هوذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنتصر وديع وراكب على ..جحش( ..زك. )9 :9
بسعف النخيل و اغصان الزيتون ،بقلوب يمألها الخشوع ،بترانيم الهتاف وصوت
التهليل ،بعيون مسمرة على شخصه ،لندخل مع املسيح الفادي الى اورشليم و لنهتف
قائلين " مباركة مملكة ابينا داوود  ،هوشعنا في االعالي".
من الكتاب االسود ص 62
نقف على مدخل الكنيسة حاملين اغصان الزيتون هاتفين ،هوشعنا في االعالي،
هوشعنا في االعالي.
واالن الدورة ستكون على النحو التالي:
ُ
اوال البخور ثم الصليب والشمع ومن ثم الخ ّدام ،يتلوهم االطفال ،ثم النساء وبعد
ذلك الكهنة والرجال.
ترتيلة ٌ
ٌ
ومدح ص 289
مجد
يروي النبي اشعيا قصة طاعة االبن العجيبة و الذي لم يتوانى ان يقاس ي حتى املوت
الجلنا.
"فوضع نفسه و اطاع حتى املوت ،موت الصليب" يروي لنا القديس بولس في رسالته
ألهل فيلبي كيف تكون الطاعة الكاملة و التضحية الالمحدودة
ُ
خالصنا
يروي لنا االنجيلي قصة االم املسيح التي من خاللها تم
•
•

•
•

ً
طعام الفقراء:نقدمه الخوتنا الفقراء تعبيرا لهم عن حبنا واحساسنا بهم,
مقتدين بالسيد املسيح الذي احبنا و احبهم .فأقبله يا رب وبارك.
الورود :نقدم لك يا عروس الروح القدس وأم الفادي يا من كنت شريكة بسر
ً
الفداءُ ،نقدم باقة الورود هذه تعبيرا عن امتناننا ملن جلبت الخالص الى
العالم .فاقبليها منا وباركي.
ً
البخور :برائحتة الزكية نرفعه لك يا رب محمال بصلواتنا وطلباتنا وتضرعاتنا
باقبله يا رب وبارك.
الخبز والخمر :هما غذاءنا و قوتنا  ،وليمة الحمل الذبيح الذي سفك دمه
الثمين الجل خالصنا .هما سندنا الروحي و حضور املسيح العظيم بيننا.
فاقبلهما يا رب وبارك.

ّ
َ
رؤوسنا أمام هللا الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد ُمخلصنا ودمه
لنحني
ُ
املحيي لنتناوله عن استحقاق ولنقبل البركة من َّ
الرب لينجينا جسد املسيح من كل
داء جسدي او روحي و يمنحنا القوة و العزاء.
لقد شاركنا اليوم اهل اورشليم بترحيبهم للمسيح و نشاركهم كل يوم بصلبه بذنوبنا
الفادحة و جفاء قلوبنا .يريد املسيح اليوم ان يدخل الى قلوبنا ال مدينة الى اورشليم.
ً
فلنهيء له مكانا يليق بامللك و لندخل معه اسبوع النزاع بكل حواسنا.

