
1 ت�رشين الأول
القّدي�سة تريزيا للطفل ي�سوع، البتول ومعّلمة الكني�سة                  تذكار

S. Teresiæ a Iesu Infante, virginis et Ecclesiæ doctoris

ُوِلَدْت يف مدينة األن�شون يف فرن�شا عام 1873 م، من اأبوين َتقيَّني، اأعلنتهما الكني�شة موؤّخًرا طوباويَّني. ن�شاأت على قيم الإجنيل. دخلت دير راهبات الكرمل يف 
ليزيو وهي ما زالت يف اخلام�شة ع�رشة من عمرها، ُمّتخذًة اٱ�شم تريزيا للطفل ي�شوع والوجه املقد�ص. مار�شت، على الأخ�ّص، ف�شيلَتي التوا�شع والب�شاطة الإجنيلّية، والثقة 
الكاملة باهلل. و�شلكت طريق الطفولِة الجنيليِة، التي عا�شها ي�شوع يف النا�رشة، وكتبت �شريتها بكل ب�شاطة يف كتابها »�شرية نف�ص«. وعلَّمت هذه الف�شائل للمبتدئات بقولها 
ومثلها. َرقَدت يف الّرّب يف الثالثني من �شهر اأيلول )�شبتمرب( عام 1897، باذلًة حياَتها ِمن اأجل خال�ِص النفو�ص، وجتديِد الكني�شة. اأعلَن البابا پّيو�ص احلادي ع�رش قدا�َشَتها 
�شنة 1925، ثم اأعلنها �شفيعًة لالإر�شالياِت الكاثوليكية يف العامل. كان لها اأثٌر كبرٌي يف توجيِه احلياِة امل�شيحيِة والقدا�شِة يف هذا الع�رش. اأعلنها البابا القّدي�ص يوحنا بول�ص الثاين 
. به �شاأكوُن كلَّ �شيٍء، وبه ي�شبُح  ، مَنْحَتني اإّياه. يف قلِب الكني�شِة اأُّمي، �شاأكوُن احلبَّ معلِّمًة للكني�شة. من اأقوالها: »وَجْدُت مكاين يف الكني�شِة، وهذا املكاُن، اأنَت، يا ربِّ

ُحلمي واقًعا«.

اآية الدخول                عن تثنية ال�شرتاع 32: 12-10
بُّ َوْحَدُه َقاَدَها.  ه. الرَّ ُط َجَناَحْيِه، َفَياأُْخُذَها َوَيْحِمُلَها َعَلى ِري�شِ اِن َعْيِنه. َكالُعَقاِب َيْب�شِ اَنَها َكاإِْن�شَ بُّ َواأَْر�َشَدَها، َو�شَ اأََحاَط ِبَها الرَّ  

�سالة اجلماعة
ْفِل  ي�شُة َتِريْزَيا ِللطِّ ِعني X اأعِطَنا اأَن  َن�ْشُلَك ِبِثَقٍة الَطِريَق الَِّذي اٱْخَتاَرُتُه الِقِدّ ، َيا َمْن َتْفَتُح اأَْبَواَب الـَمَلُكوِت ِلالأَْطَفاِل َوالـُمَتَوا�شِ اللَُّهمَّ  
وِح الُقُد�ص X اإَِل َدْهِر  يِح اٱْبِنَك ¯ الإَِلِه احَليِّ الـَماِلِك َمَعَك َوَمَع الرُّ وَع الـَم�شِ َْمِدّي. ِبَربَِّنا َي�شُ ُدَك ال�رشَّ َفاَعِتَها َمْ وع ¯ َفَيَتَجَلّى َلَنا ِب�شَ َي�شُ

ُهور. الدُّ
ال�سالة على القرابني

ُة ِمْن  ي�شَ ِبِه َهِذِه الِقِدّ لَّْت  ِبَا َتَ ْرَت  َمَواِت َوالأَْر�ص X َوَكَما �رُشِ ِيا َربَّ ال�شَّ َتِريْزَيا،  ي�شِة  َنْعَتَها يِف الِقِدّ ِبَعَجاِئِبَك الَِّتي �شَ يُد  اإنََّنا ُن�شِ  
يِح َربَِّنا. اَطٍة َو�َشَجاَعة ¯ َتَناَزْل َواٱْر�َص َعْن �َشَعاِئِر ِخْدَمِتَنا. ِباملَ�شِ َب�شَ

اآية التناول                      متى 18: 3
َمَوات«. رُيوا ِمْثَل الأَْطَفاِل، َلْن َتْدُخُلوا َمَلُكوَت ال�شَّ : »اإِْن مَلْ َتْرِجُعوا َفَت�شِ بُّ َيُقوُل الرَّ  

�سالة بعد التناول
َتَناُل  َوَجَعَلْتَها   ¯ َتِريْزَيا،  َة  ي�شَ الِقِدّ اإَِلْيَك  َجَذَبْت  الَِّتي  املَحبَِّة  َلِهيَب  َنا  ُنُفو�شِ يِف  َفْلُي�ْشِعْل   X �ص  املَُقدَّ الُقْرَباِن  �رِشَّ   ، َربُّ َيا  َتَناَوْلَنا،   

يِح َربَِّنا. َرْحَمَتَك ِللنَّا�ِص اأَْجَمِعني. ِباملَ�شِ


