
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  
 

والتالمیذ   أیها الرب  �سوع، سید الرحمة والصالح، الذي قـْبَل صعوِدِه إلى السماِء قد وعَد الرُّسلَ 
ُس النفوَس ل�حلَّ فینا�إرسا َدُهم، تعطـّـف وأرِسل إلینا هذا الّروَح الذي ُ�قدِّ   ِل روِحِه القّدوس لُ�عزَ�ُهم و�شدِّ

  وَ�مألنا ِمن مواِهِ�ه السنّ�ة. 
  

 ، وِحلَّ فینا لُتطلَعنا على الخیِر الحق�قّي وتوّفـَر لنا وسائَل الُحصوِل عل�ه. روَح الحكَمة فتعاَل، �ا
نا وحقائَق �ن�ستنا الُمقدَّسة وأسراَرها  ت، وأنْر عقولنا لُندِرَك  عمق روحانیّ روَح الفهم وحلَّ فینا، �اهلمَّ 

 العم�قة. 
نا على العمِل في خدمة الفقیر والمحتاج روَح القّوة هلمَّ وحلَّ فینا �ا  ، وأشغْف قلوَ�نا �حبِّ ِهللا وقوِّ

، وِحلَّ فینا لیتسّنى لنا أْن نمّیز إرادة هللا ونعرَف ما �جُب علینا عمله �حسِب روَح المشورة تعاَل، �ا
 مشیئِة ِهللا. 

َك نطلُب �كلِّ لجاجٍة هذا العلِم ، وِحلَّ فینا لنعرَف ذواَتنا على أكمِل نوع. فِمنروَح العلم تعاَل، �ا
 اإللهّي الضرورّي لنا وهو أساُس �لِّ فضیلة. 

  
، وِحلَّ فینا لنقوى على إتمام الوصا�ا اإللهّ�ة والَمشوراِت اإلنجیلّ�ة �كلِّ  روَح التقوى  هلمَّ، �ا

 خاف من ِحمِله.سرور. وأنِعْم علینا �أْن نختِبَر أنَّ نیَر الّربِّ في الحق�قِة هّیٌن وخف�ف، فال ن
  

التي هي رأُس الحكمة، وِحلَّ فینا واعضدنا لكي نتجّنَب �كلِّ حرٍص  روَح مخافِة هللا هلمَّ ، �ا
 كلَّ ما من شأِنِه أْن ُ�غ�ظَ  أ�انا الذي في السموات.

  
 المجد لك أّیها اآلب األزلي الذي �ح�ا و�ملك مع ابنه الوحید وروحه القّدوس المعّزي النفوس 

 بد اآلبدین. إلى أ
 آمین. 

 

 صالة الستمداد مواهب الروح القدس



 

 

 

 

 ) ۲/٥٢لوقا ( و�ان �سوع یتسامى في الحكمة والقامة والحظوة عند هللا والناس ." "

 

أنتید ،على مثال الرب �سوع، تنمو في الحكمة والنعمة -لقد �انت القد�سة جان

 والقامة.

أنتید أّمها وهي في الخامسة عشرة من عمرها. فتوّلت تدبیر -فقدت القد�سة جان

أمور المنزل، وتسّلمت مسؤول�ة إخوتها تعّوض علیهم رعا�ة األّم وحنانها. غیر أّن خدمتها 

لم تقتصر على عائلتها، فامتدت الى العمل الرعوي  تعّلم األوالد الدین المس�حي في الرع�ة 

 وترعى العجزة. ، وتزور المرضى 

 

أنتید نصّلي هذا البیت على ن�ة عائالتنا �ي تت�ح -�شفاعة أّمنا مر�م والقد�سة جان

 للنمو الروحي والجسدي والنفسي والعقلي.الفرص المناس�ة ألبنائها 

أعطنا �ا رّب أن نرّ�ي أبناءنا على الخدمة وحّس المشار�ة وااللتزام الرعوي 

 والمسؤول�ة والعطاء المجاني.

 

 

 

 

 

 طفولة جان أنتيد :األوىلاملرحلة 
 



 
 
 

 

 ) ٤٩ /٢لوقا ( فقال لهما: ولم �حثتما عّني؟ أال تعلما أّنه �جب علّي أن أكون عند أبي؟ " "

 

هكذا لم تكتف القد�سة منذ حداثته، أراد الرّب �سوع أن �كون في ما هو لآلب؛ 

أنتید بتكر�س ال�عض من وقتها لخدمة الرب، بل أرادت أن تكّرس له �ّل ح�اتها -جان

 وتتخّلى عن مشار�عها في سبیل تتم�م مشروعه.

فراحت تسأل عن إرادة الرب وت�حث في تمییز دعوتها واكتشاف میول قلبها ورغبته. 

ة للح�اة التأملّ�ة بل لح�اة الصالة ففهمت من خالل مرشدها الروحي أّنها ل�ست مدعوّ 

 المتجّسدة �الخدمة، خدمة الفقیر.

 

أنتید نصّلي هذا البیت على ن�ة  �ّل من ی�حثون -�شفاعة أّمنا مر�م والقد�سة جان  

عن دعوتهم و�سعون الى التمییز في اخت�ار توًجهًا لح�اتهم، �ي تّتضح لهم الطر�ق و�كون 

 هللا.قرارهم نا�عًا من مشیئة 

أعطنا رّ�ي رعاًة صالحین �ضیئون طرقنا المظلمة، الشائكة، نختبر من خاللهم 

 تدبیرك ونفهم مشیئتك.

 

 

 

 

 دعوة جان أنتيد املرحلة الثّانية:
 



 
 
 

 

"روح الرّب علّي ألّنه مسحني أل�ّشر الفقراء وأرسلني ألعلن للمأسور�ن تخل�ة سبیلهم 

 ) ٤/١٨لوقا ( وللعم�ان عودة ال�صر إلیهم وأفّرج عن المظلومین."

 

و�قي أمینًا لها حتى الموت، هذه �انت رسالة الرب �سوع: لم یتهاون یومًا في ع�شها  

 الموت على الصلیب.

أنتید أمینة لرسالتها رغم الثورة الفرنس�ة -على مثال معّلمها �قیت القد�سة جان

الملحدة التي اندلعت وراحت تضطهد �ل الره�ان�ات وترغمهم على القسم ضد الكن�سة 

ت الكثیر من اإلهانات أنتید طلب الثوار، وتلقّ -وتوجیهاتها الدین�ة. قاومت القد�سة جان

والمتاعب لتحافظ على دعوتها، وأعلنت �شجاعة أّنه ما من شيء �مكنه أن �منعها أن 

تكون �كّلّیتها �. ورغم �ل المخاطر �انت تجمع �عض المؤمنین للصالة و�انت تهتم 

 بتأمین مالجئ للكهنة المضطهدین من الثوار.

 

ي هذا البیت على ن�ة �ل المس�حیین أنتید نصلّ -�شفاعة أّمنا مر�م والقد�سة جان

 الذین یتعرضون لإلضطهاد �سبب إ�مانهم.

أحّل سالمك رّ�ي بیننا، أ�عد عّنا النزاعات والحروب، واعطنا أن نغلب الشر �الخیر، 

 ونحارب التجارب �اإل�مان والث�ات والثقة.   

 

 
 

 : رسالة جان أنتيدالثّالثةاملرحلة 
 



 
 
 

"وأنا أقول لك: أنت صخٌر وعلى الّصخر هذا سأبني �ن�ستي، فلن �قوى علیها سلطان 

 ) ١٦/١٨(متى  ".الموت
 

لقد آمن الرّب �سوع �قدرة الجماعة فهو أّول من أّسس جماعة الرسل رغم علمه 

 ومحدودّیتهم.المسبق �ضعفهم 

أنتید بدورها، �أهمّ�ة الجماعة. ف�عد أن خمدت الثورة، و�عد فترة -آمنت القد�سة جان

من الصالة والتمییز توّضحت لها إرادة الرّب من خالل �اهن مرشد، أّكد لها أهمّ�ة تأس�س 

 جمع�ة ره�ان�ة إلعداد الفت�ات للعمل الصالح.

 ن قبل الكن�سة، فلّبت النداء.فاعتبرت هذه الدعوة نداًء موّجهًا لها م

أنتید عملها الرسولي: من تعل�م األوالد، وخدمة المرضى -عندها بدأت القد�سة جان

في المستشف�ات و�عداد الفت�ات للق�ام �المهمات الخدمات�ة المطلو�ة، فكان أّول عمل �اشرت 

ت عندما افتتحت مدرسة للصغار ومن یومها نشأ١٧٩٩ن�سان ١١�ه في بزنسون في 

 جمع�ة راه�ات المح�ة. 

 

أنتید نصّلي هذا البیت على ن�ة �ل المسؤولین -�شفاعة أّمنا مر�م والقد�سة جان

 الروحیین والمدنیین �ي �عوا أّن السلطة خدمة وتواضع وانحناء أمام ضعف اآلخر.

الح�اة، أعطنا رّ�ي آذانًا مصغ�ة تسمع نداء اإلنسان�ة التي تئّن وتتخّ�ط في ظلمات هذه 

 أعطنا شجاعة اإللتزام في العمل الرعوّي واإلنسانّي.

 

 

 املرحلة الرابعة: تأسيس الرهبنة
 



 
 
 

 

 ) ١٥/  ١٦(مرقس  "." وقال لهم: إذهبوا في العالم �ّله، وأعلنوا ال�شارة إلى الخلق أجمعین

 

 هذه �انت رغ�ة الرب �سوع أعرب بها لتالمیذه قبل صعوده إلى السماء.

أنتید. فما �ان من راه�ات المح�ة سوى -جانالرغ�ة نفسها أشعلت قلب القد�سة 

اإلستجا�ة لرغ�ة قلبها. فقد انتشرن في أقطار العالم األر�عة غیر عابئات �اختالف العرق، 

 أو اللون، أو الدین.

فاإلنسان أ��ا �ان وأینما �ان هو جدیر �الخدمة والكرامة �غض النظر عن إ�مانه 

ولم تزل الدافع والغا�ة رغم �ل التحد�ات وانتمائه. مح�ة �سوع �شخص الفقیر �انت 

فلي قد صنعتموه."   والعق�ات: "كّلما صنعتم شیئًا من ذلك لواحد من إخوتي هؤالء الّصغار،

 ) ٢٥/٤٠(متى 

 

أنتید نصّلي هذا البیت على ن�ة �ل عائلة المح�ة -�شفاعة أّمنا مر�م والقد�سة جان

 من: راه�ات، وأساتذة، وأصدقاء، وتالمیذ؛

 نكل إل�ك رسالتنا الرسول�ة، والتر�و�ة، والصح�ة.كما 

أعطنا رّ�ي أن نكون لمسة حنانك في عالم القساوة، أعطنا األمانة �ي نشهد لرحمتك. 

هب النعمة والشجاعة لكل المرسلین �ي �حملوك إلى أقاصي األرض، فینعم �ّل امرئ 

 �معرفتك. 

 
 

 املرحلة اخلامسة: إنتشار الرهبنة
 



 
 

 

 انتید "  –أّمنا �ا "جان   الالزمة : قدوٌة أنت لنا 
 كلَّ یوم ف�ه عید  ابنُة البیت الهنيّ  –أ 
 رؤ�ًة صوب العید         بهجُة العمر انجلت                   -ب 
 الُعمِر �صفو و�ز�د  َجهُد إ�ماٍن مدى  -ج
 ثقٌة ، عزٌم جدید  دفُقُ حّب ورجا -د 
 الشدید  خدمَة الَفقرِ  هدٌف أسمى غدا -ه
 ثابٌت ل�س �حید  وعُد ُسؤٍل ضارعِ  -و
 في األذى خصٌم عنید  زاُدك صفٌح لمن                                -ز
 ُكلَّ ما ُهللا یَر�د  ِحرُصك أن َتعملي  -ح
 رِب �ن در�ي األكید  طاَر قلبي فرحًا                                -ط
 في فقیٍر وشر�د  �ا هدا�ا رِ�نا                                   -ي
 ربِّ ، مصلو�ي الشهید  ُ�ن عر�سي أنت لي    -ك
 ذاَك مطلو�ي الوحید  لیتني ِملكًا َلكَ  -ل
 َجهدي الَجهید ِثقتي ،  منك رّ�ي قّوتي  -م
 أعطني الُحكم الّسدید  ِنعمتي في طاعتي   -ن
 من ِغناها  أستفید  ِسرُّ دیري َعیَلةُ  -س
 َمعنَا عهُد أبید   عیُن رّ�ي في  الُعلى  -ع
 عنَك أشدوها نشید  في قر�بي ُصورةٌ  -ف
 الخیِر والُجهد الوطید ُصبَّ فيَّ فرحةَ  -ص 
 أقداٍس فر�دقدُس  قلُب عذرا الناصره  -ق
وِح الّسعید  ُروُحنا تصبو الى  -ر  ِقَمِم الرُّ

 حولنا الشّر ُمبید   َشّددي إ�ماننا  -ش
 َیوم َملقاك الَمجید   تّوجي أّ�امنا  -ت 

 
 

 الطّلبة



 
 

 �ا أّم هللا �ا حنونة) :(لحن

 األمُّ الحنونة انتید "                     -�ا "جان
عب یهون  ِلعزمك الوطید                          الصَّ

 في الّظالم كم عملت                              
 من اآلالم كم حملِت                              
 الى رّ�نا ألجلنا صّلي                          

 على درِ�نا ك �خّلي                           ِمثلَ 

 )لحن: و�ن �ان جسمك(
  الجوق األّول :

 لشذى للجم�عْ َنشأِت و�نت ا ِبَبیت �ر�ٍم شر�ٍف ود�عْ 
 َنذرِت َلُه الُعمَر وهو الّسم�عْ  �سوَع �قلٍب ُمط�عْ َمَهرِت 

  الجوق الثاني :
 �كلِّ الِفئاْت  ىُعنیِت �مْرض َوُزْرِت بیوتًا ومْستشَف�اْت 

 وأّمنِت ِعْلَم الَبنیَن، البناْت  وِضمَن الّسجوِن زَرْعِت الح�اةْ 
  : الجوق األول

 َجمیٍل بدوِن ِحساْب ِ�َصْبر  َتجّرعِت  �ّل ُضروب العذاْب 
 َتحّلیِت ف�ه �عزِم الش�اْب  وِسْرِت بلیِل الُدجًى والض�اْب 

  الجم�ع :
 وَداِو بُلْطِفِك �لَّ الجراحْ  أطّلي علینا َهِبینا الّسماحْ 

 َنطیُر إل�ِك �خفِق الَجناحْ  ونحَ�ا جهاَدِك حتَّى النَّجاحْ 
 

ياح  الز 


