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ب يبارككم                   الرَّ
                                                                                                            ُمـكّرسين لـخدمته                                                                                                            

 األخت كرستين شحادة

 

 

                

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 أيها ألاحباء في املظيح

م ت لً ًخدل  ت ودساظت ؤمُىت لليلمت إن بىاء هىِعت كٍى  إال بمعشفت هخابُت كٍى

س، ب  يىن هزا الخعلُم لليلمت واشف، مى اإلالذظت. وهثحًرا ما ً
 
ػع خ، مدز ٍو

ضبعه الشوح
ُ
ٌعخطُع فال ش يء  دائًما على مىطً الذاء واإلاشع في خُاة الىاط. ؤ

مؤ لى  لها إ ن ًىاحه الىاط ٍو  ولهزا  حعلُم الىخاب اإلالذط.ال طٍش
ُ
 ؤن ؤ خب  ؤ

 
 خث

غلى  قساءة الهلمت، دزاطتها واملحافظت لىإىم اإلالذط حمُعىا في فترة هزا الط  

ً اليلمت في ؤ حخماغاثحضىز لا   فىاهىا. لىبىا وعلى ؤكرهاهىا، وعلى جخٍض

ب ظاط إل ىم فهى باما الط  ؤ ي الش  ػالق الفم عً الطعام والىالم. بزلً ًلى 

على عمل الخحر والعحر في  واإلاىاظبت ل الشش  عوف مخىاع عً الخطُتل سادجىا لإ

م اللذاظت. فىخشج مً الط     ىم بهزه الشوح وهخابع بىفغ الشوح.طٍش

 ؤلهزا 
 
 ) ىم.ىم على الط  خث

ُ
 ؤ

ُ
           لى مىكعىا واظخمع لعظاث عً هزا اإلاىغىع(.ل إدخ

ُ  مًعا  والطىم الةالط  ف  همات وهعش اللُىد والحطىن. حعاعذها في خشبىا الشوخ

 ؤ
 
ً  حياة الص  ىم على خث الة ت غير هاطين الص  ت والخلىة الشخصي  الة الفسد

 .تالجماغي  

    ختي خي وأأ

ً  إ ها ؼ  ظخ  لى فجش اللُامت. ا  ماد إسبعاء الش  إب، مً ت مً الش  ن هزه الفترة هي هذ
 
ل

 ؤوال جذعها جفىث بال فائذة. 
 
وظحن       ىم وكشاءة اليلمت مؼش الة، الط  ً على: الط  خث

   باإلادبت.

 ب لس  ل غظيم صىم مجيد وغمل                                    

شفى ف
ُ
ذ العائالث إلاجذ الش  حعاد، ؤلخخلظ هفىط، لد مليىجه  امخذادب و ولخخىخ 

     ختى مجُئه الثاوي.

 ى حبيبياعي القع بالالس /وصىم صالة ،تمؼ محب                                        



                                                                                                                                                                              

                                                        

          

 

 

 

 

 

           
 
 لهم  ألابدي  ال

 ابط الهل  الض        

        
 
 ري ال جبغضال

 ا صىػذم  م اشيئ         

 وحغفس خطاًا        

  مل           
 
 ليوائبين إالخ

 اخل          
 
 ؼ فيىاق واصى

 حدًدة خاشػتا قلىب          

        
 
 طفىاأذا إى حت

 غلى خطاًاها        

 واقسزها بشقاوجىا       

 لما ًحق هىاى         

 لهىامىو ًا إ        

         
 
اا وغفى   مغفسة  جامًّ

 ىا ٌظىع املظيح.بسب          

 آمين        

 

 

 ىممن الص   ى و  ألا طبىع ألا 

 مظاء         صباح                                                                                                      

 ** ماد وبداًت الصىمخدمت أزبػاء الس  **             16/3 بػاءز لا 
 

   عتراف وكبٌى عطُت الؼفشانوؤلا  تحل الخىبؤمً 
ؤحل الخىبت(. ضل 

ُ
 )ال ج

 ؤمً 
ُ
ػاع. اطل

 
ب بش هت ومسحت سماد حل خُاة اللذاظت، ؤلاهىعاس وؤلاج

 
ُ
ً بخذمت هزا اإلاعاء. اره ش الشاعي اللغ بالٌ خبُبي على الحاغٍش

 .   بطالجً

  

   ** املؤمىىن **                          17/3 الخميع
 

 
ُ
دت، آب خىىن. اشى  ش الشب  على وعمخت، طٌى ؤهاجه، ولمخه اإلاٍش

ُ
 ا

ُ
 شهُ شى

 ل 
 
هطلب الخؼُحر هثحر الشخمت.  عطى بسخاء،بال خذود وؤ ل  م  د  هه ج

ب الش   ؤن هىظش للعالم بعُني والؼفشان، الخػىع، هدب هللا والىاط،

 سادجً.ن ووععى لخالص اليل خعب مشُئخً وإحل الهالىحوهطلي مً ؤ

 

 
 

 

 
 

 

 ** الساعي القع بالى حبيبي**                      18/3 الجمػت
 

ط لُمأله الش    كىاٌ فمه وؤعماله.ؤ فياسه،ؤب باإلاسحت واللذاظت فُلذ 

لُمأله بالحىمت وؤلاسشاد في ول ما ًخظ الخذمت وفي حمُع كشاساجه 

ً )الؼحر مخلطحن، وإداسجه للىىِعت. ولُعطه الش   ب وعمت في عُىن آلاخٍش

م الخذام والىىائغ ألاخشي في البلذ وخاسحها  .(واإلاؤمىحن وفٍش

  

   **                   19/3 الظبذ
 
 **  شػبو ح ًا زب  س   ف

 

ي مً ؤحل الخؼُحر، حؼُحر  لهً خالضىا ومشتهاها. سب   ًا نشىش ؤ
 
هطل

  ًا سب   بالدها، حؼُحر مً ؤحل الحم.
 
  ف

بدػىسن وظط شعبً،  ح شعبًش 

اث، شفاءاث.اظخج بإهه هثم و ٌو ؤن هشان ؤهثر مً ألا ظاعذها  اباث، حعٍض

 هطلب مليىجً. و ت بل هطلب العخُذة ُهىا مذًىت باكلِغ لىا 

  

 ** الػطاء **                                20/3 ألاحد

  
 
 الطمع، ألاهاهُت ن وعطي بسخاء وهخدشس مً الخىف،ؤ مىا ًا سب  عل

   وغعف الاًمان،
 
  مىا ؤن وعطي فىق الطاكتعل

 
   ؤن هدبً.مىا ، عل

ع وظ 

 
 
لىعطي  ،جشوخحنًً ومُذالىاط فلشاء، مخإإلاحن، بعل ليل ط  كلىبىا ختى ه

 بشاس.وألا  ه بً لدششق شمعً على ألاششاس هطلي لىدشب   بسخاء.

 

 

 ** حياة الصالة**                             21/3 لاثىين
 

ليعلً بالشوح: هبذؤ ًىمىا بالطالة ووعترف بيل خطُت ليي هيىن إهاء هلي إلاجذ 

م اإلاعُذ. هلط ي وكذ ول 
 
ب كُادة ًىمىا لش  لًىم في الدعبُذ والعبادة ووعل

 وخُاجىا وهجعله ًدُا فُىا.

 

 

 **ملمت هللا**                                22/3 الثالثاء
 

  ل
ًُ ضل  ا لىعشف إسادجه وهيىن ؤمىاء في الللُل ىخؼزي بيلمخه ًىم

ؼ الىكىع وسف رووشُطحن في ؤعمالىا الُىمُت وهطُع ول دافع لعمل الخح

شة. ولُظهش مً خاللىا زمش الشوح: مدبت،ؤفي   ظالم، فشح، ي ججشبت شٍش

 ٌ  .وداعت وحعفف )غبط الىفغ( إًمان، ضالح، لطف، ؤهاة، طى
 

  

 



 

 

 

 

 هاأي                 

ب     ٌظىع الس 
 
ري صمذال  

ا أزبػين       ،وأزبػين ليلت نهاز 

ىا وػمت لىصىمأغط     

          مقخدًن بو إلخضاع 

وححظدها للس     

 فىطيؼ إزشاد

             ا بالبر  زوحو لالهي دائم  

 والقداطت

  إللسامو ومجدك
 
ري أهذ ال

 جحيا

بوجملو مؼ لا   

وح القدضوالس    

 لاله الىاحد إلى ألابد.

 آمين

 

 

 

 

 

 

 الطبىع ألا 
 
 ىماوي من الص  ث

 مظاء      صباح                                                                                                    

 ** الشدة وقذ الدظبيح**                  23/3 زبػاءلا 
 

 ا وعلً
 
  هللا، كىة على يالىاج

 
  ول عً ىهخخل

 
 حعذًت زلت وؤ بششي  ياٌاج

 هى فالدعبُذ. لُخذخل هللا هخظاسا في ووعخمش   هللا على باليامل وهشهض

  في هطشجىا مفخاح
ُ
 خشبىا. ا

ُ
م العبادة في هىِعدىا.ره  ش فٍش

  

 ** الساعي القع بالى حبيبي**                   24/3 الخميع
 

ومً هفعُت وسوخُت. خماًخه مً ول ججشبت و صحت وظالمت حعذًت 

. لُىمى في مدبت هللا الخذاع. خماًخه في دخىله وخشوحه ومً ول شش  

علً دائًم   ا بالشوح. َو

  

 ** املسض ى**                           25/3 تالجمػ

ذ وؤهً جلذس. هزهش ؤ عاإلاحن ًا سب    ؤهً جٍش
 
 مامً ول مٍشؼ ط
 
 ب  ل

  ًذًىا علُه مًعا وبطالة ؤلاجفاق،ضلىاجىا، هػع ؤ
ُ
مً  ملاضذن م  خم  ج

 .خاللهم ًا سب  

  

 ** النىائع املجاوزة **                  26/3 الظبذ
 

  مً ؤ
 ضل 

ُ
 حل خذام الىىائغ اإلاجاوسة لبلذجىا، ه

 
بإن جديي  ي ًا سب  طل

هزه العظام، ؤن جىفخ مً سوخً في ول هىِعت، ؤن جلىدهم إلى 

عملىا في هشمً بدىمت الشوح  ًمدػشن العجُب ليي ًمخلئىا مى َو

له هذف واخذ وهى  اواخًذ  اًيىهىا حعًذ  مدبت وجىاغع لييباللذط، 

   خالص الىفىط.

  

 **ًىم الس ب**                               27/3 حدألا 
 

ُىم الش ب، معشفت ٌ اإلاؤمىحن لن ًيىن هىان نهػت وججذًذ مً خالؤ

 في هزا الُىم. اظخخذمني ًا سب  خىاث. ؤهمُت هزا الللاء هإخىة وؤ
 

 

 ** ليو ًا زب  إػىا زح  أ**                    28/3 ثىينلاإ 
             

ىا هؼىم غللىا وملىا ول واخذ إ
 
ل
ُ
 و

ُ
له، و  لى طٍش
 
لىدفش لهفعىا  ىا رهبىال

 ال جظب تلباًسا مشل  آ
ُ
 ماءً  ط

ُ
 ، و
 
ٌششب منها  ىا حعبىا مً خُاة فاسػت الزيل

عىا ح  س ؤ ،عىً عذ  ً ابخ  ع ول م  سح  ؤو  لًُ ًا سب  إعىا سح  ؤ .ٌعطش دائًما

 للحػىً و 
 
ٌ ىخلز دعىلعذ معخدًل  :ر بً وهلى

ُ
لني ًا ابًىا لً اكب   ا ؤن ؤ

  .سب  

 
 

 ** الساعي القع بالى حبيبي**              29/3 الثالثاء
 

 
 
ًلذم ولمت الحُاة  للللىب وهى  اللغ بالٌ ب مً خالٌم الش  لُخيل

شىشوه على خذمخه ؤوالحم. ولُػع  مامه مؤمىحن لُلىمىا بدصجُعه َو

ُُ  ،وحعبه   ولُعطه الش ب فشضت للشاخت ل
عترحع كىجه.جذ  مخه َو  د عٍض

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 لهم  القدًسال

 
 
 ري حػلمال

        ة لىا ن ال قى  أ

 هفظىاألىغيث          

 حظادهاأحفظ إ

                         زواحىا لىحخميأو 

 
 
 تيمن املصائب ال

ػسَّض لها
ُ
                         ومن و

 حميؼ ألا 
 

 ٍسةس  فهاز الش

 
 
 تي جؤذيال

       .توحي  حياجىا الس  

 وهرا هطلبه          

 ىا ٌظىع املظيح.بسب  

 مينآ

 

 طبىع األا 
 
 ىممن الص   الثلث

 مظاء       صباح                                                                         
 ** احخماع الػائالث **                  30/3 زبػاءلاإ 

 

ة وهاس في هىِعدىا، بلى   ش ًا سب  اخػُ  لالحخماع. ز خػىس مػاعف وممح  

 
 
 ج

 
ُ  ؤم دى  ت... ابلِغ لِغ له ميان في بِخًهذ وخذن بالحىاء الشوخ

  .ىتًام الع  ؤول 
ُ
م العبادة: اره جلمغ  ضىاثؤ ،ًمان مػاعفإش فٍش

وعضف ممعىح. باسن اليلمت واإلاخيلم الشاعي اللغ بالٌ خبُبي  الللىب

ً. وشفاء لخىً ولماث فمه خالص  لىثحًر

  

 ** هوثماز  القدض السوح مىاهب **          31/3  الخميع
 

  للش  
ى   نؤ بضل  باسن يم  ًُ  بحن دةوزماس الشوح اإلاىحى  اإلاىاهب ٍو

  اإلاؤمىحن،
ُ
ةاطل واوعياب  امخالء ًمان،إ ظلطان، ،مػاعفت ب كى 

ًلل  وهىطلم ًمانوإ بلىة هخذم ختى اإلاؤمىحن حمُع على وجىَشغ  .خٍش

 

 

 ** جىبت ثم امخالء **                    1/4 تالجمػ

ه للىىِعت امخالء بيل ما حعذ  ظىت ىت ع  ال زهه نؤ ًا سب   هذ ؤعلىذ  ؤ

  مً ؤمجاد ...
 
  ف

جىبت خلُلُت في خُاجىا واخخباساجىا ختى هىاٌ  ل ًا سب  ع 

 .واثهزه البر  
           

  

 **بالى حبيبي غائلت الساعي **              2/4 الظبذ
 

على خُاتهم واث خماًت حعذًت وسوخُت لهم، ارهشهم باالظم... بش  

  ُ   ظ  ؤًىما جطإ ؤكذامهم. ت لُيىهىا شهادة خ
ول اخخُاج خعب  د ًا سب  ذ 

اها وهشظخِىا في هزهش ؤ .ػىان في اإلاجذ والد الشاعي: اًلُا، بىلغ، مٍش

 .  حعلُمهم

 

 

 ** الخػمق بمػسفت ملمت اهللا **                 3/4 حدألا 
 

ب بهزه الفترة مً الطىم، لُفخذ عُىن لعمم مع الش  ن هذخل إلى ؤ

 ،بدىمت هللا مخلئليي ه ؤرهاهىا لىعشف الحم، هخدشس مً ول خطُت

 وبها هداسب مملىت الظلمت. ت وفهم ولمخه الحُت الفعالتلىخعمم بمعشف

  

 ** املؤمىين غير في القدض السوح غمل **           4/4 ثىينلا
 

 ُُ   ب  ل
 
ظهش ؤلاًمان عذم خطُت على الشوح اللذط الىاط ذى  للىاط ٍو

علً اإلاعُذ بش    ). دًً كذ العالم هزا سئِغ نؤ لهم َو
ُ
 ه

 
ؤحل  مً يطل

 .(خىجىاوؤ ىاُلاهؤ عائالجىا،

 

 

ئت في وططىا **            5/4 الثالثاء  ** الخدماث الجٍس

: باسن على اللائمحن عليها بمسحت الشوح اللذط الشفاءخذمت * 

ب بهزا العام بلىة وظلطان المخذاد س  ًا ظخخذمهم ا .واًمانهم الجشيء

 مليىجه.

م  * ، لُيىهىا إهاء للمجذ وللىشامت الدعبُحي:مسحت ٌعىع للشكظ فٍش

  مً ؤحلهً ومً خالٌ سظالتهً
ً، ضل   .ًىضلىا اإلاعُذ للخٍش

م ؤبىاء اإلالً لأل *   عذ  ظ  مً ؤفىاه ألاطفاٌ ؤ وعم ًا سب   طفاٌ:فٍش

لُيىهىا مً خالٌ جشاهُمهم ا، باسههم واظخخذمهم في خللً خمًذ 

 ىلهم.خشهادة وهىس إلاً 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
القدًس لهم  ال  

ليوإ عهخضس     

ن حظخجيب صلىاثأ  

والدك أ   

تاملخىاضػين القلبي    

وجمد     

ًمين حاللو لخحسطىا    

 من

حمػين أغدائىا أ   

ىا ٌظىع املظيحبسب    

آمين   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىممن الص   ابؼلس  طبىع األا 

 مظاء   صباح                                                                           

 **طبىغيتاغاث ألا لاحخم **                  6/4 زبػاءألا 

ُ  * خذ خذمت ألا * عذادي احخماع ؤلا  * احخماع العائالث *ذاث الع

ؼ لُف  بت الثاهىي والجامعحن والعاملحن. احخماع الشبِ*خذ مذسظت ألا *

 بر  بب على حمُع الاحخماعاث الش  
ُ
 ًمان،وال جدص ى مً إ عذ  واث ال ح

مدبت وحصجُع الشوح، خالص، خػىس بالىم والىُف، مىاهب وزماس 

 .آلاخش

  

 **غمل السوح القدض في حياجىا**           7/4 الخميع
 

 مت والفهم، سوح اإلاشىسةىبشوح هللا، سوح الح مً ؤحل امخالء ًىمي

جطإ ؤكذامىا  ًىماؤًاث وعجائب آ لجري  ب،واللىة، اإلاعشفت ومخافت الش  

 خذ ػحره الخالص... لهه لِغ بإ.، بُىجىا، معاهذهاماهً العملفي ؤ

  

 ** القداطت حياة**                     8/4 تالجمػ
 

  
 وعِش نؤ ،بها وهدُا اللذاظتخُاة  همؤمىحن ادائًم  وعِش نؤ ضل 

 حذًذ ضباح بيل وهجثى هجلغ نؤ والؼفشان. والخىاغع هتالبر   خُاة

ٌ  اإلاعُذ كذامؤ عىذ ُ   اكلبً  :له وهلى  وسوخً هللا ًا في   ماخل   اهل

 . اظمً عً ادائًم  وشهذ مخخاس إهاء لىيىن  مني ججزعه ال اللذوط
 

  

ت هللا **                      9/4 الظبذ  ** مسلٍص
 

ُ  ؤ مُتها ليي ال ن ًيىن هللا مشهض خُاجىا وظ
ُ
ذها، بإن هىىش رواجىا وه

  لُؼمشها ٌعىع بمدبت  بل ٌعىع وخذه ،وعىد هدُا هدً
ًدُا فُىا. ضل 

 هبحرة 
 
لهه هى وخذه ظهش ٌعىع فُىا ُل ى عً ول ؤهاهُت.ججاهه وهخخل

 عظم ووخذه ٌعخدم.ألا 

  

 **القدض بالسوح لىمخلئ **                  10/4 حدألا 
 

عُطش فُمألها الحُاة مً الىىعُت لهزه اخخُاحىا وهذسن وعطش  َو

 ختى ؤلامخالء هطلب. اللذط الشوح عطُت ووعإٌ هطلب. خُاجىا على

   .خاللىا مً هللا ًخمجذ

ُمىا **                         11/4 ثىينلا  
 
ه له   ز   ** ل 

  هىِعدىا.  وظط في والدشفع العبادة والترهُم، العضف خذمت
 مً ضل 

 . وظطىا في دُذ ُح  عاصفحن. الخذمت في إلتزام مخطاعذ، همى   ؤحل
ُ
ره

ُ
 شؤ

م ب لِعخخذمه الفٍش  .مػاعفت ومسحت بلىة ظبىع آلاالمؤ في الش 

  

 **يالساعي القع بالى حبيب**              12/4 الثالثاء

 
ُ
اعي اللغ بالٌ اطل لهزا خبُبي ب بش هت وخماًت مػاعفت على الش 

ب  الحىمت في ألا  ا وسظالت إظبىع لُمىده الش  عالن اليلمت، ضىًجا هبىٍ 

لخعطي خُاة  ًا سب   جِذ  ؤهً ؤ النعبلىة وظلطان ل  .لىىِعخهمً هللا 

 فػل.ؤوحعطي 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
القدًس لهم  ال  

ليوع إهخضس    

ن جىػم غليىاأ  

 
 
رًنهحن ال  

اطخىحبىا الػقاب   

 بأ
 

ٍسةس  فػالىا الش  

ن هىجى بىػمت زحمخو أ   

ىا ومخلصىابسب    

ٌظىع املظيح.   

مينآ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ىممن الص   خامعطبىع الألا 

 مظاء         صباح                                                                   

       **للخادمين حماًت**                       13/4 زبػاءلا 

مىن  الزًً ول خماًتمً ؤحل  هطلي خذ   ُ  خماًت ظبىع الاآلم،بإ ظ

طفئ ختى اليامل هللا ظالح ؤلبعىا سب   ًا ؤًًػا. وسوخُت حعذًت
ُ
 ه

 دسع البعحن ،بالحم خلاءهاؤ ممىطلحن ،اإلالتهبت ٍشالشش   ظهام حمُع

ر    ؤلاًمان، جشط خاملحن ،العالم إهجُل باظخعذاد ؤسحلىا خارًً ،الب 

 .الشوح وظُف الخالص خىرة

  

 ** 22/4 طفاىاللقاء الفصحي لل * *         14/4 الخميع
 

ي ؤن جيىن هزه ال
 
طل

ُ
في  همى   ،امخالء لألطفاٌ ًا سب  ؤًًػا ظىت ىت ع  ه

 .لصخطً وللخش، فشح وهطشة اللُامت ب  ًمان وُخ إ ،الىُف والىم

 
ُ
ب بلىة وامخالء الش   ىا الؼالُاث واإلاباسواث ختى ٌعخخذمهًش معلماجهزه

   للبرهامج. هًبالشوح اللذط في جلذًم

  

 ** املحخاحينإغاهت  **                    15/4 تالجمػ

ً   ىا ًا سب  عط  ؤ عطف على ول مدخاج  كلًبا مثل كلبً، كلًبا ًد َو

ظحر، كلًبا ٌشفي ؤش و ول مهم  على ول مٍشؼ وغعُف، على وفلحر، 

ً، ًػح  دب  ًُ شي الللىب، عمىى بزٌ هفعه مً ؤحل آلاخٍش  .ي، ٌعطي ٍو

 

 

 **ع ملنىث هللايجأط**                  16/4 الظبذ
 

عُذ ول م   بُىجىا وعائالجىا، في كلىبىا، عً  ل  ً غ  لُعمل سوح هللا َو

م، وٍُ    ل  الطٍش
ىحر الخائهحنب البعش  ن ٌعىع وول شخظ ٌعترف ؤ، ُذًً ٍو

 خذ ػحره الخالص.بإاإلاعُذ هى هللا، ولِغ 

 

 

 **النىيظت**                           17/4 حدألا 

ا هما "لُيىن الجمُع واخًذ  .داخل الىىِعت خذة في حعذ اإلاعُذو   -1

  وؤ
 ها فًُ".ؤهً ؤهذ ؤيها آلاب في 

 ."ر جطلبىهني بيل كلىبىمب."جطلبىهني فخجذوهني إن ًيىن حىع للش  ؤ-2

ذعم الخذماث اللائمت، مسحت وخىمت د في الىىِعت لخذام حذ -3

  الخذمت. لى ام اللائمحن لُبلىا مخُلظحن وخٍشطحن ععلى الخذ  

 

 

 **شواج الشابت في وططىاألا **                  18/4 ثىينلا

باسههىا ًلذ  سب   ىظ  وؤهثر ا ؤهثظها ٍو يىهىا ع جخىمها لخخذم الش  ر ٍو ب بإماهت ٍو

ت  ُ ، و   عً ٌعىع. شهادة خ بؤن ٌعلىىا ؤو  ،بُىتهم خذةمدبت وجىاٌص  .نهم للش 

  **الشبيبت**  

يىن الش  ر للش  خىشط ؤهثًشباب مً الحُل  خُاتهم بيل معنى ب ألاٌو في ب ٍو

 .ب كبل ول ش يءه الش  . حُل ًطلب وحاليلمت

  

 **الملاجحضيراث الساعي النخابيت ألطبىع **        19/4 الثالثاء

ا آولت ع هالمً في غمحرها ولخىً هاسً ول عظت وجإمل...اصس   ن ًا سب  س  با 

 .الخعابىعماٌ ابلِغ وجىجح ملاضذن لخالص الىفىط وساخت ؤجبطل 

  وباسن
ب بدىمت الشوح الش   الشاعي اللغ بالٌ خبُبي لِعخخذمه ضل 

ىطم بطىث هبىي     .لذسوط والعظاثله جلذًمخالٌ مً اللذط ٍو

  



 

 

 

 

 

 

 

لهم  القدًس
 
 ال

 هخضس ع إليو

أن جسحم شػبو ليػيشىا 

 مصىهين ومسشدًن

ا  دائم 

ا  بصالحو الػظيم زوح 

ا  وحظد 

بىا ٌظىع املظيح .  بس 

 آمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىممن الص   ضداطبىع الظ  ألا   

 مظاء     صباح                                                                       

ق الػبادةاحخماع ألا **          20/4 زبػاءلا   ** زبػاء وفٍس
 

  
 الطالة الشىش، والدعبُذ، العبادة ؤزىاء هللا بشوح لالمخالء ضل 

ت ماء ؤنهاس لخجشي  واليلمت،  ُ م خالٌ مً خ . للعامعحن العبادة فٍش

طلب
ُ
 بىق  فمه ولمت لخىً. بالٌ اللغ للشاعي ومسحت بش هت ؤ

 (.ظحزاو)للخالص

  

ق أبىاء امللو **                   21/4 الخميع  ** فٍس
 

م لخىضُل ولمت الحم ومدبت هزا مً خالٌ  بلُعمل الش   الفٍش

ُ   شبِبت، ليل ألاحُاٌ )ؤطفاٌ،وخالص ٌعىع   عط  ذاث وسحاٌ(. ٌُ ظ

طشف والىالم واللُادة لألخذ ڤُڤُان واإلاعاعذًً: ب خىمت في الخ  الش  

ظهشوا اإلاعُذ لهؤالء ألاطفاٌ وعائالتهم. لُىمى  ًُ عخِىا. ختى  اًلُا وهَش

م في ؤلاًمان والىعمت  .هزا الفٍش

  

 **بالى حبيبيالساعي القع **               22/4 تالجمػ
 

 

سحاء داود، كذسة  ، لُىً لهبشواجً على ساعُىا الؼالي غاعف ًا سب  

ًىهازان على اإلادبت، ضبر ًىظف، خعم ٌشىع، شجاعت ؤظخحر، 

ظعي بىلغ  ،، ضذق اسمُا، مبادسة بطشطالشوح اللذطخىمت 

 .ودافعه للفىص 

  

 ** ًا زب   اغمل بسوحو**                  23/4 الظبذ
 

مع الىفىط التي ما صالذ ػحر كادسة على معامدت حعامل ًا سب  

ً، ختى لى واهذ  مظلىمت... وعامذ ختى هفخذ كىىاث مدبخً  آلاخٍش

 .وبشواجً

 

 

 

 

 أ**                        24/4 حدألا 
 

 ** ػاهينحد الش
 

صىا(.       
 
ل
 
ب. هىشػىا في ألاغالي )خ  هىشػىا: مبازك لاحي باطم الس 

  مً ؤ
 ضل 

 
ىا الخىَشغ والعطاء ليشبه سبػاع والخىاغع، حل وعمت الاج

 ٌعىع له ول اإلاجذ، باسن خذمت ؤخذ الشعاهحن وباسن ساعُىا اللغ

 .ب بلىة ومسحتالش   ُبي لِعخخذمهبالٌ خب

 

 

 ** طبىع لاالمداًت أب**                25/4 ثىينلا

ماء على ظخيىن الع  الم ن ول خذماث ؤظبىع آلال  وشىشن ًا سب  

فُخلطىن، اإلاشض ى فِشفىن، الحضاوى  ة معًاسع، ًخلابل الخطألا 

 ُبششونففُخعضون واإلاعاهحن 
ُ
ظبىع ب بش هت مػاعفت على ؤ. اطل

                               م.ال آلا

  

 ** حل املسض ىمن أ**                    26/4 الثالثاء

  ختى 
ب بُمُىه ضل  اإلاخإإلاحن وهطلب لهم حمُع اإلاشض ى و ًلمغ الش 

ا ؤن هطشد عً ؤشفاء الشوح ؤ ًُ ، وزاه
ً

ادهم باظم ٌعىع ول حعوال

تهم ٌعخخذمىن كىاهم في خذمت لى صح  مشع وغعف ختى إرا عادوا إ

 ب واهدشاس مليىجً. الش  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 
 شلي القدًسألا  لهم  ال

 
 
ري من غظيمال  

زطلذ ابىوأخو للبشس محب    

 
 
صىا ٌظىع املظيحمخل  

 
 
هابد املىثليخ خر طبيػخىا ٍو  

ليب ليقخديغلى الص    

  مل  
 
اضالى  

 بمثاى جىاضػه الػظيم

ام غليىا زاحم  وػ  أ  

ن هقخدي بمثاى صبرهأب  

ا شسماءًض  أوهنىن   

 في قيامخه

ىا ٌظىع املظيح .بسب    

 آمين

     

 

 

 

 

 

 

 ىممن الص   ابؼالظ  طبىع ألا 

 مظاء      صباح                                                                                                  

ت الىفىض**                     27/4 زبػاءلا 
 
ال  ** الض 

  
ملً ،بهزا الُىم جذعىها ؤن اخترث   التي الىفىط هزه ؤحل مً ضل 

ُ
 ؤ

لهزا الُىم  اخترتها هفغ ول على وكُامخًمً سب  بلىة ضلُبً، آال  ًا

جزع لً الزي الىطِب ومعها خُاتها إلى جشحع ختى  منها. ًُ

  

ة لا  **                  28/4 الخميع   **ًمان باهلل الحيقى 
 

 

: حشيء  ًمانبئامألها  ي شعبً  عىذمابصخطً ًا سب  فىلٌى
 
ًطل

ٌ ، هفىط جخلظ هشي اًأث وعجائب في وظطىا، ضلض
ُ
ً   ج ف

ُ
ذود، ج الع 

د ألاخضان عُف، جبذ  فىط، حؼفش للػ  س الى   حشفيو  اللُىد، جدش 

  اإلاشض ى.

 

 

 **  خدمت الجمػت الػظيمت **                29/4 تالجمػ
 

نها ؤبىفىط هثحرة جطُع ضىجً، حعترف  ىتهزه الع   هطالبً ًا سب  

ُ  خاطئت بداحت لخالضً وجطلبً سب    ا، ظ
 
ُ  طً ذا ومخل ا ا شخط

هزا اإلاعاء، مً عبادة، مشاسواث  . باسن ول ما ًخخلل خذمتلحُاتها

  واإلاخيلم وخمل الطلُب. إًماهُت، اليلمت

  

 ** الصالة حياة**                         30/4 الظبذ
 

سث بئلهي. "ولىىِعدىا لىا ذىعبهزا ال لىخمعً ".فصالة أها اأم  "  حعى 

ب لن علُىا ًلذسون وال فُداسبىهىا ؤظىاًسا،   ". معىا الش 
 ضل 

ت اث لجرجفع. والدشفع الطالة بدُاة الىىِعت الظخمشاٍس  حذًذة إلاعخٍى

 . وجيىن ظىت امخالء

  

 **املظيح قام بالحقيقت قام**           1/5  حدألا 
 

 لهىا حي  ن إغل  أ   
 

ـلكـــذ 
 
ـمــامـب  ػ حــُـــم  ُمـى       الـد  ـلـى الج  ــًشا ع  ط  خ   

ى ُفُم جخ
 
ه  ف ظ 

 
 سؤ

عالمق 
 
ى ظائًشا في    ألا ب  م  طه  ظُمش  الى  الع   

بُّ كــــام ــا الــــش  ـــىا       هلـــلٍى
ُ
ــل
 
ــل ـــىا ه 

ُ
ل
 
ــلــ  ه 

 

  باسم يسوع ارك خدمة هذا الصباحنب          
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 ص 6مجمىغه  ص 5مجمىغه  ص 4 همجمىغ ص 3مجمىغه  ص 2مجمىغه  ص 1مجمىغه 

 

 هطىن ؤمذللت *

 وظام خبُبي*

 هشظخحن ظىطي *

مان بىلغ *  هاٍس

  بذٌع حهجاة *

 سهام حهجاة *

  هاهي خبُبي *

 سبى شحادة *

 

  ابشاهُم خىسي *

 لُىا شحادة *

 ظلفُا خىسي *

 حشامُال *

 هلىالؤهِعت  *

 عطام شحادة *

 سها شحادة *

 

 

 

 هشظخحن شحادة *

 فذوي ضُاػت *

ج وطفتؤ*  ٍس

 زائش شاهحن *

 لىا شحادة *

 هاهذة الىشدي *

 شحادةام بعام  *

 

 

  ق. بالٌ خبُبي *

  لُىا خبُبي *

 دًىحز مىطىس  *

 ًىظف بىا *

 ام بىلغ شحادة *

م خىسي *  ٍس

*  
 
 ملبنى معل

 

 

 ام خىا عبىد *

 منى لحام *

 خىحن شحادة *

 حاولحن طعمت *

 آها هاضش *

 عبحر شحادة *

 حاولحن خىسٍت *

  شحادةحهاد  *

  

 

 مُمت دعُمؤ *

 بعام ًىظف *

 هُا خذاد *

ً شحادة *  سوٍص

غ *  ػادة حَش

 هبُل خىسي *

  ػُار دوخي *

 ظىظً دوخي *

 م 7مجمىغه 

 

 م 8مجمىغه 

 

 م 10مجمىغه  م 9مجمىغه 

 

 م 11مجمىغه 

 

 م 12مجمىغه 

 

 

 سووي حىسجي *

 محرها حىسجي *

 ام كُطش شلىس  *

غ *  هماٌ حَش

 حىسجيام سووي  *

  سشُذ خبُبي *

ني *  اماٌ هٍش

 ام ًىظف بدبذ *

م ظمعان *  ٍس

 هضهت طعمت*

ل ظمعان *   حٍض

 

 

  مِشُل شعبي*

م شعبي*  ٍس

غ  *   ظعاد حَش

غ *   مالىت حَش

شت *  مِشى َس

شت *  هبت َس

ىاپ *  ٌى ماٍس

 هشظخحن بىلغ *

  اًلُا خبُبي *

 بىلغ خبُبي *

غ *   سها حَش

 هضاس خبُبي *

 

 هلىالاخالص *

 هادًت ضُاػت*

غ *   لُىا حَش

 هُفاء طعمت *

اها بىلغ *  مٍش

  خاًًهللاعطا *

 هىاس خاًًؤ *

غ *  ظهى حَش

  لضا فشوعِغدًم *

 سصان داوود *

 مىاس خىسي *

 

 

 حىسحُذ مىس ى*

 عبحر ًاوس  *

  لؤي ظعُذ *

غهضاس  *   حَش

 لىسًٍ ظعُذ *

 ظماح ظالم *

غ *  مِعاء حَش

 حىاد بىا *

ً خىسي*   سوٍص

 هىعانشادي   *

ً شحادة *  واجٍش

 

 ظاسة شحادة *

 ُان بىلغڤُڤ* 

 هجاة دعُم *

 سصان طعمت*

اها خبُبي *   مٍش

  هشظخِىا خبُبي *

 سائذة ظمعان *

 ظعاد ظمعان *

 خىسي فاًضة *

ما بىلغ *  ٍس

 منى خىسي *

 

 

 مىاٌ ضباغ *

 دهُا ضباغ *

*  
 
اها معل  ممٍش

 بى عللؤاماٌ  *

 مشاد صاًذ* 

خا صاًذ*   ٍس

 عبىدظماهش  *

 بشحر هلىال *

 حىاها هلىال* 

 مىاٌ شاهحن *

 ؤظُل شاهحن *


