الرّّبين للمرضى
خدمة العشاء ّ
عد مائدة مفروشة بغطاء أبيض توضع عليها أواين التناول .وُيكن أن يوضع على هذه املائدة صليب ومشعدان
الرّّبين عند املريض ،مُيكن للحاضرين اآلخرين املشاركة يف التناول أيضا .تم ُّ
خالل خدمة العشاء ّ
ومشعة مضاءة.

أ .املق ّدمة
 .1ترنيمة
 .2الربكة االفتتاحية
ُيكن قراءة الربكة وحتية الشعب أو ترتيلهما.

الربكة
القسيسّ :بسم اآلب † واالبن والروح القدس.
الشعب :آمني.
حتية الشعب
ب َم َع مكم.
الر ُّ
القسيسَّ :
أيضا.
الشعبَ :وَم َع َ
ك ً

 .3كلمات املقدمة
يكتب القسيس كلمات املق ّدمة بنفسه أو يستعمل اخليارات اآلتية:

اك أَكون ف َو ْسطه ْم( ".إجنيل مىت  .)20 :18حنن نثق يف هذا
اجتَ َم َع اثْ نَان أ َْو ثَالَثَة ّب ْْسي فَ هنَ َ
القسيس :ربنا يسوع املسيح قال" :ألَنَّه َح ْي ث َما ْ
الوعد اآلن كذلك .اي رب اي يسوع ارمحنا وحنن نعرتف خبطاايان .ربنا أمني وعادل .وهو يغفر اخلطااي ويطهر من كل ظلم .لنعرتف اآلن معا
خبطاايان واثقني يف رمحة املسيح.

 .4االعرتاف
مُيكن االعرتاف ّبخلطااي مجاعةً أو بشكل فردي .يف االعرتاف الفردي ،تمؤخذ بعني االعتبار التوجيهات اخلاصة ّبالعرتاف الفردي (انظر االعرتاف الفردي).

االعرتاف ّبخلطاي
عرتف أن يعرتف خبطاايه بتعبريه اخلاصُ .يكن للقسيس الذي يستمع لالعرتاف أن يقرأ االعرتاف ّبخلطااي مع ال مـم َِ
مُيكن لل مـم َِ
عرتف أو نيابة عنه.
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 .1أّبان السماوي
إين أعرتف أبين أخطأت إليك ّبلفكر والقول والفعل وّبألمور اليت أمهلتها ومل أقم هبا.
إين أعرتف ّبخلصوص أبنين ....
هذا يثقل ضمريي.
اي رب ،أنت ترى كذلك خطاايي املسترتة اليت ال أعلمها أان.
كلها مكشوفة أمامك ومعروفة لديك،
فأان اندم عليها كل الندامة وآسف عليها من صميم قليب.
فأتضرع إىل صالحك العظيم أن ترمحين حسب رمحتك ومتحو آاثمي حسب كثرة رأفتك.
اللهم ارمحين ّبسم ابنك يسوع املسيح.
حيم فاذْ مك ْرِين،
َ .2اي َر ُّ
ب إن َ
َّك َر ٌ
ِ
ك ،أل َََّّنَا ممْن مذ األ ََزِل ِه َي.
ك َاي َر ُّ
ب َوإِ ْح َسا َانتِ َ
اذْ مك ْر َمَرامحَ َ
الَ تَ ْذ مكر خطَااي ِصباي والَ مع ِ
اص َّي.
ْ َ َ َ َ َ ََ
َكر ْمحتِك اذْ مكرِين أَنْت ِمن أَج ِل ج ِ
ب.
ود َك َاي َر ُّ
َ ْ ْ م
ََ َ ْ
ِ
صالِ ٌح َومم ْستَ ِق ٌيم،
َّك َاي َر ُّ
ألن َ
ب َ
فَالَ تَـْن َس ِاين!
ِ .3من األ ْ ِ
ب.
ك َاي َر ُّ
ت إِلَْي َ
صَر ْخ م
َع َماق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضُّر َعاِت.
َاي َر ُّ
بْ ،
ص ْوت تَ َ
ص ْوِت .لتَ مك ْن أمذم َان َك مم ْ
صغيَـتَ ْني إ َىل َ
اْسَ ْع َ
ِ
ِ
ف؟
ب اآل َاث َم َاي َر ُّ
بَ ،اي َسيِّ مد ،فَ َم ْن يَق م
إِ ْن مكْن َ
ت تـمَراق م
أل َّ
ك.
َن ِعْن َد َك الْ َم ْغ ِفَرَة .لِ َك ْي مُيَ َ
اف ِمْن َ
لِ َذلِك اي ر ُّ ِ
ك.
ب َر ْمحَتِ َ
َ ََ
ب ا ْرمحَِْين َاي اَهللم َح َس َ
ِ
ك امح مع ِ
اص َّي.
ب َكثْـَرةِ َرأْفَت َ ْ م َ َ
َح َس َ
ا ْغ ِسلْ ِين َكثِ ًريا ِم ْن إِْْثِيَ ،وِم ْن َخ ِطيَِّيت طَ ِّه ْرِين.
ف ِِبَع ِ
اص َّيَ ،و َخ ِطيَِّيت أ ََم ِامي َدائِ ًما.
ألِّ
َين َعا ِر ٌ َ
ت.
َّام َعْيـنَـْي َ
إِلَْي َ
ك َو ْح َد َك أ ْ
َخطَأْ م
صنَـ ْع م
ك َ
تَ ،والشََّّر قمد َ
ِ
يف اي اَهلل ،وروحا مستَ ِقيما ج ِّد ْد ِيف د ِ
اخلِي.
َ
قَـلْبًا نَقيًّا ا ْخلم ْق ِ َّ َ م َ م ً م ْ ً َ
الَ تَطْر ْح ِين ِمن قمد ِ
ُّوس الَ تَـنْ ِز ْعهم ِم ِّين.
وح َ
َّام َو ْج ِه َ
كَ ،ومر َ
ْ
ك الْ مقد َ
َ
 .4أيها اإلله الرحيم،
أعرتف أمامك أن اخلطية تمقيّدين
2

قادرا على حترير نفسي.
ولست ً
لقد أخطأت إىل مشيئتك املقدسة،
ورفضت نعمة وصاايك.
م
أنت ترى كل خطاايي،
حىت تلك اليت ال أراها أان.
ارمحين اي رب بشفاعة ابنك يسوع املسيح.
 .5اي أرحم الرامحني،
أيها الرب املصلوب يسوع املسيح.
ارمحين أان اآلمث البائس،
ل بعني رمحتك،
وانظر إ ّ
كما نظرت إىل بطرس عندما أنكرك،
وكما نظرت إىل املرأة اخلاطئة يف بيت الفريسي،
وإىل اللص على الصليب.
أعطين نعمتك املقدسة،
حىت أبكي مثل بطرس على خطاايي،
ّ
وحىت أحبك من أعماق قليب مثل املرأة اخلاطئة،
ّ
حىت أنظر مع السارق إىل وجهك املقدس
و ّ
يف ملكوت السماء إىل األبد.
 .6أيها اآلب السماوي،
أنت تراين وترى حياِت كلّها.
ومْتـ َعب.
إين ضعيف م
حياِت معيبة.
خياراِت كانت خاطئة.
أعز الناس لدي أمهلتهم،
و ُّ
بت يف أٍمل لنفسي ولغريي.
وتسبَّ م
آِت أمامك اي رب كما أان.
اي رب بشفاعة حب يسوع،
أثق يف أنَّك ستقبلين.
اذكرين اي رب برمحتك،
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واغفر ل خطاايي.

اإلحالل من اخلطاي (الغفران)
 .1ربنا يسوع املسيح قال لتالميذه:

" َم ْن غَ َف ْر ُْت َخطَ َايه ت غْ َفر لَه".
ربنا يسوع املسيح الذي أعطى كنيسته سلطا ًان على أن مُيَ َّل مجيع اخلاطئني التائبني املؤمنني به حقًّا ،يغفر خطاايك برمحته العظيمة.
مبشرك ِبغفرة مجيع خطاايك.
وأان الذي أوالين سلطانه أ ّ
ّبسم اآلب † واالبن والروح القدس .آمني.
 .2يقول يسوع:
َك َخطَ َاي َك!"
ورة ل َ
"ث ْق َي ب ََّ
َنَ .مغْف َ
[ربنا يسوع املسيح الذي أعطى كنيسته سلطا ًان على أن مُيَ َّل مجيع اخلاطئني التائبني املؤمنني به حقًّا ،يغفر خطاايك برمحته العظيمة.
مبشرك ِبغفرة مجيع خطاايك.
وأان الذي أوالين سلطانه أ ّ
ّبسم اآلب † واالبن والروح القدس .آمني].
الروح".
الر ُّ
سحقي ُّ
" .3قَريب ه َو َّ
ب م َن منْ َكسري الْقلوبَ ،وُيَلّص منْ َ
ربنا يسوع املسيح الذي أعطى كنيسته سلطا ًان على أن مُيَ َّل مجيع اخلاطئني التائبني املؤمنني به حقًّا ،يغفر خطاايك برمحته العظيمة.
مبشرك ِبغفرة مجيع خطاايك.
وأان الذي أوالين سلطانه أ ّ
ّبسم اآلب † واالبن والروح القدس .آمني.
 .4الرب يغفر لنا مجيعنا خطاايان ،ويقودان إىل احلياة األبدية.
الشعب :آمني.

 .5الصالة
الدعوة للصالة مُيكِ من أَ ْن تـمْتـبَ َع بفرتة صمت قصرية للصالة.
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القسيس :فلنصل!
 .1أيها اإلله القدير ،أّبان السماوي .أنت تعرف ضعفنا .وحدك أنت اي رب تستطيع أن مُتلِّصنا .أيِّ ْد (فالن/فالنة) اي رب بروحك
حىت يف األزمات .نشكرك اي رب ألننا نشعر ّبألمان وحنن بني يديك .نطلب هذا ّبسم ربنا يسوع
القدس لكي يثق (تثق) فيك َّ
املسيح.
أع ِط اي رب (فالن/فالنة) القوة كل يوم ليلجأ (لتلجأ) لرمحتك وصالحك.
 .2خملصنا يسوع املسيح .نشكرك على غفران اخلطاايْ .
ساعده (ها) لكي يسري (تسري) على دربك ،وأن يَثق (تَثق) يف كلمتك ووعودك اي رب .ساعده (ها) اي رب يف األزمات ويف املعاانة
ونوره (ها) بروحك القدس .اجعله يرتبط (ـها ترتبط) بك أكثر فأكثر .نطلب هذا اي رب بشفاعة نعمتك ورمحتك.
ّ
وتقويين يف ضعفي .كن اي يسوع أماين ومحاييت.
 .3ربنا يسوع املسيح ،اي ابن هللا .أشكرك ألنك متضي إىل جانيب ّ
الشعب :آمني.

ب .خدمة الكلمة
 .6قراءة الكتاب املق ّدس
مُيكن قراءة أحد املقاطع أدانه .وُيكن أيضا قراءة آايت الكتاب املقدس األخرى حسب السنة الكنسية أو ٍ
آايت أخرى يقع عليها االختيار.
ً
ّ

وِ
ْت بِيَ ِدي الْيم ْم َن.
لك ِّين َدائِ ًما َم َع َ
ك .أ َْم َسك َ
َ
ك ََتْ ِد ِيينَ ،وبَـ ْع مد إِ َىل َمَْ ٍد ََتْ مخ مذِين.
بَِرأْيِ َ
الس َم ِاء؟
َم ْن ِل ِيف َّ

مزمور 26-23 :73

يد َشْيـئًا ِيف األ َْر ِ
ض.
ك الَ أمِر م
َوَم َع َ
ِ
ين َحلْ ِمي َوقَـلِْيب.
قَ ْد فَ َ
صخرةم قَـلِْيب ونَ ِ
َّه ِر.
ص ِييب هللام إِ َىل الد ْ
َ
َ َْ

إشعياء 3-1 :43
الر ُّ ِ
ك اي يـع مقوب وجابِلم َ ِ ِ
يل:
َواآل َن ه َك َذا يَـ مق م
ول َّ
بَ ،خال مق َ َ َ ْ م َ َ
ك َاي إ ْسَرائ م
ك.
َين فَ َديْـتم َ
 الَ َُتَ ْف ألِّ
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ت ِل.
ك ِّب ِْْس َ
َد َع ْوتم َ
ك .أَنْ َ
كَ ،وِيف األَ َّْنَا ِر فَالَ تَـغْ مم مرَك.
ت ِيف الْ ِميَاهِ فَأَ َان َم َع َ
اجتَـ ْز َ
إِذَا ْ
ِ
إِذَا َم َشْي َ ِ ِ
ك.
يب الَ مُْي ِرقم َ
ت يف النَّار فَالَ تـملْ َذعمَ ،واللَّه م
ِ
ك قمد ِ ِ
ك.
الر ُّ
َين أَ َان َّ
صَ
ب إِهلم َ
ألِّ
يل ،مخمَلّ م
م
ُّوس إ ْسَرائ َ
رسالة بولس الرسول إىل العربانيني 16-14 :4
ٍ ِ ِ
السماو ِ
ِ
ِ
ك ِّب ِإلقْـَرا ِر.
ات ،يَ مسوعم ابْ من هللاِ ،فَـ ْلنَـتَ َم َّس ْ
يس َك َهنَة َعظ ٌيم قَد ْ
اجتَ َاز َّ َ َ
فَإ ْذ لَنَا َرئ م
ألَ ْن لَيس لَنَا رئِيس َكهنَ ٍة َغري قَ ِاد ٍر أَ ْن يـرثِي لِ َ ِ
ب ِيف مك ِّل َش ْي ٍء ِمثْـلمنَا ،بِالَ َخ ِطيَّ ٍة.
ض َع َفاتنَا ،بَ ْل مَمََّر ٌ
ْ َ َ م َ ْم
َْ َ
ال َر ْمحَةً َوَِجن َد نِ ْع َمةً َع ْو ًان ِيف ِحينِ ِه.
َّم بِثِ َق ٍة إِ َىل َع ْر ِش النِّ ْع َم ِة لِ َك ْي نَـنَ َ
فَـ ْلنَـتَـ َقد ْ
مىت 30-28 :11
يقول يسوع:

"تَـعالَوا إِ ََّ ِ
َمحَ ِالَ ،وأَ َان أمِرُيم مك ْم.
ني َوثَِقيلِي األ ْ
يع الْ ممْتـ َعبِ َ
ل َاي َمج َ
َ ْ
ب ،فَـتَ ِج مدوا راحةً لِنمـ مف ِ
َّ ِ
َين وِديع ومتَـو ِ
اض مع الْ َق ْل ِ
ِ ِ ِِ
ِ
وس مك ْم.
ََ
ا ْمحلموا نريي َعلَْي مك ْم َوتَـ َعل مموا م ِّين ،أل ّ َ ٌ َ م َ
َن نِ ِريي هِ ِ ِ ِ
أل َّ
يف".
ني َومحْلي َخف ٌ
َ ٌّ

 .7العظة

 .8اعرتاف اإلميان
ٍ
بصوت واحد.
اعرتاف اإلُيان يمقرأم مجاعةً

حنن نؤمن إبله واحد،
الشعب :م
آب قادر على كل شيء،
خالق السماء واألرض ،كل ما يرى وما ال يرى.
وبرب واحد يسوع املسيح.
ّ
ابن هللا الوحيد .املولود من اآلب قبل كل الدهور.
إله من إله .نور من نور .إله حق من إله حق.
مولود غري خملوق .ذو جوهر واحد مع اآلب.
هو الذي به كان كل شيء.
الذي من أجلنا حنن البشر ،ومن أجل خالصنا نزل من السماء.
وجتسد ّبلروح القدس من مرمي العذراء ،وصار إنساان ،وصلب يف عهد بيالطس البنطي.
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وَتمل .وقرب.
وقام يف اليوم الثالث كما جاء يف الكتب.
وصعد إىل السماء .وهو جالس عن ُيني اآلب.
وسيأِت أيضا ِبجد ،ليدين األحياء واألموات.
الذي ليس مللكه انقضاء.
ونمؤِمن ّبلروح القدس،
الرب احمليي ،املنبثق من اآلب واالبن،
املسجود له واملمجد مع اآلب واالبن ،الذي تكلم ّبألنبياء.
وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية.
واعرتاف ِبعمودية واحدة ملغفرة اخلطااي.
وأترجى قيامة املوتى وحياة الدهر اآلِت.
 .9الصالة الشفعية اجلماعية
حر.
ُيكن أن تكون الصالة بتعبري ّ

لنصل!
القسيسّ :
 .1أيها اإلله احلي ،اإلله القدير .نضع حياتنا كلها أمامك.
نذكر أمامك كنيستك وخ ّدامها .نشكرك على كلمة احلياة اليت تعمل فينا حينًا بعد حني.
نذكر أمامك اي رب أهلنا وأحبائنا .نصلي ألجل كل أقاربنا وأصدقائنا وأحبّتنا.
القوة للذين يعملون يف رعاية الضعفاء واملرضى.
نذكر أمامك اي رب مجيع املرضى وال مـمتألّمني والعاجزين .نطلب منك اي رب ّ
نشكرك اي رب على أمل احلياة األبدية اليت منحتنا إايها يف ابنك احلبيب يسوع املسيح .واثقني فيه ،نستودع أنفسنا وبعضنا البعض
وحياتنا كلها عنايتك وحفظك.
كل مكان.
.2
لنصل إىل الرب أن يرسل بشارة األمل والسالم إىل ّ
ّ
الرب ارمحنا].
[أيّها ّ
لنصل إىل الرب أن يسمع أنني ال مـمتألّمني.
ّ
[اي يسوع ارمحنا].
لنصل إىل الرب أن يمرسل عونه حيثمما يطغى االكتئاب على األمل.
ّ
الرب ارمحنا].
[أيّها ّ
الشعب :آمني.

الرّّبين (األفخارستيا)
د .العشاء ّ
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 .10ترنيمة القرّبن املقدس
ُيكن اختيار ترانيم مناسبة .ويتم جتهيز مائدة األفخارستيا خالل الرتنيمة .بدل الرتنيمة ُيكن ترك فرتة صمت قصرية.

.11

الصالة األفخارستية
الرّّبين)
الصالة وكلمات التكريس (رسم العشاء ّ

الرب إهلنا".
ُيكن أن تمبدأَ الصالة اإلفخارستية كالتال" :لنشكر ّ

القسيس:
َحببت اي رب كل الْ َعا َملَ َح َّىت أرسلت املسيح إلينا فشفى املربض ووجد الضال واعتن جبميع من جاؤوا إليه.
أَ
أحبَّنا َح َّىت بَ َذ َل حياته ألجلنا.
إ ّن الرب يسوع ف الليلة اليت أسلم فيها؛
أخذ خبزاً وشكر † ،فكسر وقال:
"خذوا كلوا؛ هذا هو † جسدي املكسور ألجلكم.
اصنعوا هذا لذكري.
وعلى مثال ذلك أخذ الكأس بعد العشاء قائال:
اشربوا منها كلكم.
هذه الكأس هي † العهد اجلديد بدمي؛
املسفوك عنكم؛
ملغفرة اخلطاي.
اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري".
أيها اآلب السماوي احلبيب،
نبتهج ِبا فعله ابنك احلبيب خلالصنا.
نشكرك ألننا نلقى يسوع املسيح يف هذه املناولة.
ّبركنا بروحك القدس،
يوما
امنحنا ً
مجيعا أن نسبّحك ً
يف ملكوتك األبدي.
8

من خالله ،ومعه وفيه
يف وحدة الروح القدس،
لك امللك أيها اآلب القدير
ولك القوة واجملد دائما وإىل األبد.
الشعب :آمني.

.12الصالة الرّبنية

ٍ
بصوت واحد.
تمقرأم الصالة الرّبنية مجاعةً

َّ ِ
السماو ِ
ات،
أ ََّب َان الذي ِيف َّ َ َ
لِيَـتَـ َقد ِ
ك،
َّس ْ
اْسم َ
لِيأْ ِ
ك،
ت َملَ مكوتم َ
َ
ِ
ك
لتَ مك ْن َم ِشيئَـتم َ
َكما ِيف َّ ِ ِ
ك َعلَى األ َْر ِ
ض.
الس َماء َكذل َ
َ
ِ
مخْبـَزَان َك َفافَـنَا أ َْعطنَا اليَـ ْوم،
َوا ْغ ِف ْر لَنَا َخطَ َااي َان
ِ ِ ِ
ني إِلَْيـنَا،
َك َما نَـ ْغف مر ل ْل مم ْذنب َ
َوالَ تم ْد ِخلْنَا ِيف َجتْ ِربٍَة
ِ
الشِّري ِر.
لك ْن َِجنّنَا ِم َن ِّ
ك وال مق َّوةم وال َـم ْج مد إِ َىل األَبَد.
ك ال مـملْ م
َّك لَ َ
ألن َ
آمني.

 .13سالم الرب
ُيكن قراءة سالم الرب أو ترتيله.

ب َم َع مكم.
الر ُّ
القسيس :سالم َّ
الشعب :ومع ِ
أيضا.
روح َ
ك ً
ََ َ
 .14ي محل هللا
ُيكن للمسؤول الليتورجي أن يكسر اخلبز خالل ترنيمة "اي محل هللا".

الشعب :اي محل هللا اي حامل خطااي العامل ارمحنا،
اي محل هللا اي حامل خطااي العامل ارمحنا،
اي محل هللا اي حامل خطااي العامل امنحنا سالمك.

الرّّبين
.15العشاء ّ
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التناول
يقول أثناء كسر اخلبز يقول:

القسيس :جسد [ربنا يسوع] املسيح مكسور ألجلك.
للمتنَا ِول أن جييب :آمني.
ُيكن م
يقول أثناء تقدمي اخلمر:

مسفوك ألجلك.
القسيس :دم [ربنا يسوع] املسيح
ٌ
للمتنَا ِول أن جييب :آمني.
ُيكن م

كلمات ختامية
القسيس :ما تناولناه ّبلفم اي رب دعنا حنفظه بقلب مؤمن لننال هبذه اهلبة السماوية اخلالص األبدي.
الشعب :آمني.
أو
القسيس :جسد ودم ربنا يسوع املسيح ُيفظ أرواحنا وأجسادان [وكل واحد منّا] إىل احلياة األبدية.
الشعب :آمني.

.16

صالة الشكر

القسيس :فلنصل!
ُّوس.
الر َّ
بَ ،ومك ُّل َما ِيف َّب ِط ِين لِيمـبَا ِرِك ْ
َّ .1ب ِركِي َاي نَـ ْف ِسي َّ
اْسَهم الْ مقد َ
بَ ،والَ تَـْن َس ْي مك َّل َح َسنَاتِِه.
الر َّ
َّب ِركِي َاي نَـ ْف ِسي َّ

ك .الَّ ِذي ي ْش ِفي مك َّل أَمر ِ
ِ ِ ِ
اض ِ
مجيع ذمنموبِ ِ
ك.
َ
الَّذي يَـغْف مر َ َ
َْ

ِ
ِ ِ
ك .الَّ ِذي ي َكلِّلم ِ
احل ْفرةِ حياتَ ِ
الرأْفَِة.
ك ِّب َّلر ْمحَ ِة َو َّ
م
الَّذي يَـ ْفدي م َن ْم َ َ َ
اي ربّنا واي أّبان.
تقوي هبا إُياننا ّبحلياة الدائمة معك.
نشكرك ألنك َّقويْتنا هبذه اهلبة السماوية الشافية .ونتَ َ
ضَّرعم إليك أن ّ
حىت نبقى خاصتك يف احلياة ويف املمات.
حنمدك اي رب إذ نلجأ إىل قربك يف ضعفنا .أعنّا ّ
اْسع اي رب صالتنا ّبسم ابنك احلبيب يسوع املسيح.
تقوي إُياننا بك.
الرّّبين اليت ّ
 .2نشكرك أيها اآلب السماوي على هبة العشاء ّ
ّقربنا من بعضنا ّبحملبّة وثبّت فينا أمل احلياة األبدية.
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اي رب اْسع صالتنا ّبسم ابنك احلبيب يسوع املسيح.
الشعب :آمني.

د .اخلامتة
 .17الربكة
مُيكن أيضا ترتيل الربكة.

ِ
الرب وُيرسك.
القسيس :بمباركك ّ
يِ
ب بَِو ْج ِه ِه َعلَْيك َويَـ ْر َمحمك.
الر ُّ
ضيءم َّ
م
ب َو ْج َههم َعلَْيك َوُيَْنَ محك َسالَ ًما.
الر ُّ
يَـ ْرفَ مع َّ
ّبسم اآلب † واالبن والروح القدس.
الشعب :آمني.

أو

الرب القدير الرحيم يباركك اآلن وعلى ال ّدوام.
القسيسّ :
ّبسم اآلب † واالبن والروح القدس.
الشعب :آمني.
 .18ترنيمة
ُيكن اختيار ترانيم مناسبة.
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