
 

   

ما هو   "ال أحَد يستطيُع أن جيدَ 
أكثر تديُّناً و فرحاً يف 

سة أكثَر من  اإلحتفاالت املقدَّ
ُ عن إمياهن ا و مجاعٍة كاملة تعّبِر

الل الرتاتيل"  تكرُّسها من خر
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 خدمة العازفني و املرتلني  •
   جوقة ترتيلقائد  املزمور، مَرتِرل     

اآلخرون يف   املتخصصون ، العازف
مجيعهم   رتتيلمدير ال اجلوقة و،  األوركسرتا 

للمصليني  على املشاركة الكاملة يساعدون 
يف ترتيل الرتاتيل، الردَّات و التهاليل  

يف   ةأساسي متثل عناصرواليت  )هللواي(،
وظيفة   خدام الرتتيل ارس. ميالليتورجيا

ودورهم يساعد يف   ماعة طقسية داخل اجل
إىل   طابع اإلحتفايلإضافة اجلمال وال

 .  االحتفال
celebrating the Mass 43 

املزمور أو    ترتيلاملزمور هو مرتل دور 
الذي أييت بني   من الكتاب املقدسالنشيد 

لالضطالع هبذا الدور بشكل   .القراءات
ملرتل املزمور  صحيح، من الضروري أن يكون 

يف النطق   الرتتيل و براعةالقدرة على 
 التقطيع الصحيح.الصحيح و 

 

ركز حيوي لكل  املالقرابن املقدس هو      
وجد  ي  يف صميمها، تفعل اوم  هيًّة الكنيسةما

  والقائم املصلوب، إللهقيقي لاحلضور احل
،  جد، الذي يواصل عمله اخلالصي بيننامامل

"إن القرابن  :ذكران اجملمع الفاتيكاين الثايني
داخله الكنز الروحي الكامل   حيمل املقدس

فصحنا وخبزان  سه،املسيح نف وهو ،للكنيسة
 )  (Bread One Body One 3راجعاحلي.

كل من ميارسون اخلدمة الليتورجية       
،  إعداد مناسب ملسؤولياهتم إىل ونحيتاج

  اخلدمةر ألداء  اءةالكفجيب أن يكون لديهم 
(29راجع االحتفال ابلقداس)وها لنة اليت أوكر املعيًّ   
  هذه النشرة هي واحدة من سلسلة من       

امملنشورات اليت أعدت ل ا   ؛  الليتورجيني لخدَّ
فهمهم لدورهم يف    ملساعدهتم على جتديد

ى  السلسلة علالقداس ، وتستند هذه  
  "للقداس الروماين"األحكام العامة 

صادرة وثيقة ، "االحتفال ابلقداس"و
    يف إجنلرتا و ويلز. األساقفة مؤمترعن 
إهنا واحدة من جمموعة املوارد اليت      

الليتورجية ينتجها مكتب  ملساعدة    
أعمال التجديد الليتورجي يف إجنلرتا  

.وويلز  
 

 ماذا تقول الكنيسة عن...
 أمهية الرتتيل   •

هو عالمة على فرحة القلب)راجع          
هكذا يقول    (،٤٦: ٢أعمال الرسل 

خمصص ملن   رتتيلالقديس أغسطينوس ، "ال
  يرتلاك أيًضا املثل القدمي:" من حيب" هن

 . "جيًدا يصلي مرتني
  ها لذلك أمهية كبرية جيب إيالء     

مع ،يف احتفال القداس رتاتيلالستخدام ال  
 تركيبيف كل والقدرات الناس  ثقافةمراعاة 

، على الرغم من أنه ليس   (ليتورجي)طقسي
  يفعلى سبيل املثال ، -من الضروري دائًما

مجيع النصوص اليت   تُ َرَتلأن  -أايم األسبوع
.  َرَتلمن املفرتض أن ت ُ    

 



 

 

 

 

 

 

 

دور الليتورجي  الأو اجلوقة  ك قائد اجلوقةميل    
 يضمن أن األجزاء املناسبة له حيث ، اخلاص هبم

تنفذ   -رتاتيلشيا مع األنواع املختلفة من ال مت - 
بشكل صحيح وتشجع املشاركة الفعالة للمؤمنني  

ينطبق هذا أيًضا على املوسيقيني  الرتتيل، من خالل 
 . اآلخرين ، خاصًة العازف

أو مدير   قائد جوقةمن املناسب أن يكون هناك 
يف  عليه.  واحلفاظ سالنا ترتيلقيادة على  لجوقة 

الواقع عندما ال يكون هناك جوقة ، فإن األمر يعود  
أخذ  املختلفة ، مع  الرتاتيللقيادة   قائد جوقةإىل 

 GIRM102-104 الشعب لدوره. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 التحضري للرتتيل   •
التحضري للرتتيل أو للعزف يف أي قداس  يف      

 :معنيَّ 
انظر إىل قراءات و صلوات القداس        ❖

اليت ستكون قد استخدمت يف اختيار 
الرتاتيل للقداس، استخدمهم من أجل  

 صالتك.
فكر يف كيفية ارتباط املوسيقى   ❖

 املختارة مبا تعّب عنه القراءات والصلوات. 
اسأل نفسك كيف ستقودك هذه   ❖

املوسيقى أنت وكل من جتمعوا يف القداس  
 إىل الصالة مًعا. 

إقضي بعض الوقت يف الصالة،   ❖
ام    الصالة من أجل نفسك ، واخلدَّ

اآلخرين للرتتيل يف الرعية حبيث أن اخلدمة  
أعطيت صوات لصالة  -اليت ستقدمها

سوف تساعد حقا املصليني  -الكنيسة
 كلهم. 

 صالة:

  ،لكنه جديد دائًماربنا ، مجالك قدمي ،        
  وحكمتك ترشد العامل ابلرتتيب الصحيح ،

 ة. وجودتك متنح العامل تنوًعا وروع

إن أصوات املفَتَدون تنضم يف جوقة من    
التسابيح على قداستك، ألهنا ترتل لك  

ابلعقل والقلب.هبنا يف صناعتنا للموسيقى،  
أن نعّب عن صالتنا وتسبيحنا من خالل  

نسأل هذا من خالل  األحلان اليت ترضيك. 
 آمني  .املسيح ربنا

Book of blessing adapted                  
                           

ألنه صنع  رمنوا للرب ترنيمة جديدة،1      
أعلن  2خلصته ميينه وذراع قدسه.. عجائب

لعيون األمم كشف  الرب خالصه
  ذكر رمحته وأمانته لبيت إسرائيل.3 .بره

 3-1: 98مزمور 

 
  رمنوا للرب بعود. بعود وصوت نشيد.5

ابألبواق وصوت الُصور اهتفوا قدام  6
ليعج البحر وملؤه،  7 امللك الرب.

األهنار لتصفق  8 املسكونة والساكنون فيها.
 ابألايدي، اجلبال لرتمن معاً.   

 8-5: 98مزمور  

 

 

 
 إعداد الطالب اإلكلرييكي:فادي قندح 
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