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الدخول

ً
"ملموسا" في الشخص املحبوب للكلمة
نحتفل اليوم بسر الحب اإللهي  ،الذي يصبح
املتجسد  ،الذي يأتي إلينا ككلمة الحياة وخبز األمل.
دعونا نصلي في هذا االحتفال لجميع املبادرات لصالحة من اجل الحياة

القراءة الولى

هللا قريب منا بتجسده في احشاء مريم العذراء املتواضعة وهو عالمة الخالص
العظيمة التي سيخبرنا بها سفر أشعيا.

القراءة الثانية

إن تقديم املسيح  ،هللا واإلنسان  ،هو التضحية الوحيدة التي ترض ي هللا اآلب
بالكامل.

النجيل

تشير موافقة العذراء هذه إلى لحظة تجسد الكلمة  ،أي "دخوله" كإنسان في تاريخنا،
العذراء مريم تحمل الخالق :مقر طاهر وقدوس ،هيكل هللا الحي.

الطلبات

.1
.2
.3
.4

ُ
من اجل أن تذكر الكنيسة جميع الناس أن املسيح حاضر فيها وعامل معها،
بكلمته وسلطانه .الى الرب نطلب
من اجل ان يحترم الناس كل بادرة للحياة ،على انها سر خلق جديد .الى الرب
نطلب
من أجل أن يقبل املؤمنون املسيح ،الحاضر في االفخارستية ،كما قبلته مريم،
وأن يحملوا مثلها الخالص الى الناس اجمعين .الى الرب نطلب.
ُ
من أجل ان يرى املؤمنون في السيدة العذراء ام املسيح وام الكنيسة ،أنموذجا
رائعا للحب والطاعة وااليمان .الى الرب نطلب
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التقادم

طعام الفقراء :نقدم لك يا رب هذا الطعام الذي يرمز لرغبتنا في مساعدة االخرين.
البخور :مع عطر البخور الص ا ا اااعد نرفع لك يارب للباتنا ول ا ا االواتنا لالبين ان ُ عر
عطر املسيح للعالم عن لريق كل مكرس لك.
الورود :ها إن النفوس قد تجمعت كباقة ورد ،تحمل عوالف الحب ملن هي عروس
الروح القدس وأم الفادي.
الخبز والخمر :من خالل تجسد الكلمة السامي ،تصبح هذه الهبات التي نقدمها ،
جسد ودم املسيح .هللا ال يريد تضحية غير ُمرتبطة بهذه التضحية.

التناول

ُ ُ
ُ
في رحم مريم الدافئ والطاهر " ،خبز" قربان نكهته ال تضاهى .ألله اإللهي موجود في
أبدية هللا  ،وألله البشري  ،في العذراء النالرية  ،وألله اإلفخارستي  ،في الكنيسة
الكاثوليكية.

الختام

لقد ألبح هللا ً
سير إلى جانبنا ُ ،ويطعمنا جسدخ  ،وهذا هو أساس ُ
واحدا منا ُ ،
فرحنا

SOLEMNIDAD DE LA INCARNACION 2019 FAT

