

                   "                              يا قلب مريم المبارك في القلوب
  "                                 يا قلب مريم مقدس الالهوت 

  "                               يسوع التامةيا قلب مريم صورة 
  "                          يا قلب مريم موضوع تنعمات يسوع

  "                 يا قلب مريم االمين في حفظ تعاليم يسوع
  "                         يا قلب مريم المطعون بحربة االوجاع
  "                             يا قلب مريم المحزون آلالم يسوع
  "                            يا قلب مريم المصلوب مع يسوع
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  "           يا قلب مريم المنسحق باالوجاع حين مات يسوع
  "                             يا قلب مريم المنتعش بفرح قيامة يسوع
  "                           يا قلب مريم الموعب عذوبة بصعود يسوع

  "            لوء نعما بحلول الروح القدسيا قلب مريم المم
  "                                     يا قلب مريم ملجأ الخطأة
  "                                  يا قلب مريم تعزية الحزانى

                "                              يا قلب مريم رجاء العباد وثباتهم
  شعل قلبنا بمحبتكا    يا قلب مريم معونة المنازعين

      "      يا قلب مريم فرح المالئكة والقديسين
  انصت الينا            يا حمل اهللا الحامل خطايا العالم
  استجبنا         يا حمل اهللا الحامل خطايا العالم
  ارحمنا           يا حمل اهللا الحامل خطايا العالم

  
  آيرياليسون آريستياليسون آيرياليسون

  
اجعلي : ريئة من الدنس والمتواضعة القلبيا مريم البتول الب

  .قلبنا مشابهًا لقلب يسوع
  
  

ايها االله الكلي الصالح الذي مألَت قلب الطوباوية : لنصّلي
. مريم عواطف الرحمة والمحبة الفائضة من قلب مخلصنا الحبيب

ان يثبتوا حتى , هْب لجميع الذين يكرمون هذا القلب الطاهر
, قلب يسوع المسيح ابنك الحبيب الممات على مماثلة عواطف

  .آمين. الذي يحيا ويملك معك الروح القدس الى دهر الداهرين
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  اب ٢٢صالة لقلب مريم الطاهر في 
  
  

ايها القلب المحبوب في الغاية موضوع . يا قلب مريم ام اهللا وامنا
واالهل بكل اآرام وانعطاف المالئكة , سرور الثالوث االقدس

الذي انت اآمل , قلب الكلي الشبه بقلب يسوعايها ال. والناس
ايها القلب المملوء جودة واشفاقًا على شقائنا تنازل . صورة له

وذوب الجليد عن قلوبنا واجعلها تكون متجهة بكليتها نحو قلب 
اسكب فيها محبة فضائلك واشعلها بتلك النار . المخلص االلهي

, نيسة المقدسةأحو فيك الك. التي آنت مستعرا بها على الدوام
واحرسها وآن لها دائما مأوى حلوًا وبرجًا منيعًا في وجه آل 

آن لنا الىاهللا طريقا وقناة تجري لنا بها آل , هجمات اعدائها
, ومعونة في الشدائد وتعزية في االحزان, النعم الضرورية لخالصنا

وفي التجارب قوة وفي االضطهاد ملجأ ساعدنا في جميع 
حينما تهاجمنا قوات الجحيم , ساعة الموت االخطار وخاصة عند
في ذلك الوقت المخيف في تلك الدقيقة . لكي تخطف نفوسنا

اذ ذاك ايتها العذراء الحنون , التي تتعلق بها آل ابديتنا, المرعبة
اجعلينا نشعر بعذوبة قلبك الوالدي وقوة اقتدارك على قلب 

ا حيث فاتحة لنا في النفس ينبوع الرحمة ملجأ اآيد, يسوع
يمكننا ان نبلغ الى ان تبارآه معه في الفردوس الى ابد االبدين 

  . آمين
  

  ").السالم المالئكي" مرات  ٣(                                          
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  ما قالته العذراء ألم لستة اوالد في هنغاريا
  

اي الم , اذا هلك واحد من ابنائك الستة... فكري! انت ايضا ام" -
آم اتألم عندما ارى الكثيرين من ابنائي يرتمون ! ؟؟؟ اه!تريكيع

  "...يا ابنتي, انقذوني, انقذوني, انقذوني! في جهنم
اشعلي قلبك , هائنذا اسلمك شعلة محبة قلبي, يا ابنتي"  -

  ...على االقل, ثم انقليها الى نفس واحدة, منها
  
  

 هي شعلة قلبي
... يدا بيد, باتحادي معكمساخلصكم , انا امكم الحبيبة الصالحة"

التي اهبها لكم من قلبي الطاهر يجب ان , شعلة النعمة هذه
انها ستكون االعجوبة الكبرى التي ...:تنتقل من قلب الى قلب
سنطفىء النار , انها نار المحبة والوحدة:سيعمي نورها الشيطان

  !نار الحقد بنار المحبة:بالنار
بواسطة خمسة , زليلقد منحتكم هذه النعمة من اآلب اال

  .جراحات ابني المقدسة
آم آانت , فهمت بالهام عجيب منها, وبينما هي تقول ذلك

وابنها االلهي , متوافقة ارادة العذراء مريم مع ارادة اآلب االزلي
لقد وعدت الطوباوية العذراء بانها ستبقى بيننا . والروح القدس

. اد النارآي تمتد هذه الشعلة الصغيرة على آل االرض آامتد
  : وقالت

وان شعلة محبة , بواسطة شعلة قلبي سأعمي الشيطان
  ".قلبي باتحادي معكم ستحرق الخطيئة

سانشر مفعول نعمة شعلة محبتي على آل الشعوب "
بل على آل , ليس على ابناء الكنيسة الكاثولكية فقط"...واالمم

  .شارة صليب ابني االلهيإالموسومين ب
ن شعلة محبة قلبي الطاهر معروفة لهذا السبب اريد ان تكو

  .آما هو اسمي معروف على آل االرض, اينما آان
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آما ويطال ايضًا مفعول شعلة محبتي المشرفين "
  ".على الموت واالنفس المطهرية

, عندما تلتهب شعلة محبتي على االرض, هل رأيت يا ابنتي
. تجاه المشرفين على الموتآيف يسري مفعول نعمتها 

تكم سيعمى الشيطان وستتوقف حربه مع جميع بمعونة صلوا
سيرقد , بعذوبة ضياء شعلة محبتي. المشرفين على الموت

  ...الني ال اريد هالك اية نفس, الخطأة االآثر صالبة
نظموها فيما بينكم آيال تنقضي دقيقة واحدة من : صالتي

مستنجدا , طالما هناك احد يسجد ليال ويصلي. الليل دون نعمة
بان واحدا من المشرفين على الموت اعده , يبشعلة محبت

فاذا آنتم نفوسا آثيرة مكفرة فاني . (في محيطه اليهلك
  ).اآتفي بخمس دقائق صالة من آل فرد

والذي على , وآلما تكون الصالة عميقة يعمى الشيطان بقدر
  ...شفير الموت ياخذ قوة جديدة ليصير قادرا على تقرير مصيره

ورها بساعة تكفيرية في بيوتها يوم العائالت التي تقوم بد
ان اخلص : الخميس او الجمعة تحصل على نعمة خاصة وهي

في غضون ثمانية ايام  احد افراد عائلته المتوفين من المطهر
  .لمدة يوم واحد على الخبز والماء) احد افراد عائلته(بعد ان يصوم 

يخلص , على الخبز والماء, يوم اثنين, ان صام صومًا قاسيًا
  ).ال يجب ان نجوع بل ان نأخذ خبز وماء( نفس آاهن من المطهر

آل من يستنجد بشعلة محبتي ويتلو ثالث مرات السالم 
آل من يستنجد . يخلص نفسًا معذبة من المطهر, المالئكي

بشعلة محبتي ويتلو مرة واحدة السالم المالئكي في تشرين 
  .الثاني يخلص عشر نفوس من المطهر

  "ذلكاني احثكم على " .١
ألّحت السيدة العذراء مريم لنبذل جهدنا في سبيل نشر المحبة 

  .على آل االرض
دعوها تصل , لم يعد بوسعي ان اقمع فّي شعلة محبتي"

لو آنت استطيع ان ارى على ! قوموا اذا بالخطوة االولى! اليكم
  ".االقل بداية استعدادآم الحسنة
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قمتم بها  فان, صدقوني, وما هي اال الخطوة االولى عسيرة
والذين يتقبلون . تدخل شعلة محبتي بقوة في نفسكم وتنيرها

سيصيرون , هذه الشعلة دون مقاومة ويجعلون لها عندهم مقامًا
  .ويبشرون العالم باسره, سكارى من النعم

هكذا فيض من النعم لم يعط للبشر : آما آنت قد قلت 
  ...ابدا منذ صارت الكلمة جسدا

انما , ي القوة الالزمة لكل واحد منكمساعط! ال تهبط عزيمتكم
اهب نورا , فبواسطة مفعول نعمة شعلة محبتي! االرادة الزمة

! عليكم ان تفعلوا ذلك. لنفسكم لتكون بدايتكم جريئة ومقدامة
  .فهذا ما احثكم عليه

  "اني بحاجة اليكم جميعا" .٢
لم يعد . ان قلبي الطاهر هو مشتعل بالمحبة من اجلكم"

! انا امكم. انه يندفع بقوة نحوآم. ي في قلبيبوسعي اخفاء حب
  !..."انما لذلك تلزمني اعانتكم استطيع واريد مساعدتكم

انا بحاجة اليكم ! عليكم ان تبذلوا جهدآم العماء الشيطان
ال تتباطأوا الن الشيطان سيعمى بقدر ما ! جميعا فردُا وجماعُة

  ..."انتم تساهمون في اعمائه
  

اذا اتحد العالم . عملكم لن يذهب هدراالمسؤولية آبيرة لكن 
تتقد شعلة محبتي العذبة وبها تشتعل الكرة , باسره معي

عندئذ يخزى ابليس وال يعود قادرا على . االرضية بكاملها
ال ! لكن عليكم اال تتماطلوا مدة التحضير. ممارسة قدرته

  .وال تكونوا سلبيين تجاه طلبي المقدس! تطيلوها
فسَريان هذه النعمة الذي سيهز العالم يجب ان يبدأ في 

او (فكل من يعلم بهذا النداء . في المتواضعين والصغار, االقلية
وان ال يغضب  عليه ان يعتبره آدعوة وعزيمة) هذه الرسالة

! انتم آلكم ابنائي وانا ام الجميع. احد منكم بسببه او يعتذر
ه يفتش عن ان, صلوا الى القديس يوسف اطهر خطيب
  !".موضع لشعلة محبتي في قلوب الناس
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  ؟ آيف يمكننا ان نساهم بذلك .٣
  

  الوسائل المنصوح بها 
  

  ,االشتراك بالذبيحة االلهية
, غير مفروض عليكم, وحضرتم قداسا, اذا آنتم في حالة النعمة

يعمى , وفي اثناء هذا السطوع, حينئذ تسطع شعلة محبة قلبي
لى النفس التي من اجلها تقدمون الشيطان ويصل آمال نعمي ا

فاالشتراك بذبيحة القداس تعمي الشيطان الى . الذبيحة االلهية
  ..."اقصى درجات العمى
  ,قوة الدم الثمين

قد تكلم يسوع ايضا عن قوة دمه الثمين خالل الذبيحة االلهية 
! مائدتي دائمُا موضوعة دون انقطاع: قال يسوع... وبعد المناولة

. اني اعطي ذاتي لكم, وقد ضحيت بكل شيء, المستضيف, انا
الهدير الذي , الحظوا في نفسكم بعد مناولتكم الدم الثمين

! ال تكونوا عديمي الشعور! يحدثه مفعول هذا الدم في داخلكم
, ليس من الواجب عليكم ان تأتوا الى مائدتي على سبيل العادة

لتي وا, انما مدفوعين بنار الحب التي تشتعل من محبتي انا
  ..."باالشتراك معي تحرق خطايا نفسكم

  ,عاينوا دائما نظرتي
ان , اريدآم في صراعكم... التي نفوذها يعمي الشيطان  

تنظرون دائما الى , وباستسالمكم لي, تتحدوا اتحادا وثيقا بي
  !..."العلى

  ,التقدمة اليومية
فان آنتم في ! قّدموا عملكم اليومي لمجد اهللا:"ام اهللا تقول  

عيشوا اذا . بهذه التقدمة يتصاعد عمى الشيطان, النعمةحال 
اذا استعملتم . في نعمتي ليزداد عمى الشيطان اآثر فاآثر

والتي يجب , استعماال حسنا, التي امنحكم اياها, النعم العديدة
تكون نتيجتها , عليكم دائما ان تعيشوها من افضل الى افضل

  .ارتداد نفوس آثيرة
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  ,اماتة وصالة
لو , آه. تعريف قيمة الفداء: الهدف هو! سائلكمها هي و

حينئذ ! تستطيع رغباتكم بالخالص تطال عرش اآلب السماوي
اشتعلوا مثل العليقة الملتهبة التي اشتعلت ! يكون النجاح اآبر

يلزمني هكذا اماتة ال تفنى ال تضمحل وتطالني نار ! دون احتراق
  !".محبتها

  ,ايمان وثقة 
  

ان فضيلة واحدة ال تستطيع ان , مان والثقةيسوع دون االي  قال
ايمان وثقة هما سندُا هذا المشروع المقدس الذي . تتأصل فيكم

تمّعنوا في اهمية . نهّيئه االن والذي سنبتدىء به عما قليل
عليكم اال , اننا نعطي لخطواتكم االولى قوة وشجاعة! آلماتي

  .تؤخروا الشروع بهذا العمل
! تضحية! تواضع! تي آمني بقوتي االمويةيا ابن: "قالت ام اهللا

! آمني وثقي, هذان االستعدادان يجب ان يسيطرا في نفسك
التي بواسطتها , بقوتي االموية, ودون تردد, آمني اذا منذ اآلن

  .وعلى حماية العالم من الهالك, احصل على اعماء الشيطان
  

    !"     زوروا غالباًَ القربان االقدس
  

اذا لم تاتوا الي؟ , يف اوزع عليكم نعميآ: "... قال يسوع
  ..."وليس لمحبة قلبي حدود. جميع النعم موجودة في قلبي
يا : "هي رغبة ام اهللا الحارة, ساعة التعويض في العائلة

الخميس والجمعة آيومين اني اطلب ان تعتبروا يومي , ابنتي
وان تقوموا خالل هذين اليومين بتضحيات خاصة , خاصين للنعم

  ".ي االلهي مثل ساعة التعويض التي تقوم بها العائلةالبن
  

اثناء هذه الساعة الفريدة التي تعيشونها في التكفير ضمن 
رّتلوا مزامير ) آالمسبحة مثال(قوموا بصلوات مختلفة , العائلة
ابدأوا هذه الساعة برسم اشارة الصليب خمس مرات ! مقدسة
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. وا بذات الطريقةوانه, اآرامُا لجراحات ابني الخمس المقدسة
اضيئوا نورُا . بعد رسم اشارة الصليب تبدأ الصالة بقراءة روحية

  .تذآارا لوعدي) آشمعة مثال(
  

: آونوا اثنين او ثالثة معُا القامة هذه الساعة النكم تعلمون انه
. يكون هو فيما بينهم, آلما اجتمع اثنان او ثالثة باسم ابني

خمس مّرات متتالية اشارة , يضاتعّودوا ان تكرروا اثناء النهار ا
  .الى رحمة اآلب السماوي, وبذات الوقت وّآلوا امرآم, الصليب

  ".هذا يقربكم من اآلب السماوي ويمأل قلبكم بالنعم" 
  

اني اربيكم واقودآم الى الملكوت , يا ابنتي, هل ترين"... 
  ".االزلي الذي اآسبكم اياه ابني االلهي باالمه الغير المحدودة

  
آان .سمعت البّتة الطوباوية مريم العذراء تتكلم بهذه اللهجةما 

ال يمكنني التعبير بالكالم باية .صوتها مليئا بالعظمة والقوة والحزم
  ...دهشة وباي ارتجاف سمعت هذا

  
من االن : تقول, ام اهللا تطلب انتشار صالة في العالم اجمع

  :وصاعدا اضيفوا الى آل صالة توجهونها لي الطلب اآلتي
  

اغمري العالم آله بمفعول شعلة محبتك المملؤة ...
  .آمين. بالنعم اآلن وفي ساعة موتنا

  
  .هذه هي الصالة التي بواستطها تعمون الشيطان

ساآون دائماًَ عندآم , في قلب العاصفة التي ستبتدىء اآلن"
ستعاينون في آل ! انا امكم استطيع واريد مساعدتكم. ومعكم

الذي سيأتي آالبرق ليضيء السماء مكان نور شعلة محبتي 
وبشعلة المحبة هذه سأنير حتى االنفس النائمة . واالرض

  .والمظلمة
  ...فّكري. معك اتقاسم عذابي الذي ال يقدر! وانت ايضا ام"



21 
 

, وانا؟ اه! اي الم يعتريك! اذا هلك واحد فقط من اوالدك الستة
! نمآم اتالم عندما ارى الكثيرين من ابنائي يرتمون في جه

  "!يا ابنتي, انقذوني, انقذوني, انقذوني
فانشطر قلبي ,نقلت الى قلبي المها الرهيب,عندما قالت ذلك

  .لهذا االلم
"! ايتها االم الوجيعة:" آم من اوالدي وآم من مرة يقولون لي"

ولكنهم ال يعلمون بانني اتالم اآلن ايضا وليس فقط على طريق 
  !".جلجلة ابني

. اء الكلية القداسة مأل قلبي وجعاًَ شديدافتذّمر وتشّكي العذر
واني أشعر بداخلي برغبة حارة لنشر شعلة محبتها باسرع ما 

  .يمكن
اني اشعر بداخلي برغبة ال توصف تدفعني الن اعلن في 

ليعمى , وباسرع وقت ممكن, شعلة محبتها, العالم اجمع
  .الشيطان بسرعة فال يستطيع البتة هالك النفوس

وا وتمارسوا ايمانكم وديانتكم آما عليكم ان تعيش
  .فال تصغوا الى التشويه. تلقنتم وتعلمتم

 –آلمات البابا بولس السادس خالل المقابلة العامة (
  )١٩٧٢تشرين االول  ١١

  
  :نداء الرب الى االمهات

اني اعطي بواسطة األب االقدس برآتي الخاصة 
مصحوبة بنعم آبيرة الى الوالدين الذين بقبولهم 

هذه . تي االلهية يساهمون في عملي الخّالقاراد
, عند والدة آل طفل. البرآة هي فريدة وتمنح فقط للوالدين
  .ساغمر هذه العائالت بنعم اشتثنائية

  :تعاليم الرب
ابانا "مرة واحدة ": قولي الخوتك ان هذه هي تعاليم الرب" 
من نفس جافة جدا هي " السالم عليك يا مريم"او " 

صالة نفس جياشة وبحالة نعمة اآثر خصبا من 
  ..."طافحة
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  تساعية الحبل بال دنس

      تشرين الثاني  ٢٩تبتدىء في 

  )عيد الحبل بال دنس:آانون االول٨(

  
تعد العذراء بفيض نعمها على المؤمنين الذين يصلون في هذا 
: النهار عند ساعة الظهر سواء آنا في البيت ام في الكنيسة

  ).نعم روحّية وزمنّية. (سرهانها ساعة نعم للعالم با
من  ١٣ان يكون آل نهار " الوردة السرية" تتمنى مريم العذراء  -

  .الشهر يومًا مريميًا
  
عيد : (تموز من آل سنة عيداًَ لها ١٣تتمنى ايضا ان يكون نهار  -

  ).الوردة السرية"مريم 
 
وذلك " المناولة التعويضية العالمية"وتطلب من آل المؤمنين  -

 .تشرين االول ١٣في 
  .وتعد بفيض نعمها على آل من يستجيب نداءها -
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  ابتهال
  
  

يا , السالم عليك. ام الرحمة والرأفة. ايتها الملكة, السالم عيك
ونتنّهد . حياتنا ولذتنا ورجاء نا اليك نصرخ نحن المنفيين اوالد حواء

, لينافأصغي ا. وادي الدموع. نحوك نائحين وباآين في هذا الوادي
وارينا بعد هذا . وانعطفي بنظرك الرؤوف نحونا, يا شفيعتنا

يا مريم , يا رؤوفة, يا شفوقة. ثمرة بطنك المبارآة, المنفى يسوع
  .آمين. البتول الحلوة اللذيذة

  
  

  
“Je souhaite que chaque année, le ٨ décembre à 
l’heure de midi, on célèbre l’heure de grâce pour le 
monde entier”. Par cet exercice, on obtiendra de 

nombreuses grâces spirituelles et corporelles. 
Et elle continua: 
“ Notre Seigneur, mon divin Fils Jésus accordera sa très 
grande miséricorde pour autant que les bons 
continueront à prier pour les pauvres pécheurs. Qu’on 
veuille faire part le lus vite possible au Pasteur suprême 
de l’Eglise catholique, le Pape Pie XII, que c’est mon 
souhait que cette heure de grâce soit connue et diffusée 
dans le monde entier. Celui qui ne peut pas se rendre  à 
l’église doit priez chez lui à l’heure de midi et i recevra 
alors mes grâces. Celui qui prie ici sur ce marbre et verse 
des larmes de repentir trouvera une voie sure et recevra 

de mon cœur maternel protection et grâces ».   
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  سيدة المعونة المقدسة
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

  
  
  

  
صّل باستمرار ان الصالة تشّكل حاجزُا من المالئكة "

  ..."حولك
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  "آالم المحبة"مقتطفات من آتاب  .٤
  

  ) Gemma" جيما" عن الرائية (
  

على . (اريدك ان تتكلمي عن صورتي للمعونة المقدسة" -
: اريد ان يعرف الجميع الصورة الجديدة التي نقلتها لك) الغالف

  ".لصعبة سأحميه بمعطفيآل من يستغيث بي في االوقات ا
يا يسوع ومريم والقربان خّلصونا من شر : صلوا لي هكذا -

  )١٩٨٠حزيران  ٧رسالة اعطيت في (                  .آمين, الموت
 
ام المعونة "او " سيدة المعونة المقدسة" ستلقبونني  -

وانا سأفتح معطفي العيد جميع االبناء الذين " المقدسة
هكذا سأظهر في . ت االآثر صعوبة وحراجةيدعونني في االوقا

السماء في اوقات التطهير واخلص تحت معطفي جميع االبناء 
  .المختارين واالبناء المحّببين

  
  )١٩٨٠حزيران  ٨رسالة اعطيت في (    

  
ان صورة المعونة المقدسة التي تمثلني يجب ان توضع على  -

في , وم سبتمذبح الوجه االلهي وتتلى الصالة امامها في آل ي
آل بيت حيث توجد صورة عطفي االخيرة سأمنحه النعم 

   .  والحماية
   

  )١٩٨٠تموز  ١٦رسالة اعطيت في (  
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  ماذا تطلب منا سيدة المعونة المقدسة؟
  

صلي باستمرار ان الصالة تشكل حاجزا من المالئكة  - ١
 .حولك

حب اذهب يا ابليس ألنني أ: قل له فقط ,ال تشتم الشيطان -٢
 .اهللا وأخصه

انك ال تعرف ما هو . ال تظن انك افضل من اخيك النك تحب اهللا -٣
 .هدف اهللا بالنسبة له

انه يحمل صليبا اثقل من , صلي من اجل االخ البعيد عن اهللا -٤
 .صليبك

هكذا يخف عذابه وسيصل , قدم ذاتك هللا من أجل االخ الضال -٥

 .الى اهللا بشكل اسرع

 .فعال وليس باالقوال فقطاعمل عمل المحبة  -٦

 .الن ليس معك صليب الشيطان, انت الذي مع اهللا اشكره -٧

 .انظر الى آل اخ نظرة القلب وليس نظرة العين -٨

فهو يحولهم الى , استقبل اآبر الخطاة وقدمهم هللا -٩

 .آللىء

عش حياتك وانت مستعد دائما ان تعطي قلبك هللا عندما  -١٠

  .سيناديك الى المحكمة
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 ة الى سيدة المعونة المقدسةصال
  

باتضاع ومحبة اجثو عند قدميك يا امي لتقبليني بحنو تحت 
  .ولتغيثيني في زمن المحنة, معطفك اآلمن

  
ان اتكرس آليا لقلبك الطاهر حتى بفضل , ارغب يا اما معينة

  .حنانك الوافر تصحبيني الى يسوع حبيبي وسيدي المعبود
  

بي آله وعقلي آله وجميع قل: اني اقدم واآرس لك يا امي
قواي حتى استطيع ان احب مثلك يسوعي وان احبه من خالل 

, زاهدًا, طاهرًا, اجعلي قلبي مثلك متواضعًا. جميع اخوتي
  .وصافيًا ليصبح قادرًا على الكثير من الحب, صادقًا, بسيطًا

  
اسعافك المقدس آما في , في زمن التجربة, امنحيني يا اماه

  .وتقلبات الحياة الحاضرةاالوقات العصيبة 
  

ان , من خالل قلبك, انقذيني من شر الموت االبدي واجعليني
اولد من جديد للحياة الحقة في الملكوت الذي اعده ابنك سيدنا 

يا سيدة . يسوع المسيح الذي يحيا ويملك الى دهر الدهور
  .آمين. صلي الجلنا, المعونة المقدسة

  
  ...سالم عليك والمجد اآلبال: يتلى هنا                   
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  االيقونة   العجائبيةصورة  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  خذوا
  

 "االيقونة العجائبية"واحملوا 
 

االيقونة العجائبية تعود في االصل الى الظهورات المريمية في 
  .١٨٣٠آنيسة شارع دي باك في باريس سنة 

  
ظهرت عذراء الحبل بال , ١٨٣٠تشرين الثاني  ٢٧السبت في  -

, راهبة من راهبات المحبة, دنس على القديسة آاترين البوريه
  :طلبت اليها حفر ايقونة رسمتها لها هي بنفسها

  
وآل من يحملها , قالت العذراء, احفري ايقونة على هذا النحو"

  ".خصوصا من يحملها في عنقه, بثقة ينال نعما آبيرة
  

ال تحصى نعم , وفي الحال عرفت هذه االيقونة انتشارا واسعا -
  .حصلت من ارتداد الى حماية الى شفاء

  
  

  ال مانع من نشرها بالطبع
 ١٩٥٤حزيران سنة  ١٩في 
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عصم اهللا العذراء مريم ام االله المتجسد من وصمة الخطيئة "

االصلية منذ اللحظة االولى التي فيها تصورت العذراء جنينا في 
  .احشاء امها

  
  

  
  
  
  
  
  
 "  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

على هذا الشكل وآل من يحملها بورع ينال نعمًا اضربي ايقونة 
  "وتفيض نعمي غزيرة على االشخاص الذي يثقون بي. عديدة
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  صلوات التساعية
  لسيدة االيقونة العجائبية

  
تبدأ التساعية في  – ٢ت ٢٧عيد االيقونة العجائبية في (

  ) ٢ت١٨
  

  نشيد للعذراء
  قراءة النيات المعقودة والنعم المستجابة

  
  وة بيت من المسبحةتال
  

  )مرات ١٠االبانا مرة واحدة والسالم المالئكي (          
  
  .يا مريم البريئة من دنس الخطيئة االصلية* 
  

  .صلي الجلنا نحن الملتجئين اليك **
  

يا من ارتضيت ان تتمجد العذراء امك , يا سيدنا يسوع المسيح* 
. عجائب ال حد لهاب, البريئة من الخطيئة االصلية, الكلية القداسة

انت , اجعلنا نبلغ سعادة اآلخرة, اذ نحن نترّجى دائما حمايتها
  .آمين. الذي يحيا ويملك الى دهر الداهرين, االله وحدك

  
انه لم يسمع ان -اذآري يا مريم العذراء الحنون** و * 

فأنا  -ورد خائبا - وطلب معونتك -احدا التجأ الى حمايتك
يا عذراء العذارى ويا  -نحوك اسرع - المدفوع بهذه الثقة

فال  -متنّهدا تحت ثقل اثامي -واجثو على قدميك -امي
بل انصتي الي  -يا ام الكلمة المتجسد - ترذلي تضرعاتي
  .آمين. بحنو واستجيبيني
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  الة التساعيةص
  

اذ نحن  -ام يسوع واّمنا -سلطانة الحبل بال دنس, يا مريم
التي  -قتدار والفاعليةبشفاعتك الكلية اال -واثقون آل الثقة

نحن  -نتوسل اليك -طالما ظهرت بواسطة ايقونتك العجائبية
التي نطلبها  -ان تستمدي لنا النعم والهبات -ابناءك االخصاء

ونفوس  -اذا آانت تؤول لخير نفوسنا -منك زمن التساعية هذه
 .آمين. الذين من اجلهم نصلي

  
 

  صالة لسيدة االيقونة العجائبية
  

يا من شئت ان تظهري للقديسة , اليقونة العجائبيةيا سيدة ا
اني اتوسل اليك فاصغي , آاترين البوريه وسيطة بين اهللا والناس

  .الّي
  

ها انا اضع بين امومة يديك نّياتي جميعها ورغباتي الروحية 
ضارعُا اليك بانسحاق آلّي ان تستمدي لي من ابنك , والزمنية

انت آّلية , بطلبها اليك السماوي النعمة التي اتجاسر واعهد
اذا آانت هذه . وان تسأليه آي يستجيبني, الجودة والحنان

  .النعمة التي التمس تطابق ارادته القدوسة وخير نفسي
  

وابسطي علّي يديك , ثم تنازلي ايتها العذراء القديرة
ووشحيني باشعة نعمك لكيما , المرتفعتين الى اهللا الجلي

, نفسي من هموم هذا العالمبفضل نورها وحرارتها تنعتق 
حتى ذلك اليوم الذي فيه تاتين , وتقتفي اثرك فرحة, فتتنّقى

  .آمين. الى مالقاتي عند باب السماء
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  الوجه الثاني لاليقونة
  

: وفي اسفله قلبان, يعلوه الصليب , حرف الميم بالفرنسية
واثنتا , قلب يسوع مكلالًَ بالشوك وقلب العذراء مخترقاًَ بسيف

  .نجمة منتظمة حول هذا الشكل البيضاوي عشر
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

عقيدة الكنيسة عن مكانة العذراء هذا الوجه يرمز الى 
. وبنوع خاص عن شفاعتها الكاملة, المميزة في سر الفداء

وبعيد ,  ٢ت ٢٧اننا نحتفل بعيد ظهور االيقونة العجائبية في 
  . ٢ت ٢٨القديسة آاترين البوريه في 

آّرسوا ذواتكم لقلبي المتألم  ,مثخن بالطعناتعزوا قلبي ال-
وامنحكم نعما آثيرة , وسوف آتي فيما بينكم. في العائالت

  ).ايطاليا ١٩٦٨ ٢ك ١٢" (وسالما ومحبة واعّزيكم في احزانكم
اطلبي تناول القربان المقدس في يوم السبت االول من آل -

يسببها اآراماًَ لقلبي الممزق بالشوك بسبب اآلالم التي , شهر
هناك تجديفات آثيرة يلفظ بها باستمرار . لي الخطأة الكثيرون

 .ضدي وضد ابني
وسأخّلصكم من . مادية وروحية, ساجلب لكم الكثير من النعم-

ولن اتخلى عنكم ال , واعدآم بالفردوس السماوي, مخاطر آثيرة
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عدوني ان تعّزوا قلبي الذي . في الحياة وال عند الموت
 ).العذراء في ظهوراتها. ( م الكثيرةطعنته حربة اآلال

ال تتراخوا الن ابني . تقدموا الى تناول القربان المقدس-
 ."حزين جدا وهو في انتظارآم فعزوه

اآلب االزلي حزين وغاضب الن . يا اوالدي, اعترفوا بخطاياآم-
. الكثيرين ال يعترفون عند الكاهن آما هو واجب في سر االعتراف

 ).االعذراء يوغوسالفي(
ظهورات السيدة العذراء "هذه المقتطفات مأخوذة عن آتاب (

اذن بطبعه المطران غريغوريوس افرام جرجور المعاون " في العالم
  ).١٩٨٧البطريرآي سنة 

  
  *رياضة فتح باب السماء*

  
وشكر الثالوث االقدس , لتعظيم الحبل بمريم الطاهر

:" على ما اختص به مريم البتول من االنعامات الفريدة
يتلى ثالث مرات السالم " القدرة والحكمة والرحمة

المالئكي صباح ومساء آل يوم مع االبتهال االتي بعد 
, يا سلطانة السموات وسيدة المالئكة: " السالم الثالث

, انت التي اختارك اهللا وارسلك لسحق راس الشيطان
لكيما , نطلب منك بتواضع ان ترسلي الطغمات السماوية

تالحق االشرار وتحاربهم في آل مكان , حسب اوامرك
  .ويقهروهم ويزجوهم في االعماق

      
  من مثل اهللا؟ -    

  
  .  فانت دوما حبنا ورجاؤنا, ايتها االم الصالحة والحنونة

المالئكة القديسين ليحمونا , ايتها األم االلهية, أرسلي
  .ويطردوا عنا بعيدا العدو الظالم

.  احمونا واحرسونا, ء المالئكةايها المالئكة القديسون ورؤسا
  .آمين
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  ٥..  .................................................امر الرب

  ٥. ...............................................تعاليم الرب

  ٦...... ...............................مسبحة قلب مريم
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  ٩............................فعل التقدمة للعذراء مريم

  ١٠.............. صالة التكريس لقلب مريم الطاهر

  ١١................فعل التعويض لقلب مريم الطاهر

  ١٢............................. هرطلبة قلب مريم الطا

  ١٤....................... اب ٢٢صالة لقلب مريم في 
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  ٢٦"...........  آالم المحبة" مقتطفات من آتاب 

  ٢٧......... ماذا تطلب منا سيدة المعونة الدائمة

  ٢٨................ لمعونة الدائمةصالة الى سيدة ا

  ٣١.....  ............صالة لسيدة االيقونة العجائبية
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