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أمي،إحمليني الى يسوع

كان الليل قد ح ّل عندھا  ،ولكن الناس كانوا مجتمعين في بقعة
خضراء تحتوي على كنيسة صغيرة ومتواضعة ينتظرون
كاھنا لحضور القداس اإللھي.

" امي إرفعيني الى يسوع"

وإذا بي أصل ،رحّ ب بي اھل القرية ترحيبا حارا" .بعدھا
توجھت الى الكنيسة الصغيرة المبنية من حجر الطوب
والطين تماما ككل البيوت في ھذه القرية.
فضوء بعض الشموع كان كافيا لرؤية كتاب القداس والمذبح
الصغير المغطى بشرشف من القماش وورود صغيرة قرب
الصليب ،فالصليب مھم في القاس اإللھي إذ ال ذبيحة من دون
صليب.
إرتديت الثوب الذي احاكته وطرّ زته نساء القرية .بدأ القداس
بترنيمة عذبة لمريم العذراء.
امام المذبح كان ھناك حشد من األطفال من كافة األعمار،
أتوا مع ذويھم  ،كانت عيونھم مفتوحة على مصراعيھا.

حسنا"  ،منذ سنوات وفي ليلة من
شھر تشرين األول ھو شھر مريمي،
شھر تشرين األول وحينما كنت
وھو الشھر المحبب لكل جنود مريم .ھو ال
بزيارة اصدقاء من كورديلييرا
يعرف فقط بشھر الخريف ،وشھر الوردية
المقدسة ،بل يعرف ايضا بشھر اإلرساليات  .بالنكا ،وصلت الى قرية في جبال
فبھذا الشھر سيحتفل باليوم اإلرسالي العالمي .األنديز  ،إسمھا غريب ومضحك
مريم ،نجمة التبشير  ،ساعدينا على العيش
بعض الشيئ تارابامبا.
بشكل كامل مع السخاء والتفاني.
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كان ھذا اجمل قداس إحتفلت به في حياتي...
فجميعھم كان ينظر الى كأس الخمر بإنبھار وإعجاب وكأن
لؤلؤة ثمينة كانت بداخله .
وعند نھاية القداس تجمع األطفال حول المذبح وراحوا
ير ّنمون ترنيمة مؤثرة تقول كلماتھا:
" ماما قودينا الى يسوع"  ...أمي إننا ندعوك بثقة  ،تماما
مثلما يناديكي اإليطاليون بالعذراء والفرنسيون بالسيّدة ،نحن
نناديك ب يا أمي  .يا أمي قودينا الى يسوع...
تتمة صفحة -2-

الوردية اإلرسالية او التبشيرية

أمي،إحمليني الى يسوع

ف ي ش ھر تش رين األول ،الش ھر المريم ي
تابع صفحة 1
والتبش يري ،يج ب علين ا ت الوة المس بحة
اإلرس الية وھ و ام ر بغاي ة البس اطة وعب ور
ان ت الرائ دة ف ي اخ ذنا نح و إبن ك بإنتش الك لن ا الى العالم اجمع بتالوة الوردية.
م ن ايادين ا ،ان ت المص عد والوس يلة ...،بحن ان
ھ ذه المس بحة إخترعھ ا المط ران الكبي ر
أم ستقوديني الى يسوع ،يا أمّي.
فولت ون ش ين ف ي اميرك ا الش مالية البل د
ھ ذه ھ ي القص ة الت ي رغب ت ان اتش اطرھا المكرس لمريم .
وھ ذا س بب م ن األس باب الموجب ة ف ي قض ية
معكم ،ايھا األصدقاء...
التطوي ب الت ي اطلقھ ا المبش رون
ش ھر تش رين األول  ،ھ و الش ھر المريم ي الكومبونيون.
واإلرس الي ،في ه نحص ل عل ى الكثي ر م ن
س ميت المس بحة بالمس بحة اإلرس الية او
النعم،
التبش يرية ألنھ ا بمثاب ة الرج اء للق ارات
لذا سنطلب بإيمان :
الخم س ،ك ذلك أل ّن ك تس تخدم مس بحة تمث ل
أمّي  ،ارجوك ،خذيني ...نحو يسوع".
ال وان حباتھ ا العش ر اي ابياتھ ا الخم س
ك ان الوق ت مت أخر ،كن ت حق ا تعب ا ج دا ،القارات كافة.وتنتھي بتاج يكللھا.
ولكنن ي ب الرغم م ن ذل ك ل م أغ ادر المك ان ف ور
خروج ي م ن الكنيس ة ،فبقي ت أنظ ر ال ى كت ب الق ديس داني ال الكومب وني" :اإلرس الي
ص عة ب النجوم ...،العدي د م ن يج ب ان يك ون مس تعدا لك ل ش يء ،اإلحتض ان
الس ماء المر ّ
وال رفض ،ل ذلك علي ه ان يك ون مس تعدا اكث ر
النجوم...
من الالزم".
ي ا للروع ة عل ى بع د ثالث ة آالف مت ر  ،ف ي
قري ة نائي ة  ،ال وج ود للكھرب اء فيھ ا ،تبعث رت ھن ا ،وم ع الوردي ة اإلرس الية ،نري د ان
نحتض ن ك ل المرس لين ف ي الق ارات الخم س
النجوم في السماء...وكلّلتھا باألضواء.
كي يتابعوا مھمتھم بدون يأس او عذاب.
وجدتھا اكثر جماال وحقيقتة وإشعاعا" .
عندھا تذ ّكرت صالة القدّيس برنارد عن الجمال
والحقيقة:
Respice Stellam
أنظر الى مريم من خالل النجوم ...
شكرا" لك يا تشرين الطيّب
دون جيان كارلو

فھذه الوردية سميت بالوردية اإلرسالية ألن
كل بيت فيھا يتلى على نيّة قارة من القارات
الخمس.
البيت األول باللون األخضر ويمثل أفريقيا:
بسبب غاباتھا الخضراء.
ّ
األحمرويمثل اميركا:
البيت الثاني باللون
بسبب بشرة شعبھا القديم )الھنود الحمر(
ّ
ويمثل أوروبا:
البيت الثالث باللون األبيض
بسبب ثوب البابا األبيض واذي يقطن ھذه
القارة.
ّ
ويمثل اوستراليا
البيت الرابع باللون األزرق
بسبب لون المياه األزرق في المحيط
األطلسي.
ّ
ويمثل آسيا :
البيت الخامس باللون األصفر
ارض الشمس ،ومھد الحضارة القديمة.
اشكر المرسلين في العالم اجمع على صلواتھم
ونشر رسالة مريم الوردة السرية.
شكرا" ،شكرا".

من فونتانيل

نحن نقدّر المؤمنين اللذين يقصدون فونتانيل
ويظھرون لنا إخالصھم دائما".
فكل يوم تقريبا  ،نجتمع ھنا مع عائالت شابة
يقصدون فونتانيل مع اوالدھم بغية تكريسھم
لقلب مريم المقدّس.
في  15ايلول قصدتنا مجموعة من الشعب
السريالنكي ،اتوا الى إيطاليا من أجل العمل،
قصدوا فونتانيل من اجل الصالة والتبرّ ك
والشكر لمريم الوردة السريّة المعروفة
والمكرّ مة في بالدھم .إستقبلھم المونسنيور البا
والمونسنيور سكالفيني نيابة عن البطريرك

بكلمة ترحيب ،ورافقوھم باإلحتفال بالقدّاس
اإللھي ختاما بزياح مريم الوردة السريّة.

 نرجو من المؤمنين كافة اإلنضمام بالصالة الى كل
المشاركين في المؤتمر الذي سيعقد في باناما من  9الى 13
تشرين األول  .بشفاعة مريم الوردة السريّة  ،ا ّم الكنيسة،سيرسل
الروح القدس شعاع نوره وسيجعلنا نفھم إرادة اآلب...
ھل ّم ايّھا الروح القدس 
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حصلنا على
■ من البرازيل:
بعثة جماعة مريم الوردة السريّة – البرازيل
األخت العزيزة مونيكا،
لقد إنض ّم الى بعثة جماعة مريم الوردة السريّة ثالث أخوات  .في  2تشرين عيد المالئكة الحارسة  .ارجو منك ان تصلّي من أجلنا.
نحن نذكركم دائما في ايطاليا بصلواتنا،
ونصلّي باألخصّ من أجل نجاح المؤتمر
الذي سيقام في باناما.
نأمل أن تأتي لزيارتنا قريبا".
األم ھيلداغاردا بإنتظار صورة مريم الوردة
السريّة تبارك نبع الماء في فونتانيل
للحجاج.
مريم الوردة السريّة تباركنا جميعا.

■ من الكاميرون:
ايّھا األصدقاء األع ّزاء
ارسل لكم تحيّاتي من الكاميرون ،مع عدد من الصور لرعيتنا التقطت في عيد إنتقال السيّدة العذراء .ھذا العيد له اھميّة كبيرة في بلدنا
الكاميرون .بدأنا بالتساعية قبل تسع أيام من العيد ،شارك بھا العديد من المؤمنين ،كبارا وصغارا .كنا نتلو المسبحة يوميا مع التأمل بفضائل
مريم العذراء .كذلك وللمرة األولى في اوبك )مبالمايو(،
وعشيّة العيد ت ّم تطواف كبير لتمثال مريم الوردة السريّة.
اظھر سكان الحي تعاونا كبيرا" ومعظمھم إستغل وجود مريم
ليتضرّعوا اليھا ويطلبوا شفاعتھا من أجل اسرھم ومن أجل ان
تمنحھم السالم والطمأنينة.
أما نھار العيد فكان جد مميز  ،حيث إحتفلنا بأكثر من عشرين
إحتفال بسر المعمودية.طبعا" سبقھا تحضيرات روحية مع
األھل والعرّاب وخاصة العرابة التي يجب ان تحذو حذو
مريم في تربية اطفالھا منميّة اإليمان في قلوبھم.
ما زلت اذكر بسرور اإلجتماع الذي أقمناه في براشيا في
تشرين الثاني من العام الماضي.
اطلب من ﷲ لكم وألصدقائكم في فونتانيل ان يحفظكم
ويبارككم في مھمتكم.
جوليانو فرانكو باالديني
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حصلنا على
■ من كولومبيا:
سالم يسوع المسيح وأ ّمنا مريم الوردة السريّة...
أنا راھبة ،فمريم الوردة السريّة ھي ملھمة وشفيعة رھبنتنا ،ھي من دعا
الى اإلحتفال باإلفخارستيا ،والى الصالة من اجل المكرسين المكرّسات.
نحن جدا محظوظين بوجود شخص مريم الوردة السرية في كنيستنا.
كذلك بتوزيع صور صغيرة للحجاج  ،كل ھذا بفضل الربّ .
إسمي اولغا لوسي )ميدلين – كولومبيا( فلتحميكم مريم العذراء وترشدكم
في ھذه المھمة الجميلة التي اوكلكم ﷲ بھا  .بارككم ﷲ.

من كولومبيا
الراھبات اليسوعيين
شفعاؤھم مريم الوردة السرية
ومار انطونيوس البادواني

جدول الصلوات :في الجمعية المواعيد المحددة في شھر تشرين
األول
-

■ من األرجنتين:

اإلثنين – الثالثاء – األربعاء – الخميس  -الجمعة

إعترافات عند الساعة 3:00

معھد مريم الوردة السريّة .
نويفا-اسبيرانزا في  28آب . 2013
ادعى األب لويس إسبينوزا فافوتامن مقاطعة سانتياغو في األرجنتين.
عندي رعيّة صغيرة في الريف ،متواضعة جدا ...ولكن ابناءھا ذو قلب
كبير وبحاجة ماسة الى الصالة.
عرّفتھم على مريم الوردة السريّة ،ففرحوا جدا" وقاموا بتكريمھا
وشعروا بأنھم على مسافة قريبة منھا.
تقع رعيّتي في منطقة ريفية فقيرة ،ولكني اريدكم ان تعرفوا مدى قدرة
اھلھا وإخالصھم ،فبتكريمھم لمريم الوردة السريّة  ،تصالحوا مع ﷲ وذلك
بتقربھم من ّسري اإلفخارستيا واإلعتراف ،ونالوا حظوة عند الربّ ،
بالتأكيد كل ھذا حصل بشفاعة أمنا السماوية.

 16:00الوردية مع تأمل باألسرار والزباح
 16:30القداس اإللھي
نھار األحد  8:30 :المسبحة يليھا القداس اإللھي.
السبت األول من الشھر  6ت : 1الساعة  20:00زياح وتطواف
نھار األحد  :قدّاس الساعة  17:00يسبقه تالوة الوردية
األحد  13تشرين األول
من الساعة  17:00 – 11:00قداديس
يلي كل قداس تطواف بتمثال أمنا مريم

الرب يكونوا معنا جميعا في
سالم وحب وفرح ورحمة
ّ
أسرنا ،في الكنيسة وفي العالم.
قسم التحرير
في جمعية مريم الوردة السرية

المدير :انجيلو مور
ترخيص من محكمة براشيا 61/90 :في 1990 -11 –29
طباعة :تيبوبيناتي ش.م.م .مونتيكياري
ترجمة :مجموعة صالة مريم الوردة السر ّية لبنان -بعبدات
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