
4 ت�رشين الأول
القّدي�س فرن�سي�س الأ�سيزي      S. Francisci Assisiensis                   تذكار

ُوِلَد يف مدينِة �أ�سيزي يف �إيطاليا عام 1182 م. عا�َش �سباًبا الهًيا وكان يرغُب يف �أن ي�سرَي فار�ًسا. ��سرتَك يف حرِب �أ�سيزي �سّد پريوجا فوقع �أ�سرًي� فيها. بعد �إطالِق 
ِه، ليقتفَي  �رس�ِحه، تعّرَف على و�قِع مر�سى �لَبَ�ِش فبد�أ بخدَمِتهم، وِمن خالِلهم بد�أ يهتِدي �إىل �هلل. بعَد وقٍت ي�سرٍي تنازَل عن �أمو�ِل و�لِدِه مّتخًذ� ف�سيلَة �لفقِر عرو�ًسا لنف�سِ
�آثاَر �مل�سيح. �أخَذ يِعُظ يف كلِّ مكان باالإجنيِل د�عًيا �لنا�َش �إىل حبِّ �هلِل، بفرٍح وب�ساطة. ��ستهَر مبحّبِته �لكونّيِة �ل�ساملِة، فكاَن يدعو �خلليقَة باأجمِعها لت�سبيِح �هلل. �جتمَع حوَلُه 
نو� جماعًة رِغَبْت يف �لعي�ِش على مثاِل �لر�سل، �سّماها جماعَة »�الإخوة �الأ�ساغر«، �أو ما ُيعرف �ليوم برهبنِة �لفرن�سي�سكان. و�سَع قو�نيَنها �لتي ناَلْت  �لعديُد من �لرفاق، فكوَّ
ا رهبنًة ن�سائية، و«�لرهبنة �لثالثة« للعلمانيني. عام 1219حجَّ �إىل �الأماكِن �ملقّد�سِة، وق�سى فيها ويف �سوريا وم�رس بع�َش �الأ�سهِر، حيث  �َش �أي�سً مو�فقَة �لكر�سّي �لر�سويّل. �أ�سَّ
�لتقى بال�سلطاِن �لكامل وحاوَره. ناَل، قبَل وفاِتِه ب�سنَتني، نعمَة �سماِت �مل�سيح على جبل �لڤرينا. َرقَد يف �لرّب عام 1226. ظلَّ رهباُنُه يحر�سوَن �الأماكَن �ملقد�سة حتى عام 
يُّها  ْل، �أَ ��َش �الأماكِن �ملقّد�سِة بـاٱ�سم �لعامل �لكاثوليكي. من �أقو�ِلِه: »َتاأَمَّ 1342، حيث و�فَق �لبابا كليمن�ش �ل�ساد�ش، بب�َءٍة بابويٍة، على وجوِدهم هذ�، وعلى �أن يكونو� ُهم ُحرَّ

وح«.  ُد، َوَعلى ِمثاِلِه هَو ِمْن َحْيُث �لرُّ َنَعَك َعلى �سوَرِة �ٱبِنِه �حَلبيِب، ِمْن َحْيُث �جَل�سَ �الإِن�ساُن، َعَظَمَة �ملَْرَتَبِة �لَّتي َرَفَعَك �إَِلْيها �هلُل: َفَقْد َخَلَقَك َو�سَ

اآية الدخول
اِنِه. اَر َفِقرًي� ُمْعَوًز�، َلِكنَّ �هلَل َقِبَلُه يِف �أَْح�سَ ي�َش َهَجَر َبْيَتُه، َوَتَرَك ِمرَي�َثُه؛ َو�سَ �إِنَّ َرُجَل �هلِل َفَرْن�سِ  

�سالة اجلماعة
ع X �رِسْ ِبَنا ُكلَّ َيْوٍم َعَلى ُخَطاه ¯ فَنَتَبَع  يِح �لَفِقرِي �لـُمَتَو��سِ وَرًة َحيًَّة ِلْلَم�سِ يِزيُّ �سُ ي�ُش �الأَ�سِ ي�ُش َفَرْن�سِ اَر �لِقِدّ ، َيا َمْن ِبِنْعَمِتَك �سَ �للَُّهمَّ  

ُهور. وِح �لُقُد�ش X �إِىَل َدْهِر �لدُّ يَح َوَنْحَيا َمَعُه يِف ُحبٍّ َو�ٱْبِتَهاج. ُهَو �الإَِلُه �حَلّي ¯ �لـَماِلُك َمَعَك َوَمَع �لرُّ �لـَم�سِ
القراءة الأوىل

مات ي�سوع« »�ن ج�سدي مو�سوم ب�سِ
قر�ءة من ر�سالة �لقدي�ش بول�ش �لر�سول �إىل �أهل غالطية          6: 18-14

�أَيُّها �الإِخوة:  
لوبًا ِعنَد �لعامَل.  لوبًا ِعْندي، و�أَ�سَبْحُت �أَنا َم�سْ ليِب َربِّنا ي�سوَع �مل�سيح! وِبه �أَ�سبَح �لعامَلُ َم�سْ ا �أَنا، فَمعاَذ �هلِل �أَن �أَفَتِخر، �إِالَّ ِب�سَ �أَمَّ  

يُء هو �خَلْلُق �جَلديد. يء، بِل �ل�سَّ فما �خِلتاُن ِب�سيء، وال �لَقَلُف ِب�سَ
ريَقة، وعلى �إِ�رس�ئيِل �هلل. حَمُة على �لَّذيَن َيَتبعوَن هِذِه �لطَّ الُم و�لرَّ و�ل�سَّ  
ماِت ي�سوع. دي َمو�سوٌم ِب�سِ نَّ �أََحٌد َعْي�سي َبعَد �لَيوم: �إِنَّ َج�سَ �سَ فال ُينغِّ  

فَعلى ُروِحكم، �أَيُّها �الإِخَوة، ِنعَمُة َربِّنا ي�سوَع �مل�سيح. �آمني.   -كالم �لرب  
املزمور 15                 1-2�أ و 5، 8-7، 11

ُة مرياثي. اأَنَت، يا رّب، ِح�سَّ �لردة )عن 5�أ( 
م ، �حَفظني ¯ الأّن ِبَك ُمعَت�سِ �للَُّهمَّ  1
X »ّب: »�إِنََّك �أَنَت �َسيِّدي ُقلُت ِللرَّ  

اِمُن ِلَن�سيبي« ُة مري�ثي ¯ �أَنَت �ل�سَّ بُّ َحّظي َوِح�سَّ �لرَّ  
بَّ �لَّذي َهد�ن ¯ ور�َحْت ُكلَيـتاي حتَّى يف �للَّيِل ُتنِذر�نني �أَُمُِّد �لرَّ  2

بَّ َدومًا ُن�سَب َعيني ¯ لن �أََتَزعَزَع الأَنَُّه من عن َييني. جَعلُت �لرَّ  
 X يل �ُسُبَل �حَلياة ُ �َسُتَبنيِّ  3

ويف َح�رَسِتَك �لَفَرُح �لَعميم ¯ وَعن َييِنَك �لنَّعيُم �ملُقيم.  
هللويا             عن متى 11: 25

مو�ِت و�الأَر�ش، هللويا. َتباركَت، �أَيُّها �الآب، ربَّ �ل�سَّ  
غاِر �أَ�رس�َر �مللكوت. هللويا. يا من َك�سَف لل�سِّ



الإجنيل املقد�س
»�خفيت هذه عن �حلكماء وك�سفتها لل�سغار«

X ف�سل من ب�سارة �لقدي�ش متى �الإجنيلي �لب�سري       11: 30-25
مان: َتكلَّم َي�سوع فقال: يف ذِلَك �لزَّ  

غار. َنَعم، يا  خَفْيَت هذه �الأَ�سياَء على �حُلكَماِء و�الأَذِكياء، وَك�سْفَتها ِلل�سِّ مو�ِت و�الأَر�ش، على �أَنََّك �أَ »�أَحَمُدَك، يا �أََبِت، َربَّ �ل�سَّ  
َن َلَديَك. �أََبِت، هذ� ما َح�سُ

َفه َله. قد �َسلََّمني �أَبي ُكلَّ �َسيء، فما ِمن �أحٍد َيعرُف �البَن �إِالَّ �الآب، وال ِمن �أحٍد َيعرُف �الآَب �إِال �البن، ومن �َساَء �البُن �أَن َيك�سِ  
�حَة  ُع �لقلب، جِتدو� �لرَّ َتعالو� �إِيلَّ جميعًا، �أَيُّها �ملُرهقوَن و�ملُثقلوَن، و�أَنا �أُريُحكم. �حِملو� نريي، َوَتَتلمذو� يل، فاإِنِّ وديٌع ُمتو��سِ  

كم؛ الأَنَّ نريي َلطيف، وِحملي َخفيف«.         -كالم �لرب لنفو�سِ
ال�سالة َعَلى لقرابني

ي�ُش ِبُكلِّ  ي�ُش َفَرْن�سِ �ش ¯ �لَِّذي �ُسِغَف ِبِه �لِقِدّ ِليِب �ملَُقدَّ َلَنا اِلإَِقاَمِة �رِسِّ �ل�سَّ �إَِلْيَك َنْرَفُع َهِذِه �لَقَر�ِبنَي، َيا َربََّنا X َوَنْحُن َن�ْساأَُلَك �أَْن ُتوؤَهِّ  
يِح َربَِّنا. َقْلِبه. ِباملَ�سِ

متى 5: 3 اآية التناول          
َمَو�ت. وِح، َفاإِنَّ َلُهْم َمَلُكوَت �ل�سَّ ُطوَبى ِلُفَقَر�ِء �لرُّ  

�سالة بعد التناول
�ُسوِليَّة ¯  ِة �لرَّ ، يِف �لـَمَحبَِّة َو�لَغرْيَ يِزيَّ ي�َش �الأَ�سِ ي�ش َفَرْن�سِ �َساِت �لَِّتي َتَناَوْلَناَها X �أَْن َنْقَتِدَي مِبَثاِل �لِقِدّ ، ِبَحقِّ َهِذِه �ملَُقدَّ �أَْعِطَنا، َيا َربُّ  

يِح َربَِّنا. اَل�ِش �لنَّا�ِش �أَْجَمِعني. ِبالـَم�سِ َفَنْجِنَي ِثَماَر ُحبَِّك َلَنا، َوَنْبِذَل ُنُفو�َسَنا خِلَ


