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 ُقّداس التثبيت )ب(
إبُياهنم املسيحي ويمصبح من حقهم    التثبيت  و طالب. خالل خدمة التثبيت، يعرتف  حِتقُّ هلم املشاركة يف مراسيم التثبيت الكنسية بعد تلّقيهم التعليم الالزم يف مدرسة التثبيت  ُيمِكن ألعضاء الكنيسة الذين

اِضر  جيريها  قمّداس التثبيتحضور القداس اإلهلي بشكل مستقل. خدمة   ( 5: 3)التعاليم الكنسية  . الكنيسة قسيس أو ُمم
 ويتم الرتتيب له ابلتعاون مع تالميذ مدرسة التثبيت.  قداس األحد  يعتمد على صيغة قمّداس التثبيت )ب(

 عند إجراء قّداس التثبيت للكبار.ُيمكن استعمال ُمتوى هذه الصيغة 
، وأساتذة مدرسة التثبيت ومساعدوهم، ُثمَّ العاملون يف وظائف  التثبيت  وطالب حبيث يتقدَّم املوكَب حامل الصليب وحاملو الشُّموع وبعدهم    مل صليًباَموِْكٍب حي  يف   أييت املشاركون يف التثبيت إىل الكنيسة

 . الـموكب يف فرٍد آخر ك  ليتورجيّ الاملسؤول اخلدمة الـممختلفة. وأييت 

 املقّدمة أ. 

 االفتتاحية   الرتنيمة .1

 . من أداء اجلوقة، أو عزف املوسيقى لتسبيحةاالستماع أو بدل الرتنيمة ُيكن اختيار مزمور، 
 عزف املوسيقى التقدُييةـ  مع  متزامًنايكون وصول موكب الصليب 

 االفتتاحية الربكة   .2

 أو ترتيلهما.  حتية الشعب ُيكن قراءة الربكة و 

  الربكة
 . القدس  والروح واالبن   †  اآلب  : ابسمالقسيس 
   : آمني. الشعب 

 حتية الشعب
 : الرَّبُّ َمَعكمم. القسيس 
 َوَمَعَك أيًضا. :  الشعب 

 . 4أو اللحن  3- 1استعمال اللحن  ُيكن
 املقدمة كلمات   .3

 يستعمل املقّدمة اآلتية: املقّدمة بنفسه أو كلمات القسيس  يكتب 
: 

األحبالقسيس  املسيحيون  أيها  الشباب يف  ؛  اء :  وهبؤالء  بكم  التثبيت أرّحب  قّداس  إبُياننا  .  خدمة  مًعا  إىل كلمة هللا وسنعرتف  سنستمع 
 . )األفخارستيا(   ، وسنمصّلي ونشكر هللا مًعا. حنن مدعوُّون أيًضا إىل خدمة العشاء الّراّبن املسيحي
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سنوات النمو  على  نشكره  ، و الـممقّدسة  املعمودية   على نعمةاليوم  نشكر الّرب  .  ة حياتكمُمّبة هللا منذ بداي لقد صاحبتكم    .أيها الشباب األعزّاء 
  حتيواعلى أن    مويشجعك  كمونصلي أن يقوي هللا إُيان  ،يف املستقبل   كمركابمنه أن ي. نطلب  على مدرسة التثبيت نشكره  و املشرتكة،  الروحي  

 . احلياَة املسيحّيةَ 

 يف نعمة املسيح.   واثقني ا اآلن خبطاايان معً نعرتف لة واملوت.  ئ املسيح هو نور العامل. هذا النور يتغلب على ظلمات اخلطي

 ة  مجاع  االعرتاف .4

 االعرتاف ابخلطاي 
أن يتخلَّل كما ُيمكن    أو حلظات صمت.   تسبيحةوُيكن أن يتخلَّل االعرتاف ابخلطااي بعض عبارات الصالّة، أو  ركوع.  ال  وضعقراءته يف  وُيكن    ،بصوٍت واحدو ُيمكن قراءة االعرتاف ابخلطااي مجاعًة  

 "ا صاليت الصامتة بغفران اخلطااي.امسع اي ريب أيضً "  كمثال:  حلظات صالة صامتةابخلطااي   االعرتاف
 خدمة الصالة. ُيكن االطالع على خيارات أخرى لالعرتاف ابخلطااي من خالل كتاب  

 ! أابان السماوي .1
 تعّمدتم كابٍن لك. لقد  

 أخرجتين من الظالم إىل النور، قد و 
 وأنقذتين من اهلالك وصرتم وريثًا مللكوت السماء. 

 . بٍن لك حياًة تليق اب يَ حْ  أمل ولكّنين 
 إرادتك.  عْ أطِ  مل مل أستمع إىل صوتك و 

 ابنك يسوع املسيح.  بشفاعةاللهم ارمحين 
ْرن   اغفر يل خطاايي. و  طهِّ

 
 اي رب  .2

 أنت النور، لكين مل أنظر إليك. 
 أنت الطريق، لكين مل أتبعك. 

 فيك.  ثبمتْ أنت احلقيقة، لكين مل أ
 أنت احلياة، لكين مل أعرتف بذلك. 

 أنت مرشدي، لكين مل أطعك. 
 حيايت،  دم فسِ وأم  ئ خطِ عندما أم  ومع ذلك اي رب،

 . على ذلك  وألومك  ا سعيدً ن كو أال 
 ساُمين.  اي ربّ 
 . يسوع املسيح خملصي  ابسم هذا أطلب 

 
 (الغفران اإلحالل من اخلطاي )

 . من خالل كتاب خدمة الصالة  اإلحالل من اخلطااي )الغفران(لنص  ُيكن االطالع على اختيارات أخرى . ترتيالً أو  أن تمقال إّما قراَءةً ُيكن بعد الغفران  "آمني"
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 : هَكَذا يـَقمولم الرَّبُّ  .1
 »اَل ََتَْف أَلّنِ َفَديـْتمَك.  

 َدَعْوتمَك اِبمسَِْك. أَْنَت يل. 
، َواآلَكاَم تـَتَـَزْعزَعم،    فَِإنَّ اجْلَِباَل تـَزمولم

 أَمَّا ِإْحَساِن َفالَ يـَزمولم َعْنك،  
 « . َوَعْهدم َساَلِمي الَ يـَتَـَزْعزَعم 

 يقول املسيح:  .2
 َمْغفمورٌَة َلَك َخطَااَيَك«.  ، بميَنَّ ِثْق اَي »
 [ .القدس والروح واالبن   †   اآلب أمبّشركم أان املرسوم خادما لكلمة هللا مبغفرة خطاايكم ابسم]

 : آمني. الشعب 

 الرتنيمة  .5
 . صامتة أو ترك فرتة أتملوسيقى املبدل الرتنيمة ُيكن عزف  

 صالة اليوم .6
 . ةيّ الكنس السنةحسب أخرى   اختيار صالة أيًضا وُيكن 

 . ترتيالً أو   أن تمقال إّما قراَءةً ُيكن  اليت يقوهلا الشعب "آمني" للصالة، والصالة والشعب عبارات دعوة  
 : 3- 1استعمال اللحن  ُيكن

 ! فلنصل : املسؤول الليتورجيّ 
 . 4استعمال اللحن  ُيكن

 ! فلنصل : املسؤول الليتورجيّ 
 

 اللهم، أابان السماوي،  .1
 ك. يف أسرت   ا وأفرادً جعْلَتنا خاصَّتك ملعمودية اب

 بنا دائًما وكن معنا،    اي رباعتِ 
 أتباعك. أبننا  جبرأة حىت نعرتف 

 حنب بعضنا البعض. أن حنبك و على أن ساعدان 
 يسوع املسيح.   ربناهذا ابسم  طلب ن

 

 ، اي رب، اي أابان  .2
 وران، وعلى صد ناعالمة الصليب املقدس على جبينيف املعمودية رممشنا ب 

 . اي رب  عالمًة على أننا خاصَّتمك
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   . الشباب نشكرك على ذلكطاليب الّتثبيت مع  وحنن اليوم  
 الشر.  سلطان مكافحة  على عنا شجِّ 

 اجعلنا وسطاء سالمك. 
 ساعدان على النمو يف اإلُيان 

 . وفًقا ملشيئتك أن حنب بعضنا البعض على و 
 يسوع املسيح.  صالتنا ابسم امسع  اي رب

 
 . الّروح القدس أيُّها تعال  .3

 حوِّل اخلوف إىل أمل، 
 والكمفر والّشك إىل ثقة، 

 والّضعف إىل قّوة.  
 . كذلك إىل أماكن تعمل فيها قوى الّشر  تعال

 تعال اي روح الّسالم واحملّبة. 
 تعال وابرك خدمة التّثبيت هذه، 

 واجعلها احتفال فرٍح وُمّبة. 
 

 . 4أو اللحن  3- 1استعمال اللحن  ُيكن

 . ، آمني: آمني الشعب 
 الكلمة خدمة  ب.  

 والعظة   قراءة الكتاب املقّدس  .7
  آايت الكتاب املقدس إحدى أيًضا قراءة وُيكن . من العهد القدمي أو العهد اجلديد أيًضا قراءة آايت ُيكن . وابإلضافة إىل ذلك، ةيّ الكنس  حسب السنة يف الـمقام األول  آايت اإلجنيل يكون  اختيار  
 . 37-34: 8؛ أو مرقس 20-18: 4مىّت ؛ 17-14: 3الثانية تيمواثوس ؛ 12-11: 6 تيمواثوس األوىل الّتالية: 

 أو بفرتة صمت للتأّمل.  يعزف موسيقبوُيكن أن تمتبع قراءة الكتاب املقّدس مبزمور أو ترنيمة، أو  
 كلمات نمْصح لطاليب التّثبيت، وللوالدين والعرّابني. ظة على  عوُيكن أن تشتمل ال

 التثبيت ج. 
 .موسيقى قبل التثبيت ُيمكن قراءة ترنيمة، أو عزف 

 اعرتاف اإلميان  .8
 . ويتحّلقون حولهيتقدَّم طالبو التّثبيت إىل املذبح  
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ه أيها الشباب األحبة. خالل املعمودية، قرأ والداكم  :  املسؤول الليتورجيّ  يمعرّب  و   ؛ وعرّابوكم اعرتاف اإلُيان. وهمو اعرتاف يمعرّب عّما ُينحنا هللا إايَّ
 إبُياننا املسيحي. اآلن  لنعرتف مًعا عن عمله من أجلنا. 

 اعرتاف اإلميان 
 له واحد،  إب  حننم نؤمن :الشعب 

 آب قادر على كل شيء، 
 خالق السماء واألرض، كل ما يرى وما ال يرى.   

 وبرّب واحد يسوع املسيح.  
 ابن هللا الوحيد. املولود من اآلب قبل كل الدهور.  

 له حق.  إ له حق من إ له. نور من نور. إله من  إ
 مولود غري خملوق. ذو جوهر واحد مع اآلب.  

 هو الذي به كان كل شيء.  
 جل خالصنا نزل من السماء. أ جلنا حنن البشر، ومن  أالذي من  

 وجتسد ابلروح القدس من مرمي العذراء، وصار إنساان، وصلب يف عهد بيالطس البنطي.   
 وأتمل. وقرب.  

 وقام يف اليوم الثالث كما جاء يف الكتب. 
 وصعد إىل السماء. وهو جالس عن ُيني اآلب.  
 وات.  وسيأيت أيضا مبجد، ليدين األحياء واألم  

 .الذي ليس مللكه انقضاء 
 ن ابلروح القدس، مِ نمؤ و 
 الرب احمليي، املنبثق من اآلب واالبن،  
 املسجود له واملمجد مع اآلب واالبن، الذي تكلم ابألنبياء.  

 وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية.  
 واعرتاف مبعمودية واحدة ملغفرة اخلطااي.  
 وأترجى قيامة املوتى وحياة الدهر اآليت.  

 ة حي األسئلة أو النص .9
 السؤال 

إظهار هذا اإلُيان يف  تعليًما ِوفًقا هلذا اإلُيان. هل تريدون  الشباب األحّبة، لقد تعّمدُتم يف هذا اإلُيان، وتلقَّيتمم  : أيها  املسؤول الليتورجيّ 
 حياتكم بنعمة الرب؟ 

 اجلواب:  

 نعم. 
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 نطلب من الّرب أن ُينحكم القّوة يف وعدكم هذا؛ وأْن يمثبِّتكم يف املسيح. :  املسؤول الليتورجيّ 
 

 النصيحة 
نعمته،  الشباب األحّبة، لقد تعّمدُتم يف هذا اإلُيان، وتلقَّيتمم تعليًما ِوفًقا هلذا اإلُيان. نطلب من الّرب أن ُينحكم  أيها  :  املسؤول الليتورجيّ 

 يف املسيح. الرَّب يمثبِّتكم ل  يف حياتكم.  هذا حىتَّ تتمكَّنوا من إظهار إُيانكم

 الربكة .10
 . (لعرَّاب مثالأن يشرتك يف إعطاء الربكة ممساعدون )اُيكن  .يتلقوا الربكةتوضع عليهم األيدي و ل  أمام املذبح كع طالبو التثبيتير 

 خالل الربكة.   236ُيكن غناء الرتنيمة 

 اقبل الربكة.  : املسؤول الليتورجيّ 

   ( ،فالن اي ):  املسؤول الليتورجيّ 

   ك. َوَشرَِكةم الرُّوِح اْلقمدمِس َمعَ نِْعَمةم َربَِّنا َيسموَع اْلَمِسيِح، َوَُمَبَّةم هللِا،  لِتكمن 
 الربكة، ُيكن لطالب التثبيت أن يقول آمني ويرشم عالمة الصليب.  أخذ بعد 

 (. 12 الفقرة ( أو بعد الرتنيمة )11 الفقرةيعود طالبو التثبيت إىل أماكنهم بعد الربكة أو بعد مساع كلمات النصيحة )
 النصيحة كلمات   .11

ذف هذه   . النصيحة كجمزٍء من العظةُيكن أن تمقال كلمات   . الفقرةيف هذه احلالة، حتم
 لطاليب التّثبيت  النصيحة كلمات  

إّن الروح القدس    . ثِقموا أنَّ هللا لن يتخَّلى عنكم.املقّدس   الثالوث اإلهليحلَّت عليكم بركة  ، لقد  اءالشباب األحبّ أيها  :  املسؤول الليتورجيّ 
عكم على أن حتَيوا  منذ املعمودية املقّدسة  فيكمعمله  بدأَ   العشاء  لقد أعطى هللا كنيسَتهم كلمته املقدَّسة،    للمسيح.  كتالميذ؛ وهو يمشجِّ

. كما  بشكل منفرد   العشاء الّراّبن )األفخارستيا(، والصَّالة لتقوية اإلُيان. من اليوم، أصبح إبمكانكم املشاركة يف  الّراّبن )األفخارستيا( 
   حياتكم.  طريقلتشقُّوا  الكنيسة تمصّلي ألجلكم وتمرسلكم  ديكم احلّق يف أن تكونوا عرَّابني.أصبح ل

 

 للوالدين والعّرابني  النصيحة كلمات  
أمانٍس يمصّلون من أجلهم، ويساعدوهنم على  أفراد الكنيسة. هؤالء الشباب حباجة إىل  ابقي  اآلابء والعرَّابون و أيها  :  املسؤول الليتورجيّ 

 . كونوا سنًدا هلم لكي يثبتوا يف اإلُيان ويسلكوا طريق احلياة األبدية. أعانكم هللا على ذلك. يف احلياة املسيحية النُّمو  
 الرتنيمة  .12

 . التثبيت إحدى تسبيحات الشباب أو  تسبيحات بدل الرتنيمة ُيكن ترديد إحدى  
 اجلماعيةالشفعية الصالة  .13
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 أو حلظات صمت.  تسبيحةوُيكن أن يتخلَّل الصالة اجلماعية بعض عبارات الصالّة، أو طاليب التثبيت. ُيكن التحضري هلذه الصالة مبشاركة 

 . (الرتيصاجيون)أو التقديسات الثالث الليثينيا  صالة قراءةمن أربعاء الرماد، ُيكن وابتداء خالل الصوم الكبري، 
 . ترتيالً أو   أن تمقال إّما قراَءةً ُيكن اليت يقوهلا الشعب   "آمنيعبارات دعوة الشعب للصالة، و" 

 : 3- 1استعمال اللحن  ُيكن

 ! فلنصل : املسؤول الليتورجيّ 
 . 4استعمال اللحن  ُيكن

 لنصّل! :  املسؤول الليتورجيّ 

 . ىل انقضاء الدهرإ ايم كل األ  وعدتنا أبن تكون معناأيها اإلله القدير، أيها اآلب السماوي احلبيب، نشكرك ألّنك  
  خالل شركةواكتساب القوة من    يف كلمتك  سُّخ اليوم. ساعدهم على النمو يف اإلُيان، والرت   همتثبيت  ُتنمصّلي ألجل هؤالء الشباب الذين  
على   منفتحني  اجعلهم  مشاركتبّ ُمالكنيسة.  على  ُمبّتكك وساعدهم  إليك  ة  اللجوء  على  اآلخرين. شجعهم  هبمحىت    مع   عندما حتيط 

 ذ قرارات يف حياهتم. اَتااي رب عندما يكونون بصدد . ادعمهم الصعوابت 
 وأممناءها ومجيع أعضائها حىتَّ تمعَرف رسالة ُمبتك يف كل البقاع.   وخّدامهاابرك اي رب واحفظ كنيستك؛  

 بدون حرب.  خالفاهتا  تسوية من    الشعوبامنح قادة العامل احلكمة حىت تتمكن و تنا القريبني والبعيدين.  وَ خْ إِ نا و اتِ وَ خَ أ  ابرك اي رب
وحبَّ احلياة؛ واجعلهم يشعرون أبّنك  امنحهم اي رب الشجاعة    فقدوا األمل. أو حزٍن أو مرض، ولكل َمْن  تعرَّضوا حلادٍث  ابرك اي رب كل َمْن  

 م. هب  تينقريب منهم وأبنَّك تع 
وأجدادان وعرَّابينا وأحبَّاءان اآلخرين. اِلْـمْس اي رب َمْن يعانون من الوحدة، واخلق   تنا وَ خْ إِ نا و اتِ وَ خَ ابرك اي رب واحفظ بيوتنا وأمهاتنا وآابءان وأ

 يف مساعدة اآلخرين.   ببني الناس تواصال ولمْطًفا ورغبةً 
 

 حياتنا بني يديك. قمْدان اي رب إىل ملكوتك األبدي.  نستودعإبمكاننا أن  ؛ نشكرك ألن أيها اإلله القدير 
 : 3- 1استعمال اللحن  ُيكن

 : آمني. الشعب 
 . 4استعمال اللحن  ُيكن

 : آمني. الشعب 

 العشاء الّراّبين )األفخارستيا( . د

 القرابن   ترنيمة   .14
ُيكن أيضا  .يعزف موسيقلأو  االستماع للكورالبدل الرتنيمة ُيكن  الوجهة اليت ستـمَوجَّه إليها التقدمات قبل الرتنيمة. يتم اإلعالن عن وجتهيز مائدة األفخارستيا. خالل الرتنيمة، يتم مجع التقدمات 

 مباركة التقدمات. 

 ة األفخارستي  صالةال .15

  ترتيلة ُقدُّوس املقدمة و و   الصالة ابلتناوب 
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 انظر خيارات الرتانيم يف كتاب الصالة العامة. 

 التكريس )رسم العشاء الّراّبين( الصالة وكلمات  
   ، تمبدأم الصالة اإلفخارستية كالتايل: "لنشكر الّرب إهلنا". ترتيلة قمدُّوساملقدمة و الصالة ابلتناوب و  إغفالُت إذا 

 انظر خيارات أخرى للصالة األفخارستية يف كتاب الصالة العامة. .انظر اللحن يف كتاب الصالة العامة. أن تمقال ترتيالً ُيكن  التكريسالصالة وكلمات 

 خالق كل شيء، اي اآلب السماوي،  أيها 
 : من أجلنا ما فعلته  شاكرين نتذكر 

 لَِيْخلمَص ِبِه اْلَعاملَم. أرسلت ابنك    إذ
 أصبح إنسااًن، واحًدا منا ولكن بدون خطيئة. 

 ، حقق إرادتك يف كل شيء 
ّرِرانصنا خلّ يم ل  واملوت  العذاب  قبل  . وحيم

   ؛ سلم فيهاأُ الرب يسوع يف الليلة اليت   نّ إ

 كسر وقال:  ف، †  أخذ خبزا  وشكر

   . جسدي املكسور ألجلكم †هذا هو   ؛ خذوا كلوا"

 اصنعوا هذا لذكري. 

 وعلى مثال ذلك أخذ الكأس بعد العشاء قائال: 

   .اشربوا منها كلكم 

 ؛ العهد اجلديد بدمي  † هذه الكأس هي 

   ؛ املسفوك عنكم

 ملغفرة اخلطاي.  

 " اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. 

 . حني جميئه نرغب يف تنفيذ هذه الوصية، وأن تناول العشاء الرَّابن لذكر ابنك، معلنني بذلك موته إىل  أيها اإلله القدير الرحيم. 

 . نعلن موته: الشعب ]

 نشهد على قيامته. 

 [ .جمدجميئه يف  ننتظر  

 إليك نطلب اي رب: 
 أرسل روحك القدس، 

 اخلطااي  بغفران  كوعد  يف نثق  حىت
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 نا، ا ل خالصً  ودمه ابنك جسد ُيانٍ إب  ل و نات ون
 . ك وتملك  يف  به نلتقي  إىل أن 

 ، القدس  الروحيف وحدة   وفيه  ومعه ، خالله من
 . بداأل  ىلإ و  دائماواجملد   القوةولك   القدير باآل أيها   امللكلك 

 آمني. : الشعب 

 الصالة الرابنية  .16
 مجاعًة بصوٍت واحد. وُيكن أيضا ترتيلها )انظر اللحن يف كتاب الصالة العامة(. الصالة الرابنية تمقرأم 

 َأاَباَن الَِّذي يف السََّماَواِت،  
 لِيَـتَـَقدَِّس امْسمَك،  
 لَِيْأِت َمَلكموتمَك،  
 لَِتكمْن َمِشيئَـتمَك  
 .َكذِلَك َعَلى اأَلْرضِ َكَما يف السََّماِء  

َزاَن َكَفافـََنا َأْعِطَنا   يَـْوم، الخمبـْ
 َواْغِفْر لََنا َخطَااَيانَ 

َنا،   نيَ ْذنِبْلمم نـَْغِفرم لِ  َكَما  ِإلَيـْ
 َواَل تمْدِخْلَنا يف جَتْرِبٍَة  
رِّيرِ  َنا ِمَن الشِّ  . لِكْن جنَِّ

 األََبد. ألنََّك َلَك الـممْلكم والقموَّةم والـَمْجدم ِإىَل 
 آمني. 

 سالم الرب    .17

   ي محل هللا  .18
 الصالة العامة. لرتنيمة اي محل هللا يف كتاب  انظر خيارات أخرى 

 وُيكن أيضا ترتيل ترنيمة اي محل هللا خالل التناول.
 ينالعشاء الّرابّ  .19

 الدعوة للتناول 

 تعالوا اآلن/ ألن كّل شيء قد أمِعّد.  :  املسؤول الليتورجيّ 

 ! ما أطيب الّرب وانظروا ذوقوا 

 التناول 
 ُيكن ترتيل ترنيمة أو عزف موسيقى أخرى. وُيكن أيضا ترتيل "اي رب إن غري مستحق" )انظر كتاب الصالة العامة(. ، خالل التناول
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 كسر اخلبز يقول: يقول أثناء  
 جسد ]ربنا يسوع[ املسيح مكسور ألجلك.  :املسؤول الليتورجيّ 

 ُيكن للممتَناِول أن جييب: آمني. 
 تقدمي اخلمر:  يقول أثناء

 ألجلك.  مسفوكٌ ]ربنا يسوع[ املسيح   دم   :املسؤول الليتورجيّ 
 ُيكن للممتَناِول أن جييب: آمني. 

 كلمات ختامية 
 ( فرتة من الصمت.  20 الفقرةجانبا على الطاولة الصغرى(. ُيكن أن تسبق صالة الشكر ) بعد الكلمات اخلتامية، تمغّطى أوان العشاء الرابن )وتوضع  

 . حيفظنا إىل احلياة األبدية  . نصّلي أنب يسوع املسيحرّ ال  تلّقينا   :املسؤول الليتورجيّ 

 : آمني. الشعب 

 أو

 واحد مّنا[ إىل احلياة األبدية. كل و حيفظ أرواحنا وأجسادان ]دم ربنا يسوع املسيح جسد و  :املسؤول الليتورجيّ 

 : آمني. الشعب 

 صالة الشكر  .20
 . ترتيالً أو   أن تمقال إّما قراَءةً ُيكن اليت يقوهلا الشعب  "آمنيعبارات دعوة الشعب للصالة، والصالة و" 

 : 3- 1استعمال اللحن  ُيكن

 ! فلنصل : املسؤول الليتورجيّ 
 . 4استعمال اللحن  ُيكن

 ! فلنصل : الليتورجيّ املسؤول  

 نشكرك أيها اآلب السماوي، 

 على نعمة التناول. 

 نشكرك ألنك حتبنا. 

 أعّنا اي رب حىّت حنيا بقربك وبقرب بعضنا البعض. 

 ثّبتنا على طريق السماء. 

 يسوع املسيح.  صالتنا ابسم امسع  اي رب
 : 3- 1استعمال اللحن  ُيكن

   : آمني. الشعب 
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 . 4استعمال اللحن  ُيكن

   : آمني. الشعب 
 . اخلامتة د

 تسبيح  .21
 (، يتم إغفال التسبيح. 20 الفقرة. إذا ُت اختيار ترنيمة خالل صالة الشكر )أن يكون التسبيح ترنيمة ُيكن

 الربكة   .22
 ُيمكن أيضا ترتيل الربكة. 

 الّرب وحيرسكم.  : بمبارِككم م القسيس
 .مَويـَْرمَحمكم   مَعَلْيكم ِضيءم الرَّبُّ ِبَوْجِهِه يم 

 َساَلًما.   مَوَُيَْنحمكم  م يـَْرَفعم الرَّبُّ َوْجَههم َعَلْيكم 
 . القدس والروح  واالبن †  اآلب  ابسم

   : آمني. الشعب 
 اذهبوا إىل العال 

 الدعوة إىل الذهاب إىل العامل تقال قبل املغادرة مباشرة. 
    . العامل واخدموا الّرب إبخالصأيها األحّباء، اذهبوا إىل :  املسؤول الليتورجيّ 

 أو
 إًذا اي إخويت األحّباء، اذهبوا إىل العامل وكونوا راسخني، غري متزعزعني، مكثرين يف عمل الّرب كل حني.  :  املسؤول الليتورجيّ 

   موسيقى ختامية   .23
موكب الصليب بنفس الرتتيب الذي دخل به إىل الكنيسة. وُيكن خالل املوسيقى اخلتامية، خيرج    موسيقي. ها الكورال أو عزف  يمقّدمأو ترنيمة  ،  ترنيمة  املوسيقى اخلتامية ُيكن أن تكون عبارة عن

 املوكب. إىل   ينضمّ للشعب أن  
 

 

 


