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ي�ُس �شربُل اإ�شٌم ُيردِّده العامل القدِّ

ُم يف كثرٍي ِمَن  ًة«، ُيكرَّ ي�ُس �ش���ربُل »ظاهرًة عامليَّ باَت القدِّ

البلداِن، ولدى عدٍد ال ُي�ش���تهاُن به ِمَن ال�شعوِب. فقدا�شُة مار 

���ُر بزماٍن وم���كان؛ خرَج مار �شرب���ل ِمْن اإطار  �شرب���ل ال ُت�شَ

���ِة، واأ�شب���َح حا�ش���ًرا يف امل�شكونِة  رهبانّيِت���ه وكني�شِت���ه املحليَّ

ي�ًشا ومثااًل و�شفيًعا.  قاطب���ًة، يجُد فيه اجلميُع اأينما كان���وا قدِّ

ُموَن  ي�ش���وَن ومنهم مار �شربل �شموليُّ���وَن -كاهلل-  ُيحطِّ فالقدِّ

ل���وَن املقايي�َس، ويفتحوَن احل���دود. اإنَّ �شالَة  احلواج���َز، وُيبدِّ

ِة والتاريخيَّة،  ُطِر اجلغرافيَّ
ُ
و�شفاعَة مار �شربل تعمُل خارَج االأ

وُتفي����سُ ِنَعَم اهلِل ورحَمته وخرياِته على طالبيها اأيَنما ُوِجدوا 

ِمْن مر�شى واأ�شّح���اَء واأمواٍت واأحياٍء، وعل���ى جميِع ال�شعوِب 

ي�ِس �شربَل،  َمِ ِم���ْن كلِّ ع���رٍق ولوٍن ول�شان... اإك���راُم القدِّ
ُ
واالأ

انت�شَر يف كلِّ اأ�شقاِع االأر�ِس يف كلِّ مكاٍن، وتَت كلِّ �شماء... 

ي����سُ �شرب���ُل عل���ى عامِلن���ا به���ذا الق���ْدِر ِمَن  ُيِط���لُّ القدِّ

، وهذا كلُّه  القدا�ش���ِة والوه���ِج الروحيِّ والرهب���اينِّ والكن�شيِّ

نتيج���ُة تويِل حياِت���ه بجملِتها اإىل �ش���الة، فاأ�شبَحْت حياُته 

���ٍة من�شوجٍة كلِّها ِمْن ن�شي���ِج الرّب، وبذلَك يكوُن  كذاٍت كيانيَّ

���ِة الروِح  م���ار �شرب���ل َوَل���َج اإىل �ش���رِّ اهلل، وتفاعَل م���َع حيويَّ

،  وانق���اَد اإىل    اإلهاماِت���ه... القد����سِ
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���ا بول�ُس الثاين )+ 2005(، ومار �شرب���ل هو ذروُة ورمُز  يوحنَّ

و�شفرُي بلِد االأرز، »وط���ِن الر�شالة« يف كلِّ العامل؛ ذروُة اإمياِن 

االآب���اِء واالأج���داِد، ورم���ُز الن�ّش���ِك وال�شالِة يف جب���ِل لبناَن، 

ِة وال�شالِم اإىل الكوِن اأجمع.  و�شفرُي لبناَن احلريَّ

اِر  ُل ب���زوَّ اي���ا ويتاأمَّ اإِنَّ َم���ْن ي���زوُر دي���َر مار م���ارون- عنَّ

ي�ِس �شرب���َل يجُدهم ِمْن جميِع االأدي���اِن والطوائف. الكلُّ  القدِّ

ي����سِ �شربل طالًب���ا �شفاعَته وبركَته،  يرك���ُع ُم�شّلًي���ا اأماَم القدِّ

ا  ٍة �شّيقٍة، اإنَّ ُد وفَق قوامي�َس ب�شريَّ ُز وال ُيحدِّ وهو بدوِره ال مُيِيّ

�شمولّيُته كاهلل الَّذي ُير�ِشُل غيَثه على اجلميع، وُي�شرُق �شم�َشُه 

���ى 45/5(. �شفاعُة  ْم خاطًئا )متَّ
َ
ب���اًرا كاَن اأ

َ
عل���ى كلِّ اإن�شاٍن اأ

ي����سِ �شرب���َل يف ال�شماِء غ���رُي منحازٍة، ي�شتفي���ُد ِمْن وهِج  القدِّ

قدا�شِته قا�شُده اإىل اأيِّ ديٍن اأو لوٍن اأو عرٍق انتمى، الأنَّ ر�شالة 

ِل ي�ش���وَع امل�شيِح هي االن�شان: »ف���ال َيُهوِديٌّ َبعُد وال  ���ِم االأوَّ املعلِّ

نثى، فاإنَّكم جميًعا واحٌد 
ُ
، ال ذك���ٌر وال اأ ، ال عبٌد وال ُحرٌّ ُيون���اينٌّ

يف امل�شيِح ي�شوع« )غل 28/3(.

َة  ي����سُ �شربُل التاريَخ واالنق�شام���اِت الكن�شيَّ ى القدِّ تخطَّ

ًة  ُل يف الكني�شِة حالًة م�شكونيَّ َة واأ�شبَح مُيثِّ وال�شراعاِت الدينيَّ

ماَم َوْحَدِتنا يف 
َ
ُة اأ فريدًة تدلُّ كم هي هزيلٌة خالفاُتنا العقائديَّ

ي�ُس �شربُل الزماَن  ى القدِّ الروحانياِت والقدا�شة... كما وتخطَّ

ي����سِ �شرب���َل بنوٍع خا����سّ من خالل  ���ُة القدِّ َتظه���ُر عامليَّ

ِة احلاملِة ا�شَمُه  ���ِة املارونيَّ ِة اللبنانيَّ اأدي���رِة ور�شاالِت الرهبانيَّ

خارَج لبناَن وهي: كامبينا�س، �شاوباولو- الربازيل )1954(، 

�شي���دين- اأ�شرتاليا )1972(، بيت حل���م )1982(، �شورين- 

فنزوي���ال  اأوردا����س-  وبورت���و  كراكا����س   ،)1987( فرن�ش���ا 

ا  )1988(، ب���وا �شينيور اإيزاك- بلجي���كا )2010(، وهذا ممَّ

ي�ِس �شربَل يف العامل، اإْذ تخّطى ب�شهرِة  �شاَه���َم يف انت�شاِر القدِّ

قدا�شِت���ه ح���دوَد لبناَن وال�ش���رَق وع���مَّ االآف���اَق اإىل اأْن اأ�شبَح 

���ًة« مالًئا املوؤمننَي يف العامل كلِّه ببطولِة ف�شائِله  »ظاهرًة عامليَّ

، الذي بعَد  ي�ُس �شربُل الأ�شبُه مبعّلِم���ه االإلهيِّ وعجائِب���ه. فالقدِّ

���ًدا اأ�شحى فوَق الزم���اِن واملكان، اإنَّه  جَّ قيامِت���ه ِمَن املوِت مُمَ

ي�ًشا عامليًّا. بحق ُيدعى قدِّ

ِم���ْن جبٍل قفٍر وعٍر ال ت�شُله طري���ٌق، و�شومعٍة َتهزُّ باَبها 

ي����سُ �شربُل  ري���ُح ال�شت���اِء وميلوؤُه���ا �شقيُع الربد، ه���ا هو القدِّ

يقتح���ُم عوا�شَم الع���امل، ال ينع�ُس وال يناُم، مال���ُئ الدنيا وما 

ايا، وعبرَي من�شكِته، على العامِل  فيها، ينرُث بيا�َس ثلِج تالِل عنَّ

���ِة، طالًبا لها  ِة املتاأملِّ ا اإىل اأن���نِي االن�شانيَّ اأجم���َع، يقًظا م�شغيًّ

البل�شَم ِمْن ربِّ الرحمة. 

ي����سُ البابا  لبن���اُن »وط���ُن الر�شالة«، كما ق���اَل عنُه القدِّ
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ي����س �شربل، يا َم���ن كنَت، عل���ى َجَبِلَك،  اأّيه���ا القدِّ

ْد عن ُدنياَك اإاّل  ِم���ُل ُهموَم َوَطِنَك الكبرية، مل تتج���رَّ َتْ

ماء. كم �َشِهْدَت ِمْن كواِرَث  ِلَت�ْشَتْمِطر عليها َبَركات ال�شَّ

���ُر احُلزُن َنف�َشَك  بُّ عل���ى َوَطِنَك َو�شعِبَك، َفَيح�شُ َتْن�شَ

الة،  ْح ُتْك���رِثُ االإمات���َة وال�شَّ ���َك مل َت���رْبَ اه���رة، ولكنَّ الطَّ

ُق  ُم القرابنَي ع���ن اأمواِت �شعِب���َك واأْحَياِئهم، وُتوثِّ وُتَق���دِّ

ِرباَط���َك باهلل، َفَتحِمُل اآث���اَم الَب�َشِر وَتْدَف���ُع َعِن االأر�ِس 

رة، كذِلَك  اِعقَة املَُدمِّ ماء. كاحَلْرَبِة َتُردُّ ال�شَّ َب ال�شَّ َغ�شَ

ايا، َحْرَبٌة ُروحيَّة،  اأْنَت لنا، ف�ي �شوَمَعِتَك، على ُذْرَوِة َعنَّ

ْمٌن وِحمًى َمنيٌع  اإىل االأَبد.
َ
اأ

اآمني

َة وولَج عامَل الروِح حيُث احلياُة وال�شالُم  واملكاَن واجل�شَد واملادَّ

���ه ما زاَل يعمُل يف  واحلّري���ُة واللق���اُء بنوِر الكلمِة االأزيّل، ولكنَّ

رن���ا وم�شتقبِلنا، و�شيبقى عنواَن الن�ّشِك وال�شالِة ورمَز  حا�شِ

ٍة و�شالٍم يف عامٍل ي�شعى  الوحدِة لكلِّ طالِب اإمياٍن ورجاٍء وحمبَّ

وراَء اجل�شِع وال�شهرِة واملجِد الباطل. 

االحتف���االت  »برنام���ج  ُي�شه���م  اأن  اأملن���ا  اخلت���ام  يف 

ايا يف  ���ة 2019« ال�ش���ادر عن دير مار م���ارون- عنَّ الليتورجيَّ

ي�س �شربل،  خل���ق جوٍّ روحيٍّ للزوار املوؤمن���ني، القا�شدين القدِّ

ك���ي يت�شّنى له���م معرفة نظام القدادي����س وال�شلوات والرتب 

���ة والزياحات وامل�شاركة فيها، وه���ي ت�شاعدهم على  الطق�شيَّ

عي�س �شّر ي�ش���وع امل�شيح ابن اهلل احلي الكلمة املتج�ّشد بيننا، 

كي ينالوا من في�شه نعمًة ِتلَو نعمة.

دير مار مارون - عنَّايا

ي�س �شربل �شريح القدِّ
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ي����س �شربل، يا َم���ن كنَت، عل���ى َجَبِلَك،  اأّيه���ا القدِّ

ْد عن ُدنياَك اإاّل  ِم���ُل ُهموَم َوَطِنَك الكبرية، مل تتج���رَّ َتْ

ماء. كم �َشِهْدَت ِمْن كواِرَث  ِلَت�ْشَتْمِطر عليها َبَركات ال�شَّ

���ُر احُلزُن َنف�َشَك  بُّ عل���ى َوَطِنَك َو�شعِبَك، َفَيح�شُ َتْن�شَ

الة،  ْح ُتْك���رِثُ االإمات���َة وال�شَّ ���َك مل َت���رْبَ اه���رة، ولكنَّ الطَّ

ُق  ُم القرابنَي ع���ن اأمواِت �شعِب���َك واأْحَياِئهم، وُتوثِّ وُتَق���دِّ

ِرباَط���َك باهلل، َفَتحِمُل اآث���اَم الَب�َشِر وَتْدَف���ُع َعِن االأر�ِس 

رة، كذِلَك  اِعقَة املَُدمِّ ماء. كاحَلْرَبِة َتُردُّ ال�شَّ َب ال�شَّ َغ�شَ

ايا، َحْرَبٌة ُروحيَّة،  اأْنَت لنا، ف�ي �شوَمَعِتَك، على ُذْرَوِة َعنَّ

ْمٌن وِحمًى َمنيٌع  اإىل االأَبد.
َ
اأ

اآمني

َة وولَج عامَل الروِح حيُث احلياُة وال�شالُم  واملكاَن واجل�شَد واملادَّ

���ه ما زاَل يعمُل يف  واحلّري���ُة واللق���اُء بنوِر الكلمِة االأزيّل، ولكنَّ

رن���ا وم�شتقبِلنا، و�شيبقى عنواَن الن�ّشِك وال�شالِة ورمَز  حا�شِ

ٍة و�شالٍم يف عامٍل ي�شعى  الوحدِة لكلِّ طالِب اإمياٍن ورجاٍء وحمبَّ

وراَء اجل�شِع وال�شهرِة واملجِد الباطل. 

االحتف���االت  »برنام���ج  ُي�شه���م  اأن  اأملن���ا  اخلت���ام  يف 

ايا يف  ���ة 2019« ال�ش���ادر عن دير مار م���ارون- عنَّ الليتورجيَّ

ي�س �شربل،  خل���ق جوٍّ روحيٍّ للزوار املوؤمن���ني، القا�شدين القدِّ

ك���ي يت�شّنى له���م معرفة نظام القدادي����س وال�شلوات والرتب 

���ة والزياحات وامل�شاركة فيها، وه���ي ت�شاعدهم على  الطق�شيَّ

عي�س �شّر ي�ش���وع امل�شيح ابن اهلل احلي الكلمة املتج�ّشد بيننا، 

كي ينالوا من في�شه نعمًة ِتلَو نعمة.

دير مار مارون - عنَّايا

ي�س �شربل �شريح القدِّ

صالة إلى مار شربل
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اليا�س  م��ار  ال��ب��ط��ري��رك  غبطة  اإىل  ال��ت��ن��وري 

باإجراء  التلّطف  منه  طالًبا  احلويك،  بطر�س 

االإخباري الفح�س 

د البطريرك »العري�شة املقّدمة«، وتاأليفه  1926/01/28  قبول ال�شيِّ

جلنة ق�شائيَّة قانونيَّة، للبحث والفح�س االإخباري

ل للجنة الّتحقيق االخباري وتاأدية ق�َشَم  1926/03/04  اجتماع اأوَّ

اليمني ف�ي بكركي

1927/07/24  نقل اجلثمان اإىل تابوت جديد، وو�شع فيه حم�شر 

طّبي عن حالته باللغة الفرن�شيَّة، وحم�شر باللغة 

واإق��ف��ال  حياته،  ع��ن  ا  ملخ�شً يت�شمن  ة  العربيَّ

املدفن باحلجارة والطني

1928/6/20  ختام حم�شر التحقيق االإخباري

احل��ادي  بّيو�س  البابا  اإىل  الّتطويب  دع��وى  1928/10/22  رف��ع 

ع�شر ف�ي روما

الف�شاد،  من  �شاملًا  اجلثمان  وُوِج���َد  القرب  1950/02/25  ُف��ِت��َح 

عائًما بالَعَرق ال�شبه الدموّي

وال��ربك��ات  ال��ِن��َع��م  ��ق��ت  وت��دفَّ ا  ال��ق��رب ر�شميًّ 1950/04/22  ُف��ِت��َح 

ة ب�شفاعته ال�شماويَّ

10-1950/08/24  عر�س اجلثمان للّزّوار باإذٍن من جممع الطقو�س 

�س- الفاتيكان روما املَقدَّ

مولده ف�ي بقاعكفرا  1828/05/08

دة - بقاعكفرا عماده ف�ي كني�شة ال�شيِّ  1828/05/16

 - ف�ي غرفني  اأنطون زعرور خملوف  والده  1831/08/08  وفاة 

بالد جبيل

دة ميفوق �شنة ابتداء اأوىل ف�ي دير �شيِّ  1852-1851

ايا �شنة ابتداء ثانية ف�ي دير مار مارون - عنَّ  1853-1852

ايا نذره الرهباين ف�ي عنَّ  1853/11/1

��ة ف�����ي دي���ر م���ار ق��ربي��ان��و���س  1853-1859  درو����ش���ه ال��اله��وت��يَّ

ويو�شتينا - كفيفان

ة  مدَّ اأقام  وبعدها  بكركي  ف�ي  ة  الكهنوتيَّ 1859/07/23  �شيامته 

يف دير مار يعقوب احل�شن  - دوما

ايا راهًبا ديريًّا ف�ي دير مار مارون - عنَّ  1875-1860

ايا دخوله حمب�شة مار بطر�س وبول�س- عنَّ   1875

وفاة والدته بريجيتا ف�ي بقاعكفرا  1875/06/02

1898/12/16  اإحتفاله بقدا�شه االأخري ومر�شه ف�ي املحب�شة

ايا 24-1898/12/25  وفاته ودفنه ف�ي مقربة الّدير - عنَّ

 - املنب�س  ف�ي  وو�شعه  املدفن  وتغيري  القرب  1899/4/15  فتح 

حائط الكني�شة من اجلهة ال�شماليَّة

1925/05/04  طلب فتح دعوى تطويبه )مع نعمة اهلل ورفقا(

اإغناطيو�س  العام  االأب  قبل  من  عري�شة  1925/12/23  تقدمي 

حياة مار شربل ومراحل دعوى 
تطويبه وتقديسه في سطور
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اليا�س  م��ار  ال��ب��ط��ري��رك  غبطة  اإىل  ال��ت��ن��وري 

باإجراء  التلّطف  منه  طالًبا  احلويك،  بطر�س 

االإخباري الفح�س 

د البطريرك »العري�شة املقّدمة«، وتاأليفه  1926/01/28  قبول ال�شيِّ

جلنة ق�شائيَّة قانونيَّة، للبحث والفح�س االإخباري

ل للجنة الّتحقيق االخباري وتاأدية ق�َشَم  1926/03/04  اجتماع اأوَّ

اليمني ف�ي بكركي

1927/07/24  نقل اجلثمان اإىل تابوت جديد، وو�شع فيه حم�شر 

طّبي عن حالته باللغة الفرن�شيَّة، وحم�شر باللغة 

واإق��ف��ال  حياته،  ع��ن  ا  ملخ�شً يت�شمن  ة  العربيَّ

املدفن باحلجارة والطني

1928/6/20  ختام حم�شر التحقيق االإخباري

احل��ادي  بّيو�س  البابا  اإىل  الّتطويب  دع��وى  1928/10/22  رف��ع 

ع�شر ف�ي روما

الف�شاد،  من  �شاملًا  اجلثمان  وُوِج���َد  القرب  1950/02/25  ُف��ِت��َح 

عائًما بالَعَرق ال�شبه الدموّي

وال��ربك��ات  ال��ِن��َع��م  ��ق��ت  وت��دفَّ ا  ال��ق��رب ر�شميًّ 1950/04/22  ُف��ِت��َح 

ة ب�شفاعته ال�شماويَّ

10-1950/08/24  عر�س اجلثمان للّزّوار باإذٍن من جممع الطقو�س 

�س- الفاتيكان روما املَقدَّ

مولده ف�ي بقاعكفرا  1828/05/08

دة - بقاعكفرا عماده ف�ي كني�شة ال�شيِّ  1828/05/16

 - ف�ي غرفني  اأنطون زعرور خملوف  والده  1831/08/08  وفاة 

بالد جبيل

دة ميفوق �شنة ابتداء اأوىل ف�ي دير �شيِّ  1852-1851

ايا �شنة ابتداء ثانية ف�ي دير مار مارون - عنَّ  1853-1852

ايا نذره الرهباين ف�ي عنَّ  1853/11/1

��ة ف�����ي دي���ر م���ار ق��ربي��ان��و���س  1853-1859  درو����ش���ه ال��اله��وت��يَّ

ويو�شتينا - كفيفان

ة  مدَّ اأقام  وبعدها  بكركي  ف�ي  ة  الكهنوتيَّ 1859/07/23  �شيامته 

يف دير مار يعقوب احل�شن  - دوما

ايا راهًبا ديريًّا ف�ي دير مار مارون - عنَّ  1875-1860

ايا دخوله حمب�شة مار بطر�س وبول�س- عنَّ   1875

وفاة والدته بريجيتا ف�ي بقاعكفرا  1875/06/02

1898/12/16  اإحتفاله بقدا�شه االأخري ومر�شه ف�ي املحب�شة

ايا 24-1898/12/25  وفاته ودفنه ف�ي مقربة الّدير - عنَّ

 - املنب�س  ف�ي  وو�شعه  املدفن  وتغيري  القرب  1899/4/15  فتح 

حائط الكني�شة من اجلهة ال�شماليَّة

1925/05/04  طلب فتح دعوى تطويبه )مع نعمة اهلل ورفقا(

اإغناطيو�س  العام  االأب  قبل  من  عري�شة  1925/12/23  تقدمي 

حياة مار شربل ومراحل دعوى 
تطويبه وتقديسه في سطور
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يفتح دير مار مارون - عّنايا اأبوابه يوميًّا

من 6:30 �شباًحا حتى 10:00 لياًل )بح�شب التوقيت ال�شتوي(

من 6:30 �شباًحا حتى 11:00 لياًل )بح�شب التوقيت ال�شيفي(

تفتح املحب�شة اأبوابها يوميًّا

من 7:30 �شباًحا حتى 9:00 م�شاًء )بح�شب التوقيت ال�شتوي(

من 7:30 �شباًحا حتى 11:00 لياًل )بح�شب التوقيت ال�شيفي(

ا�شتعالمات الدير

الهاتف: 760130 /09

الفاك�س: 760132 /09

ا�شتعالمات الواحة

الهاتف: 760241 /09

Web: www.saintcharbel.com

E-mail: info@saintcharbel.com

   oasis@saintcharbel.com

Facebook: Mazar Saint Charbel - Annaya

1951/05/12  تقدمي عري�شة من قبل االأب العام مو�شى عازار اإىل 

غبطة البطريرك اأنطون بطر�س عري�شه ملتم�ًشا 

من خاللها بدء التحقيق القانوين ببع�س معجزات 

اأجراها اهلل على يد خادمه االأب �شربل بقاعكفرا 

بدًءا من 22 ني�شان 1950

مهمتها  قانونيَّة  للجنة  البطريرك  د  ال�شيِّ 1951/05/12  تعيني 

البحث ف�ي العري�شة املقّدمة من قبل االأب العام 

وفَق االأ�شول والقوانني الكن�شيَّة.

قبول  قرار  الثاين ع�شر  بّيو�س  البابا  قدا�شة  1954/04/02  وّقع 

الدعوى

1965/08/26  فتح القرب اأمام جلنة كن�شّية وطبّية واأخذ ذخائر 

من جثمانه

ي�س  القدِّ البابا  قدا�شة  قبل  من  طوباويًّا  1965/12/05  اإعالنه 

ب��ول�����س ال�����ش��اد���س، ف�����ي ب��ازي��ل��ي��ك م���ار بطر�س 

الفاتيكان-روما

ي�س  القدِّ البابا  قدا�شة  قبل  من  ي�ًشا  قدِّ 1977/10/09  اإعالنه 

ب��ازي��ل��ي��ك م���ار بطر�س  ال�����ش��اد���س ف�����ي  ب��ول�����س 

الفاتيكان- روما

االحتفال بتذكار عيده فـي لبنان

االأحد الثالث من �شهر متّوز من كّل �شنة
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يفتح دير مار مارون - عّنايا اأبوابه يوميًّا

من 6:30 �شباًحا حتى 10:00 لياًل )بح�شب التوقيت ال�شتوي(

من 6:30 �شباًحا حتى 11:00 لياًل )بح�شب التوقيت ال�شيفي(

تفتح املحب�شة اأبوابها يوميًّا

من 7:30 �شباًحا حتى 9:00 م�شاًء )بح�شب التوقيت ال�شتوي(

من 7:30 �شباًحا حتى 11:00 لياًل )بح�شب التوقيت ال�شيفي(

ا�شتعالمات الدير

الهاتف: 760130 /09

الفاك�س: 760132 /09

ا�شتعالمات الواحة

الهاتف: 760241 /09

Web: www.saintcharbel.com

E-mail: info@saintcharbel.com

   oasis@saintcharbel.com

Facebook: Mazar Saint Charbel - Annaya

1951/05/12  تقدمي عري�شة من قبل االأب العام مو�شى عازار اإىل 

غبطة البطريرك اأنطون بطر�س عري�شه ملتم�ًشا 

من خاللها بدء التحقيق القانوين ببع�س معجزات 

اأجراها اهلل على يد خادمه االأب �شربل بقاعكفرا 

بدًءا من 22 ني�شان 1950

مهمتها  قانونيَّة  للجنة  البطريرك  د  ال�شيِّ 1951/05/12  تعيني 

البحث ف�ي العري�شة املقّدمة من قبل االأب العام 

وفَق االأ�شول والقوانني الكن�شيَّة.

قبول  قرار  الثاين ع�شر  بّيو�س  البابا  قدا�شة  1954/04/02  وّقع 

الدعوى

1965/08/26  فتح القرب اأمام جلنة كن�شّية وطبّية واأخذ ذخائر 

من جثمانه

ي�س  القدِّ البابا  قدا�شة  قبل  من  طوباويًّا  1965/12/05  اإعالنه 

ب��ول�����س ال�����ش��اد���س، ف�����ي ب��ازي��ل��ي��ك م���ار بطر�س 

الفاتيكان-روما

ي�س  القدِّ البابا  قدا�شة  قبل  من  ي�ًشا  قدِّ 1977/10/09  اإعالنه 

ب��ازي��ل��ي��ك م���ار بطر�س  ال�����ش��اد���س ف�����ي  ب��ول�����س 

الفاتيكان- روما

االحتفال بتذكار عيده فـي لبنان

االأحد الثالث من �شهر متّوز من كّل �شنة

http://www.saintcharbel.com/
mailto:info@saintcharbel.com
mailto:oasis@saintcharbel.com
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ل: ابتداًء من 1 متوز ولغاية 31 ت�شرين االأوَّ مالحظة:  

�شالة امل�شاء والقّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل 6:00 م�شاءً 

نظام اأيام االآحاد واالأعياد

 9:00،8:00،7:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل

11:00،10:00 و12:00 

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل 5:00،4:00 و6:00 م�شاءً 

)بح�شب التوقيت ال�شتوي(    

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل   5:00، 6:00 و7:00 م�شاءً 

)بح�شب التوقيت ال�شيفي(    

مالحظة:

القربان  زّياح  برتبة  ال�شنة  مدار  على  اأحد  كّل    االحتفال 

االأقد�س فـي كني�شة مار مارون

بح�شب التوقيت ال�شتوي 7:30 م�شاًء  

بح�شب التوقيت ال�شيفي 4:30 بعد الظهر  

 

نظام اأيام االأ�شبوع من االإثنني اإىل اجلمعة 

�شالة ال�شباح والقّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون 7:00 �شباًحا 

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون  11:00،10:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا 

النهار ف�ي كني�شة  امل�شبحة و�شالة ن�شف  12:00 ظهًرا  �شالة 

مار مارون

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون 5:00 م�شاءً 

�شالة امل�شاء والزّياح ف�ي كني�شة مار مارون  6:00 م�شاءً 

مالحظة:

ل من كّل �شهر جّناز الرهبان: االإثنني االأوَّ 6:00 م�شاءً 

نظام اأيام ال�شبت 

�شالة ال�شباح والقّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون 7:00 �شباًحا 

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون  11:00، 10:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا 

النهار ف�ي كني�شة  امل�شبحة و�شالة ن�شف  12:00 ظهًرا  �شالة 

مار مارون

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل 5:00 م�شاءً 

�شالة امل�شاء والقّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون 6:00 م�شاءً 

برنامج االحتفاالت الليتورجيَّة
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ل: ابتداًء من 1 متوز ولغاية 31 ت�شرين االأوَّ مالحظة:  

�شالة امل�شاء والقّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل 6:00 م�شاءً 

نظام اأيام االآحاد واالأعياد

 9:00،8:00،7:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل

11:00،10:00 و12:00 

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل 5:00،4:00 و6:00 م�شاءً 

)بح�شب التوقيت ال�شتوي(    

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل   5:00، 6:00 و7:00 م�شاءً 

)بح�شب التوقيت ال�شيفي(    

مالحظة:

القربان  زّياح  برتبة  ال�شنة  مدار  على  اأحد  كّل    االحتفال 

االأقد�س فـي كني�شة مار مارون

بح�شب التوقيت ال�شتوي 7:30 م�شاًء  

بح�شب التوقيت ال�شيفي 4:30 بعد الظهر  

 

نظام اأيام االأ�شبوع من االإثنني اإىل اجلمعة 

�شالة ال�شباح والقّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون 7:00 �شباًحا 

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون  11:00،10:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا 

النهار ف�ي كني�شة  امل�شبحة و�شالة ن�شف  12:00 ظهًرا  �شالة 

مار مارون

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون 5:00 م�شاءً 

�شالة امل�شاء والزّياح ف�ي كني�شة مار مارون  6:00 م�شاءً 

مالحظة:

ل من كّل �شهر جّناز الرهبان: االإثنني االأوَّ 6:00 م�شاءً 

نظام اأيام ال�شبت 

�شالة ال�شباح والقّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون 7:00 �شباًحا 

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون  11:00، 10:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا 

النهار ف�ي كني�شة  امل�شبحة و�شالة ن�شف  12:00 ظهًرا  �شالة 

مار مارون

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل 5:00 م�شاءً 

�شالة امل�شاء والقّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون 6:00 م�شاءً 

برنامج االحتفاالت الليتورجيَّة
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مالحظة:

من  االأخري  االأحد  ف�ي  ال�شيفي  بالتوقيت  النظام         يبداأ 

�شهر اآذار )31 اآذار(

من  االأخري  االأحد  ف�ي  ال�شتوي  بالتوقيت  النظام         يبداأ 

ل( ل )27 ت�شرين االأوَّ �شهر ت�شرين االأوَّ

الطوباوّي بيت  فـي  االإلهي  القّدا�س  نظام 

حلفد  - نعمه  اإ�شطفان  االأخ 

كّل يوم خمي�س

بح�شب التوقيت ال�شتوي 4:00 م�شاًء  

بح�شب التوقيت ال�شيفي 6:00 م�شاًء  

ذكرى �شفاء ال�شيِّدة نـهاد ال�شامي

)22 من كّل �شهر(

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل 8:00،7:00 و9:00 �شباًحا  

 9:00 �شباًحا   التطواف بالقربان االأقد�س من املحب�شة 

اإىل الّدير

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل  10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل 12:00 ظهًرا  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل   5:00،4:00 و6:00 م�شاءً 

)بح�شب التوقيت ال�شتوي(    

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل   5:00، 6:00 و7:00 م�شاءً 

)بح�شب التوقيت ال�شيفي(    

كّل يوم جمعة 

8:00 م�شاءً  القّدا�س االإلهي مع »عيلة مار �شربل«  ف�ي كني�شة 

مار �شربل

اإىل  الّدير  من  االأقد�س  بالقربان  التطواف  يبداأ  9:00 م�شاءً 

اجلمعة            يوم  حّتى  متوز   5 اجلمعة  يوم  املحب�شة 

4 ت�شرين االأوَّل 
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مالحظة:

من  االأخري  االأحد  ف�ي  ال�شيفي  بالتوقيت  النظام         يبداأ 

�شهر اآذار )31 اآذار(

من  االأخري  االأحد  ف�ي  ال�شتوي  بالتوقيت  النظام         يبداأ 

ل( ل )27 ت�شرين االأوَّ �شهر ت�شرين االأوَّ

الطوباوّي بيت  فـي  االإلهي  القّدا�س  نظام 

حلفد  - نعمه  اإ�شطفان  االأخ 

كّل يوم خمي�س

بح�شب التوقيت ال�شتوي 4:00 م�شاًء  

بح�شب التوقيت ال�شيفي 6:00 م�شاًء  

ذكرى �شفاء ال�شيِّدة نـهاد ال�شامي

)22 من كّل �شهر(

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل 8:00،7:00 و9:00 �شباًحا  

 9:00 �شباًحا   التطواف بالقربان االأقد�س من املحب�شة 

اإىل الّدير

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل  10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل 12:00 ظهًرا  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل   5:00،4:00 و6:00 م�شاءً 

)بح�شب التوقيت ال�شتوي(    

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل   5:00، 6:00 و7:00 م�شاءً 

)بح�شب التوقيت ال�شيفي(    

كّل يوم جمعة 

8:00 م�شاءً  القّدا�س االإلهي مع »عيلة مار �شربل«  ف�ي كني�شة 

مار �شربل

اإىل  الّدير  من  االأقد�س  بالقربان  التطواف  يبداأ  9:00 م�شاءً 

اجلمعة            يوم  حّتى  متوز   5 اجلمعة  يوم  املحب�شة 

4 ت�شرين االأوَّل 
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عيد الدنح االأحد 6 كانون الثاين 

االأّول من زمن الدنح  االأحد 13 كانون الثاين 

الثاين من زمن الدنح    االأحد 20 كانون الثاين 

الثالث من زمن الدنح  االأحد 27 كانون الثاين 

 

الثالثاء 1 كانون الثاين

راأ�س ال�شنة، ختانة ي�شوع، يوم ال�شالم العاملّي

 9:00،8:00،7:00

   

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل

11:00،10:00و12:00 

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل    5:00،4:00 و6:00 م�شاءً 

ال�شبت 5 كانون الثاين

بريمون عيد الدنح

6:00 م�شاًء   �ش���الة امل�ش���اء والقّدا����س االإله���ي ف����ي 

كني�شة مار مارون

12:00 لياًل    رتبة تقدي�س امل���اء والقّدا�س االإلهي ف�ي 

كني�شة مار �شربل   
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عيد الدنح االأحد 6 كانون الثاين 

االأّول من زمن الدنح  االأحد 13 كانون الثاين 

الثاين من زمن الدنح    االأحد 20 كانون الثاين 

الثالث من زمن الدنح  االأحد 27 كانون الثاين 

 

الثالثاء 1 كانون الثاين

راأ�س ال�شنة، ختانة ي�شوع، يوم ال�شالم العاملّي

 9:00،8:00،7:00

   

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل

11:00،10:00و12:00 

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل    5:00،4:00 و6:00 م�شاءً 

ال�شبت 5 كانون الثاين

بريمون عيد الدنح

6:00 م�شاًء   �ش���الة امل�ش���اء والقّدا����س االإله���ي ف����ي 

كني�شة مار مارون

12:00 لياًل    رتبة تقدي�س امل���اء والقّدا�س االإلهي ف�ي 

كني�شة مار �شربل   

كـانون الثـاني  2019
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اخلمي�س 17 كانون الثاين

عيد مار اأنطونيو�س الكبري

�ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإلهي ف�ي  7:00 �شباًحا  

كني�شة مار مارون

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون    11:00،10:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا   

�ش���الة امل�شبح���ة و�شالة ن�ش���ف النهار  12:00 ظهًرا  

ف�ي كني�شة مار مارون

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون 6:00،5:00 م�شاًء   

االأربعاء 30 كانون الثاين- اخلمي�س 7 �شباط

ت�شاعّية مار مارون

كني�ش���ة                  ف����ي  والزّي���اح  امل�ش���اء  �ش���الة  6:00 م�شاًء  

مار مارون 

االأحد 6 كانون الثاين

عيد الدنح 

 9:00،8:00،7:00
رتبة تقدي�س املاء والقّدا�س االإلهي ف�ي 

11:00،10:00و12:00 
كني�شة مار �شربل   

رتبة تقدي�س املاء والقّدا�س االإلهي ف�ي  10:00 �شباًحا 

كني�شة املحب�شة

رتبة تقدي�س املاء والقّدا�س االإلهي ف�ي  5:00،4:00 و6:00 م�شاءً 

كني�شة مار �شربل   

 االإثنني 7 – الثالثاء 15 كانون الثاين

ت�شاعّية مار اأنطونيو�س الكبري

�ش���الة امل�ش���اء والزّي���اح ف����ي كني�ش���ة              6:00 م�شاًء  

مار مارون

االأربعاء 16كانون الثاين

بريمون عيد مار اأنطونيو�س الكبري

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون 5:00 م�شاًء   

القّدا�س االإلهي وجتديد النذر الرهباين  6:00 م�شاًء  

ف�ي كني�شة مار مارون

كـانون الثـاني
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اخلمي�س 17 كانون الثاين

عيد مار اأنطونيو�س الكبري

�ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإلهي ف�ي  7:00 �شباًحا  

كني�شة مار مارون

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون    11:00،10:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا   

�ش���الة امل�شبح���ة و�شالة ن�ش���ف النهار  12:00 ظهًرا  

ف�ي كني�شة مار مارون

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون 6:00،5:00 م�شاًء   

االأربعاء 30 كانون الثاين- اخلمي�س 7 �شباط

ت�شاعّية مار مارون

كني�ش���ة                  ف����ي  والزّي���اح  امل�ش���اء  �ش���الة  6:00 م�شاًء  

مار مارون 

االأحد 6 كانون الثاين

عيد الدنح 

 9:00،8:00،7:00
رتبة تقدي�س املاء والقّدا�س االإلهي ف�ي 

11:00،10:00و12:00 
كني�شة مار �شربل   

رتبة تقدي�س املاء والقّدا�س االإلهي ف�ي  10:00 �شباًحا 

كني�شة املحب�شة

رتبة تقدي�س املاء والقّدا�س االإلهي ف�ي  5:00،4:00 و6:00 م�شاءً 

كني�شة مار �شربل   

 االإثنني 7 – الثالثاء 15 كانون الثاين

ت�شاعّية مار اأنطونيو�س الكبري

�ش���الة امل�ش���اء والزّي���اح ف����ي كني�ش���ة              6:00 م�شاًء  

مار مارون

االأربعاء 16كانون الثاين

بريمون عيد مار اأنطونيو�س الكبري

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون 5:00 م�شاًء   

القّدا�س االإلهي وجتديد النذر الرهباين  6:00 م�شاًء  

ف�ي كني�شة مار مارون

كـانون الثـاني
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اجلمعة 8 �شباط

بريمون عيد مار مارون 

5:00 م�شاءً      القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون

6:00 م�شاءً      القّدا�س االحتفايل ف�ي كني�شة مار مارون

ال�شبت 9 �شباط

عيد مار مارون �شفيع الدير

9:00،8:00،7:00 و12:00   القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون 10:00 �شباًحا   

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00�شباًحا   

11:00 قبل الظهر    القّدا�س االحتفايل ف�ي كني�شة مار �شربل

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل 5:00،4:00 و6:00 م�شاًء  

االأحد 3 �شباط       الرابع من زمن الدنح 

االأحد 10 �شباط     تذكار الكهنة

االأحد 17 �شباط     تذكار االأبرار وال�شّديقني

االأحد 24 �شباط     تذكار املوتى املوؤمنني  

ال�شبت 2 �شباط

عيد دخول امل�شيح اإىل الهيكل

10:00،7:00 و11:00  رتب���ة تربي���ك ال�شم���وع والقّدا����س االإلهي ف�ي 

كني�شة مار مارون

10:00 �شباًحا        رتب���ة تربي���ك ال�شم���وع والقّدا����س االإلهي ف�ي 

كني�شة املحب�شة

12:00 ظهًرا        �ش���الة امل�شبح���ة و�ش���الة ن�ش���ف النه���ار ف�ي 

كني�شة مار مارون

5:00 م�شاًء        رتب���ة تربي���ك ال�شم���وع والقّدا����س االإلهي ف�ي 

كني�شة مار مارون

6:00 م�شاًء        رتب���ة تربي���ك ال�شم���وع والقّدا����س االإلهي ف�ي 

كني�شة مار مارون

شبــاط  2019



23

اجلمعة 8 �شباط

بريمون عيد مار مارون 

5:00 م�شاءً      القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون

6:00 م�شاءً      القّدا�س االحتفايل ف�ي كني�شة مار مارون

ال�شبت 9 �شباط

عيد مار مارون �شفيع الدير

9:00،8:00،7:00 و12:00   القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون 10:00 �شباًحا   

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00�شباًحا   

11:00 قبل الظهر    القّدا�س االحتفايل ف�ي كني�شة مار �شربل

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل 5:00،4:00 و6:00 م�شاًء  

االأحد 3 �شباط       الرابع من زمن الدنح 

االأحد 10 �شباط     تذكار الكهنة

االأحد 17 �شباط     تذكار االأبرار وال�شّديقني

االأحد 24 �شباط     تذكار املوتى املوؤمنني  

ال�شبت 2 �شباط

عيد دخول امل�شيح اإىل الهيكل

10:00،7:00 و11:00  رتب���ة تربي���ك ال�شم���وع والقّدا����س االإلهي ف�ي 

كني�شة مار مارون

10:00 �شباًحا        رتب���ة تربي���ك ال�شم���وع والقّدا����س االإلهي ف�ي 

كني�شة املحب�شة

12:00 ظهًرا        �ش���الة امل�شبح���ة و�ش���الة ن�ش���ف النه���ار ف�ي 

كني�شة مار مارون

5:00 م�شاًء        رتب���ة تربي���ك ال�شم���وع والقّدا����س االإلهي ف�ي 

كني�شة مار مارون

6:00 م�شاًء        رتب���ة تربي���ك ال�شم���وع والقّدا����س االإلهي ف�ي 

كني�شة مار مارون

شبــاط



24

الثالثاء 19 اآذار

عيد مار يو�شف البتول

7:00  �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإلهي ف����ي كني�شة 

م���ار    م���ارون

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون   11:00،10:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

12:00 ظهًرا   �شالة امل�شبحة و�شالة ن�ش���ف النهار ف�ي كني�شة   

مار مارون

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون 5:00 م�شاًء  

�شالة امل�شاء والزّياح ف�ي كني�شة مار مارون 6:00 م�شاًء  

ال�شبت 23 اآذار

عيد القّدي�شة رفقا

7:00  �شباًحا           �ش���الة ال�شب���اح والقّدا�س االإلهي ف����ي كني�شة 

م���ار    م���ارون

11:00،10:00       القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون

10:00 �شباًحا       القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة

12:00 ظهًرا            �شالة امل�شبحة و�ش���الة ن�شف النهار ف�ي كني�شة 

مار مارون

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل 5:00  م�شاًء  

االأحد 3 اآذار     اآية عر�س قانا اجلليل – مدخل ال�شوم الكبري

االأحد 10 اآذار    اآية �شفاء االأبر�س

االأحد 17 اآذار    اآية �شفاء املنزوفة

االأحد 24 اآذار    مثل االإبن ال�شاطر

االأحد 31 اآذار    اآية �شفاء املخّلع

)بدء النظام بالتوقيت ال�شيفي: 5:00، 6:00 و7:00 م�شاًء(

االإثنني 4 اآذار

–    بدء زمن ال�شوم الكبري اإثنني الرماد    

7:00 �شباًحا             رتبة تربيك الرماد والقّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة 

مار مارون 

11:00،10:00     القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون

10:00 �شباًحا           رتبة تربيك الرماد والقّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة 

املحب�شة

12:00 ظهًرا             �شالة امل�شبحة و�شالة ن�شف النهار ف�ي كني�شة 

مار مارون

5:00 م�شاًء               القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون

6:00 م�شاًء               �شالة امل�شاء والزّياح ف�ي كني�شة مار مارون

آذار  2019
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الثالثاء 19 اآذار

عيد مار يو�شف البتول

7:00  �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإلهي ف����ي كني�شة 

م���ار    م���ارون

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون   11:00،10:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

12:00 ظهًرا   �شالة امل�شبحة و�شالة ن�ش���ف النهار ف�ي كني�شة   

مار مارون

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون 5:00 م�شاًء  

�شالة امل�شاء والزّياح ف�ي كني�شة مار مارون 6:00 م�شاًء  

ال�شبت 23 اآذار

عيد القّدي�شة رفقا

7:00  �شباًحا           �ش���الة ال�شب���اح والقّدا�س االإلهي ف����ي كني�شة 

م���ار    م���ارون

11:00،10:00       القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون

10:00 �شباًحا       القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة

12:00 ظهًرا            �شالة امل�شبحة و�ش���الة ن�شف النهار ف�ي كني�شة 

مار مارون

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل 5:00  م�شاًء  

االأحد 3 اآذار     اآية عر�س قانا اجلليل – مدخل ال�شوم الكبري

االأحد 10 اآذار    اآية �شفاء االأبر�س

االأحد 17 اآذار    اآية �شفاء املنزوفة

االأحد 24 اآذار    مثل االإبن ال�شاطر

االأحد 31 اآذار    اآية �شفاء املخّلع

)بدء النظام بالتوقيت ال�شيفي: 5:00، 6:00 و7:00 م�شاًء(

االإثنني 4 اآذار

–    بدء زمن ال�شوم الكبري اإثنني الرماد    

7:00 �شباًحا             رتبة تربيك الرماد والقّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة 

مار مارون 

11:00،10:00     القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون

10:00 �شباًحا           رتبة تربيك الرماد والقّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة 

املحب�شة

12:00 ظهًرا             �شالة امل�شبحة و�شالة ن�شف النهار ف�ي كني�شة 

مار مارون

5:00 م�شاًء               القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون

6:00 م�شاًء               �شالة امل�شاء والزّياح ف�ي كني�شة مار مارون

آذار
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االأحد 7 ني�شان       اآية �شفاء االأعمى

االأحد 14 ني�شان       عيد ال�شعانني

االأحد 21 ني�شان       عيد القيامة املجيدة

االأحد 28 ني�شان       االأحد اجلديد   

برنامـــج اإحتفـــاالت اأ�شبـــوع االآالم وعيـــد القيامـــة املجيـــدة

االأحد 14 ني�شان  

عيد ال�شعانني

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل   9:00 ،8:00،7:00

10:00، 11:00و 12:00   رتبة تربيك اأغ�شان ال�شعانني والقّدا�س 

االإلهي ويليه الزّياح يف كني�شة مار �شربل

 10:00 �شباًحا        رتبة تربيك اأغ�شان ال�شعانني والقّدا�س 

االإلهي ويليه الزّياح يف كني�شة املحب�شة

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل  7:00،6:00،5:00 م�شاءً 

6:00 م�شاًء       �شالة امل�ش���اء وزّياح ال�شليب يف كني�شة 

مار مارون

ا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون 6:00 م�شاًء   �شالة امل�شاء والقدَّ

االإثنني 25 اآذار

عيد ب�شارة العذراء

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 7:00  �شباًحا  

11:00،10:00، 12:00  القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل 5:00 و6:00 م�شاءً    

مالحظة: كّل يوم جمعة من زمن ال�شوم الكبري

6:00 م�شاًء   �شالة امل�ش���اء وزّياح ال�شليب يف كني�شة 

مار �شربل

8:15 م�شاًء   القّدا�س االإلهي مع »عيلة مار �شربل« يف 

كني�شة مار �شربل

آذار
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االأحد 7 ني�شان       اآية �شفاء االأعمى

االأحد 14 ني�شان       عيد ال�شعانني

االأحد 21 ني�شان       عيد القيامة املجيدة

االأحد 28 ني�شان       االأحد اجلديد   

برنامـــج اإحتفـــاالت اأ�شبـــوع االآالم وعيـــد القيامـــة املجيـــدة

االأحد 14 ني�شان  

عيد ال�شعانني

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل   9:00 ،8:00،7:00

10:00، 11:00و 12:00   رتبة تربيك اأغ�شان ال�شعانني والقّدا�س 

االإلهي ويليه الزّياح يف كني�شة مار �شربل

 10:00 �شباًحا        رتبة تربيك اأغ�شان ال�شعانني والقّدا�س 

االإلهي ويليه الزّياح يف كني�شة املحب�شة

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل  7:00،6:00،5:00 م�شاءً 

6:00 م�شاًء       �شالة امل�ش���اء وزّياح ال�شليب يف كني�شة 

مار مارون

ا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار مارون 6:00 م�شاًء   �شالة امل�شاء والقدَّ

االإثنني 25 اآذار

عيد ب�شارة العذراء

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 7:00  �شباًحا  

11:00،10:00، 12:00  القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل 5:00 و6:00 م�شاءً    

مالحظة: كّل يوم جمعة من زمن ال�شوم الكبري

6:00 م�شاًء   �شالة امل�ش���اء وزّياح ال�شليب يف كني�شة 

مار �شربل

8:15 م�شاًء   القّدا�س االإلهي مع »عيلة مار �شربل« يف 

كني�شة مار �شربل

2019 نيسـان  
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6:00 م�شاءً     �شالة امل�شاء وزّياح ال�شليب يف كني�شة مار �شربل

االأربعاء 17 ني�شان

اأربعاء االآالم 

7:00 �شباًحا     �شالة ال�شب���اح والقّدا�س االإلهي يف كني�شة مار 

مارون

10:00 �شباًحا    القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة

11:00 قبل الظهر      رتب���ة القنديل )تربيك الزي���ت( يف كني�شة مار 

�شربل

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 م�شاءً 

6:00 م�شاءً  �شالة امل�شاء وزّياح ال�شليب يف كني�شة مار �شربل

  

اخلمي�س 18 ني�شان

خمي�س االأ�شرار

7:00 �شباًحا     �ش���الة ال�شب���اح والقّدا�س االإله���ي يف كني�شة 

م���ار    م���ارون

10:00 �شباًحا    القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون

10:00 �شباًحا    القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة

�شباًحا     رتب���ة توب���ة والقّدا����س االإلهي يحتفل ب���ه راعي   10:30

���ة �شيادة املطران مي�شال  اأبر�شيَّة جبيل املارونيَّ

االإثنني 15 ني�شان

اإثنني االآالم

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا�س االإله���ي يف كني�شة مار 

مارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون  11:00 ، 10:00

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا 

12:00 ظهًرا  �ش���الة امل�شبحة و�شالة ن�شف النه���ار يف كني�شة 

مار مارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 م�شاءً 

6:00 م�شاءً  �شالة امل�شاء وزّياح ال�شليب يف كني�شة مار �شربل

الثالثاء 16 ني�شان

ثالثاء االآالم

7:00 �شباًحا  �ش���الة ال�شب���اح والقّدا�س االإله���ي يف كني�شة مار 

مارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون   11:00 ، 10:00

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا 

12:00 ظهًرا  �ش���الة امل�شبحة و�شالة ن�شف النه���ار يف كني�شة 

مار مارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 م�شاءً 

ن نيسـا
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6:00 م�شاءً     �شالة امل�شاء وزّياح ال�شليب يف كني�شة مار �شربل

االأربعاء 17 ني�شان

اأربعاء االآالم 

7:00 �شباًحا     �شالة ال�شب���اح والقّدا�س االإلهي يف كني�شة مار 

مارون

10:00 �شباًحا    القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة

11:00 قبل الظهر      رتب���ة القنديل )تربيك الزي���ت( يف كني�شة مار 

�شربل

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 م�شاءً 

6:00 م�شاءً  �شالة امل�شاء وزّياح ال�شليب يف كني�شة مار �شربل

  

اخلمي�س 18 ني�شان

خمي�س االأ�شرار

7:00 �شباًحا     �ش���الة ال�شب���اح والقّدا�س االإله���ي يف كني�شة 

م���ار    م���ارون

10:00 �شباًحا    القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون

10:00 �شباًحا    القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة

�شباًحا     رتب���ة توب���ة والقّدا����س االإلهي يحتفل ب���ه راعي   10:30

���ة �شيادة املطران مي�شال  اأبر�شيَّة جبيل املارونيَّ

االإثنني 15 ني�شان

اإثنني االآالم

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا�س االإله���ي يف كني�شة مار 

مارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون  11:00 ، 10:00

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا 

12:00 ظهًرا  �ش���الة امل�شبحة و�شالة ن�شف النه���ار يف كني�شة 

مار مارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 م�شاءً 

6:00 م�شاءً  �شالة امل�شاء وزّياح ال�شليب يف كني�شة مار �شربل

الثالثاء 16 ني�شان

ثالثاء االآالم

7:00 �شباًحا  �ش���الة ال�شب���اح والقّدا�س االإله���ي يف كني�شة مار 

مارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون   11:00 ، 10:00

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا 

12:00 ظهًرا  �ش���الة امل�شبحة و�شالة ن�شف النه���ار يف كني�شة 

مار مارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 م�شاءً 

ن نيسـا
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ال�شبت 20 ني�شان

  �شبت النور

7:00 �شباًحا      �شالة ال�شباح يف كني�شة مار �شربل

11:00       قبل الظهر   رتبة الغفران يف كني�شة مار �شربل

6:00 م�شاءً       �ش���الة امل�شاء وطلب���ة القيام���ة يف كني�شة مار 

�شربل

لياًل              رتب���ة ال�ّشالم وزّياح �شلي���ب القيامة والقّدا�س   12:00

االإلهي يف كني�شة مار �شربل

االأحد 21 ني�شان

عيد القيامة املجيدة 

 9:00،8:00،7:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل

10:00، 11:00و12:00  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة  10:00 �شباًحا   

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل 5:00، 6:00 و7:00 م�شاءً 

عون ال�ّشامي االإح���رتام ويعاونه كهنة االأبر�شيَّة 

يف كني�شة مار �شربل

4:00 بعد الظهر     رتب���ة الغ�ش���ل والقّدا�س االإلهي و�شم���د القربان 

االأقد�س يف كني�شة مار �شربل

تبقى اأبواب الكني�شة مفتوحة طوال الليل

6:00 م�شاءً    �شالة امل�شاء يف كني�شة مار �شربل

اجلمعة 19 ني�شان

 اجلمعة العظيمة

7:00 �شباًحا     رتب���ة االأقدا�س ال�شاب���ق تقدي�شه���ا يف كني�شة 

م���ار    �شرب���ل

9:30 �شباًحا     رتبة »درب ال�شليب« من املحب�شة اإىل الّدير

10:30 �شباًحا    رتبة �شجدة ال�شليب يف كني�شة مار �شربل

4:30 بعد الظهر      �ش���الة م���ع »م���رمي اأّم الف���ادي« يف كني�شة مار 

�شربل 

6:00 م�شاءً       �شالة امل�شاء وطلبة االآالم يف كني�شة مار �شربل

ن نيسـا
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ال�شبت 20 ني�شان

  �شبت النور

7:00 �شباًحا      �شالة ال�شباح يف كني�شة مار �شربل

11:00       قبل الظهر   رتبة الغفران يف كني�شة مار �شربل

6:00 م�شاءً       �ش���الة امل�شاء وطلب���ة القيام���ة يف كني�شة مار 

�شربل

لياًل              رتب���ة ال�ّشالم وزّياح �شلي���ب القيامة والقّدا�س   12:00

االإلهي يف كني�شة مار �شربل

االأحد 21 ني�شان

عيد القيامة املجيدة 

 9:00،8:00،7:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل

10:00، 11:00و12:00  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة  10:00 �شباًحا   

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل 5:00، 6:00 و7:00 م�شاءً 

عون ال�ّشامي االإح���رتام ويعاونه كهنة االأبر�شيَّة 

يف كني�شة مار �شربل

4:00 بعد الظهر     رتب���ة الغ�ش���ل والقّدا�س االإلهي و�شم���د القربان 

االأقد�س يف كني�شة مار �شربل

تبقى اأبواب الكني�شة مفتوحة طوال الليل

6:00 م�شاءً    �شالة امل�شاء يف كني�شة مار �شربل

اجلمعة 19 ني�شان

 اجلمعة العظيمة

7:00 �شباًحا     رتب���ة االأقدا�س ال�شاب���ق تقدي�شه���ا يف كني�شة 

م���ار    �شرب���ل

9:30 �شباًحا     رتبة »درب ال�شليب« من املحب�شة اإىل الّدير

10:30 �شباًحا    رتبة �شجدة ال�شليب يف كني�شة مار �شربل

4:30 بعد الظهر      �ش���الة م���ع »م���رمي اأّم الف���ادي« يف كني�شة مار 

�شربل 

6:00 م�شاءً       �شالة امل�شاء وطلبة االآالم يف كني�شة مار �شربل

ن نيسـا
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الثالث من زمن القيامة - عيد �شّيدة لبنان االأحد 5 اأّيار 

الرابع من زمن القيامة االأحد 12 اأّيار 

اخلام�س من زمن القيامة االأحد 19 اأّيار 

ال�شاد�س من زمن القيامة االأحد 26 اأّيار 

االأربعاء 1 اأّيار

 بدء ال�شهر املرميي

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل 10:00، 11:00 و 12:00  

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل 5:00 ، 6:00 م�شاًء  

االأحد 5 اأّيار

عيد �شّيدة لبنان

 9:00 ،8:00 ،7:00

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل 10:00، 11:00 و12:00 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

4:30 بعد الظهر   رتبة زّي���اح القربان االأقد����س يف كني�شة 

مار مارون

االإثنني 22 ني�شان 

اإثنني احلواريني -  تهنئة العذراء

ي�س �شربل ر�شميًّا للمّرة االأوىل  الذكـــرى 69 لفتح قـــر القدِّ

�شنة 1950

9:00،8:00،7:00 �شباًحا  القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل

9:00 �شباًحا   التطواف بالقربان االأقد�س من املحب�شة 

اإىل الّدير

10:00 �شباًحا   القّدا�س االحتفايل يف كني�شة مار �شربل

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة  10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل 12:00 ظهًرا  

5:00، 6:00 و 7:00  القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل

ن نيسـا
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الثالث من زمن القيامة - عيد �شّيدة لبنان االأحد 5 اأّيار 

الرابع من زمن القيامة االأحد 12 اأّيار 

اخلام�س من زمن القيامة االأحد 19 اأّيار 

ال�شاد�س من زمن القيامة االأحد 26 اأّيار 

االأربعاء 1 اأّيار

 بدء ال�شهر املرميي

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل 10:00، 11:00 و 12:00  

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل 5:00 ، 6:00 م�شاًء  

االأحد 5 اأّيار

عيد �شّيدة لبنان

 9:00 ،8:00 ،7:00

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل 10:00، 11:00 و12:00 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

4:30 بعد الظهر   رتبة زّي���اح القربان االأقد����س يف كني�شة 

مار مارون

االإثنني 22 ني�شان 

اإثنني احلواريني -  تهنئة العذراء

ي�س �شربل ر�شميًّا للمّرة االأوىل  الذكـــرى 69 لفتح قـــر القدِّ

�شنة 1950

9:00،8:00،7:00 �شباًحا  القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل

9:00 �شباًحا   التطواف بالقربان االأقد�س من املحب�شة 

اإىل الّدير

10:00 �شباًحا   القّدا�س االحتفايل يف كني�شة مار �شربل

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة  10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل 12:00 ظهًرا  

5:00، 6:00 و 7:00  القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل

أيــار  2019
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االأربعاء 15 اأيّار

 عيد �شّيدة احل�شاد

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 10:00 و 11:00    

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

12:00 ظهًرا    �شالة امل�شبحة و�شالة ن�شف النهار يف 

كني�شة مار مارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 م�شاًء  

6:00 م�شاًء   �شالة امل�شاء والقّدا�س االإلهي يف كني�شة 

مار مارون

اخلمي�س 30 اأّيار

عيد ال�شعود

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 10:00، 11:00 و12:00 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00، 6:00 م�شاًء  

5:00، 6:00 و7:00 م�شاًء      القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل  

الثالثاء 7 اأّيار

ع�شية ذكرى مولد مار �شربل

م�شرية من املحب�شة اإىل الّدير  7:30 م�شاًء           

8:30 م�شاًء           القّدا����س االإلهي ورتبة تربيك الزيت يف 

كني�شة مار �شربل

االأربعاء 8 اأّيار

 ذكرى مولد مار �شربل

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 10:00 و 11:00    

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

12:00 ظهًرا    �شالة امل�شبحة و�شالة ن�شف النهار يف 

كني�شة مار مارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00، 6:00 م�شاًء  

أيــار
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االأربعاء 15 اأيّار

 عيد �شّيدة احل�شاد

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 10:00 و 11:00    

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

12:00 ظهًرا    �شالة امل�شبحة و�شالة ن�شف النهار يف 

كني�شة مار مارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 م�شاًء  

6:00 م�شاًء   �شالة امل�شاء والقّدا�س االإلهي يف كني�شة 

مار مارون

اخلمي�س 30 اأّيار

عيد ال�شعود

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 10:00، 11:00 و12:00 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00، 6:00 م�شاًء  

5:00، 6:00 و7:00 م�شاًء      القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل  

الثالثاء 7 اأّيار

ع�شية ذكرى مولد مار �شربل

م�شرية من املحب�شة اإىل الّدير  7:30 م�شاًء           

8:30 م�شاًء           القّدا����س االإلهي ورتبة تربيك الزيت يف 

كني�شة مار �شربل

االأربعاء 8 اأّيار

 ذكرى مولد مار �شربل

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 10:00 و 11:00    

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

12:00 ظهًرا    �شالة امل�شبحة و�شالة ن�شف النهار يف 

كني�شة مار مارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00، 6:00 م�شاًء  

أيــار
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اجلمعة 28 حزيران

  عيد قلب ي�شوع االأقد�س

7:00 �شباًحا          �ش���الة ال�شباح والقّدا����س االإلهي يف كني�شة 

مار مارون   

10:00 ، 11:00         القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون

10:00 �شباًحا         القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة

12:00 ظهًرا           �ش���الة امل�شبح���ة و�ش���الة ن�ش���ف النهار يف 

كني�شة مار مارون

5:00 م�شاءً          القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون

بريمون عيد مار بطر�س وبول�س

6:00 ، 8:00 م�شاءً         القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة

ال�شبت 29 حزيران

عيد مار بطر�س وبول�س �شفيَعي املحب�شة  

7:00، 8:00 ، 10:00 و12:00   القّدا�س االإلهي يف  كني�شة املحب�شة

5:00 ، 6:00 م�شاًء       القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة

االأحد 2 حزيران       ال�شابع من زمن القيامة

االأحد 9 حزيران       عيد العن�شرة

االأحد 16 حزيران      الثاين م���ن زمن العن�ش���رة – اأحد الثالوث 

االأقد�س

االأحد 23 حزيران     الثالث من زمن العن�شرة

االأحد 30 حزيران     الرابع من زمن العن�شرة

اخلمي�س 20 حزيران

عيد القربان االأقد�س

7:00 �شباًحا          �ش���الة ال�شباح والقّدا����س االإلهي يف كني�شة 

مار مارون     

 10:00 ، 11:00         القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون

10:00 �شباًحا         القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة

12:00 ظهًرا          �ش���الة امل�شبح���ة و�ش���الة ن�ش���ف النهار يف 

كني�شة مار مارون

5:00  م�شاءً         القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون

6:00 م�شاءً          �ش���الة امل�ش���اء وزّي���اح القرب���ان االأقد�س يف 

كني�شة مار مارون

حزيـران  2019
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اجلمعة 28 حزيران

  عيد قلب ي�شوع االأقد�س

7:00 �شباًحا          �ش���الة ال�شباح والقّدا����س االإلهي يف كني�شة 

مار مارون   

10:00 ، 11:00         القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون

10:00 �شباًحا         القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة

12:00 ظهًرا           �ش���الة امل�شبح���ة و�ش���الة ن�ش���ف النهار يف 

كني�شة مار مارون

5:00 م�شاءً          القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون

بريمون عيد مار بطر�س وبول�س

6:00 ، 8:00 م�شاءً         القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة

ال�شبت 29 حزيران

عيد مار بطر�س وبول�س �شفيَعي املحب�شة  

7:00، 8:00 ، 10:00 و12:00   القّدا�س االإلهي يف  كني�شة املحب�شة

5:00 ، 6:00 م�شاًء       القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة

االأحد 2 حزيران       ال�شابع من زمن القيامة

االأحد 9 حزيران       عيد العن�شرة

االأحد 16 حزيران      الثاين م���ن زمن العن�ش���رة – اأحد الثالوث 

االأقد�س

االأحد 23 حزيران     الثالث من زمن العن�شرة

االأحد 30 حزيران     الرابع من زمن العن�شرة

اخلمي�س 20 حزيران

عيد القربان االأقد�س

7:00 �شباًحا          �ش���الة ال�شباح والقّدا����س االإلهي يف كني�شة 

مار مارون     

 10:00 ، 11:00         القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون

10:00 �شباًحا         القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة

12:00 ظهًرا          �ش���الة امل�شبح���ة و�ش���الة ن�ش���ف النهار يف 

كني�شة مار مارون

5:00  م�شاءً         القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون

6:00 م�شاءً          �ش���الة امل�ش���اء وزّي���اح القرب���ان االأقد�س يف 

كني�شة مار مارون

حزيـران
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االأحد 7 مّتوز       اخلام�س من زمن العن�شرة

االأحد 14 مّتوز       ال�شاد�س من زمن العن�شرة

االأحد 21 مّتوز        ال�شاب���ع من زمن العن�ش���رة -  عيد 

مار �شربل

االأحد 28 مّتوز       الثامن من زمن العن�شرة

مالحظة: طوال �شهر مّتوز

6:00 م�شاًء        �ش���الة م�شاء م���ار �شرب���ل والقّدا�س 

االإلهي يف كني�شة مار مارون

برنامج اإحتفاالت عيد مار �شربل

ال�شبت 20 مّتوز     

 بريمون عيد مار �شربل

10:00،7:00، 11:00 و12:00     القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون

10:00 �شباًحا       القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة

5:00 م�شاًء       القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل

7:00 م�شاًء        القّدا����س االحتف���ايل يف  كني�شة مار 

�شرب���ل - يليه م�ش���رية بامل�شاعل من 

الّدير اإىل املحب�شة

برنامج اإحتفاالت الذكرى التا�شعة لتطويب

االأخ اإ�شطفان نعمه

بيت الطوباوي يف بلدة حلفد

الثالثاء 25 حزيران

القّدا�س االإلهي  7:30 م�شاًء   

االأربعاء 26 حزيران

ع�شيّة ذكرى تطويب االأخ اإ�شطفان 

القّدا�س االإلهي  7:30 م�شاًء    

اخلمي�س 27 حزيران

ذكرى تطويب االأخ اإ�شطفان

القّدا�س االإلهي  7:30 م�شاًء    

حزيـران
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االأحد 7 مّتوز       اخلام�س من زمن العن�شرة

االأحد 14 مّتوز       ال�شاد�س من زمن العن�شرة

االأحد 21 مّتوز        ال�شاب���ع من زمن العن�ش���رة -  عيد 

مار �شربل

االأحد 28 مّتوز       الثامن من زمن العن�شرة

مالحظة: طوال �شهر مّتوز

6:00 م�شاًء        �ش���الة م�شاء م���ار �شرب���ل والقّدا�س 

االإلهي يف كني�شة مار مارون

برنامج اإحتفاالت عيد مار �شربل

ال�شبت 20 مّتوز     

 بريمون عيد مار �شربل

10:00،7:00، 11:00 و12:00     القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون

10:00 �شباًحا       القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة

5:00 م�شاًء       القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل

7:00 م�شاًء        القّدا����س االحتف���ايل يف  كني�شة مار 

�شرب���ل - يليه م�ش���رية بامل�شاعل من 

الّدير اإىل املحب�شة

برنامج اإحتفاالت الذكرى التا�شعة لتطويب

االأخ اإ�شطفان نعمه

بيت الطوباوي يف بلدة حلفد

الثالثاء 25 حزيران

القّدا�س االإلهي  7:30 م�شاًء   

االأربعاء 26 حزيران

ع�شيّة ذكرى تطويب االأخ اإ�شطفان 

القّدا�س االإلهي  7:30 م�شاًء    

اخلمي�س 27 حزيران

ذكرى تطويب االأخ اإ�شطفان

القّدا�س االإلهي  7:30 م�شاًء    

تّموز  2019



40

التا�شع من زمن العن�شرة  االأحد 4 اآب                  

العا�شر من زمن العن�شرة االأحد 11 اآب               

احلادي ع�شر من زمن العن�شرة االأحد 18 اآب               

الثاين ع�شر من زمن العن�شرة االأحد 25 اآب               

االإثنني 5 اآب

بريمون عيد التجلي 

7:00 م�شاءً        القّدا�س االحتفايل يف  كني�شة املحب�شة

8:00 م�شاًء        القّدا�س االإلهي يف  كني�شة املحب�شة

الثالثاء 6 اآب

عيد التجلي 

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 10:00، 11:00و12:00 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 ، 6:00 م�شاًء  

10:00،9:00، 11:00 و 12:00 ليالً  القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار 

�شربل

مالحظة: تبقى اأبواب الّدير واملحب�شة مفتوحة طوال الليل

االأحد 21 مّتوز

 عيد مار �شربل

8:00،7:00،6:00، 9:00 و12:00  القّدا����س االإله���ي ف����ي كني�شة       

مار �شربل

�شباًحا    القّدا����س االإله���ي يف كني�ش���ة   10:00

م���ار    م���ارون

كني�ش���ة  االإله���ي يف  10:00 �شباًحا    القّدا����س 

املحب�شة

قبل الظهر   القّدا�س االحتفايل يف كني�شة   11:00

مار �شربل

5:00، 6:00، 7:00 و8:00 م�شاءً  القّدا����س االإله���ي يف كني�ش���ة 

م���ار    �شرب���ل

تّموز
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التا�شع من زمن العن�شرة  االأحد 4 اآب                  

العا�شر من زمن العن�شرة االأحد 11 اآب               

احلادي ع�شر من زمن العن�شرة االأحد 18 اآب               

الثاين ع�شر من زمن العن�شرة االأحد 25 اآب               

االإثنني 5 اآب

بريمون عيد التجلي 

7:00 م�شاءً        القّدا�س االحتفايل يف  كني�شة املحب�شة

8:00 م�شاًء        القّدا�س االإلهي يف  كني�شة املحب�شة

الثالثاء 6 اآب

عيد التجلي 

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 10:00، 11:00و12:00 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 ، 6:00 م�شاًء  

10:00،9:00، 11:00 و 12:00 ليالً  القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار 

�شربل

مالحظة: تبقى اأبواب الّدير واملحب�شة مفتوحة طوال الليل

االأحد 21 مّتوز

 عيد مار �شربل

8:00،7:00،6:00، 9:00 و12:00  القّدا����س االإله���ي ف����ي كني�شة       

مار �شربل

�شباًحا    القّدا����س االإله���ي يف كني�ش���ة   10:00

م���ار    م���ارون

كني�ش���ة  االإله���ي يف  10:00 �شباًحا    القّدا����س 

املحب�شة

قبل الظهر   القّدا�س االحتفايل يف كني�شة   11:00

مار �شربل

5:00، 6:00، 7:00 و8:00 م�شاءً  القّدا����س االإله���ي يف كني�ش���ة 

م���ار    �شرب���ل

آب  2019
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الثالث ع�شر من زمن العن�شرة االأحد 1 اأيلول  

االأحد 8 اأيلول   الراب���ع ع�شر من زم���ن العن�شرة- عيد 

ميالد مرمي العذراء 

االأّول من زمن ال�شليب االأحد 15 اأيلول  

الثاين من زمن ال�شليب االأحد 22 اأيلول  

الثالث من زمن ال�شليب االأحد 29 اأيلول  

االأحد 8 اأيلول

عيد ميالد مرمي العذراء

 9:00،8:00 ،7:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل

11:00،10:00 و12:00  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا   

كني�شة  قد����س يف  االأ القرب���ان  4:30 بعد الظهر   زي���اح 

م���ار م���ارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل   5:00، 6:00 و7:00 م�شاًء  

اخلمي�س 15 اآب

 عيد انتقال العذراء مرمي  - �شّيدة الكرم

 9:00،8:00،7:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل

11:00،10:00 و12:00  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا   

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل 5:00 ،6:00 و7:00 م�شاءً 

برنامج اإحتفاالت عيد الطوباوّي االأخ اإ�شطفان نعمه

بيت الطوباوي يف بلدة حلفد

االأربعاء 28 اآب

القّدا�س االإلهي وزياح الطوباوي 7:30 م�شاًء   

اخلمي�س 29 اآب

بريمون عيد الطوباوّي االأخ اإ�شطفان 

القّدا�س االإلهي وزياح الطوباوي 7:30 م�شاًء    

اجلمعة30 اآب

عيد الطوباوّي االأخ اإ�شطفان 

القّدا�س االإلهي وزياح الطوباوي 7:30 م�شاًء    

آب
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الثالث ع�شر من زمن العن�شرة االأحد 1 اأيلول  

االأحد 8 اأيلول   الراب���ع ع�شر من زم���ن العن�شرة- عيد 

ميالد مرمي العذراء 

االأّول من زمن ال�شليب االأحد 15 اأيلول  

الثاين من زمن ال�شليب االأحد 22 اأيلول  

الثالث من زمن ال�شليب االأحد 29 اأيلول  

االأحد 8 اأيلول

عيد ميالد مرمي العذراء

 9:00،8:00 ،7:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل

11:00،10:00 و12:00  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا   

كني�شة  قد����س يف  االأ القرب���ان  4:30 بعد الظهر   زي���اح 

م���ار م���ارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل   5:00، 6:00 و7:00 م�شاًء  

اخلمي�س 15 اآب

 عيد انتقال العذراء مرمي  - �شّيدة الكرم

 9:00،8:00،7:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل

11:00،10:00 و12:00  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا   

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل 5:00 ،6:00 و7:00 م�شاءً 

برنامج اإحتفاالت عيد الطوباوّي االأخ اإ�شطفان نعمه

بيت الطوباوي يف بلدة حلفد

االأربعاء 28 اآب

القّدا�س االإلهي وزياح الطوباوي 7:30 م�شاًء   

اخلمي�س 29 اآب

بريمون عيد الطوباوّي االأخ اإ�شطفان 

القّدا�س االإلهي وزياح الطوباوي 7:30 م�شاًء    

اجلمعة30 اآب

عيد الطوباوّي االأخ اإ�شطفان 

القّدا�س االإلهي وزياح الطوباوي 7:30 م�شاًء    

أيلـول  2019
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االأحد 6 ت�شرين االأّول  الراب���ع م���ن زم���ن ال�شلي���ب  - عي���د 

�شّي���دة    الوردي���ة

اخلام�س من زمن ال�شليب االأحد 13 ت�شرين االأّول 

ال�شاد�س من زمن ال�شليب االأحد 20 ت�شرين االأّول 

ال�شابع من زمن ال�شليب االأحد 27 ت�شرين االأّول 

)بدء النظام بالتوقيت ال�شتوي: 4:00، 5:00 و 6:00 م�شاًء(

 

االأربعاء 9 ت�شرين االأّول 

ذكرى اإعالن قدا�شة مار �شربل

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 10:00 و11:00  

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

12:00 ظهًرا    �شالة امل�شبحة و�شالة ن�شف النهار يف 

كني�شة مار مارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 م�شاًء  

6:00 م�شاًء   �شالة امل�شاء والقّدا�س االإلهي يف كني�شة 

مار مارون

ال�شبت 14 اأيلول

 عيد اإرتفاع ال�شليب

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 10:00، 11:00 و 12:00 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 ، 6:00 م�شاًء  

أيلـول
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االأحد 6 ت�شرين االأّول  الراب���ع م���ن زم���ن ال�شلي���ب  - عي���د 

�شّي���دة    الوردي���ة

اخلام�س من زمن ال�شليب االأحد 13 ت�شرين االأّول 

ال�شاد�س من زمن ال�شليب االأحد 20 ت�شرين االأّول 

ال�شابع من زمن ال�شليب االأحد 27 ت�شرين االأّول 

)بدء النظام بالتوقيت ال�شتوي: 4:00، 5:00 و 6:00 م�شاًء(

 

االأربعاء 9 ت�شرين االأّول 

ذكرى اإعالن قدا�شة مار �شربل

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 10:00 و11:00  

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

12:00 ظهًرا    �شالة امل�شبحة و�شالة ن�شف النهار يف 

كني�شة مار مارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 م�شاًء  

6:00 م�شاًء   �شالة امل�شاء والقّدا�س االإلهي يف كني�شة 

مار مارون

ال�شبت 14 اأيلول

 عيد اإرتفاع ال�شليب

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 10:00، 11:00 و 12:00 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 ، 6:00 م�شاًء  

تشرين األّول  2019
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تقدي�س البيعة االأحد 3 ت�شرين الثاين  

جتديد البيعة االأحد 10 ت�شرين الثاين  

ب�شارة زكرّيا االأحد 17 ت�شرين الثاين  

ب�شارة العذراء االأحد 24 ت�شرين الثاين  

اخلمي�س 31 ت�شرين االأّول

بريمون عيد جميع القّدي�شني

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 م�شاًء  

6:00 م�شاًء   �شالة امل�شاء والقّدا�س االإلهي يف كني�شة 

مار مارون

تشرين األّول
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تقدي�س البيعة االأحد 3 ت�شرين الثاين  

جتديد البيعة االأحد 10 ت�شرين الثاين  

ب�شارة زكرّيا االأحد 17 ت�شرين الثاين  

ب�شارة العذراء االأحد 24 ت�شرين الثاين  

اخلمي�س 31 ت�شرين االأّول

بريمون عيد جميع القّدي�شني

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 م�شاًء  

6:00 م�شاًء   �شالة امل�شاء والقّدا�س االإلهي يف كني�شة 

مار مارون

تشرين الثاني  2019
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اإفتتاح ال�شنة الطق�شّية

6:00 م�شاًء   �شالة م�ش���اء تقدي�س البيع���ة والقّدا�س 

���ة  االإله���ي يحتف���ل بهم���ا راع���ي اأبر�شيِّ

ة �شي���ادة املطران مي�شال  جبي���ل املارونيَّ

ع���ون ال�شام���ي االح���رتام ويعاونه كهنة 

ة يف كني�شة مار �شربل االأبر�شيِّ

اجلمعة 1 ت�شرين الثاين

عيد جميع القّدي�شني )ذكرى 166 �شنة لنذر القّدي�س �شربل(

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون

القدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 11:00،10:00و12:00   

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00، 6:00 م�شاًء  

ال�شبت 2 ت�شرين الثاين

 تذكار املوتى املوؤمنني 

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون

القدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون   11:00، 10:00

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

12:00 ظهًرا    �شالة امل�شبحة و�شالة ن�شف النهار يف 

كني�شة مار مارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 م�شاًء  

تشرين الثاني
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اإفتتاح ال�شنة الطق�شّية

6:00 م�شاًء   �شالة م�ش���اء تقدي�س البيع���ة والقّدا�س 

���ة  االإله���ي يحتف���ل بهم���ا راع���ي اأبر�شيِّ

ة �شي���ادة املطران مي�شال  جبي���ل املارونيَّ

ع���ون ال�شام���ي االح���رتام ويعاونه كهنة 

ة يف كني�شة مار �شربل االأبر�شيِّ

اجلمعة 1 ت�شرين الثاين

عيد جميع القّدي�شني )ذكرى 166 �شنة لنذر القّدي�س �شربل(

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون

القدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 11:00،10:00و12:00   

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00، 6:00 م�شاًء  

ال�شبت 2 ت�شرين الثاين

 تذكار املوتى املوؤمنني 

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون

القدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون   11:00، 10:00

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

12:00 ظهًرا    �شالة امل�شبحة و�شالة ن�شف النهار يف 

كني�شة مار مارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 م�شاًء  

تشرين الثاني
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القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 م�شاًء  

6:00 م�شاًء   �شالة امل�شاء والقّدا�س االإلهي يف كني�شة 

مار مارون

االأحد 8 كانون االأّول

 عيد العذراء احلبل بها بال دن�س

 9:00،8:00،7:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل

11:00،10:00 و12:00  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا   

5:00،4:00 و6:00 م�شاءً  القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل 

ال�شبت 14 كانون االأّول

 عيد مار نعمة اهلل احلرديني

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون   11:00،10:00

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

12:00 ظهًرا   �شالة امل�شبحة و�شالة ن�شف النهار يف 

كني�شة مار مارون

زيارة العذراء الإلي�شابات االأحد 1 كانون االأّول 

ا املعمدان مولد يوحنَّ االأحد 8 كانون االأّول 

البيان ليو�شف االأحد 15 كانون االأّول 

ن�شب ي�شوع االأحد 22 كانون االأّول 

االأّول بعد امليالد االأحد 29 كانون االأّول 

االأربعاء 4 كانون االأّول

ع�شّية ذكرى اإعالن مار �شربل طوباوًيا

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 م�شاًء  

6:00 م�شاًء   �ش���الة امل�ش���اء والقّدا����س يف كني�شة 

م���ار   م���ارون

اخلمي�س 5 كانون االأّول    

ذكرى اإعالن مار مار �شربل طوباوًيا

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون   11:00، 10:00

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

12:00 ظهًرا    �شالة امل�شبحة و�شالة ن�شف النهار يف 

كني�شة مار مارون

كانون األّول  2019
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القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 م�شاًء  

6:00 م�شاًء   �شالة امل�شاء والقّدا�س االإلهي يف كني�شة 

مار مارون

االأحد 8 كانون االأّول

 عيد العذراء احلبل بها بال دن�س

 9:00،8:00،7:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل

11:00،10:00 و12:00  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا   

5:00،4:00 و6:00 م�شاءً  القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل 

ال�شبت 14 كانون االأّول

 عيد مار نعمة اهلل احلرديني

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون   11:00،10:00

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

12:00 ظهًرا   �شالة امل�شبحة و�شالة ن�شف النهار يف 

كني�شة مار مارون

زيارة العذراء الإلي�شابات االأحد 1 كانون االأّول 

ا املعمدان مولد يوحنَّ االأحد 8 كانون االأّول 

البيان ليو�شف االأحد 15 كانون االأّول 

ن�شب ي�شوع االأحد 22 كانون االأّول 

االأّول بعد امليالد االأحد 29 كانون االأّول 

االأربعاء 4 كانون االأّول

ع�شّية ذكرى اإعالن مار �شربل طوباوًيا

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 5:00 م�شاًء  

6:00 م�شاًء   �ش���الة امل�ش���اء والقّدا����س يف كني�شة 

م���ار   م���ارون

اخلمي�س 5 كانون االأّول    

ذكرى اإعالن مار مار �شربل طوباوًيا

7:00 �شباًحا   �ش���الة ال�شب���اح والقّدا����س االإله���ي يف 

كني�شة مار مارون

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون   11:00، 10:00

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا  

12:00 ظهًرا    �شالة امل�شبحة و�شالة ن�شف النهار يف 

كني�شة مار مارون

كانون األّول
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بريمون عيد امليالد املجيد

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون  5:00 م�شاًء  

6:00 م�شاًء   �شالة امل�ش���اء وطلبة املي���الد يف كني�شة 

مار مارون

لياًل   م�ش���رية بامل�شاع���ل م���ن املحب�ش���ة اإىل   11:00 

الدي���ر )يف ذك���رى 121 �شن���ة لوف���اة 

م���ار   �شرب���ل(   

القّدا�س االحتفايل يف كني�شة مار �شربل  12:00 لياًل  

االأربعاء 25 كانون االأّول

 عيد امليالد املجيد 

 9:00،8:00،7:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل

11:00،10:00 و12:00  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا   

5:00،4:00 و6:00 م�شاءً  القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون  5:00 م�شاًء  

كني�ش���ة  يف  والزّي���اح  امل�ش���اء  6:00 م�شاًء   �ش���الة 

م���ار    م���ارون

برنامج اإحتفاالت عيد امليالد املجيد

االأحد 15 - االإثنني 23 كانون االأّول

ت�شاعّية امليالد املجيد 

امل�ش���اء والزّي���اح يف كني�ش���ة  6:00 م�شاًء   �ش���الة 

م���ار  م���ارون

الثالثاء 24 كانون االأوّل 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 7:00، 10:00 و11:00 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا   

12:00 ظهًرا    �شالة امل�شبحة ون�شف النهار يف كني�شة 

مار مارون

كانون األّول
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بريمون عيد امليالد املجيد

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون  5:00 م�شاًء  

6:00 م�شاًء   �شالة امل�ش���اء وطلبة املي���الد يف كني�شة 

مار مارون

لياًل   م�ش���رية بامل�شاع���ل م���ن املحب�ش���ة اإىل   11:00 

الدي���ر )يف ذك���رى 121 �شن���ة لوف���اة 

م���ار   �شرب���ل(   

القّدا�س االحتفايل يف كني�شة مار �شربل  12:00 لياًل  

االأربعاء 25 كانون االأّول

 عيد امليالد املجيد 

 9:00،8:00،7:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل

11:00،10:00 و12:00  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا   

5:00،4:00 و6:00 م�شاءً  القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون  5:00 م�شاًء  

كني�ش���ة  يف  والزّي���اح  امل�ش���اء  6:00 م�شاًء   �ش���الة 

م���ار    م���ارون

برنامج اإحتفاالت عيد امليالد املجيد

االأحد 15 - االإثنني 23 كانون االأّول

ت�شاعّية امليالد املجيد 

امل�ش���اء والزّي���اح يف كني�ش���ة  6:00 م�شاًء   �ش���الة 

م���ار  م���ارون

الثالثاء 24 كانون االأوّل 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون 7:00، 10:00 و11:00 

القّدا�س االإلهي يف كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا   

12:00 ظهًرا    �شالة امل�شبحة ون�شف النهار يف كني�شة 

مار مارون

كانون األّول



54

اخلمي�س 26 كانون االأّول

 تهنئة العذراء مرمي 

 9:00،8:00،7:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل

11:00،10:00 و12:00  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا   

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون  5:00،4:00 و6:00 م�شاءً 

الثالثاء 31 كانون االأّول

راأ�س ال�شنة

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل لياًل    12:00

كانون األّول
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اخلمي�س 26 كانون االأّول

 تهنئة العذراء مرمي 

 9:00،8:00،7:00

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة مار �شربل

11:00،10:00 و12:00  

القّدا�س االإلهي ف�ي كني�شة املحب�شة 10:00 �شباًحا   

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار مارون  5:00،4:00 و6:00 م�شاءً 

الثالثاء 31 كانون االأّول

راأ�س ال�شنة

القّدا�س االإلهي يف كني�شة مار �شربل لياًل    12:00

كانون األّول
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ي�س �شربل، اأ�شرع اإىل معونتي، اأنا ال�شغري  اأيُّها القدِّ

ال�شعي���ف، اأبعد عن حياتي ال�شّر. �شاعدين الأ�شع ثقتي 

دائًما بالرّب خا�شة ف�ي اأوقاِت الوجع والتجارب.

 اإىل 
ُ
بارك عملي، بارك عائلتي، بارك كّل َمْن يلجاأ

ة االآتي اإىل هنا اأمامك.  �شفاعِتَك ف�ي العامل كّله وخا�شّ

َة ال�شعف���اِء والفقراِء  �شك���ْب ف�ي قلوبنا الطيب���ة وحمبَّ
ُ
اأ

واملوجوعني.

ي���ا �شفيع���ي احلبيب وحام���ّي، اأنا اأث���ُق ب�شفاعتَك 

القديرة لدى الرّب ي�شوع فانظر اإىل �شعفي وباركني.

           اآمني

)أمام الضريح(

ي�س �شربل، يا َم���ْن ع�شَت ف�ي هذا الّدير  اأيُّه���ا القدِّ

ة التي  �شًة واأنَت جتذُب الكلَّ بقدرِتَك العجائبيَّ حياًة مقدَّ

منحها اهلل َلَك.

�س وقد جئُت  ه���ا اأنذا بالقرب من �شريحِ���كَ املقدَّ

ة ف�ي  ة، كنَت بقرب���ي، خا�شّ اأ�شك���رك م���ن اأجل كلِّ م���رَّ

اأوقات املحِن والوجع حيُث كنَت خرَي �شفيٍع يل والأحّبائي.

�شّلي لَك وُكلِّي ثقة بطيبتك املعّزية.
ُ
جئُت اأ

اأنَت تعلُم ما ف�ي قلب���ي وتعرُف حاجتي. َتَكلَّْم عّني 

للرّب.

ِجُد �شعوبًة كبريًة ف�ي 
َ
عيٌف، واأ اأعرُف اأنَّ اإمياين �شَ

الت�شليم مل�شيئة الرّب، اأّما اأنَت فقد ع�شَت هذه الف�شيلَة 

ب�شكٍل مذهٍل، ون�شرتها مبثِلَك وحياِتَك ال�شامتة. اأحي 

ه. اإمياين ونقِّ

 ، اأع���رُف اأيّن اأعي�ُس ف�ي غربٍة عن ذاتي وعن الربِّ

جع���َل حياتي �شه���ادًة حّيًة ل���الآب ال�شماوّي 
َ
�شاع���دين الأ

فاأ�شتحقَّ بنّوته.

صالة للقّديس شربل
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ي�س �شربل، اأ�شرع اإىل معونتي، اأنا ال�شغري  اأيُّها القدِّ

ال�شعي���ف، اأبعد عن حياتي ال�شّر. �شاعدين الأ�شع ثقتي 

دائًما بالرّب خا�شة ف�ي اأوقاِت الوجع والتجارب.

 اإىل 
ُ
بارك عملي، بارك عائلتي، بارك كّل َمْن يلجاأ

ة االآتي اإىل هنا اأمامك.  �شفاعِتَك ف�ي العامل كّله وخا�شّ

َة ال�شعف���اِء والفقراِء  �شك���ْب ف�ي قلوبنا الطيب���ة وحمبَّ
ُ
اأ

واملوجوعني.

ي���ا �شفيع���ي احلبيب وحام���ّي، اأنا اأث���ُق ب�شفاعتَك 

القديرة لدى الرّب ي�شوع فانظر اإىل �شعفي وباركني.

           اآمني

)أمام الضريح(

ي�س �شربل، يا َم���ْن ع�شَت ف�ي هذا الّدير  اأيُّه���ا القدِّ

ة التي  �شًة واأنَت جتذُب الكلَّ بقدرِتَك العجائبيَّ حياًة مقدَّ

منحها اهلل َلَك.

�س وقد جئُت  ه���ا اأنذا بالقرب من �شريحِ���كَ املقدَّ

ة ف�ي  ة، كنَت بقرب���ي، خا�شّ اأ�شك���رك م���ن اأجل كلِّ م���رَّ

اأوقات املحِن والوجع حيُث كنَت خرَي �شفيٍع يل والأحّبائي.

�شّلي لَك وُكلِّي ثقة بطيبتك املعّزية.
ُ
جئُت اأ

اأنَت تعلُم ما ف�ي قلب���ي وتعرُف حاجتي. َتَكلَّْم عّني 

للرّب.

ِجُد �شعوبًة كبريًة ف�ي 
َ
عيٌف، واأ اأعرُف اأنَّ اإمياين �شَ

الت�شليم مل�شيئة الرّب، اأّما اأنَت فقد ع�شَت هذه الف�شيلَة 

ب�شكٍل مذهٍل، ون�شرتها مبثِلَك وحياِتَك ال�شامتة. اأحي 

ه. اإمياين ونقِّ

 ، اأع���رُف اأيّن اأعي�ُس ف�ي غربٍة عن ذاتي وعن الربِّ

جع���َل حياتي �شه���ادًة حّيًة ل���الآب ال�شماوّي 
َ
�شاع���دين الأ

فاأ�شتحقَّ بنّوته.
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َي���ا اآَب احَلّق، ه���ذا ابنك ذبيح���ة لرُي�شيك،   

ُه م���اَت الأجلي وبِه ُيغف���ُر يل، هذا القربان  فاقبل���ه الأنَّ

، وار����سَ عّني، وال تذك���ر يل خطايا  تقّبل���ُه ِم���ْن يديَّ

ماَم    عظمِتَك.
َ
اقرتفتها اأ

���ذي �ُشِفَك عّني عل���ى اجُللجلِة  ه���ذا الّدُم الَّ  

ج���ِل خال�شي، وه���و ي�شف���ُع يل اإِلي���َك: فاقبل 
َ
ِم���ْن اأ

طلبت���ي ب�شفاعِت���ِه، َك���ْم يل ِمَن االآثام! َوَك���ْم َلَك ِمَن 

كرث ِمَن 
َ
املراِحم! اإِن وازن���َت بيَنُهما: يرجُح حنانَك اأ

اجلب���اِل املوزوَن���ِة    لدي���ك.

نظر اإىل االآثاِم، وانظ���ر اإىل التقدَمِة عنها: 
ُ
اأ  

عظم بكثرٍي ِم���َن اخلطايا، مبا 
َ
فالكف���ارُة والذبيحُة اأ

���َل حبيب���ك امل�شام���ري واحلربة،  اأّنن���ي خطئ���ُت، تمَّ

حيا. 
َ
نا اأ

َ
نَت وبها اأ

َ
فاآالمه هي كافية اأن ُتر�شيَك اأ

جِلن���ا، 
َ
الأ ابَن���ُه  ر�ش���َل 

َ
اأ ���ذي  الَّ ل���الآِب  ملج���ُد 

َ
اأ  

َرن���ا كّلنا، وال�شكُر  وال�شج���وُد لالإبن الَّذي ب�شلِبِه حرَّ

وح القد�س الَّذي ب���ِه اكتمَل �ش���رُّ فداِئنا، مبارٌك  لل���رُّ

حيانا كّلنا، فلُه املجد.
َ
ِه اأ الَّذي بحبِّ

)ميمر ال�شلب ملار يعقوب ال�شروجي + 521(
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