تساع ّية للقد ّيسة إميلي
األول اإلثنين 2015/05/4
اليوم ّ
إليك قلبي َو َمحبَّتي".
تقول القدّيسة إميلي" :ربّي وإلَهي َ
نصلّي في هذا اليوم على نيّة الدّعوات الرّ هبانية وباألخصّ الدّعوات في رهبنة العائلة المقدّسة الفرنسيّة .ثبِّت
يا ربّ راهِباتِنا في رسالت ِِهنَّ وأعطِ الجمعيّة دعوا ٍ
ت تش َه ُد أ ّن َك إلَ ُه ال َم َح َّب ِة والرّ حمة.
بشفاعة القدّيسة إميلي نصلّي:
يا أخ ًتا متواضعة

يا أخ ًتا رحومة

يا أخ ًتا حكيمة

تضرعي ألجلنا
ّ

الجماع ّية
الصالة َ
ت َ
ِراعيكِ للفقراء َو َوزع ِ
ت قل َبكِ لألطفال َو َمدَ د ِ
أ ّيتها القدّ يسة إميلي ده رودا لقد َم َنح ِ
خبزكِ على ال ُمحتاجين
تذ َ
ت منَ هللا للجميع ن َِع ًما مختل َفةَ .ن َت َوسل ُ إليكِ أن َتن ُ
َونِل ِ
يضرعونَ إليكِ ِبثِقةوأن
شري هِباتِكِعلى
جميع الّذينَ
َ
ِ
َتس َتمِدّي لَهم القٌ ّو َة اإلل ِهية.
حمةإجعلها
الر
َ
ضد َتها لِ ُت َت ِّم َم أعمال َ ّ
ف النبيلَة َو َع َ
العواطِ َ
أ ّيها الر ّب اإلله يا َمن أل َهمتَ القدّ يسةإميلي ده رودا َ
اس إلى تمجي ِد َك في ّ
السماء رسالَ َتها َ
مان وإلى األ َبد
رةالروحِي َة
الخ ِّي
سد ّيةَ ،ف ُترشِ دَ ال ّن َ
والج َ
َ
ّ
تاب ُع في ّ
الز ِ
ُت ِ
آمين.
اليوم ال ّثاني :الثالثاء 2015/05/5
فع ْل بهما ما َتشاء".
تقول القدّيسة إميلي" :ها إنَّ نفسي وأعمالي بين
يديك ،إِ َ
َ
أمورنا للربّ الّذي يسم ُع ويستجيبُ ُدعا َءنا .أيُها اآلبُ السَّماويُّ نق ِّد ُم
نصلّي في هذا اليوم على ن ّيتِنا لِكي نسلِّ َم
َ
لَ َك أقوالَنا وأفعالَنا لِ ُتبار َكها وقل َبنا الخاطِ ئ لِ ُت َغي َِّره و َت َ
مأله ُح ًّّبا لَ َك ولِآلخرين.
ِ
بشفاعة القدّيسة إميلي نصلّي:
يا قدو ًة في االستسالم ليسوع

تضرعي ألجلنا
ّ

الجماع ّية
الصالة َ
ت َ
ِراعيكِ للفقراء َو َوزع ِ
ت قل َبكِ لألطفال َو َمدَ د ِ
أ ّيتها القدّ يسة إميلي ده رودا لقد َم َنح ِ
خبزكِ على ال ُمحتاجين
تذ َ
ت منَ هللا للجميع ن َِع ًما مختل َفةَ .ن َت َوسل ُ إليكِ أن َتن ُ
َونِل ِ
يضرعونَ إليكِ ِبثِقةوأن
شري هِباتِكِعلى
جميع الّذينَ
َ
ِ
َتس َتمِدّي لَهم القٌ ّو َة اإلل ِهية.

حمةإجعلها
الر
َ
ضد َتها لِ ُت َت ِّم َم أعمال َ ّ
ف النبيلَة َو َع َ
العواطِ َ
أ ّيها الر ّب اإلله يا َمن أل َهمتَ القدّ يسةإميلي ده رودا َ
ّ
ّ
ُ
السماء رسالَ َتها َ
مان وإلى األ َبد
رةالروحِي َة
الخ ِّي
سد ّيةَ ،فترشِ دَ الن َ
والج َ
َ
ّ
ُتتابِ ُع في ّ
اس إلى تمجي ِد َك في الز ِ
آمين.
اليوم ال ّثالث :األربعاء 2015/05/06
َّالم والرَّ جا ِء معًّ ا".
تقول القدّيسة إميليَ " :ف ْل َن َ
حي بالس ِ
من الحروب ونذكر خاص ًَّّة األطفال .يا ربَّ السّالم أعطِ نا
نصلّي في هذا اليوم على نيّة ك ّل البلدان الّتي تعاني َ
لقلوبنا ولبُلدانِنا .يا ربَّ السَّالم أمطِ رْ َعلينا السّالم.
سال َم َك
ِ
بشفاعة القدّيسة إميلي نصلّي:
يا قدّ يسة إميلي

تضرعي ألجلنا
ّ

الجماع ّية
الصالة َ
ت َ
ِراعيكِ للفقراء َو َوزع ِ
ت قل َبكِ لألطفال َو َمدَ د ِ
أ ّيتها القدّ يسة إميلي ده رودا لقد َم َنح ِ
خبزكِ على ال ُمحتاجين
تذ َ
َونِل ِ
ت منَ هللا للجميع ن َِع ًما مختل َفة.
َن َت َوسل ُ إليكِ أن َتن ُ
يضرعونَ إليكِ ِبثِقةوأن َتس َتمِدّ ي لَهم القٌ ّو َة اإلل ِهية.
شري هِباتِكِعلى
جميع ا ّلذينَ
َ
ِ
حمةإجعلها
الر
َ
ضد َتها لِ ُت َت ِّم َم أعمال َ ّ
ف النبيلَة َو َع َ
العواطِ َ
أ ّيها الر ّب اإلله يا َمن أل َهمتَ القدّ يسةإميلي ده رودا َ
ّ
ّ
السماء رسالَ َتها َ
مان وإلى األ َبد.
رةالروحِي َة
الخ ِّي
سد ّيةَ ،ف ُترشِ دَ الن َ
والج َ
َ
ّ
تاب ُع في ّ
اس إلى تمجي ِد َك في الز ِ
ُت ِ
آمين.

الرابع :الخميس 2015/05/07
اليوم ّ
تقول القدّيسة إميليَ " :ف ْلنعِش حيا َة العائِلة المقدّسة في ال ّناصِ رة".
ِبناء عائال ٍ
ت على مِثال عائلة ال ّناصِ رة
نصلّي في هذا اليوم على نيّة عائلة ك ّل واح ٍد ِم ّنا .أعطِ نا يا ربّ ال ّشجاع َة ل ِ
في َعيشِ ها ال َبساط َة والمحبّة واالستسالم لِعِنا َيت َِك اإللَهيّة.
بشفاعة القدّيسة إميلي نصلّي:
أ ّيتها العطوفة ،أ ّيتها ال ّنبيلة ،
الجماع ّية
الصالة َ

تضرعي الجلنا
ّ

ت َ
ِراعيكِ للفقراء َو َوزع ِ
ت قل َبكِ لألطفال َو َمدَ د ِ
أ ّيتها القدّ يسة إميلي ده رودا لقد َم َنح ِ
خبزكِ على ال ُمحتاجين
تذ َ
ت منَ هللا للجميع نِ َع ًما مختل َفةَ .ن َت َوسل ُ إليكِ أن َتن ُ
َونِل ِ
يضرعونَ إليكِ ِبثِقةوأن
شري هِباتِكِعلى
جميع الّذينَ
َ
ِ
َتس َتمِدّي لَهم القٌ ّو َة اإلل ِهية.
حمةإجعلها
الر
َ
ضد َتها لِ ُت َت ِّم َم أعمال َ ّ
ف النبيلَة َو َع َ
العواطِ َ
أ ّيها الر ّب اإلله يا َمن أل َهمتَ القدّ يسةإميلي ده رودا َ
َ
اس إلى تمجي ِد َك في ّ
السماء رسالَ َتها َ
مان وإلى األ َبد
رةالروحِي َة
الخ ِّي
سد ّية ،فتُرشِ دَ ال ّن َ
والج َ
َ
ّ
تاب ُع في ّ
الز ِ
ُت ِ
آمين.
اليوم الخامس :الجمعة 2015/05/08
هو أن َتعيشوا المحبَّة".
تقول القدّيسة إميلي" :أه ّم ما يُمكِن أن َتع َملوه َ
نصلّي في هذا اليوم على نيّة ك ّل الّذين يعيشون وحدهم ،وك ّل الّذين يشعرون بأ َّنهم غير َمحبوبين.
بشفاعة القدّيسة إميلي نصلّي:
يا وج َه يسوع على األرض

تضرعي ألجلنا
ّ

الجماع ّية
الصالة َ
ت َ
ِراعيكِ للفقراء َو َوزع ِ
ت قل َبكِ لألطفال َو َمدَ د ِ
أ ّيتها القدّ يسة إميلي ده رودا لقد َم َنح ِ
خبزكِ على ال ُمحتاجين
تذ َ
ت منَ هللا للجميع ن َِع ًما مختل َفةَ .ن َت َوسل ُ إليكِ أن َتن ُ
َونِل ِ
يضرعونَ إليكِ ِبثِقةوأن
شري هِباتِكِعلى
جميع الّذينَ
َ
ِ
َتس َتمِدّ ي لَهم القٌ ّو َة اإلل ِهية.
حمةإجعلها
الر
َ
ضد َتها لِ ُت َت ِّم َم أعمال َ ّ
ف النبيلَة َو َع َ
العواطِ َ
أ ّيها الر ّب اإلله يا َمن أل َهمتَ القدّ يسةإميلي ده رودا َ
َ
السماء رسالَ َتها َ
مان وإلى األ َبد
رةالروحِي َة
الخ ِّي
سد ّية ،فتُرشِ دَ ال ّن َ
والج َ
َ
ّ
تاب ُع في ّ
اس إلى تمجي ِد َك في ال ّز ِ
ُت ِ
آمين.

السادس :السّبت 2015/05/09
اليوم ّ
أوليس هو أبانا؟"
تقول القدّيسة إميليُ " :ج َّل ما يطلبه الربُّ هو ْاستِسال ٌم كامِل وثِقة ال مُتناهية،
َ
قاو َم ّ
نصلّي في هذا اليوم من أجل الكنيسة الم َ
الظلم وتحاف َِظ على إيمانِها
ُضط َهدة في ال َّشرق .ساعِ دها َكي ُت ِ
فيك َ
أنت سيّد الحياة و مُعطي الحياة.
غم م َِن األلَم .شدّد َعزيم َة
ورسِّخ َرجا َءهم َ
مسيحيّي ال َّشرق َ
َ
بالرّ ِ
بشفاعة القدّيسة إميلي نصلّي:
يا قدو ًة في االستسالم ليسوع

تضرعي ألجلنا
ّ

الجماع ّية
الصالة َ
ت َ
ِراعيكِ للفقراء َو َوزع ِ
ت قل َبكِ لألطفال َو َمدَ د ِ
أ ّيتها القدّ يسة إميلي ده رودا لقد َم َنح ِ
خبزكِ على ال ُمحتاجين
تذ َ
ت منَ هللا للجميع ن َِع ًما مختل َفةَ .ن َت َوسل ُ إليكِ أن َتن ُ
َونِل ِ
يضرعونَ إليكِ ِبثِقةوأن
شري هِباتِكِعلى
جميع الّذينَ
َ
ِ
َتس َتمِدّي لَهم القٌ ّو َة اإلل ِهية.
حمةإجعلها
الر
َ
ضد َتها لِ ُت َت ِّم َم أعمال َ ّ
ف النبيلَة َو َع َ
العواطِ َ
أ ّيها الر ّب اإلله يا َمن أل َهمتَ القدّ يسةإميلي ده رودا َ
اس إلى تمجي ِد َك في ّ
السماء رسالَ َتها َ
مان وإلى األ َبد
الروحِي َة
سد ّيةَ ،فتُرشِ دَ ال ّن َ
والج َ
َ
الخ ِّيرة ّ
ُتتابِ ُع في ّ
الز ِ
آمين.
السابع :األحد 2015/05/10
اليوم ّ
معنا ،وعلي ِه َن َّتكِل".
تقول القدّيسة إميليَ " :تحلّوا بال َّشجاعةِ ،فالربُّ َ
ّ
والمتطوعين لِخدم ِة اإلنسان ك ِّل إنسان .أُعضدهم يا ربّ في خدمتِهم
نصلّي في هذا اليوم على نيّة ك ّل العاملين
ِثال القدّيسة إميلي أن َيل َتفِتوا إلى ك ِّل قري ٍ
ُك وحضورُ َك.
ب منهم أل ّنه وجه َ
وأعطِ هم على م ِ
بشفاعة القدّيسة إميلي نصلّي:
يا قدّ يسة إميلي
يا َمن وهب ِ
للر ّب يسوع
ت قل َبكِ َ

تضرعي ألجلنا
ّ
تضرعي ألجلنا
ّ

الجماع ّية
الصالة َ
ت َ
ِراعيكِ للفقراء َو َوزع ِ
ت قل َبكِ لألطفال َو َمدَ د ِ
أ ّيتها القدّ يسة إميلي ده رودا لقد َم َنح ِ
خبزكِ على ال ُمحتاجين
تذ َ
ت منَ هللا للجميع ن َِع ًما مختل َفةَ .ن َت َوسل ُ إليكِ أن َتن ُ
َونِل ِ
يضرعونَ إليكِ ِبثِقةوأن
شري هِباتِكِعلى
جميع الّذينَ
َ
ِ
َتس َتمِدّي لَهم القٌ ّو َة اإلل ِهية.
مةإجعلها
الرح
َ
ضد َتها لِ ُت َت ِّم َم أعمال َ ّ
ف النبيلَة َو َع َ
العواطِ َ
أ ّيها الر ّب اإلله يا َمن أل َهمتَ القدّ يسةإميلي ده رودا َ
َ
اس إلى تمجي ِد َك في ّ
السماء رسالَ َتها َ
مان وإلى األ َبد
رةالروحِي َة
الخ ِّي
سد ّية ،فتُرشِ دَ ال ّن َ
والج َ
َ
ّ
تاب ُع في ّ
الز ِ
ُت ِ
آمين.
اليوم ال ّثامن :اإلثنين 2015 /05/11
جراحُكم و ُت َذلَّ َل
تقول القدّيسة إميلي" :أحبّوا من
جدوا السّعاد َة وتس ُه َل عليكم أعمالُكم و َت َ
طيب لكم ِ
قلبكم َفت ِ
صميم ِ
ِ
الصُّعوبات".
يعيشون صعوبا ٍ
ت في حياتِهم الشخصيّة والعمليّة...إمأل يا ربّ قلوبهم
نصلّي في هذا اليوم على نيّة ك ّل الّذين
َ
ِك الالّمتناهي.
ورحمت َِك وسالم َ
ِك َ
من حنان َ
بشفاعة القدّيسة إميلي نصلّي:
يا قدو ًة في االستسالم ليسوع

تضرعي ألجلنا
ّ

الجماع ّية
الصالة َ
ت َ
ِراعيكِ للفقراء َو َوزع ِ
ت قل َبكِ لألطفال َو َمدَ د ِ
أ ّيتها القدّ يسة إميلي ده رودا لقد َم َنح ِ
خبزكِ على ال ُمحتاجين
تذ َ
ت منَ هللا للجميع ن َِع ًما مختل َفةَ .ن َت َوسل ُ إليكِ أن َتن ُ
َونِل ِ
يضرعونَ إليكِ ِبثِقةوأن
شري هِباتِكِعلى
جميع الّذينَ
َ
ِ
َتس َتمِدّي لَهم القٌ ّو َة اإلل ِهية.
حمةإجعلها
الر
َ
ضد َتها لِ ُت َت ِّم َم أعمال َ ّ
ف النبيلَة َو َع َ
العواطِ َ
أ ّيها الر ّب اإلله يا َمن أل َهمتَ القدّ يسةإميلي ده رودا َ
اس إلى تمجي ِد َك في ّ
السماء رسالَ َتها َ
مان وإلى األ َبد
الروحِي َة
سد ّيةَ ،فتُرشِ دَ ال ّن َ
والج َ
َ
الخ ِّيرة ّ
ُتتابِ ُع في ّ
الز ِ
آمين.
اليوم ال ّتاسع  :الثالثاء 2015/05/12
تقول القدّيسة إميلي" :أؤمن ،أترَّ جّ ى أحبّ وأسلّم ذاتي".
بار َك بيو َتنا
على ن ّي ِة ك ِّل واح ٍد ِم ّنا نصلّي ،نحنُ من عائلة القدّيسة إميلي.
َ
تبار َكنا و ُت ِ
بشفاعتِ َك يا ربّ نطلبُ أن ِ
نترجّ ى معون َت َك في ك ِّل وق ٍ
ت مِن حياتِنا ،نري ُد أن
ِلين فيها .نؤمِنُ يا ربّ أ َّنك معنا تسيرَ ،
ومدرس َتنا وك َّل العام َ
دون حدود ،لَ َك أيّها الرّ اعي الصّالِح ُن َسلِّ ُم ذواتِنا.
ُنحبّ َكم أحبَّت إميلي من
ِ
إليك صال َتنا:
بشفاع ِة القدّيسة إميلي نرف ُع َ
يا مر ّبية األطفال
يا مرشدة ال ّ
شباب

تضرعي ألجلنا
ّ

الجماع ّية
الصالة َ
ت َ
ِراعيكِ للفقراء َو َوزع ِ
ت قل َبكِ لألطفال َو َمدَ د ِ
أ ّيتها القدّ يسة إميلي ده رودا لقد َم َنح ِ
خبزكِ على ال ُمحتاجين
تذ َ
ت منَ هللا للجميع ن َِع ًما مختل َفةَ .ن َت َوسل ُ إليكِ أن َتن ُ
َونِل ِ
يضرعونَ إليكِ ِبثِقةوأن
شري هِباتِكِعلى
جميع الّذينَ
َ
ِ
َتس َتمِدّي لَهم القٌ ّو َة اإلل ِهية.
حمةإجعلها
الر
َ
ضد َتها لِ ُت َت ِّم َم أعمال َ ّ
ف النبيلَة َو َع َ
العواطِ َ
أ ّيها الر ّب اإلله يا َمن أل َهمتَ القدّ يسةإميلي ده رودا َ
َ
اس إلى تمجي ِد َك في ّ
السماء رسالَ َتها َ
مان وإلى األ َبد
رةالروحِي َة
الخ ِّي
سد ّية ،فتُرشِ دَ ال ّن َ
والج َ
َ
ّ
تاب ُع في ّ
الز ِ
ُت ِ
آمين.

