
 

 

 

 باسم األب واإلبن والروح القدس.

 

 يا رب، تعاَل لنصرتي. يا إلهي، تعاَل إلنقاذي مع مالئكتك

 على الصليب: قانون اإليمان

 على أّول حّبة على شكل وردة:صالة األبانا 

 على أول ثالث حّبات بيضاء:

 "السالم عليك يا مريم" للحصول على مزيد من اإليمان

 للحصول على مزيد من الرجاء"السالم عليك يا مريم" 

 "السالم عليك يا مريم" للحصول على مزيد من المحبة

 الحبة األولى، مريم أول وردة سّرية

يا مار ميخائيل رئيس المالئكة ، "يا من تشبه هللا"، أرشدنا نحو التواضع لكي نحارب شّر الكبرياء فنشبه يسوع 

 الى ساللته الملكّية. آمين  القربانة المتواضعة وصاحب القلب الطّيب، لننتمي



 على الحبات السبع البيضاء )تُكّرر سبع مرات(

يا مريم، يا ملكة المالئكة، توّسلي لنا لدى الرب، لكي نحّضر مجيئه المهيب مع أوالده األتقياء المختومين بالختم 

 الملكي للروح القدس، عريسك السماوي. آمين  

 على الحبة الثانية على شكل وردة

يا مار جبرائيل، رئيس المالئكة، "قدرة هللا"، علّمنا أن نعطي بسخاء لنحارب شيطان الجشع، فنشبه يسوع مانح 

 الحياة األبدية، لننتمي الى ساللته الملكّية. آمين. 

 مرات( 7على الحبات السبع البيضاء )تكرر 

لمهيب مع أوالده األتقياء المختومين بالختم يا مريم، يا ملكة المالئكة، توّسلي لنا لدى الرب، لكي نحّضر مجيئه ا

 الملكي للروح القدس، عريسك السماوي. آمين  

 

 على الحبة الثالثة على شكل وردة

يا مار روفائيل، رئيس المالئكة ، "طبابة هللا"، إشفنا من كافة األمراض وكل الخطايا الّدنسة، لكي نحارب شر 

 وس، لننتمي الى ساللته الملكية. آمينالفجور، فنشبه يسوع، الطاهر القلب والقدّ 

 مرات( 7على الحبات السبع البيضاء )تكرر 

يا مريم، يا ملكة المالئكة، توّسلي لنا لدى الرب، لكي نحّضر مجيئه المهيب مع أوالده األتقياء المختومين بالختم 

 الملكي للروح القدس، عريسك السماوي. آمين  

 

 وردةعلى الحبّة الرابعة على شكل 

 

رئيس المالئكة، نار هللا، علّمنا أن نتحلّى بالصبر، لكي نحارب شر الغضب، فنشبه يسوع، الحمل  Urielيا مار 

 لننتمي الى ساللته الملكّية. آمين  الصبور،

 مرات( 7على الحبات السبع البيضاء )تكرر 

يا مريم، يا ملكة المالئكة، توّسلي لنا لدى الرب، لكي نحّضر مجيئه المهيب مع أوالده األتقياء المختومين بالختم 

 الملكي للروح القدس، عريسك السماوي. آمين  

 

 على الحبة الخامسة عى شكل وردة 

ية ونحارب شهوة الحسد، رئيس المالئكة، "تسبيح هللا"، أرشدنا لكي نقبل المراسيم اإلله Jehudielيا مار 

 فنشبه يسوع، المنّفذ المثالي لمراسيم اآلب، لننتمي الى ساللته الملكّية. آمين



 مرات( 7على الحبات السبع البيضاء )تكّرر 

يا مريم، يا ملكة المالئكة، توّسلي لنا لدى الرب، لكي نحّضر مجيئه المهيب مع أوالده األتقياء المختومين بالختم 

 الملكي للروح القدس، عريسك السماوي. آمين  

 

 على الحبة السادسة على شكل وردة 

محاربة شر الشراهة لكي رئيس المالئكة، "صاة هللا"، علّمنا أن نكون معتدلين من أجل   Zeadkielيا مار 

 لننتمي الى ساللته الملكية. آمين  نصبح، على مثال يسوع، الكامل في كل أعماله،

 مرات( 7على الحبات السبع البيضاء )تكرر 

يا مريم، يا ملكة المالئكة، توّسلي لنا لدى الرب، لكي نحّضر مجيئه المهيب مع أوالده األتقياء المختومين بالختم 

 الملكي للروح القدس، عريسك السماوي. آمين  

 

 الحبة السابعة عى شكل وردة

بالغيرة الروحّية لكي نحارب شر الكسل ونشبه  نتمّتعرئيس المالئكة، "بركة هللا"، اجعلنا  Barachielيا مار 

 لننتمي الى ساللته الملكّية. آمين يسوع المنشغل في تنفيذ إرادة اآلب،

 مرات( 7على الحبات السبع البيضاء )تكرر 

يا مريم، يا ملكة المالئكة، توّسلي لنا لدى الرب، لكي نحّضر مجيئه المهيب مع أوالده األتقياء المختومين بالختم 

 الملكي للروح القدس، عريسك السماوي. آمين  

 

 لنصل  

أيها اإلله القدير، يا من تظهر بتواضع في القربان األقدس، نسألك أن تمنحنا، بشفاعة مريم الكلّية القداسة 

والوردة السّرية ورؤساء المالئكة السبعة الذين يسّبحون عرشك القّدوس ليل نهار، الفضائل اإللهية المقّدسة 

السبعة، لكي تقّوي المسحة اإللهية إيماننا فننتصر على كل أسباب عالتنا بفضل عنايتك اإللهية، اآلن والى أبد. 

 آمين
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