
    2٩ أيـار 2022                            األحد السابع للفصح )ج(                              29/5/2022   
)وقوفًا( الدخول                    أنتيفونة 
واسَتِجْب  يب  إْرَأْف  ابتهايل،  إىل  َريبِّ  إسَتِمْع  ش: 
يل. قاَل فيَك فؤادي: »َوجَهُه إلَتِمسوا«، َوجَهَك، 

، ألَتِمُس؛ ال حتُجْب َوجَهَك عنِّي، هللويا. يا ربُّ
حتية الكاهن للشعب

وِح الُقُدِس،   ك: بِاْسِم اآلِب واِلْبِن والرُّ
      اإللِه الواِحد.              ش: آمني.

َكُة  ُة اهلل، وَشِ بَّ ك: نِْعَمُة َربِّنا َيسوَع املسيْح، وَمَ
وِح الُقُدس، َمَعكم َجيًعا. الرُّ

ش: َوَمَع ُروِحَك َأْيًضا.
َخطايانا،  لَِنْذُكْر  واألَخوات،  اإلْخَوُة  ا  أيُّ ك: 
لِِلْحتِفاِل  َأْهًل  َفَنكوَن  َعَلْيها،  وَنْنَدْم 

َسة.        )صمت  قصري( بِاأَلرساِر الـُمَقدَّ
ك: أنا أعَتُف )ك، ش:( هللِ القاِدِر َعىل ُكلِّ َشء، 
بِالِفكِر  َكثرًيا،  َخِطْئُت  بأنِّ  اإلخوة،  ا  أيُّ َوَلُكم 

والَقْوِل والِفْعِل واالْهال:       )يقرعون الصدور(
َخطيَئتي َعظيمة، َخطيَئتي َعظيمة، 

َخطيَئتي َعظيمٌة جًدا.
يَسِة َمرَيم، الدائَِمِة الَبُتوليَّة،   لِذلَِك َأطُلُب إىل القدِّ
ا  أيُّ وإَلْيكم  يسني،  والِقدِّ املالئَِكِة  َجيِع  وإىل 

بِّ إَلِنا. اإلْخَوة،  الصالَة ِمن أْجيل، إىل الرَّ
َغنا  وَبلَّ َزّلتِنا،  َلنا  َوَغَفَر  الَقدير،  اهلُل  نا  َرِحَ ك: 

احلياَة األَبِديَّة.                      ش: آمني.

ك: كرييا اليسون.     ش: كرييا اليسون.
ك: كريستا اليسون.       ش: كريستا اليسون.

ك: كرييا اليسون.      ش: كرييا اليسون.
ك: املجُد هللِ يف الُعىل 

الم - لِلناِس الَّذيَن  )ك، ش:( َوَعىل األْرِض السَّ
ة. - ُنَسبُِّحَك - ُنباِرُكَك - َنْسُجُد َلَك  ِبِم املَسَّ
ِدَك -  َمْ أْجِل َعظيِم  َنْشُكُرَك ِمن  ُدَك -  ُنمجِّ  -
اموي - اإللُه اآلُب  بُّ اإلله - املِلُك السَّ ا الرَّ أيُّ
، اإلبُن الَوحيد  بُّ ا الرَّ القاِدُر عىل كلِّ َشء - أيُّ
َل اهلل  بُّ اإلَله - يا َحَ ا الرَّ - َيُسوُع املسيح - أيُّ
إْرَحنا    - العامل  خطايا  حاِمَل  يا   - اآلب  واْبَن 
ا  عنا - أيُّ - يا حاِمَل َخطايا العامل - إْقَبْل َتَضُّ
أِلنََّك   - نا  إْرَحْ  - اآلب  يمنِي  َعن  ِمن  اجلالُِس 
بُّ  الرَّ َوْحَدَكَ  أْنَت  وس،  الُقدُّ َوْحَدَك  أْنَت 
َمَع   - املسيح  َيُسوُع  يا   - الَعيّل  َوْحَدَك  أْنَت   -

ِد اهلِل اآلب. - آمني.  وِح الُقُدس - يف َمْ الرُّ
الصلة اجلامعة

 ، ربُّ يا  ُأنُظر،  وجيز(  صمت  )وبعد  لُنصلِّ  ك: 
نُؤمُن  اّلذيَن  نحُن  َصَلواتِنا،†  إىل  الَعطِف  بعنِي 
َص اجلنِس الَبرشيِّ جالٌِس عن يمينَِك يف  بأنَّ ُملِّ
َبيَننا  بُوُجوِدِه  َنشُعُر  واجَعْلنا  واجللل،*  املجِد  
ُكلَّ األيام، كام َوَعَد، إىل انِقضاِء العامل. هو  اّلذي 
وِح الُقُدِس إَلًا،† إىل  يا َويمِلُك َمَعَك ومع الرُّ َيْ

هور.                               ش:  آمني. َدْهِر الدُّ

نداء  األحد
حيثما اجتمَع اثنان أو ثالثة باسمي، كنُت هناك بينهم.

»فليكونوا بأجمعهم واحدا«



ــه  قــدرة اهلل وجمــده يظهــران عنــد استشــهاد اســطفانس أول الشــهداء وبطلب
الصفــح لقاتليــه عــىل مثــال ســيده الــرب يســوع املعلــق عــىل الصليــب القراءة اأُلولى

قراءٌة من َأعامِل الرُسل                                                                                    )7: 60-55(
ام: يف تلك األَيَّ

وِح الُقُدس، فرَأى َمَد اهللِ، ويسوَع قاِئاًم  امء وُهو ُمَتِلٌئ ِمَن الرُّ َق إِسطِفاُنس إىِل السَّ َحدَّ
مواِت ُمَتَفتَِّحة، وابَن اإِلنسان قاِئاًم عن َيمني اهلل«. عن َيمنِي اهلل، فقال: »ها إِنِّ َأرى السَّ

وا آذاَنم، وَهَجموا عَليه َهجَمَة َرُجٍل واِحد. فَدفعوُه  فصاحوا ِصياحًا شديدًا، وَسدُّ
هود، فَخَلعوا ثِياَبم ِعنَد َقَدَمي شابٍّ ُيْدعى  ا الشُّ إىِل خاِرِج امَلدينِة وَأَخذوا َيرُجوَنه. َأمَّ
شاول. وَرَجوا إِسطِفاُنس وُهو َيْدعو فَيقول: »َربِّ يسوع، َتقبَّْل روحي«. ُثمَّ َجثا وصاَح 
بَِأْعىل َصوتِه: »يا رّب، ال حَتُسْب عَليهم هذِه اخلَطيَئة«. وما إِن قاَل هذا حتَّى َرَقد.         

ّب.                                               ش: الُشْكُر هلل.                    - كلُم الرَّ

ة: َمَلْكَت عىل األرِض كلِّها، الردَّ
. ـها الَعلـــِيُّ ـــها،  أ.يُّ .            َمـَلْكَت عىل األْرِض ُكــلِّ ا الَعِلّ             أيُّ

، فلَتبَتِهِج األَرض،  ولَتفَرِح اجُلُزُر الَكـثيــــَرْة،*  بُّ َمَلَك الرَّ  ١

           الَعـْدُل   واإِلنصاُف  ِقواُم   َعْرِشـِه.

ُعوِب َجلَلُه،*  َوَقْد َأْعَلنَِت الَسمواُت َعْدَلُه، َوشاَهَدْت ُكلُّ الشُّ  2

دا. َكْع َلُه ُسجَّ ا ُكلُّ امَللئَِكِة، َفْلَتْ           َأمَّ

ا،*  ، َعلٌّ َفْوَق األَرِض ُطرَّ إِنََّك، َأْنَت يا َربُّ  3
ة.           ُمَتعاٍل َفْوَق َجيِع اآلِلَ

96 )1 و 2ب، 6 و7ج،9( مزمور الردة
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األحيــاء  ليديــن  آت  يســوع،  الــرب  الذبيــح،  واحلمــل  الرؤيــا؛  ســفر  خامتــة  إهِنــا 
واألمــوات. فلنكــن دائــاًم عــىل أهبــة اإلســتعداد هاتفــني: آمــني! تعــال، أيــا الــرب يســوع

قــراءة مــن رؤيــا القديــس يوحنــا الرســول                     )22: 14-12، 17-16، 20(

سمعُت، َأنا يوحنَّا، َصوتًا يقوُل يل:
َأنا  بَِعَمِله.  واِحٍد  ُكلَّ  بِه  َأْجزي  الَّذي  اجلَزاُء  ومعي  َعَجل،  عىل  آٍت  »هاَءَنذا 
ُل واآلِخر، والبِداَيُة والنِّهاَية. طوبى لِلَّذيَن َيغِسلوَن ُحَلَلهم،  األَلُِف والياء، واألَوَّ

ْلطاَن عىل َشَجَرِة احلَياة، وَيدُخلوا امَلدينََة ِمَن األَْبواب! لَِينالوا السُّ

َأنا  الَكناِئس.  َشأِن  األُموِر يف  ِبِذه  ِعندكم  لِيشَهَد  َمالكي  َأرَسلُت  َيسوع،  َأنا 
باح«. اِهُر يف الصَّ ِة داُود، والَكوَكُب الزَّ يَّ َفْرٌع ِمن ُذرِّ

وُح والَعروس: »َتعاَل!« َمن َسِمَع فلَيُقْل: »َتعاَل!« وَمن كاَن َعْطشاَن  َيقوُل الرُّ
غَبة، فْلَيسَتِق ماَء احلَياِة َمَّانًا. فْلَيأِت؛ وَمن كاَنت َله الرَّ

َيقوُل الَّذي َيشَهُد ِبذه األُمور: »َأَجل، إِنِّ آت ٍعىل َعَجل«.

بُّ َيسوع. ا الرَّ آمني! َتعاَل، َأيُّ

ّب.                                                ش: الُشْكُر هلل.             - كلُم الرَّ

هللويا                                                                                                   )عن يوحنا 14: 18(
ّب: لن َأدَعكم يتامى،* هللويا. هللويا. يقوُل الرَّ

بل َأرِجُع إليكم، فيفَرُح َقلُبكم. هللويا.

القراءة الثانية



إنقســام املســيحيني هــو شــك وشــهادة عكســية عــىل إيامهنــم، وحدهتــم هــي 
تأكيــد عــىل صحــة رســالة املســيح ووحــدة الثالــوث األقــدس ومبتــه لنــا اإلنجيل المقدس

X فصل من بشارِة القديس يوحنا اإلنجيل البشري                     )17: 26-20(

امء، وصىلَّ قائاًل: يف ذلك الزمان: َرَفَع يسوُع َعيَنيِه َنحَو السَّ

ذيَن ُيؤِمنوَن يب عن كالِمهم. »ال َأْدعو َلم َوحَدهم، بل َأْدعو َأيضًا لِلَّ
، يا َأَبِت، وَأنا فيك، َفْليكونوا ُهم َأيضًا فينا،  َفْلَيكونوا بَِأَجِعهم واِحدًا: َكام َأنََّك يِفَّ

لُِيؤِمَن العامَلُ بَِأنََّك َأنَت َأرَسلَتني.

 ، َوأنا َوَهبُت َلم ما َوَهْبَت يل ِمَن املَْجد، لَِيكونوا واِحدًا كام َنحُن واِحد: َأنا فيِهم وَأنَت يِفَّ
لَِيبُلغوا َكامَل الَوحَدة، وَيعِرَف العامَلُ َأنََّك َأنَت َأرَسلَتني، وَأنََّك َأحَببَتُهم َكام َأحَببَتني.

يا َأَبِت، إِنَّ الَّذيَن وَهبَتهم يل، ُأريُد َأن َيكونوا معي َحيُث َأكون، فُيعايِنوا ما َوَهبَت 
يل ِمَن املَجد، أَلنََّك َأحَببَتني َقبَل إِنشاِء العامَل.

ا َأنا فَقد َعَرفُتَك، وَعَرَف هؤالِء َأنََّك َأنَت َأرَسلَتني. يا َأبِت العاِدل، إِنَّ العامَلَ مل َيعِرْفَك؛ َأمَّ

ُة الَّتي َأحَببَتني إِيَّاها، وَأكوَن َأنا فيِهم«. ُفُهم بِه، لَِتكوَن فيهم املَحبَّ فُتهم بِاسِمَك وسُأَعرِّ َعرَّ
ا املسيح.                                   - كلم الرب.                    ش: التسبيُح َلَك أيُّ

ك: ُأوِمُن بإلٍه واِحد، 
َماِء  ، َخالِِق السَّ )ك و ش:(  آٍب َضابِِط الُكلِّ

َواألْرِض، ُكلِّ َما ُيـَرى َوَما اَل ُيـَرى. 
اللِه  اْبـِن  الَمِسيِح،  َيُسوَع  َواِحٍد  َوبَِربٍّ   
ُهور. الَوِحيِد، الَمْوُلوِد ِمَن اآلِب َقـْبـَل ُكلِّ الدُّ
ِمن  َحقٌّ  إَلٌه  ُنـوٍر،  ِمن  ُنـوٌر  إَلٍه،  ِمن  إَلٌه   
ُمَساٍو لآِلِب  َمْخُلوق،  َغيُر  َموُلوٌد  إَلٍه َحّق، 
في الَجْوَهر: الَِّذي بِِه َكاَن ُكلُّ َشْيء. الَِّذي 
ِمْن َأْجِلَنا َنْحُن الَبَشر، َوِمن َأْجِل َخاَلِصَنا، 

ماِء. َنـَزَل ِمَن السَّ
وِح الُقُدس،  ِة الرُّ َد بُِقـوَّ َوَتَجسَّ
ِمْن َمْرَيَم الَعْذَراِء، َوَتـَأنَّس. 

ا َعَلى َعْهِد بِياَلُطَس الُبـْنِطّي؛  وُصِلَب َعنَّ  
الِِث،  الثَّ الَيـْوِم  َوَقاَم في  َوُقبَِر،  َوَماَت  َم  َتـألَّ
َماِء،  السَّ إَلى  َوَصِعَد  الُكُتب،  في  َكَما 
َسَيْأتِـي  َوَأْيًضا  اآلب.  َيـِميِن  َعن  َوَجَلَس 
َواألْمَوات،  األْحَياَء  لِـَيِديَن  َعِظيٍم،  بِـَمْجٍد 

الَِّذي اَل َفـَناَء لُِمْلِكِه.
الُمْحيِـي:  بِّ  الرَّ الُقُدِس،  وِح  َوبِالرُّ  
الـُمْنـَبـثِِق ِمَن اآلِب َوااِلْبـن. الَِّذي َمَع اآلِب 
د: اَلَناِطِق باأَلْنـبَِياء.  ـَُمجَّ َوااِلبِن ُيْسَجُد َلُه وي
َجاِمَعة،  َسة،  ُمَقدَّ َواِحَدة،  َوبَِكنِـيَسٍة   
َواِحَدٍة  ٍة  بِـَمْعُموِديَّ َوَنـْعَتـِرُف  َرُسولِـيَّة. 
الَمْوَتى،  ِقَياَمَة  ى  َوَنـَتـَرجَّ الَخَطاَيا.  لَِمْغِفَرِة 

ْهِر اآلتي.     آِميْن. َوالَحـَياَة في الدَّ



بالنسبة للكنائس التي احتفلت بعيد صعود الرب يوم اخلميس املايض، تقرتح الليتورجيا 
يف األحد السابع للفصح اجلزء األخري من صالة يسوع الكهنوتية الشهرية.

الفصل 17 إىل جزئني. يف اجلزء األول ُيصيّل  اّلتي تشغل  تنقسم هذه الصالة، 
يسوع من أجل نفسه، ويف اجلزء الثان من أجل تالميذه ويف اجلزء الثالث، اّلذي ُتقّدمه الليتورجيا اليوم  
ُيصيل يسوع من أجل اّلذين سوف يؤمنون به، أي نحن »ال أدعو لم وحدهم بل أدعو أيضا للذين يؤمنون 

يب عن كالمهم«.
يف هذا املقطع اإلنجييل، ُياطبنا يسوع مبارشة، وُيوصينا بمسرية احلياة املسيحية. يقول يسوع، يف املقام األّول، 
أن اإليامن، أي العالقة معه، ينترش بفضل تبشري املؤمنني »للذين يؤمنون يب عن كالمهم«. ليس اإليامن شأًنا خاًصا 
نحتفظ به ألنفسنا، بل جيب إيصاله وإعالنه. ال يعيش املؤمن لنفسه؛ حيث أّن اإليامن املسيحي يتعّزز وينمو عندما 
تتّم الشهادة له. عندما ينقل إنسان ما احلياة تنشأ حياة جديدة. ويكون هناك إيامن عندما ينقل إنسان ما هذا اإليامن 
لغريه. إنا رشيعة املسيحي. إن اإليامن اّلذي ال يتم تقاسمه، ينطفئ، ويموت. إّن األساس امُلكّون للهوية املسيحية 

هو أن نكون دائاًم مستعّدين للرد عىل كّل من يطلب منّا دليل ما نحن عليه من الرجاء.
هو  واألوضح  األول  العنرص  فقط.  عنارص  ثالثة  عند  نتوقف  )الكهنوتّية(،  الصالة  من  املقطع  هذا  من 
الصالة من أجل الوحدة، التي يتم التحدث عنها يف جيع أجزاء املقطع اإلنجييل “حتى ليكونوا بأجعهم واحدا«، 
»ليبلغوا كامل الوحدة«. إّن وحدة املؤمنني هي الشكل األول للبشارة وهذا ما جيعل الشهادة مصّدقة. ال يوجد 
هنا ذكر للوحدة االجتامعية، وال للجهد الذي يأيت منا، من القاعدة: »كام أنك يف، يا أبت، وأنا فيك«، »ليكونوا 
واحدا كام نحن واحد«. إّن الوحدة بني املؤمنني هي عالمة ورمز للوحدة بني يسوع واآلب. ترّص بشارة يوحنا 

كثرًيا عىل العالقة احلميمة بني اآلب ويسوع. هذه العالقة هي اخليط الناظم لإلنجيل كله.
وبعبارة أخرى، إذا تقاسمنا احلياة فيام بيننا وأوصلناها لآلخرين، وإذا حافظنا عىل الوحدة، فسوف 
نتشارك يف احلياة اإللية »ليكونوا هم أيضا فينا«. وهكذا متتد الوحدة بني اآلب ويسوع لتشمل املؤمنني 

الذين جيعلونا مرئية ومفهومة للعامل من خالل حمبتهم بعضهم البعض.
العنرص اآلخر هو أن هذه الوحدة ليست أمرا نظريا، ولكن عىل العكس من ذلك، جيب أن تكون ملموسة 
ومرئية. بذه الطريقة فقط سيكون العامل قادرًا عىل خوض اخلربة مع يسوع، وبذه الطريقة فقط سوف يؤمن العامل 
بيسوع »ليؤمن العامل بأنك أنت أرسلتني«. إذا مل تكن وحدة املؤمنني مرد مسألة تنظيمية، بل ثمرة العمل اإللي، 
فمن الصحيح أيًضا أن وحدة املؤمنني جيب أن تكون مرئية تارييًا. حيتاج العامل لرؤية وحدتنا. سيكون لذه الوحدة 

تأثري حاسم عىل العامل: »إذا أحب بعضكم بعضا عرف الناس جيعا أنكم تالميذي«.
وأخرًيا، يتحدث املقطع عن املجد واحلب، وهي عبارات يتم ذكرها عدة مرات بالتناوب، وهي، يف 
هذا اإلطار، مرتادفة املعنى تقريًبا. املجد هنا هو كشف حمبة اهلل، التي تبلغ ذروهتا يف تواضع غسل األرجل 

ويف الصليب )دعونا ال ننسى أننا ما زلنا يف عّلية الفصح(.
يكمن مد يسوع احلقيقي يف اتباع طريق اخلدمة املتواضعة التي تبلغ ذروهتا عىل الصليب. حتى بالنسبة للتالميذ - 
ولنا الذين آمنّا بكلامهتم - يكمن املجد احلقيقي يف طريق اخلدمة املتواضعة. إّن طريق الصليب هو طريق املجد احلقيقي. 
إّن الصليب، قبل أن يكون رمًزا للمعاناة والتضحية، هو املكان الذي يعرف فيه اإلنسان حب اهلل الذي ال ُيقاس. فالوحدة 
ال ُتبني باّدعاء العظمة، بل عىل العكس، يف ترك حّيز لآلخر، ويف حبه أكثر من حب الذات. هذا النوع من احلب، الذي 
يعرف كيف يبذل ذاته، ويعرف كيف ُيصّغر نفسه إلفساح املجال لآلخر، يمكنه بناء الوحدة، وبالتايل يصبح صورة ملحبة 
اهلل، وللوحدة التي بني اآلب ويسوع.                                                                             X البطريرك بيريباتيستا بيتسابال

اعي  ل الرَّ تأمُّ
يف إنجيل األحد
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صلة املؤمنني 
وَح  الرُّ ُمنتِظريَن  واألخواُت،  اإلخوُة  ها  أيُّ ك: 
الثالوث  إلى  عاتِنا  تضرُّ لِنرَفْع  الُقُدس، 
صورتِِِه  على  واحدًا  يريدنا  الذي  األقدس 

ومثالِِه.

استِجْب يا َرّب. أو   يا ربُّ ارَحْم.
1- ِمن أجل أن يصبَح جميُع أعضاِء الكنيسِة 
واحًدا بالقلِب والعقِل، ُمتَّحِديَن مع قداسِة 

البابا واألساقفة.            
بِّ نطُلب. إىل الرَّ
الوحدَة  أنَّ  ون  المسيحيُّ َيْعلَم  أن  2- ِمن أجل 
وأنَّها  واألعداد،  القومّياِت  في  تذوُب  ال 

كالمحبَّة ِمن صفاِت المؤمنين.
بِّ نطُلب.  إىل الرَّ
3- ِمن أجل اّلذين ُولِدوا في أعياِدنا الفصحّية  
أنفَسهم  َيُصونوا  لكي  وِح،  والرُّ الماِء  ِمن 

على نعمِة العماِد وعهِد الوالدِة الجديدة.
بِّ نطُلب.  إىل الرَّ
تعَمَل  كي  رعيتِنا،  في  عائلٍة  كلِّ  أجل  4- ِمن 

ِة فيما بينها. على َوحَدِة اإليماِن والمحبَّ

بِّ نطُلب.  إىل الرَّ
 -  نيَّات أخرى.

هذه  خلل  ِمن  وس،  القدُّ اآلُب  ها  ك:أيُّ
إليَك،  رفعناها  التي  عات  التضرُّ
الحقيقية.  الَوحَدِة  إلى  شعُبَك  لَيْسَع 

بالمسيح ابنَِك ربِّنا.            
                         ش: آمني.

بعد رفع التقادم 
ا اإلخَوُة واألَخواُت ... وا أيُّ ك: َصلُّ

اِْسِمِه  لـَِمْدِح  َيَدْيَك،  ِمن  الذبيَحَة  بُّ  الرَّ لَِيقَبِل  ش: 
ها. َسِة بَِأْسِ َومَتجيِدِه، َولـَِمنَفَعتِنا، َولـَِخرْيِ الكنيسِة املقدَّ
الصلة عىل التقادم                                       )وقوفًا(
وبَِحقِّ  املؤِمنني وقرابيَنهم،†  ُدعاَء   ، ُهمَّ اللَّ َتَقبَّل 
َنِصَل  أن  إْمَنْحنا  وَتقوانا هذهِ،*  ِعباَدتِنا  شعائِِر 
اموي. باملسيِح ربِّنا.   ش: آمني. يومًا إىل املجِد السَّ

مة( )عند هناية املقدِّ
الَصباؤوت.  إَلُه  بُّ  الرَّ وٌس،  ُقدُّ وٌس،  ُقدُّ وٌس،  ُقدُّ
يف  ُهوَشْعنا  ِدَك.  َمْ من  ملَؤتاِن  واأَلرُض  امُء  السَّ
ّب. ُهوَشْعنا يف اأَلعايل. اأَلعايل. ُمباَرٌك اآليت باْسِم الرَّ

)بعد الكلم اجلوهري(  ك: هذا رِسُّ اإليامن.
ْبنا َهذِه الكأس،  ام أَكْلنا َهذا اخُلبز، ورَشِ ش: ُكلَّ

ُنْخرِبُ بَِمْوتَِك، إىل أن تأيَت يا رّب.
)بعد أبانا اّلذي( 

هور. ش: أِلنَّ َلَك امُلْلك، والُقْدَرَة واملَْجْد، أَبَد الدُّ
نا. )2( َل اهلل، احلاِمْل َخطايا العامَل، إرَحْ ش: يا َحَ
الم. َل اهلل، احلاِمْل َخطايا العامَل، اِْمَنْحنا السَّ يا َحَ

ك: ُهوذا َحُل اهلل ...
حَتَت  َتْدُخَل  أْن  ا  ُمْسَتحقًّ َلسُت  َربُّ  يا  ش: 
َأ َنفيس. َسقفي: لِكْن ُقْل َكِلمًة واِحَدة، َفَترْبَ
ا اآلب، أن يكونوا  أنتيفونة التناول: َأسَأُلَك، أيُّ

واحدًا، كام َنحُن واِحد، هللويا.
الصلة بعد التناول                                   )وقوفًا(

َهِذِه  َوَبَحقِّ  َخلِصنا،†  إَِلَه  يا  َلنا،  إسَتِجْب 
ُه  بَأنَّ الثابَِت  اإليامَن  َأْعِطنا  َسِة،  امُلقدَّ األرساِر 
ِه،* ما َسَبَق وَتمَّ  سَيتمُّ يف َجَسِد الكنيَسِة ُكلِّ
وَيْمِلُك   َييا  اّلذي  هو  املسيح.  رأِسها  يف 

هور.                ش: آمني. َمَعَك، إىل دهر الدُّ


