
يقّدم



إثنين الرّماد





 سةِ الكني  عَ مالّرماِد، نََضُع أنُفَسنا باستعمال
،ةيامَ القِ ريقِ طَ على لها بكامِ 

 ُّيِ مادِ شيء لِّ كُ عن ينَ لِ تنازِ م

 ُعوقُ يَ ما ّل كُ من  تحّررينَ وم

.رواآلخَ للاِ تنا نحوَ سيرَ مَ 

نَِعي



نَقولُ 

  تاليومَ 
ُ
ويلة  طَ ة  سيرَ مَ بدأ

.  ايوم  أربعينَ مر  ستَ تَ 

 تَ اليومَ 
ُ
ولى األوةُ طالخُ بدأ

إلى ةِ لَ وصِ المُ ريقِ ى الطّ علَ 
.  الكبيريدِ والعِ الكبيرِ حِ الفرَ 



نا ي  د  أيع ض  ننا أربعين يوًما ل  أمام  : اليوم هو بدء الصوم 
.ناة نحو  د  مت  سيح الم  الم  ي  دفي ي  

خ الل  نا نا وقلوب  يون  ع  ح فتَ لن
.  والمشاركةالةى الصّ  عل  أربعين  يوًما 
الفرح  ريق  مًعا على ط  لنِسر  و

الرّوح القدسنا ق  رافِ وليُ 





نا امن  ُنصلّي لّ ّب في كا ر  يح 
وم، من هذا الصّ يوم  

ةفعر  قّدم في م  أن نتّ 
ح  ت  نف  سيح، وأن ت  الم  
ر ى لننانا وقلوب  عيون  
ء  أوفيافنكون  . هور  ن  

والمشاركة  الة  للصّ 
حاد مع سيّدناباالتّ 

ر  يسوع المسيح الحاض
.نفينا اآلن وفي كّل حي



للا  كأن  ، وسيح  الم  اء  فر  س  حن  ن  ف  •
م باسم  سألك  فن  . ان  ت  بألسن  عظ  ي  

...  للاحوا ت صال  أن المسيح  

،رتضىالم  الوقت  اآلن  هوّذا فها 

.الصالخ  يوم  وذا اآلن  وها ه  

نقرأ



 .

أن واِحٍد منّالِّ ى كُ علَ •
.هللفيرٍ سكَ ه تَ هم  مُ دركَ يُ 

أّيِ إلى  ذاتَه وأن يسألَ •
ةِ بالّرسالَ قومُ أى مدَ 

. الموكلة إلي  

تُ الوقوَ قت هُ الوَ ألّن هذا •
ةحَ صالَ للمُ بُ المناسِ 
.اتالذّ إلى ة والعودَ 

نفكّر



نَقرأ

وإِذا ُصمُتم فال ُتعبِّسوا 
ُوجوَهُهم، كالُمرائين،فإِن هم ُيكلِّحونَ 
الَحق  . ئمونلِيَظ َهَر لِلن اسِ أَن هم صا

أَم ا 17. أَقوُل لكم إِن هم أَخذوا أََجرهم
أَنَت، فإِذا ُصمَت، فادُهن  رأَسكَ 

لن اسِ لَِكي ال يَظ َهَر لِ 18واغِسل  َوجَهَك، 
يَة، أَن َك صائم، بل ألَبيَك ال ذي في الُخف 

يَ  .ِة ُيجازيكوأَبوَك ال ذي يَرى في الُخف 



وم، لصّ لقيقيّ عنى الح  الم  نتأم لُ 
عنفقط انقطاع  ليس  
،رابوالشّ عام  الطّ 
زمن  ممي ز  هو  بل 
من للا قتراب  لإل
.بهحاد  تّ الوا

ليَس بالخبز وحَده"
".يحيا اإلنسان



ُنردّد

،للاا يسوع، يا ابن  ي"•

ياةلح  ابز  ، يا خ  يا يسوع  •

ك  وح  ل إلينا ر  أرس  •

وسدّ الق  

لوب  • قول نا وق  ".ناأنر  ع 



".ال تكن محبّتنا بالكالم أو باللسان"ترتيلة 

إشارة الصّليب على جباِهنا في حال عدم 
توفر الرماد المبارك

نرسم

نرنّم


