
19 ت�رشين الأول
S. Pauli a Cruce, presbyteri            القّدي�س بول�س لل�صليب، الكاهن

ُوِلَد يف اإقليم ِليغوريا يف اإيطاليا عام 1694 م، من عائلٍة نبيلٍة كانت تعي�ُش اآنذاك اأزمًة اقت�سادية. يف فرتِة �سباِبه �ساعَد اأباه يف اأعماِل التجارة. كان يرغُب يف احلياِة 
�َش َرهبنة »رهبان ال�سليِب  الرهبانية، فزَهَد بكلِّ �سيٍء وطلَب الكماَل الإجنيليَّ واأخَذ يخُدُم الفقراَء واملر�سى. يف عام 1725، وباإذٍن من البابا بندكُت�ش الثالث ع�رش، اأ�سَّ
املقّد�ش واآلِم امل�سيح«، وهي ما ُيعرف اليوَم برهبنِة »الپا�سيوني�ست«، وقد اأرادها رهبنًة ُتعِلُن امل�سيَح امل�سلوب، واأهّميَة حياِة الت�سحية، يف زمٍن ن�سَي فيه بنو قوِمه قيمَة 
للنَّ�ساطاِت  َغ  ِف، وتفرَّ التق�سُّ اأعماَل  ه  نف�سِ النُّفو�ش: فر�َش على  فتابَع عمَل خدمِته خلال�ِش  البابا كاهًنا عام 1727،  َر�َسَمه  املَظاِهر.  تديُِّنهم طابُع  ال�سليِب وغَلَب على 
ريقِة  ، لأنَّنا بهذه الطَّ بِّ ُل يف اآلِم الرَّ �سات. َرقَد يف الرّب يف مدينِة روما عام 1775. ِمن اأقواِله: »اإنَّ اأف�سَل الأموِر واأقد�َسها هو التَّفكرُي والتَّاأمُّ �سولية، وبنى لذلَك املوؤ�سَّ الرَّ

ِ تتهلَُّل«. َْت، ويف ُحبِّها املتاألِّ ُد وجتعُل اآلَم احلبيب اآلَم النَّف�ِش املُِحبَّة... ومن َثمَّ فاإنَّ النَّف�َش املُِحبََّة تفرُح اإذا تاأملَّ ٌة توحِّ �ِش باهلل ... احلبُّ قوَّ اِد املقدَّ ُل اإىل التَّ ن�سِ

اآية الدخول              1 قورنت�ش 2: 2
ُلوب. يَح الـَم�سْ وَع الـَم�سِ يِح، َبْل َي�سُ وَع الـَم�سِ ْعِرَف �َسْيًئا َواأََنا َبْيَنُكْم، َغرْيَ َي�سُ اإِنِّ َلْ اأَ�َساأْ اأَْن اأَ  

�صالة اجلماعة
َفاَعِتِه َواِفَر ِنْعَمِتَك الإَلِهيَّة، ¯ َكْي  ِليِب اٱْبِنَك الَوِحيد، X ِلَي�ْسَتِمدَّ َلَنا ِب�سَ ي�ِش ُبوُل�َش ُحبًّا َفِريًدا ِل�سَ ، َيا َمْن َوَهْبَت ِلَكاِهِنَك الِقِدّ اللَُّهمَّ  
 X وِح الُقُد�ش يِح اٱْبِنَك ¯ الإَِلِه احَليِّ الـَماِلِك َمَعَك َوَمَع الرُّ وَع الـَم�سِ ٍة َو�َسَجاَعٍة َكلَّ َيْوم. ِبَربَِّنا َي�سُ ِليَبَنا َوَنْحِمَلُه ِبُجْراأَ َنْقَتِدَي ِبِه َفُنَعاِنَق �سَ

ُهور. اإِىَل َدْهِر الدُّ
ال�صالة على القرابني

ّب َوِقَياَمِتِه  ِليب، X َفاٱْمَنْحَنا َنْحُن الَِّذيَن ُنِقيُم اأَ�رْشَاَر اآَلِم الرَّ ي�ِش ُبوُل�َش ِلل�سَّ ِبيَحَة، اأَيَُّها الإَِلُه الَقِديُر، يِف ِذْكَرى الِقِدّ ُب َلَك َهِذِه الذَّ ُنقرِّ  
يِح َربَِّنا. َوام. ِباملَ�سِ رَيِتَنا َعَلى الدَّ ¯ اأَْن َن�ْسَهَد َلَها ِب�سِ

اآية التناول                1 قورنت�ش 1: 23، 24
يٍح ُهَو ُقْدَرُة اهلِل َوِحْكَمُة اهلل. ُلوٍب، ِبَ�سِ يٍح َم�سْ اإِنََّنا ُنَناِدي ِبَ�سِ  

�صالة بعد التناول
ْبَناَها الَيْوم، ¯  ِبيَحِة الَِّتي َقرَّ ْد ِقَواَنا ِبَهِذِه الذَّ لًِّيا َعِجيًبا، X �َسدِّ ي�ِش ُبوُل�َش جَتَ ِليِب يِف َحَياِة الِقِدّ َلّى �رِشُّ ال�سَّ ، َيا َمْن ِبِنْعَمِتَك جَتَ اللَُّهمَّ  

يِح َربَِّنا. اَل�ِش النَّا�ِش اأَْجَمِعني. ِباملَ�سِ ِة، خِلَ يَح اأََبًدا، َوَنْعَمَل، يِف الَكِني�سَ َفُناَلِزَم املَ�سِ


