
 تساعّية للقدّيسة إميلي

    

  4/05/2015اإلثنين  اليوم األّول

 تقول القّديسة إميلي: "رّبي وإلَهي إليَك قلبي َوَمحبَّتي."

بِّت العائلة المقّدسة الفرنسّية. ثنصلّي في هذا اليوم على نّية الّدعوات الّرهبانية وباألخّص الّدعوات في رهبنة 
ِة والّرحمة.   يا رّب راِهباتِنا في رسالتِِهنَّ وأعِط الجمعّية دعواٍت تشَهُد أّنَك إلَُه الَمَحبَّ

  

 بشفاعة القّديسة إميلي نصلّي:

 تضّرعي ألجلنا          يا أخًتا حكيمة           يا أخًتا رحومة          يا أخًتا متواضعة

  

 الة الَجماعّيةالص  

عِت خبَزِك على الُمحتاجين  أّيتها القّديسة إميلي ده رودا لقد َمَنحِت قلَبِك لألطفال َوَمَددِت ِذراَعيِك للفقراء َوَوز 

لُ إليِك أن َتنُشري ِهباتِِكعلى جميِع الّذيَن يضَرعوَن إليِك بِثِقةوأن  َونِلِت مَن هللا للجميع نَِعًما مختلَفة. َنَتَوس 

ة.   َتسَتِمّدي لَهم القٌّوَة اإللِهي 

َم أعمالَ الّرحمةإجَعلها  بيلَة َوَعَضدَتها لُِتَتمِّ ّب اإلله يا َمن ألَهمَت القّديسةإميلي ده رودا الَعواِطَف الن  أّيها الر 
َة والَجَسدّية، َفُترِشَد الّناَس إلى تمجيدِ  َك في الّزماِن وإلى األَبد ُتتابُِع في الّسماء رسالََتها الَخيِّرةالّروِحي 

 آمين. 

  

  5/05/2015: الثالثاء اليوم الّثاني

 تقول القّديسة إميلي: "ها إنَّ نفسي وأعمالي بين يديَك، إِفَعْل بهما ما َتشاء."

م ُم انصلّي في هذا اليوم على نّيتِنا لِكي نسلَِّم أموَرنا للرّب الّذي يسمُع ويستجيُب ُدعاَءنا. أُيها اآلُب السَّ ويُّ نقدِّ
َره وَتمأَله ُحّبًّا لََك ولآِلخرين.  لََك أقوالَنا وأفعالَنا لُِتباِرَكها وقلَبنا الخاِطئ لُِتَغيِّ

  

 بشفاعة القّديسة إميلي نصلّي:

 تضّرعي ألجلنا       يا قدوًة في االستسالم ليسوع

الة الَجماعّية  الص 

عِت خبَزِك على الُمحتاجين أّيتها القّديسة إميلي ده رودا لقد َمَنحِت قلبَ  ِك لألطفال َوَمَددِت ِذراَعيِك للفقراء َوَوز 

لُ إليِك أن َتنُشري ِهباتِِكعلى جميِع الّذيَن يضَرعوَن إليِك بِثِقةوأن  َونِلِت مَن هللا للجميع نَِعًما مختلَفة. َنَتَوس 

ة.   َتسَتِمّدي لَهم القٌّوَة اإللِهي 



َم أعمالَ الّرحمةإجَعلها  بيلَة َوَعَضدَتها لُِتَتمِّ ّب اإلله يا َمن ألَهمَت القّديسةإميلي ده رودا الَعواِطَف الن  أّيها الر 
َة والَجَسدّية، َفتُرِشَد الّناَس إلى تمجيِدَك في الّزماِن وإلى األَبد  ُتتابُِع في الّسماء رسالََتها الَخيِّرةالّروِحي 

 آمين. 

  06/05/2015: األربعاء م الّثالثاليو

ا." جاِء معًّ الِم والرَّ  تقول القّديسة إميلي: "َفْلَنحَي بالسَّ

ةًّ األطفال. يا ربَّ الّسالم أعِطنا  نصلّي في هذا اليوم على نّية كّل البلدان الّتي تعاني مَن الحروب ونذكر خاصَّ
الم أمِطْر   َعلينا الّسالم. سالَمَك لقلوبِنا ولُبلدانِنا. يا ربَّ السَّ

  

 بشفاعة القّديسة إميلي نصلّي:

 تضّرعي ألجلنا                             يا قّديسة إميلي 

                            

الة الَجماعّية  الص 

عِت خبَزكِ  ين على الُمحتاج أّيتها القّديسة إميلي ده رودا لقد َمَنحِت قلَبِك لألطفال َوَمَددِت ِذراَعيِك للفقراء َوَوز 

 َونِلِت مَن هللا للجميع نَِعًما مختلَفة.

لُ إليِك أن َتنُشري ِهباتِِكعلى جميِع الّذيَن يضَرعوَن إليِك بِثِقةوأن َتسَتِمّدي لَهم القٌّوَة اإللِهي ة.   َنَتَوس 

بيلَة وَ  ّب اإلله يا َمن ألَهمَت القّديسةإميلي ده رودا الَعواِطَف الن  َم أعمالَ الّرحمةإجَعلها أّيها الر  َعَضدَتها لُِتَتمِّ
َة والَجَسدّية،َفُترِشَد الّناَس إلى تمجيِدَك في الّزماِن وإلى األَبد  .ُتتابُِع في الّسماء رسالََتها الَخيِّرةالّروِحي 

 آمين. 

  

  

  07/05/2015: الخميس اليوم الّرابع

 تقول القّديسة إميلي: "َفْلنِعش حياَة العائِلة المقّدسة في الّناِصرة."

نصلّي في هذا اليوم على نّية عائلة كلّ واحٍد ِمّنا. أعِطنا يا رّب الّشجاعَة لِبناِء عائالٍت على ِمثال عائلة الّناِصرة 
 واالستسالم لِِعناَيتَِك اإللَهّية.   في َعيِشها الَبساطَة والمحّبة

  

 بشفاعة القّديسة إميلي نصلّي:

 تضّرعي الجلنا               أّيتها العطوفة، أّيتها الّنبيلة ،

  

الة الَجماعّية  الص 



عِت خبَزِك على الُمحتاجين  أّيتها القّديسة إميلي ده رودا لقد َمَنحِت قلَبِك لألطفال َوَمَددِت ِذراَعيِك للفقراء َوَوز 

لُ إليِك أن َتنُشري ِهباتِِكعلى جميِع الّذيَن يضَرعوَن إليِك بِثِقةوأن َونِلِت مَن هللا للجميع نِ  َعًما مختلَفة. َنَتَوس 

 َتسَتِمّدي لَهم القٌّوَة اإللِهي ة. 

ّب اإلله يا َمن ألَهمَت القّديسة َم أعمالَ الّرحمةإجَعلها أّيها الر  بيلَة َوَعَضدَتها لُِتَتمِّ إميلي ده رودا الَعواِطَف الن 
َة والَجَسدّية،  َفتُرِشَد الّناَس إلى تمجيِدَك في الّزماِن وإلى األَبد  ُتتابُِع في الّسماء رسالََتها الَخيِّرةالّروِحي 

 آمين. 

  

  08/05/2015: الجمعة اليوم الخامس

 سة إميلي: "أهّم ما ُيمِكن أن َتعَملوه هَو أن َتعيشوا المحبَّة."تقول القّدي

 نصلّي في هذا اليوم على نّية كّل الّذين يعيشون وحدهم، وكّل الّذين يشعرون بأنَّهم غير َمحبوبين. 

  

 بشفاعة القّديسة إميلي نصلّي:

 تضّرعي ألجلنا               يا وجَه يسوع على األرض 

  

الة الجَ   ماعّيةالص 

عِت خبَزِك على الُمحتاجين  أّيتها القّديسة إميلي ده رودا لقد َمَنحِت قلَبِك لألطفال َوَمَددِت ِذراَعيِك للفقراء َوَوز 

لُ إليِك أن َتنُشري ِهباتِِكعلى جميِع الّذيَن يضَرعوَن إليِك بِثِقةوأن  َونِلِت مَن هللا للجميع نَِعًما مختلَفة. َنَتَوس 

 ي لَهم القٌّوَة اإللِهي ة. َتسَتِمدّ 

َم أعمالَ الّرحمةإجَعلها  بيلَة َوَعَضدَتها لُِتَتمِّ ّب اإلله يا َمن ألَهمَت القّديسةإميلي ده رودا الَعواِطَف الن  أّيها الر 
َة والَجَسدّية،   ّزماِن وإلى األَبدَفتُرِشَد الّناَس إلى تمجيِدَك في ال ُتتابُِع في الّسماء رسالََتها الَخيِّرةالّروِحي 

 آمين. 

  

  

 09/05/2015: الّسبت اليوم الّسادس

 ؟"أوليَس هو أبانا                  تقول القّديسة إميلي: "ُجلَّ ما يطلبه الربُّ هو اْستِسالٌم كاِمل وثِقة ال ُمتناهية،

َم الّظلم وتحافَِظ على إيمانِها نصلّي في هذا اليوم من أجل الكنيسة الُمضَطَهدة في الشَّرق. ساِعدها َكي ُتقاوِ 
خ َرجاَءهم فيَك أنَت سّيد الحياة و ُمعطي الحياة.   بالّرغِم ِمَن األلَم. شّدد َعزيمَة مسيَحّيي الشَّرق وَرسِّ

  

 بشفاعة القّديسة إميلي نصلّي:

 تضّرعي ألجلنا                    يا قدوًة في االستسالم ليسوع

  



الة الَجماعّية  الص 

عِت خبَزِك على الُمحتاجين أ ّيتها القّديسة إميلي ده رودا لقد َمَنحِت قلَبِك لألطفال َوَمَددِت ِذراَعيِك للفقراء َوَوز 

لُ إليِك أن َتنُشري ِهباتِِكعلى جميِع الّذيَن يضَرعوَن إليِك بِثِقةوأن  َونِلِت مَن هللا للجميع نَِعًما مختلَفة. َنَتَوس 

 قٌّوَة اإللِهي ة. َتسَتِمّدي لَهم ال

َم أعمالَ الّرحمةإجَعلها  بيلَة َوَعَضدَتها لُِتَتمِّ ّب اإلله يا َمن ألَهمَت القّديسةإميلي ده رودا الَعواِطَف الن  أّيها الر 
َة والَجَسدّية، ُتتابُِع في الّسماء رسالََتها الَخيِّرة َفتُرِشَد الّناَس إلى تمجيِدَك في الّزماِن وإلى األَبد  الّروِحي 

 آمين. 

 10/05/2015: األحد اليوم الّسابع

 تقول القّديسة إميلي: "َتحلّوا بالشَّجاعِة، فالربُّ مَعنا، وعليِه َنتَِّكل." 

في هذا اليوم على نّية كّل العاملين والمتّطوعين لِخدمةِ اإلنسان كلِّ إنسان. أُعضدهم يا رّب في خدمتِهم نصلّي 
 وأعِطهم على ِمثاِل القّديسة إميلي أن َيلَتفِتوا إلى كلِّ قريٍب منهم ألّنه وجُهَك وحضوُرَك.

  

 بشفاعة القّديسة إميلي نصلّي:

   تضّرعي ألجلنا                                    يا قّديسة إميلي

 تضّرعي ألجلنا                   يا َمن وهبِت قلَبِك للَرّب يسوع

  

الة الَجماعّية  الص 

عِت خبَزِك على الُمحتاجين  أّيتها القّديسة إميلي ده رودا لقد َمَنحِت قلَبِك لألطفال َوَمَددِت ِذراَعيِك للفقراء َوَوز 

لُ إليِك أن َتنُشري ِهباتِِكعلى جميِع الّذيَن يضَرعوَن إليِك بِثِقةوأن َونِلِت مَن هللا ل لجميع نَِعًما مختلَفة. َنَتَوس 

 َتسَتِمّدي لَهم القٌّوَة اإللِهي ة. 

َم أعمالَ الّرح بيلَة َوَعَضدَتها لُِتَتمِّ ّب اإلله يا َمن ألَهمَت القّديسةإميلي ده رودا الَعواِطَف الن  مةإجَعلها أّيها الر 
َة والَجَسدّية،  َفتُرِشَد الّناَس إلى تمجيِدَك في الّزماِن وإلى األَبد  ُتتابُِع في الّسماء رسالََتها الَخيِّرةالّروِحي 

 آمين. 

   2015/ 11/05: اإلثنين اليوم الّثامن

وُتَذلََّل  الُكم وَتطيَب لكم ِجراُحكمتقول القّديسة إميلي: "أحّبوا من صميِم قلبِكم َفتِجدوا الّسعادَة وتسُهَل عليكم أعم
عوبات."  الصُّ

نصلّي في هذا اليوم على نّية كّل الّذين يعيشوَن صعوباٍت في حياتِهم الشخصّية والعملّية...إمأل يا رّب قلوبهم 
 من حنانَِك وَرحمتَِك وسالِمَك الالّمتناهي. 

  

 بشفاعة القّديسة إميلي نصلّي:

 تضّرعي ألجلنا                    سوعيا قدوًة في االستسالم لي

  



الة الَجماعّية  الص 

عِت خبَزِك على الُمحتاجين  أّيتها القّديسة إميلي ده رودا لقد َمَنحِت قلَبِك لألطفال َوَمَددِت ِذراَعيِك للفقراء َوَوز 

لُ إليِك أن َتنُشري ِهباتِِكع لى جميِع الّذيَن يضَرعوَن إليِك بِثِقةوأن َونِلِت مَن هللا للجميع نَِعًما مختلَفة. َنَتَوس 

 َتسَتِمّدي لَهم القٌّوَة اإللِهي ة. 

َم أعمالَ الّرحمةإجَعلها  بيلَة َوَعَضدَتها لُِتَتمِّ ّب اإلله يا َمن ألَهمَت القّديسةإميلي ده رودا الَعواِطَف الن  أّيها الر 
َة والَجَسدّية، ُتتابُِع في الّسماء رسالََتها الَخيِّرة َفتُرِشَد الّناَس إلى تمجيِدَك في الّزماِن وإلى األَبد  الّروِحي 

 آمين. 

  

  12/05/2015: الثالثاء اليوم الّتاسع 

ّجى أحّب وأسلّم ذاتي".  تقول القّديسة إميلي: "أؤمن، أترَّ

َتنا َك يا رّب نطلُب أن تباِرَكنا وُتباِرَك بيوعلى نّيِة كلِّ واحٍد ِمّنا نصلّي، نحُن من عائلة القّديسة إميلي. بشفاَعتِ 
ومدرسَتنا وكلَّ العاِمليَن فيها. نؤِمُن يا رّب أنَّك معنا تسير، نتَرّجى معونَتَك في كلِّ وقٍت ِمن حياتِنا، نريُد أن 

 ُنحّب َكم أحبَّت إميلي من دوِن حدود، لََك أّيها الّراعي الّصالِح ُنَسلُِّم ذواتِنا. 

  

 القّديسة إميلي نرفُع إليَك صالَتنا: بشفاعةِ 

 يا مرّبية األطفال

 تضّرعي ألجلنا                                  يا مرشدة الّشباب

الة الَجماعّية  الص 

عِت خبَزِك على الُمحتاجي  نأّيتها القّديسة إميلي ده رودا لقد َمَنحِت قلَبِك لألطفال َوَمَددِت ِذراَعيِك للفقراء َوَوز 

لُ إليِك أن َتنُشري ِهباتِِكعلى جميِع الّذيَن يضَرعوَن إليِك بِثِقةوأن  َونِلِت مَن هللا للجميع نَِعًما مختلَفة. َنَتَوس 

 َتسَتِمّدي لَهم القٌّوَة اإللِهي ة. 

بيلَة َوَعَضدَتها لِتُ  ّب اإلله يا َمن ألَهمَت القّديسةإميلي ده رودا الَعواِطَف الن  َم أعمالَ الّرحمةإجَعلها أّيها الر  َتمِّ
َة والَجَسدّية،  َفتُرِشَد الّناَس إلى تمجيِدَك في الّزماِن وإلى األَبد  ُتتابُِع في الّسماء رسالََتها الَخيِّرةالّروِحي 

 آمين. 

  
 


