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أبرز نذرًا لله أن ُيشيِّد، إكراًما ملريم العذراء، كنيسة جميلة تحمل 

اسم »سيدة فلسطني«، وقد أوىف بنذره هذا سنة ١٩2٧، إذ قام ببناء 

مزار دير رافات اّلذي يضم كنيسة وإىل جانبها دير وميتم لألطفال.

استمّد البطريرك برلسينا من روما الرتخيص الالزم إلنشاء عيد 

خاّص بسيدة فلسطني يف األحد الواقع يف مثانّية عيد انتقال العذراء 

إىل السامء، أي بعد الخامس عرش من آب. وقد نال من ثّم موافقة 

السلطات املختّصة عىل نّص القداس الخاّص بذلك العيد.

البطريرك برلسينا »بطريرك العذراء«

يف آب عام ١٩١8 انَتخب البابا بندكتوس الخامس عرش األب 

لويس برلسينا أسقفا مع لقب أسقف أبرشّية »كفرناحوم«، ليكون 

مساعًدا للبطريرك الالتيني فيليب كامّس، يف القدس.

يوم  يختار  أن  العذراء، منذ صغره،  وقد حملته محبته ملريم 

ميالدها ليكون يوم سيامته األسقفّية. 

وصل األسقف برلسينا إىل فلسطني يف 8 ترشين األول من عام 

١٩١8. وقابل البطريرك كامس يف حيفا، حيث كان هذا األخري منفًيا 

من قبل السلطات العسكرّية.

العذراء مريم سلطانة فلسطني

برلسينا  لويس  البطريرك  اعتىل 

عام  آذار   8 يف  البطريريك  العرش 

حينذاك  األبرشّية  وكانت   .١٩2٠

كانت  إذ  أوقات حرجة؛  متّر يف 

وزر  تحت  ترزح  فلسطني 

فقر  من  عنها  نتج  وما  الحرب 

مكان.  كل  يف  وأمراض  وجوع 

لها  ُيرىث  حالة  يف  الرعايا  وكانت 

لاِم حدث فيها من سلب ونهب عىل 

يد الجنود األتراك، خاّصة يف رشق األردن.

وكانت مالّية البطريركّية يف الحضيض، والخراب عظيم، وال بّد 

من إجراء إصالحات كثرية ومشاريع عديدة.

كنيسة  كاتدرائيته،  إىل  األّول  االحتفايل  دخوله  مبناسبة  وأراد 

القيامة يف ١5 متوز ١٩2٠، أن ُيكرِّس أبرشيته لله بشفاعة العذراء. 

كّل  اليوم  يعرفها  التي  الجميلة  الصالة  تلك  بنفسه  وتال  فألَّف 

العذراء  شفاعة  مستمداً  فلسطني«،  سيدة  »صالة  وهي  املؤمنني 

القديرة ألعامله الرسولّية.

أو  سيدة  لقب  أطلق  من  أّول  برلسينا  لويس  البطريرك  كان 

استعطاًفا  وذلك  مريم،  العذراء  عىل  العذب  فلسطني  سلطانة 

لحامية العذراء للديار الفلسطينّية يف ذلك العرص. وأمر لذلك بنرش 

هة لكافة املؤمنني والجمعّيات الرهبانية يف أنحاء  رسالة رسمّية موجَّ

أبرشّيته، يك ُتتىل الصالة لسيدة فلسطني عىل الدوام لدى منح الربكة 

بالقربان األقدس، يف كافة كنائس األبرشية وكنائس األديار الرهبانّية، 

وكان ذلك يف 2٠ متوز ١٩2٠. مل يكتِف البطريرك بهذه الصالة، بل 
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وبعد بضعة أشهر انتقل البطريرك كامّس إىل روما حيث ُعنّي 

كردينااًل وبقي هناك، فاستلم األسقف برلسينا سّدة البطريركّية أّواًل 

كمدّبر رسويل، ابتداء من شهر كانون األّول ١٩١٩، حتى تم ترفيعه 

إىل العرش البطريريّك يف 8 آذار ١٩2٠ و دخوله االحتفايل إىل كنيسة 

ونشاط  بهّمة  برلسينا  البطريرك  بارش   .١٩2٠ متوز   ١5 يف  القيامة 

يف إصالح وإنقاذ وضع اإلرساليات من كافة النواحي. فهم باصالح 

يف  والراهبات  الكهنة  وتعيني  واملدارس،  واألديرة  الكنائس  وترميم 

الرعايا الخالية أو املهّجرة، وبادر إىل تأسيس رعايا جديدة، أهّمها 

وطول  والوهادنة  وجنني  وشطنا  وصافوط  وناعور  عاّمن،  رعية 

وبرقة  وبيسان  الرامة  يف  جديدة  أديرة  وبنى  واملفرق.  واللد  كرم 

وعجلون. وأجرى تصليحات يف أبنية كنيسة ودير رام الله وبريزيت 

والسامكّية.

واملدارس  اإلكلريييّك  املعهد  أيًضا:  األخرى  اهتامماته  ومن 

إنعاش  إعادة  إىل  اضافة  الرعوّية،  والحركات  املسيحي  والتعليم 

وتنظيم جمعّية فرسان القرب املقّدس.

الجديد منذ  البطريرك  الليتورجية، فقد عمل  الناحية  أّما من 

عام ١٩33 (يف ٩ نيسان) عىل إعادة إحياء تطواف أحد الشعانني 

التقليدي اّلذي بدأ يقام يف القدس منذ القرن الرابع، إىل أن انقطع 

فاجي  بيت  من  التطواف  هذا  وينطلق  الصليبيني.  هزمية  عقب 

وصوالً إىل املدينة املقّدسة.

العذراء مريم يف حياة البطريرك برلسينا

البتول  األّم  محبة  عىل  برلسينا  البطريرك  نشأ  طفولته  منذ 

وذلك يف مدينته »تورينو« الواقعة يف شامل إيطاليا، وحيث توجد 

العذراء  »كنيسة  هي  األوىل  للعذراء،  مكرستني  شهريتني  كنيستني 

منذ  النصارى«.  معونة  البتول  »كنيسة  والثانية  الحزاىن«  معّزية 

بداية حياته الكهنوتية كان األب برلسينا يقود الجامهري للحج إىل 

مزار مريم العذراء سيدة لورد يف جنوب فرنسا، اضافة إىل كنائس 

أخرى شهرية للعذراء يف مختلف أنحاء إيطاليا. أّما يف روما، وبعد 

برلسينا  األب  بذل  فقد  الالتران،  بازيليكا  لخورنّية  رئيًسا  تعيينه 

الخطيئة  من  الربيئة  العذراء  مريم  تكريم  نرش  يف  حثيًثا  جهًدا 

األصلّية. وبعد انتخابه أسقًفا اختار لسيامته يوم 8 أيلول، كونه عيد 

ميالد العذراء. اختار لشعاره األسقفي آية الرسول بولس الشهرية: 

داللة   )Caritas Christi urget nos( تحّثنا«  املسيح  محبة  »إّن 

عىل محبته وتعلقه باملسيح، كام واختار صورة متثل جبيّل صهيون 

والكرمل يطاّلن عىل بحرية طربيا لعالقتهام بالعذراء، يعلوهام نجم 

ساطع يرمز أيضاً للبتول القديسة.

م  منذ يوم ارتقائه إىل منصب بطريرك املدينة املقّدسة كان ُيقدِّ

تارًكا  العذراء،  مريم  إكرام  وهي  واحدة  لنّية  اليومّية  القداديس 

لها بثقة بنوّية أن تتوىّل هي تدبري أمور النفوس واألبرشّية وتعيني 

استحقاقات هذه القداديس غري املتناهّية لخريها الحقيقي.

ملريم  إكرامه  عىل  تدّل  التي  األخرى  الليتورجّية  أعامله  ومن 

العذراء ما ييل:

القديس لويس دي  العذراء عىل طريقة  نرش عادة إكرام مريم   •
منفور بتكريس الذات للعذراء.

اأّول م�سرية لل�سعانني يف ٩ ني�سان١٩٣٣ ويظهر يف ال�سورة البطريرك برل�سينا
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تعريب كتاب القديس لويس دي منفور املعروف بعنوان »عبادة   •
الوفاء لسلطانة األرض والسامء«. وقد عنّي دير راهبات النارصة 

يف مدينة النارصة مزارًا مرميًيا لنرش هذا اإلكرام املرميي.

ُ إكرام العذراء سيدة الكرمل والتشجيع عىل االنضواء تحت  َنرشرْ  •
لواء الرهبنة الكرملّية الثالثة.

سعى إىل تشجيع الشعب عىل إكرام قلب مريم الطاهر لكونه   •
ملجأ املسيحيني يف هذه األوقات العصيبة.

شّجع عىل نرش املؤّسسة الجديدة التي نشأت يف إيرلندا تحت   •
اسم »فرقة الجيش املرميي« (الليجيو)، وقد تشّكلت فرق كثرية 

يف العديد من املدن الفلسطينّية آنذاك.

بتقوى  يتلوها  أينام ذهب، وكان  أنامله  كانت املسبحة ال تربح   •
شديدة.

والقديس  مريم  العذراء  باسم  دامئًا  الرسمّية  رسائله  ُيذيِّل  كان   •
يوسف.

توىف البطريرك برلسينا يف 2٧ أيلول عالم ١٩4٧، وقرب يف الكنيسة 

القدس وقد كانت وصّيته أن يدفن بجانب هيكل  البطريركّية يف 

العذراء مريم الربيئة من الدنس محبة لها.

مزار سيدة فلسطني يف رافات

١٨٦٥–١٨٦٦ بداية اإلجراءات لرشاء أرايض رافات.  §
الطابو  يف  األرايض  لتسجيل  اإلدارة  مجلس  قرار   ١٨٦٩–١٨٧٠  §

باسم السيد فرنسيس بطاطو.

١٨٧٤ البيع الرسمي للبطريرك براّكو من قبل السيد فرنسيس   §
بطاطو.

أبناء  رهبان  لجلب  برلسينا  البطريرك  إجراءات   ١٩٢٠ نهاية   §
العناية الرّبانّية (دون أوريونه).

٢٠ ترشين األول ١٩٢١ وصول أول مجموعة من رهبان »دون   §
أوريونه«، حتى رحيلهم يف عام ١٩2٧.

أّيار ١٩٢٥ وضع حجر األساس للكنيسة.  §
٥ أّيار ١٩٢٧ وصول أول مجموعة من راهبات القلبني األقدسني   §
أنطونيو  املونسينيور  وكانت  رافات،  إىل  دوروتيا)  (القديسة 

فرّغيل مديراً للمزار.

٢١ ترشين الثاين ١٩٢٧ بناء ميتم األطفال مع 45 طفل.  §
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١٠ آذار ١٩٢٩ نصب متثال الربونز الكبري لسلطانة فلسطني فوق   §
واجهة الكنيسة.

١٥ آب ١٩٢٩ أّول احتفال وحّج لعيد سلطانة فلسطني.  §
٧ كانون األّول ١٩٢٩ تأسيس املدرسة الحرفّية واملطبعة ومصنع   §

الجبنة.

١٩٣٦–١٩٣٩ الثورة الفلسطينّية ضد االنتداب الربيطاين واغتيال   §
الكاهن السالزياين مرشد الراهبات يف مدخل املزار.

البطريرك برل�سينا مع الأب فيليبو تالڤاكيا يف اأرا�سي دير رفات

الرئييس.  املذبح  فوق  العذراء  لوحة  تركيب   ١٩٢٨ آذار   ١٨  §
رسمت هذه اللوحة األخت ماريا-جوّفانينا الفرنسيسكانّية.

قام فنان فلسطيني من القدس، يدعى مبارك َسِعد، برسم أوىل   §
تعلوا حتى  لغة مختلفة  مبائتني ومثانني  املالئيك  السالم  كلامت 

اليوم سقف الكنيسة يف رافات.

٢١ آذار ١٩٢٨ مباركة الكنيسة.  §
١٩٢٨–١٩٣٨ إستلم األب فيليبو تالڤكيا إدارة املزار.  §

معمل الأحذية �سمن املدر�سة احلرفية
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١٧ متوز ١٩٤٨ تدمري القرّية عىل يد العصابات الصهيونّية.  §
واملحافظة  املزار  يف  والراهبات  الكهنة  إستقرار   ١٩٤٨–١٩٧٢  §
عليه مع االستمرار باالحتفال بعيد سلطانة فلسطني. ومن الكهنة 

الذين أداروا املزار: اآلباء ألبينو غورال، يعقوب كابرا، دومينيكو 

ڤيليو ولويس فاڤرو.

١٩٧٢ بدأ أعامل ترميم املدرسة.  §
ترشين األّول ١٩٧٥ فتح مدرسة البنات مع ١4 تلميذة.  §

القديسة  راهبات  وترك  املدرسة،  إغالق  من  سنوات  بعد 

دوروتيا للمزار (2٠٠8)، عهدت البطريركية الالتينية بأمر املزار، يف 

عام 2٠٠٩، إىل راهبات »عائلة بيت لحم وانتقال العذراء والقديس 

برونو« املعروفات »براهبات بيت لحم« الناسكات.

 25 إىل  اليوم  فلسطني  سلطانة  مريم  بعيد  االحتفال  انتقل 

رافات، يف  دير  السنوي يف  الرئييس  االحتفال  ويقام  األول.  ترشين 

أّول أحد بعد هذا التاريخ، مبشاركة كافة رعايا األبرشية إضافة إىل 

العديد من الرهبانيات والحجاج.

وهي الشفيعة الرئيسّية ملنّظمة فرسان القرب املقّدس يف العامل.

آب ١٩٣٣ بركة أجراس الكنيسة.  §
١٦ آب ١٩٣٣ املوافقة الرسمّية من مجمع الليتورجيا عىل نّص   §
املوافقة عىل  أّيار ١٩4٠  ثّم يف 25  قّداس سيدة فلسطني ومن 

النّص الجديد للقّداس.

الربيطانيون  حول  األّول:  كانون  شهر  لغاية   ١٩٤٠ ١٠حزيران   §
والراهبات  واإلكلرييكيني  للكهنة  اعتقال  مخّيم  إىل  رافات  دير 

اإليطاليني.

نيسان وأّيار ١٩٤٨ تهجري أهايل قرية دير رافات من قبل اليهود.  §
١٧ متوز ١٩٤٨ االحتالل اإلرسائييل ملنطقة رافات.  §

اأمام دير رافات ويظهر يف ال�سورة البطريرك برل�سينا واإىل ميينه الأب األبينو غورل

البطريرك يعقوب بلرتيتي مع طالبات املدر�سة والأب يعقوب كابرا

متثال �سلطانة فل�سطني 
الذي يعلو املذبح الرئي�سي 

يف الكني�سة



�سالة العذراء مرمي �سيدة فل�سطني
يا مرميُ الربيئُة من كل عيب - يا �سلطانَة ال�سماء والأر�ض البهيةَّ - ها نحن جاثون 
امي - وواثقون كلََّّ الثقَة - بجودِتِك وقدرِتِك غري املحدودة  - اأمام عر�سِك ال�سَّ
ِك اأكرَث  - فنلتم�ُض منك نظرًة عطوفا - على هذه البالد الفل�سطينية - التي تخ�سُ
من �سائِر البالد - لنَِّك باركِتها مبيالِدِك فيها - وبف�ساِئلِك واأوجاِعِك - ومن هذه 

البالد - منحِت الفادي العامل.
عَة للنعم - فا�سهري اإذن بعناية  اأذكري اأنَّك هنا - اأقمِت لنا اأُمَّا �سفيقة - وموزَّ
دي عنه ظُلماِت ال�سالل - بعد اأن �َسَطَعت فيه  فريدة على وطنك هذا الأر�سي وبدَّ
�سم�ُض الربِّ الأبدي، واجعلي اأن يتَمَّ �رسيعاً الوعُد ال�سادر من فم اِبنِك الإلهي - باأن 

تكوَن رعية واحدة وراٍع واحد.
َة اأياِم حياِتنا - حتى  ي لنا اأجمعني اأن نخُدَمُه تعاىل - بالقدا�سة والربارة - ُمدِّ ا�ستمدِّ
ن�ستطيَع اأخرياً - با�ستحقاقاِت �سيدنا ي�سوع امل�سيح - وبعِونِك الوالدي - اأن ننتِقَل 

من اأور�سليم هذه الأر�سية - اإىل اأفراِح اأور�سليم ال�سماوية.    اآمني.


