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"الوردیة سيدة"في آنيسة " سيدة الصوفانية"للعام الجدید مع  بدایة روحية
حجازین األخت سيسيل

ي يا لها من مصافحة رائعة، بين سيدة الوردية ف
ائلة وسيدة الصوفانية من سوريا، بحضور ع عمان،

، مريم في الناصرة الصوفانية القادمة من بيت
 نوجموع المحتشدين من مختلف رعايا األردن الذي
ن، جاؤوا للصالة بقلب واحد آهنة وراهبات ومؤمني

قلب مريم االقدسين، قلب يسوع و يطلبون من القلبين
.الجديد توفيقا ونجاحا مع بداية العام

 
 ميسانيفقد تزينت آنيسة آلية راهبات الوردية الش

 بالجماهير القادمة من مختلف مناطق المملكة، ومن
يا محبة في لقاء  لليه: "الشقيقة، لتشارك في القداس االحتفالي الذي ابتدأ بترنيمة الجليل وسوريا

الصوفانية  ميرنا األخرس التي ترتبط عذراء وترأسه األب رفعت بدر بحضور السيدة" االحبة
 ي قدمتالروحي األب الياس زحالوي وبحضور عائلة الصوفانية الت باسمها، يرافقها مرشدها

.لهيالقداس اإل خصيصا من شفا عمر والرينة والناصرة وآافة مدن الجليل للمشارآة في
 

جلت في للرب نعمة الوحدة التي ت وبصوت واحد وقلب واحد وروح واحدة صلى الحضور شاآرين
في   قداس اإللهيبال في حضن الوردية، بعدما اختارت عائلة الصوفانية أن تحتفل  هذا اليوم المميز

فيلم لحياة الطوباوية  بعرض  احتفاء بالطوباوية الجديدة، فابتدأ االحتفال آنيسة تخص رهبنة الوردية،
.عمان الوردية، وهو من اعداد راهبات الوردية في ماري الفونسين، مؤسسة رهبنة

 
ين فيها أن الكنيسة وب" ولد المسيح ، هللويا " :والقى االب رفعت بدر آلمة افتتحها بالتحية الميالدية

بشارة والميالد ال مريم، الن مريم آانت رفيقة ابنها يسوع في آل مراحل حياته، في تبدأ السنة مع
مع قلبها  والعنصرة، وقال اننا نبدأ اليوم معها، وعرس قانا الجليل والصلب والقيامة والصعود

قلبين االقدسين، ال يسوع االقدس الذي احتفلنا به يوم أمس، أول يوم من السنة، وبين الطاهر ومع قلب
.وآمالنا نرمي بأنفسنا وقلوبنا وعالمنا وهمومنا

 
:فقال واختتم آلمته بصالة الى القلبين االقدسين،

 
الجياع والعطاش الناس المتعبين والرازحين و أيها القلبان الكبيران، بينكما نضع قلوبنا وقلوب

:كونت الكراهية وبذور االنقسام، علمانا أيها القلبان الكبيران، آيف والمتألمين بسبب
 

 عنوان... يرآمين، والخ... طريقنا... آمين، والمسامحة ...سبيلنا... آمين، والمحبة... غايتنا... الوحدة
 آمين،.. .آنزنا... آمين، والوردية... سالحنا... والصالة آمين،... هدفنا... آمين، ومجد اهللا  ...عملنا

. للمحبة ولعمل الخير: مناسبة 365 علمانا آيف يكون هذا العام الجديد. آمين... دستورنا... واإلنجيل
آمين .اآلن وآل أوان والى دهر الدهور

 
مر إلى الوحدة ميرنا وهي الداعية بشكل مست وفي نهاية القداس استمع المصلون إلى خبرة السيدة

 لى أهميةورآزت في تأملها ع. والمؤمنين، وبخاصة في منطقة الشرق المسيحية بين الكنائس
ية المسيحية ومن اجل الدعوات الكهنوت األساس، وصلت من اجل الوحدة  األسرة، البيت هو

شهودا   ننكو المحبة المسيحية، وان تسود المحبة بين الجميع، آي والرهبانية، ومن اجل عيش
.حقيقيين للمسيح

السنة الجدیدة عـربيًا

 بطریرآية القدس

الفاتيكان رادیو  

اليومي االنجيل  

 أصدقاء أبونا



    

    

    

    

    

    

    

مع األب  لقاء فكري
وم سهيل قاشا حول مفه

المسيحي االیمان
مارغریت  حوارته

خشویان

البابا یوحنا  اعالن
مًا، مكر... بولس الثاني 
اعالنه  على درب

طوباویًا

 
فد الناصرة ميرفت األشقر من القادمة مع و وقد أحيت ترانيم القداس الميالدية والمريمية المرنمة

.والعازفين يشارآها عدد من المرنمين
 

يع المصلين من وتبارك جم" يا أم اهللا"ترتيلة  وانتهى القداس اإللهي بزياح إيقونة الصوفانية مع
.وميالدية هيكل سيدة الوردية المقدسة، مع تراتيل مريمية ايقونة العذراء، من
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الصور جميع  

 اتصل بنا
 سجل الزوار

يةالرئيس اجعلنا صفحتك

الصوفانية سيدة
راشد فيروز

 لماذا الفرح بسنة
جدیدة؟

نعمات نسرین

 ميالد مخلصنا یسوع
المسيح



ذات صلة أخبار

 في قداس بدایة العام مع عائلة الصوفانية آلمة االب رفعت بدر
در       ننشر فيما يلي الكلمة التي ألقاها           :عمان   –  أبونا داس       االب رفعت ب في الق

، في آنيسة     2010من آانون الثاني لعام         االلهي الذي جرى يوم السبت الثاني          
ي   ة ف يدة الوردي ن الجل      س وفانية م ة الص ور عائل اني بحض ل ومن   الشميس ي

ؤمنين من مختلف                    سوريا، ات والم ة والراهب ر من الكهن ...  ارعاي  وعدد آبي
 >>التفاصيل

 أضف تعليقًا

تعليقات القراء

للموقع  متابع االردن 03/01/2010
1 باستمرار

ا من صالةابونا     ا اجمله ا."م اس المت         أيه وب الن ا وقل ا نضع قلوبن ران، بينكم ان الكبي نالقلب رازحين   عبي وال
ذور        ة وب ألمين بسبب الكراهي ان الكبي      والجياع والعطاش والمت ا القلب ا أيه ام، علمان  :ران، آيف تكون    االنقس

دة... ا... الوح ة... غايتن ن، والمحب بيلنا... آمي ن،... س امحة آمي ا ... والمس ر... طريقن ن، والخي وان ... آمي عن
ا د اهللا    ...عملن ن، ومج دفنا ... آمي الة ...  ه ن، والص الحنا ... آمي ة   ...س ن، والوردي ا ... آمي ن...  آنزن ، آمي

د           . آمين ...دستورنا... واإلنجيل ام الجدي ر     :مناسبة  365علمانا آيف يكون هذا الع ة ولعمل الخي  اآلن. للمحب
دهور    ر ال ى ده ل أوان وال ن .وآ ة        "... آمي ي غاي ون ف ات ، فنك ذه الكلم ش ه ا نعي ا ليتن عادة و  ي الم الس الس

. شكرا لكم جميعا.والقداسة

الحصن/  األردن 03/01/2010 عماري منى   2

مر        ي هللويا وآل عام والمحبة التي علمنا اياها سيدنا          ..المسيح  ولد...تحية الميالد لكم جمبعًا        سوع المسيح تغ
اً   وبكم جميع ي     ...قل ل ف ا قي ب وم ا آت ل م دة جوه       آ ة واح ص بكلم س يتلخ وم أم رائع ي داس ال رية الق

رن         شكرًا راهبتنا المعطاءه على نقل آل تفاصيل          ...المحبة... هي ا ن داس حيث شعرنا انن م في السماء مع   الق
ة   ل البهج ت                آ ود األخ ة بوج ور وخاص ع الحض ا جمي ى محي رور عل ب     والس ى قل ة عل نا   ميرناالغالي أم

 يخدمك ويعمل من أجل مشيئتك آمين يا رب بارك آل من...البتول

 raida_wisam@yahoo.com raida الحصن 03/01/2010
qandah 3

ا هو    ...امين للتعايش بروح المسيحية        ...األخوية  امين للمحبة  ...نعم امين للوحده     ن لكل م روح    ا  امي ت من ال
ا   ي حياتن دس ف دة نضع       ...الق نة الجدي ة الس ع بداي ذرا          م دي الع ن ي ا بي ا وآالمن يدة   صالتنا وامالن ريم س  ء م

رب       لنعيش روح المحبة في بيوت       الصوفانية لتكون هي سالمنا واملنا في هذه السنة الجديدة          ة ال ا وتنمو محب ن
ك خالل آتاب   شكرا اخت سيسيل على مشارآتنا هذه النشاطات في الكنيسة من             .في قلوبنا   ائمين      . ات واشكر الق

. رخي آل عام والجميع بالف. آل ما يخص اخبار الكنيسة الجامعة على هذا الموقع ألطالعنا على

خوري نائلة األردن 03/01/2010  4

ا        األمس عشنا يوم ا ب در في آ                  المسيح ولد هللوي مه األب رفعت ب ذي اقا داس ال ا خالل الق ة رائع ات     لي راهب
ة األخت سيسيل     اني بمرافق ى           ,حجازين  الوردية في شميس قدومها ال رة  ذ فت ي شعرنا من عنى     الت الحصن بم

دس و ق      للمصادفة آان قداسا للسنة الجديدة و عيد         . األيمان الحقيقي    حرارة ريم الطاهر  قلب يسوع األق لب م
ي هي وصي              ,يوم السبت المخصص بها        ة الت حبة      ةوآانت الصالة خالل القداس مرتكزة على المحب رب م ال

 .خير آل عام و الجميع بالف_الى األمام دوما شكرا أخت سيسيل و. جميع الطوائف و وحدة الكنيسة

خوري هبه lovely_hk512yahoo.com الحصن 03/01/2010  5

يكون   ويجب ان ال    نحتفل بميالد السيد المسيح     . ومحبه وسالم للجميع    آل عام والجميع بالف خير سنه وحده        
ا للوحده بي        هذا مجرد احتفال شكلي وانما حقيقه نعيشها في قلوبنا           ا الن المسيح واحد       ويجب ان نسعى دائم نن

 .اليتجزء

لمقاالت االخت  محب 03/01/2010
6 سيسيل

 .سيسيل على هذا المقال واصلي من اجل الوحده اهنئك اخت. آل عام والجميع بالف خير

 االیكونوموس بطرس
ميشيل جنحو



03/01/2010 alhuson nemrithana_87@hotmail.com Thana 
alnimri 7

ألخت  كر آبيرش. دقيقة وآل لحظة في حياتنا لنكون في سالم وامان            صالة جميلة جدا اتمنى ان نعيشها آل      ل
يبقى    ...سيسيل حجازين واالب رفعت بدر    ع   آان وال يزال وس ذا الموق ا (ه ذائنا اليوم     )ابون مزيد     غ ي وانشاهللا 

 .نجاح هذا الموقع في السنة الجديدة من تقدم و

الزعمط وليد االمارات 03/01/2010  8

يغ    تصافح اعيننا آلمات تبهرنا مكتوبة بطالقة وتعب        فعال يا لها من مصافحة رائعة حينما     ر بل رح     ي تشعرنا بف
ا               مريم وم عا ومن اجل خ                    تالقي واتحاد قلبا يسوع االقدس وقلب  ا جمي الم     احاله من تالقي من اجلن ر الع ي

ين في العالم ولالخت      بقلوب آل المسيح    آافة ولكل ابناء الكنيسة اجمل االمنيات بعام مسيحي متحد              المسيحي
 .والتقدير والتمنيات  سيسيل حجازين آل الشكر

انور ليلى umbisher@hotmail.com االمارات 03/01/2010  9

ة          وب المسيح                نهلل مع المحبة في لقاء آل االحب ع قل اء لجمي رجو ان يكون لق ى ون ذي نتمن الشكر     آل. ينال
الحدث خاصة مع     التي تشعرنا دائما باننا نعيش       لالخت سيسيل حجازين واالب رفعت بدر على هذه الزاوية          

ة                 الصور المرفقة   ية فائق ن وعنا ا حاضرين داخل                 .والملتقطة بف شعر انن ع وصف         الكنيسة   فعال ن خاصة م
. الرائعة وعام مسيحي ملؤه المحبة والخير التفاصيل الدقيقة بالمقال والصور

آندا تورنتو 03/01/2010 فاخوري الياس   10

د ا             مساء الخير لجميع القراء والمتابعين          ا لهذا الموقع الرائع سالم ومحبة المسيح لكم وبع حبة       نن نحسدآم وبم
روحي   صلينا معكم عن طريق الموقع وأخذنا من ح       على الصلوات والقداديس التي تقام عندآم نحن       ماسكم ال

اية       نعرفها عن طريقكم     ال تقصروا في نقل صلوات المناسبات الدينية حيث أصبحنا           لذلك المين برع م س دمت
 مخلصنا يسوع المسيح شكرا لكم أمنا العذراء وابنها

أبوظبي/ العربية االمارات 03/01/2010 بو نعمه ندى   11

يدنا ومخلصنا يسوع ا             نعم حضرة األب رفعت نعم للوحدة        اليم س ذه تع ة والمسامحة ه داس    لمسيح  والمحب ق
رقة         ة مش ة ميالدي از وزاده حل اجح بامتي األمس ن ان ب ديثها ال   عم ا األخرس وح عبر  حضور األخت ميرن م

اة األسرة                   العميق وخصوصاً   يحي  ترآيزها على األسرة ألنها االساس فدعونا نعيش حي ة حتى      المس ة الحقيقي
 معكم نصبح شهود حقيقين للمسيح الرب

03/01/2010 
 أخویة الحبل سيدات

الحصن / بال دنس 
 األردن

12

ة بالشميساني            لقد شارآنا باألمس القداس مع سيدة         يدة الوردي ان    ... الصوفانية في آنيسة س داس آ كيًا    الق مالئ
روح القدس الكل                 تو                        وأبونا رفعت آان يعظ بوحي من ال ا الب يل عن أمن ا ق يدنا    مصغ لسماع أجمل م ل وس

ي         ...وعن قلبيهما األقدسين        يسوع المسيح   دتنا جميعال     ناهيك عن سماع األخت ميرنا الت ا مع       ش سماع تجربته
ا              العذراء وهذا أعطانا الحماس      ة أينم ا   حلل  الروحي لمضاعفة صلواتنا مع عيش المحبة الحقيقي حن  ..ن ذلك ن ل

ز            شاآرين األخت سيسيل رئيستنا على دعوتها          داس الممي ذا الق ا للمشارآة وحضور ه شكرنا لألب      م ..لن ع 
يدنا     ...على جهوده المميزة   رفعت ة س م بحب ة دمت وردية      يسوع المسيح مع رع         اهللا يعطيكم العافي سيدة ال ة  اي

 هللويا...المسيح  ولد...أمنا العذراء 

 hilda.badraا 04/01/2010
@yahoo.com بدرا سویدان هلدا  13

ام وحدة و                 ولد المسيح هللويا ومع ميالد المسيح        د ع ام الجدي ة نتمنى ان يكون الع دت المحب ة ول وسالم     محب
رة       ات المعب ذه الكلم ذه الصلوات وه ل ه ا اجم ع م ي تواصل مس     للجمي ا ف ذي يجعلن ع ال ذا الموق تمر مع وه

ى جميع         اليصال آل    لالب رفعت بدر واالخت سيسيل على آل ما يبذلونه من مجهود                آنائسنا شكرا  ة اهللا ال م
 . الشعوب وآل عام وانتم بخير

القسوس خلود 04/01/2010  14

ادي    ادراآنا  العذراء والقديسين للمؤمنين ظواهر روحية تعلو فوق           ان ظهورات السيد المسيح وامنا مريم        الم
ال             ه ب رك نفس ذي ال يت ة اهللا ال ن محب ن ع ا تعل ي ط         ، لكنه ل ف ان ، ولع ان ومك ل زم ي آ اهد ف لك  ش ات ت ي

ائل  ورات رس ى       الظه رب ونعيش عل رب من ال ا ، ونقت ويم طريقن ة لتق ذارات روحي ذه األرض  وان اة  ه حي
راهيم             ل اب ا مث ا ان             غربة آما آان األباء من قبلن ان يطلب من ذي آ ديس بطرس ال نحفظ زمن     ويعقوب والق



ى آل من يرونن        في رسائله ، ان نعيش حياة ملؤها الحب والعطاء وآمال السيرة                غربتنا انا      حت ا يمجدون اب
ود من               الذي في السموات ، لتكن يا       اندة  الق  رب هذه الظهورات لتدعيم االيمان واعادة السالم المفق وب ومس ل

 رب ين ياالحروب الشيطانية واغراءاتها لهالك جنس الشر، أم اوالد اهللا في آل ظروف حياتهم ومحاربة

05/01/2010 U.S.A intercepter108@yahoo.com Tawfiq 
Zananiri 15

I hope that all christians and all churches unite and become one, Jesus suffered 
and was crucified for us. And he continues to suffer because we divided his 
church and did follow his path. And thank you Sister Cecile for your article 
describing the events that took place back home. Though we are far away from 
home but you always made sure we are kept close enough to home, and thought 

about us who are far from home Thank you Sister and God bless you 

وجدي ام wajdikandah@yahoo.com شطنا 05/01/2010  16

السبت   جرى يوم   سيسيل التي اتاحت لنا حضور القداس االهي الذي            اخوية شطنا تشكر الوخت الراهبه سير      
ين من الكهنه والراهبات والمؤمن في آنيسة سيدة الورديه في الشميساني بحضور عدد آبير

Copyright © 2008,ABOUNA. All rights reserved.
Designed By 11days Company


