
17 ت�رشين الأول 
القّدي�س اأغناطيو�س الأنطاكي، الأ�شقف وال�شهيد                     تذكار

S. Ignatii Antiocheni, episcopi et martyris

روما  بعد  الأوىل،  القرون  يف  امل�سيحية،  املراكز  اأهّم  ثالَث  اأنطاكية،  كر�سّي  على  بطر�َس  القّدي�س  وخليفَة  الر�سوِل،  ليوحّنا  تلميًذا  كاَن  اهلل«.  »حامل  بـ  ب  ُيَلقَّ
وال�سكندرية. كان على الأغلب وثنيًّا، مل يتمّتع باجلن�سية الرومانية. اهتدى اإىل الإميان وهو يف �سّن متاأخرة. اأمَر الإمرباطور طراياُن�س بـاٱ�سطهاِدِه، فـاٱقتادوُه اإىل روما لُيلقى 
ُد بع�َس املُعطياِت الَقّيمِة يف �ساأن تنظيم احلياة الكن�سية )دور الأ�ساقفة والكهنة وال�سمام�سة( واملبادئ  فري�سًة للوحو�س. يف رحلِته، كتَب �سبَع ر�ساِئَل اإىل كنائ�َس ُمتلفة. فيها َنِ
ًقا اإىل املوت  رًما بُحبِّ امل�سيِح، ُمت�سوِّ الأ�سا�سية للحياة امل�سيحية، اإذ كاَن ُيحّذر من هرطقة الغنو�سيني ويحثُّ الكنائ�َس على احلفاِظ على ِرباِط الَوحدة. ونراُه ِمن خالِلها ُم�سطَّ
من اأجِله. وكاَن له ما اأراَد، فقِد ا�سُت�سِهَد يف روما عام 107. جرى تكرمُيه يف اأنطاكية يف مثل هذا اليوم، منُذ القرِن الرابع. وِمن اأرَوِع ما ورَد يف ر�سائِله قوله: »َدعوين اأعاِنُق 
ة املحّبة، اأي الكني�سَة َجمعاء، واإنَُّه  ، َلُه َخريٌر يف داِخلي، يقول: »تعال اىل الآب!««، وقوِله يف كني�سِة روما: »اإّنها الكني�سُة التي تراأ�ُس اأُمَّ الّنوَر الَبهي. فلي�َس يفَّ اإلَّ ماٌء حيٌّ

يلزُم اأْن تقوَد جميَع الكناِئ�ِس يف الإميان«.

اآية الدخول               عن غالطية 2: 20-19
ِه  . اإِنَّ َحَياِتي ِهَي يِف الإِمَياِن ِباٱْبِن اهلِل، الَِّذي اأََحبَِّني، َوَجاَد ِبَنْف�سِ يُح َيْحَيا يِفَّ يِح. َفَما اأََنا اأَْحَيا َبْعَد َذِلَك، َبِل املَ�سِ ِلْبُت َمَع املَ�سِ َقْد �سُ  

ِمْن اأَْجِلي.
�شالة اجلماعة

َما  اإِىَل  ِاْلَتِفْت   X نَي  ي�سِ الِقِدّ َهَداِء  ال�سُّ َهاَدِة  ِب�سَ َوُتَزيُِّنَها   ، ِّيَّ ال�سِّ يِح  ـَ�سِ امل َد  َج�سَ َة،  الَكِني�سَ َتْبِني  َمْن  َيا  الَقِديُر،  الأََزيلُّ  الإَِلُه  اأَيَُّها   
وَع  َي�سُ ِبَربَِّنا  َداِئًما.  َلَنا  َعْوًنا  الآَلَم  َهِذِه  َواٱْجَعْل   ¯ َوالَكَراَمة،  ِبالَعْظَمِة  َلْتُه  َكلَّ يَدٍة  َمِ اآَلٍم  ِمْن   ، ْنَطاِكيُّ الأَ ْغَناِطيو�ُس  اأَ ي�ُس  الِقِدّ َقا�َساُه 

ُهور. َدْهِر الدُّ اإِىَل   X الُقُد�س  وِح  الـَماِلِك َمَعَك َوَمَع الرُّ ¯ الإَِلِه احَليِّ  اٱْبِنَك  يِح  الـَم�سِ
ال�شالة على القرابني

يِح، ¯  َب َذاَتُه ِحْنَطًة ِللَم�سِ ي�ِس اأَْغَناْطُيو�َس الأَْنَطاِكّي، اإِْذ َقرَّ ْرَت ِبالِقِدّ ، X َيا َمْن �ُسِ ِلَتَنْل َتْقِدَمُة ِخْدَمِتَنا ُحْظَوًة يِف َعْيَنْيَك، َيا َربُّ  
يِح َربَِّنا. ِبَح ِباِل�ْسِت�ْسَهاِد ُخْبًزا َنِقيًّا َوُقْرَباًنا َطاِهًرا. ِباملَ�سِ ِلُي�سْ

اآية التناول
ِبَح ُخْبًزا َنِقيًّا. اِرَيِة، ِلأُ�سْ يِح: َفْلَتْطَحنِّي اأَْنَياُب الُوُحو�ِس ال�سَّ اأََنا ِحْنَطُة املَ�سِ  

�شالة بعد التناول
ي�ِس  الِقِدّ مِلَوِلِد  ِذْكِرَنا  يِف  َماِئَدِتَك،  ِمْن  الَيْوَم  َتَناَوْلَناُه  الَِّذي   X َماِوّي  ال�سَّ اخُلْبِز  ِبَهَذا  ِقَواَنا  ْد  َجدِّ َهَداِء،  ال�سُّ اإِْكِليَل  َيا   ، بُّ الرَّ اأَيَُّها   

يِح َربَِّنا. يِحيِّنَي ِا�ْسًما َوِفْعاًل. ِباملَ�سِ َفاَعِتِه اأَْن َنُكوَن َم�سِ َماء ¯ َوَهْب َلَنا ِب�سَ اأَْغَناْطُيو�َس الأَْنَطاِكيِّ يِف ال�سَّ


