
15 ت�رشين الأول
القّدي�سة تريزيا لي�سوع، البتول ومعّلمة الكني�سة                       تذكار

S. Teresiæ a Iesu, virginis et Ecclesiæ doctoris

ْت اإىل رهبنِة الكرمل، فخَطْت ُخُطواٍت جبَّارًة على طريِق الكمال. ناَلْت من الّرّب ِخرباٍت �شوفيًَّة وُمكا�شفاٍت  ُوِلَدْت يف مدينِة اآِڤيال يف اإ�شبانيا عام 1515 م. ان�شمَّ
ة، ولكنَّها بقَيْت ثابتًة حتى تغلَّبت على كلِّ �شيٍء ب�شجاعة. طاَفْت يف اأوروبا، وَبَنْت كثرًيا مَن الأديرة. لها موؤلفاٌت  ْت ل�شعوباٍت جمَّ �شَ اإلهيَّة. بداأْت اإ�شالَح رهبنِتها فتعرَّ
كثريٌة، ذاُت مكانٍة مرموقٍة يف الأدِب الإ�شبايّن. َتبدو يف كُتِبها معلَِّمًة يف احلياِة الروحيِة، فيها تروي اٱختباراِتها ال�شخ�شيَة يف احلياِة ال�شوفّية. ُيقاُل اإّنها من اأعَظِم الّن�شاِء يف 
التقومي  اليوم الذي جرى فيه تعديل  ليلة 4 ت�رشين الأول )نوفبمر(، وهو  �س بالقرب من مدينة �َشَلمانكا، وذلك يف  اآلبا دي تورِّ الّرّب عام 1582 يف  التاريخ. رقَدْت يف 
َي اهلَل واأْن نناَل منُه ِنعًما كبريًة،  اليولياين، ليوافق يوم 15 ت�رشين الأول بح�شب التقومي الغريغوري. اأعلَنها البابا بول�ُس ال�شاد�ُس معّلمًة للكني�شة. من اأقواِلها: »اإذا اأَرْدنا اأن ُنر�شِ
ريُق الذي  وفّيِة. هذا هو الطَّ ِل وامل�شاهدِة ال�شُّ ِة التاأمُّ ْلنا اإىل ِقمَّ �شة ... يجُب اأّل نبحَث عن طريٍق اآخَر، حتى ولو و�شَ فهو يريُد اأْن نناَل هذه النِّعَم عن طريِق طبيعِته الإن�شانّيِة املقدَّ

ندُخُله اآمِننَي ُمطمِئنِّني«.
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ىَل اهلِل، الإَِلِه احَلّي. ي اإِ ي، اأَيَُّها الإَِله. َظِمَئْت َنْف�شِ ُبو اإَِلْيَك َنْف�شِ َكَما َيُتوُق الأَيُِّل اإِىَل َجَداِوِل الـِمَياِه، َكَذا َت�شْ  

�سالة اجلماعة
يِلّي، X َهْب َلَنا اأَْن  ِة اإِىَل �َشِبيٍل َجِديٍد يِف اْلَكَماِل الإِْنِ َة ِتِريْزَيا الأَِڤيِليََّة، لإِْر�َشاِد الَكِني�شَ ي�شَ و�ِس الِقدِّ ، َيا َمْن اأََقْمَت ِبُروُحَك الُقدُّ اللَُّهمَّ  
يِح اٱْبِنَك ¯ الإَِلِه احَليِّ املَاِلِك َمَعَك َوَمَع  وَع املَ�شِ َطِرَم ِمْثَلَها َرْغَبًة يِف الَقَدا�َشِة احَلِقيِقيَّة. ِبَربَِّنا َي�شُ َماِوّي ¯ َوَن�شْ ى َداِئًما ِبَتْعِليِمَها ال�شَّ َنَتَغذَّ

ُهور. وِح الُقُد�س X اإِىَل َدْهِر الدُّ الرُّ
ال�سالة على القرابني

�َشْتَها  َبْت َلَك َحَياَتَها، َوَكرَّ ِة ِتِريْزَيا الأَِڤيِليَّة ¯ مَلَّا َقرَّ ي�شَ ى َعِن الِقِدّ �شَ ْيَت ُكلَّ الرِّ بَّ الَب�رَش، X َيا َمْن َر�شِ ، َيا ُمِ بُّ َتَقبَّْل َقَراِبيَنَنا، اأَيَُّها الرَّ  
يِح َربَِّنا. �َشة. ِبالـَم�شِ ْدَمِتَك الـُمَقدَّ ِلِ
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َتَغنَّى ِبََراِحِم املَْوىَل، َواأُْعِلُن اأََماَنَتَك ِبَفِمي ِجياًل َفِجيال. اإِىَل الأََبِد �َشاأَ  

�سالة بعد التناول
َتِريْزَيا  ِة  ي�شَ الِقِدّ ِمَثاِل  َعَلى  َلَها،  َوَهْب   X احَلّي،  َماِء  ال�شَّ ُخْبِز  ِمْن  اأَ�ْشَبْعَتَها  َوالَِّتي  َلَك،  اِجَدِة  ال�شَّ اأُ�رْشَِتَك  اإِىَل  َربََّنا،  الإَِلُه  اأَيَُّها  ُاْنُظْر،   

يِح َربَِّنا. َ ِبََراِحِمَك اإِىَل الأََبد. ِبالـَم�شِ الأَِڤيِليَّة، ¯ اأَْن ُتَرنِّ


