
 يسوع، يا

 

ريد أن ي  قلبي، وقلب كّل من أبنائك الحاضرين معنا،  أنّ أنت العالم بكّل شيء، وتعرف جيّداً 

! يا قلب يسوع المقدّس،  ! هب لنا نعمة اإلشتعال بحبّكإرادتنا الطيّبة ! أنظر إلى حبّك،ي  

 أحرق قلوبنا بنارك!

 مريم، أّم الحّب الجميل!

رأتنا المقدّسة  مّسك باإليمان، تبالطّهرينا، طّهري نفوسنا، طّهري قلوبنا، شّجعي، قّوي ج 

 ببساطة، وثقة، وبالتعلّق بيسوع إبنك اإللهي!

أوالدك ي حبّون ابنك! تفرحين إذ إنّه مستحق كمال المحبّة، وتفرحين أيضاً لو أن كم تفرحي 

 بهذا الحّب.، ال نستطيع أن نفرح، إاّل نحن أبناءك ألنّنا

 قلبيأن يشتعل إنّي أثق، أّمي، بأنِّك تحميني من شّر االبتعاد عن يسوع، وبالعكس، ت ريدين 

 ! كلير، وتريز، وفرنسيس، شغفهم بيسوع كشغف، شغف. وأن يكون عندي من الداخل

، لذلكأّمي، إنّي أضع كّل ثقتي بِك، إنّي صغيٌر، ضعيٌف. لكنّي أعلم بأّن هذه الثقة ت فرحِك. 

 أوكل لِك كّل شيء.

 وأنا بالذات، يا كلّيّة القداسة أّمنا، أوكل لِك كّل هذه القلوب!

إجعلي من كّل أبنائِك الصغار، قدّيسين عظماء، عظماء ألنّهم، من خالل قّوة وطهارة 

لَهب، بشغٍف  من أجل مجِد هللا ، أبديّ إيمانهم، وحزم رجائهم، ي ريدون أن ي حبّونِك بقلٍب م 

 بالروح القدس.اآلب، 

 1986تشرين الثاني  11جوزيف ،  -األب ماري 

  



 جوزيف –صالة من أجل تطويب خادم هللا األب ماري 

 

 هللا غاية الصالح

للعديد من األشخاص، وبما أنّك أٌب، وهبت ولد للقدّيس فرنسيس األّسيزي، وهو األب ماري 

جوزيف. بقلٍب عطوٍف ومليئ بالرحمة، جاهد في دفع الجميع للسير في طريق الثقة  –

 .رحمتك اإللهيّة وفرةوالحّب، والذين كانوا مقّربين منه ذاقوا 

حبّه للمسيح وألّمه مريم، خدمته الكهنوتيّه ضمن الرهبنة الكبّوشيّة والموهبة الرسوليّة في 

 مثاالً في زمننا الحاضر.منه النظام الفرنسيسكاني العلماني، صنعت 

التي  )أذكر النعمة ههنا( النعمة هكانت مشيئتك، إسمح للكنيسة بإعالن قداسته. إمنحنا هذ إن

  نطلبها منك بشفاعته. بالمسيح يسوع ابنك وإلهنا. آمين

 المجد( –سالم  3 –)أبانا 

 20/12/2017تز ع موافقة المطران الغليز، أسقف مام

  



 األب ماري جوزيف

 ألويز جيربيه

 

دخل الرهبنة الكبوشيّة واتّخذ له  ؛ قرب ستراسبورج إيكبولشايم، في بلدة 1907ولد سنة 

 سيم 1932تسلّمة مهام متقدّمة، وفي سنة  1930وفي سنة  ؛ جوزيف،-ماري  األخاسم 

 كاهناً.

فرح اإلنجيل، وحّب ب ليبّشرهمالشبيبة، والعائالت والكهنة،  وجذبدير بيتش، في  ع يّن

 النظام الفرنسيسكاني العلماني كمدرسة قداسة. وقدّم لهمالمسيح والكنيسة، 

 ً دعى العلمانيين ليكونوا نور العالم وملح ولى إلهامات الروح وتعاليم الكنيسة، إ كان متنبّها

ائلة وقد حثّهم على اإللتزام بعدة مشاريع رسوليّة وبخاّصة بالتنبّه على تعزيز الع األرض،

 والتوعية على الدعوات الكهنوتية والحياة المّكرسة بمختلف أشكالها.

 : "العناية اإللهية..." 1993تموز  27كلماته األخيرة في 

 www.peremariejoseph.frجوزيف :  –للتعّرف أكثر على األب ماري 

 

http://www.peremariejoseph.fr/

