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القّدي�سان �سمعان ويهوذا، الر�سولن         عيد

SS. SIMONIS ET IUDÆ, APOSTOLORUM

ب بـ »الغّيور«.  �سل. مل تردنا عنه معلوماٌت وافيٌة �سوى اأنَّه ُوِلَد يف قانا اجلليل )كفركّنا(، وكان ُيلقَّ ُيذَكُر اٱ�سُم �سمعاَن الر�سوِل يف املقاِم احلادي ع�رش يف الئحة اأ�سماء الرُّ
َك َلنا وال ُتْظِهُرها  ، ما االأمُر حتَّى اإنََّك ُتظِهُر َنْف�سَ او�س«. وهو الذي األقى على ي�سوَع، يف الع�ساء االأخري، ال�سوؤاَل: »يا َربُّ اأّما يهوذا، فهو غري االإ�سخريوطي، يلّقب بـ »تدَّ

للعامَل؟«. فـاٱ�سَتحقَّ ِمن ي�سوَع هذا اجلواَب الواِعد: »اإذا اأحبَّني اأَحٌد َحِفَظ َكالمي، َفاأحبَُّه اأبي، وناأتي اإليِه، فَنجَعُل َلنا ِعْنَدُه ُمقاًما« )يوحنا 23-22:14(

اآية الدخول
َجُهْم ِباملَْجِد االأََبِدّي.  ا َواٱْخَتاَرُهْم، َوَتوَّ بُّ ُحًبّا َخاِل�سً وَن، الَِّذيَن اأََحبَُّهُم الرَّ ي�سُ َجاُل الِقدِّ َهوؤُاَلِء ُهُم الرِّ  

ُيتلى ن�سيد املجد هلل يف العلى.
�سالة اجلماعة

ْمَعاَن َوَيُهَوَذا، ¯ اأَْن ُتْنِعَم  ْيِ �سِ ي�سَ َفاعِة الِقِدّ �ُسِل االأَْطَهار، X َن�ْساأَُلَك، ِب�سَ ِل الرُّ و�ِس، ِبَف�سْ ، َيا َمْن َوَهْبَت َلَنا َمْعِرَفَة اٱ�ْسِمَك الُقدُّ اللَُّهمَّ  
يِح اٱْبِنَك ¯ االإَِلِه احَليِّ املَاِلِك َمَعَك  وَع املَ�سِ ُعوِب، ِباإمَياِنِهْم ِبَك، اأَْنَت اخَلاِلُق َواملَُخلِّ�س. ِبَربَِّنا َي�سُ ْن َتْنُمَو ُكلَّ َيْوٍم َبْيَ ال�سُّ ة، ِباأَ َعَلى الَكِني�سَ

ُهور. وِح الُقُد�س X اإَِل َدْهِر الدُّ َوَمَع الرُّ
القراءة الأوىل

»ُبنيتم على اأ�سا�س الر�سل«
قراءة من ر�سالة القدي�س بول�س الر�سول اإل اأهل اأف�س�س          2: 22-19

�ُسِل واالأَنبياء،  ي�سي، ومن اأهل َبيِت اهلل؛ ُبنيُتم على اأَ�سا�ِس الرُّ اأَيُّها االخوة: َل�سُتم َبعَد الَيوِم ُغَرباَء اأو ُنَزالء، بل اأَنُتم من ابناِء َوَطِن الِقدِّ  
ّب؛ وِبه اأَنُتم اأَي�سًا ُتبَنوَن معًا، ِلَت�سريوا  �سًا يف الرَّ ه؛ الأَنَّ ِبِه ُيحَكُم ُكلُّ ِبناٍء وَيرَتِفع، ِلَيكوَن َهيكاًل ُمقدَّ اأوَيِة هو امل�سيُح ي�سوُع َنف�سُ وَحَجُر الزَّ

وح.       -كالم الرب َم�سِكنًا هلِل يف الرُّ
املزمور 18                     3-2، 5-4

يف الأَر�ِض كلِّها ذاَع َمنِطُقهم الردة )5اأ( 
نَعْت يداه ماأواُت َتْنِطُق مبجِد اهلل ¯ والف�ساُء ُيخِبُ مبا �سَ ال�سَّ  1

النَّهاُر للّنهاِر ُيعِلُن اأمَره ¯ واللَّيُل ِللَّيِل ُيذيُع َخَبه.  
لي�س حديُثها بالقوِل وال بالكالم ¯ الَّذي مل َي�سمْع بِه االأَنام  2

بل يف االر�ِس ُكلِّها �ساَع َمْنِطُقها ¯ ويف اأَقا�سي املعمورِة كالُمها.  
هللويا

هللويا. هللويا. اإِيَّاك، اأنت االإِلُه َنَدح؛ اإِليَك،  
�ُسِل املَجيدين. هللويا. بُِّح جوَقُة الرُّ بُّ َنرَفُع َحمدا، اإِيَّاَك ُت�سَ اأَنَت الرَّ

الإجنيل املقد�ض
اهم ر�سال« »اختار منهم اثني ع�رش �سمَّ

X ف�سل من ب�سارة القدي�س لوقا االإجنيلي الب�سري          6: 19-12
الِة هلل. وملَّا َطَلَع ال�سباح دعا َتالميَذه، فاختاَر ِمنُهُم اإثّني  لِّي؛ فاأَْحيا اللَّيَل ُكلَُّه يف ال�سَ يف ِتلَك االأيَّام، َذَهَب ي�سوُع اإل اجَلَبِل ِلُي�سَ  
اه ُبطُر�س، واأنَدراأو�س اأَخوه، وَيعقوب ويوحنَّا، وفيِلبُّ�س وَبرُتُلماأو�س، وَمتَّى وتوما، ويعقوُب بُن  ْمعان و�َسمَّ اهم ُر�ُساًل، وهم: �سِ َع�رَشَ �َسمَّ

معاُن الَّذي ُيقاُل َله الَغيور، وَيهوذا بُن َيعقوب وَيهوذا االإِ�سَخريوِطيُّ الَّذي انَقَلَب خاِئنًا. َحْلفى و�سِ
عب ِمن َجميِع الَيهوديَّة، واأوَر�سليم،  ط، وُهناَك َجماَعٌة َكثريٌة ِمن َتالمِيذه، وَح�سٌد َكبرٌي من ال�سَّ ُثمَّ َنَزَل مَعهم فَوَقَف يف َمكاٍن ُمنَب�سِ  



ُكلُُّه  ُي�سَفون. وكاَن اجَلمُع  ُة  النَِّج�سَ الَّذيَن َتخِبُطهُم االأَرواُح  ِهم. وكاَن  اأَمرا�سِ اأوا من  ِلَي�سَمعوُه ويُبَ و�ساِحِل �سوَر و�سَيدا، وَلَقد جاوؤوا 
ًة َكاَنت َتخُرُج ِمنُه فُتِبُئُهم َجميعًا.             -كالم الرب ه، الأَنَّ ُقوَّ ُيحاأوُل اأَن َيلِم�سَ

ال�سالة على القرابني
ْلَنا ِلالْحِتَفاِل ِباالأَ�رْشَاِر  َلَواِتَنا، اأَيَُّها االإَِلُه َربَُّنا، ¯ َواأَهِّ ْمَعاَن َوَيُهَوَذا، X َتَقبَّْل �َسَعاِئَرَنا َو�سَ �ُسوَلْيِ �سِ ْيِ الرَّ ي�سَ يِف اإِ�َساَدِتَنا الَيْوَم مِبَْجِد الِقِدّ  

يِح َربَِّنا. �َسِة. ِبالـَم�سِ الـُمَقدَّ
مقّدمة ال�سالة الإفخار�ستيّة: مقّدمة الر�سل  )332(.

اآية التناول                يوحنا 14: 23
: »اإَِذا اأََحبَِّني اأََحٌد، َحِفَظ َكاَلِمي، َفاأََحبَُّه اأَِبي، َوَناأِْتي اإَِلْيِه، َفَنْجَعُل َلَنا ِعْنَدِه ُمَقاًما«. بُّ َيُقوُل الرَّ  

�سالة بعد التناول
ْمَعاَن  �سِ �ُسوَلْي  الرَّ ْيِ  ي�سَ الِقِدّ اِل�ْسِت�ْسَهاِد  الَيْوَم  َتْكِرمِيَنا  َوِبَحقِّ  الُقُد�ِس،  وِح  ِبالرُّ ُلَك  َفَن�ْساأَ  X َرّب،  َيا  �َسِة،  ـَُقدَّ امل َماِئَدِتَك  اإَِل  َجَل�ْسَنا   

يِح َربَِّنا. بَِّتَك َطَواَل االأَيَّام. ِبالـَم�سِ َيا يِف َمَ َوَيُهَوَذا، ¯ اأَْن َنحَّ


