
 تحضير صلوات المؤمنين
يف حتضري نفسك لكتابة صالة ادلؤمنني لقداس 

 الرعية:

انظر إىل قراءات وصلوات القداس وادرلها يف • 
 الصالة.

كيفية حتدثها عن زلبة اهلل للجميع، ونوعية   ابرز• 
 .انفسنااحلياة اليت تدعونا لنصنع 

النعمة حىت تكون منتبهًا ومراعياً  اطلب• 
الحتياجات العامل وسلاوفو والكنيسة واجملتمع احمللي 

 اخلاص بك.

اقضي بعض الوقت يف الصالة، الصالة من أجل • 
 ؛نفسك، ومن أجل الفعاليات الرعوية األخرى

فاخلدمة اليت ستقدمها سوف تساعد الناس حقا يف 
 التعبري عن صالهتم.

إعداد الصالة يف الوقت تأكد من قيامك ب• 
ادلناسب للسماح لآلخرين بالقيام باألعمال 

 التحضريية الالزمة.
 

 

ِإسأَلوا تُعطَوا ، ُأطلُبوا تَِجدوا، ِإقرَعوا يُفتَْح لُكم. ))
أَلنَّ ُكلَّ َمن يَسَأُل يَنال، وَمْن يَطُلُب يَِجد، ومَن 

 يَقرَعُ يُفتَحُ لَه. 
 (8-7: 7)مىت 

******* 
على كنيستك متيقظة بإميان  يا رب حافظ

على قبول حتدي  وساعدىاإىل عالمات األزمنة 
 اإلجنيل.

الحتياجات البشرية  يا رب افتح قلوبنا
مجعاء، لكي نشاركهم حزهنم وأدلهم، فرحهم وأملهم، 
حىت جنلب ذلم األخبار السارة للخالص معًا يف 

 ادللكوت. طريقنا حنو
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عاُء  فَأسَألُ " قَبَل ُكلِّ َشيٍء َأن يُقاَم الدُّ
كُر ِمن َأْجِل مَجيِع النَّاس وِمن  والصَّالُة وااِلبِتهاُل والشُّ
ْلطَة، لَِنْحيا َحياًة ساِلمًة  لوِك وسائِِر َذوي السُّ

ُ
َأْجِل ادل

 "ُمطَمِئنَّة ِبُكلِّ تَ ْقوى َرصانة.
 (ٕ-ٔ: ٕطيمٔ)

 



ىي ادلركز احليوي لكل ما  اإلفخارستيا
تفعلو الكنيسة. ففي صميمها، ىناك الوجود احلقيقي 
للمصلوب، والقائم، رب اجملد، الذي يواصل عملو 

ذكرنا اجملمع الفاتيكاين الثاين: "إن ياخلالصي بيننا. 
القربان ادلقدس حيمل يف داخلو الكنز الروحي الكامل 

 ي".للكنيسة، أي ادلسيح نفسو؛ فصحنا وخبزنا احل
 (ٖ)راجع خبز واحد، جسد واحد رقم 

مجيع الذين ميارسون اخلدمة الليتورجية 
حيتاجون إىل إعداد مناسب دلسؤولياهتم. كما جيب 
أن يكون لديهم الصالحيات ألداء اخلدمة ادلعينة اليت 

 أوكلت إليهم. 
 (9ٕ رقم )راجع االحتفال بالقداس

******* 

 ماذا تقول الكنيسة عن ...
 للصالةاالجتماع 

يف االحتفال باالفخارستيا، يتحد اجلميع من خالل األعمال 
االستماع إىل كلمة اهلل، من خالل ، و يف اجلماعةالرئيسية 

والصالة من أجل حياة الكنيسة والعامل، وتقدمي الشكر، 
 وكسر اخلبز، واالنطالق لعمل احملبة وخدمة اهلل. 

 صالة المؤمنين
مستنرية ومتحركة بكلمة اهلل، متارس إهنا 

اجلماعة وظيفتها الكهنوتية عن طريق إلتماس الرمحة 
للبشرية مجعاء. ألن "فرح وأمل، ونضال ومعاناة أىل 

وخاصًة الفقراء والذين يعانون بأية طريقة  الزمنىذا 
ىو فرح وأمل، ومعاناة وأمل تالميذ ادلسيح" الكنيسة 

فحسب، بل من أجل ال تصلي الحتياجاهتا اخلاصة 
خالص العامل، وللسلطات ادلدنية، وللمضطهدين 

، وللمجتمع احمللي، وخاصًة ادلرضى أو ثقيلةء اعبأب
 الذين ماتوا.

قد تكون  الطلبةوىكذا، على الرغم من أن 
ملموسة أو خاصة يف احملتوى، إال أهنا جيب أن تنظر 

 دائًما إىل ما وراء اىتمامات اجلماعة احمللية؛ أي إىل
احتياجات الكنيسة بأكملها والعامل أمجع. إهنا 

كل   مععالمة على الشركة مع رلموعة معينة و 
 .اجلمعات األخرى والكنيسة اجلامعة

 هيكلية
 كقاعدة عامة، سلسلة النوايا والطلبات ىي:

 .أ. لتلبية احتياجات الكنيسة
 ه.ب. للسلطات العامة وخالص العامل بأسر 

 .ألولئك ادلثقلني بأي نوع من الصعوبة ج. بالنسبة
 د. للمجتمع احمللي.

 (7ٓالتعليمات العامة للقداس الروماين رقم )
 

من ادلناسب أن يتم تضمني صالة ادلؤمنني 
إن مقدمة الكاىن والنوايا  يف مجيع القداديس.

موجهة إىل اجلماعة، وليس إىل اهلل. إهنا دعوات 
يصّلون بصمت من ونيات للمؤمنني؛ الذين عادًة ما 

أجل كل نية ومن مث يعّّبون عن صالهتم ادلشًتكة 
بعد كل نية. كما ميكن أن يتم  أو قوالً  برّدة ترتيالً 

 ختم الصالة بعد كل نية بصمت.
جيب أن تكون ىذه النوايا قصرية وواضحة 
وموضوعية مبا يكفي لكي يفهمها ادلؤمنون وحىت 

ّبوا عن دون صعوبة. وينبغي أن يع يتجاوبوا معها
صالة اجلماعة بأسرىا. كما جيب أن يكون ىناك 
توقف بعد قراءة النية، حىت تصلي اجلماعة قبل أن 

 ترتل أو تقال الرّدة.


