صلوات االفتتاح
باسم اآلب و االبن و الروح القدس اإلله الواحد آمين
هلم أيها الروح القدس  ,و امأل قلوب مؤمنيك  ,واضرمها بنار محبتك.
ّ
س  :ارسل روحك فيخلقوا .
ج  :وتجدد وجه االرض .
لنصلِّ
اللهم  ,يا من ارشد قلوب المؤمنين بروح القدس  ,هب لنا  ,بهذا الروح عينه  ,أن نتذوق
ما هو صالح و نتمتع بتعزيته دائماً  ,بربنا يسوع المسيح  .آمين.
شفتي.
س  :يا رب افتح َّ

ج  :لخبر فمي بتسبيحتك .

س  :اللهم بادر إلى معونتي .

ج  :يا رب أسرع إلى إغاثتي.
س  :المجد لآلب واالبن و الروح القدس اإلله الواحد آمين.
ج :كما كان في البدء و اآلن و إلى دهر الداهرين آمين
ثم تتلى خمسة أبيات من المسبحة الوردية

+القسمِّاألولِّمنِّالورديـةِّيُعرفِّبـأسرار الفرحِّوعادةِّيتمِّتالوهتـاِّيوميِّاإلثنين والسبتِّوهـىِّ
ـاِّ،وُسيّتِّبأسرارِّالفرحِّبسببِّ
تأمـلِّفـىِّطفولـةِّالسيدِّالـمسيحِّكـماِّجاءتِّفـىِّإجنيليِّمىتِّولوق ُ
الفرحِّالذىِّأعطتـهِّللعالـمِّأمجعِّ.تُتـلىِّالصالةِّالتاليـةِّوالىتِّتُعرفِّتقدمـةِّأسرارِّالفرحِّ:
تقدمـة أسرار الفرح
أيتهـا القديسة مريم البتول ،انـى أقدم ِ
لك هذه خمسة أسرارالفرح ،عن إخوتـي األحياء
الـمشتركين معي فى هذه الـمسبحة الورديـة ،لكيّما يهبهم الرب اإللـه بشفاعتك كل ما
وينجيهم من األعداء الـمنظوريـن وغيـر الـمنظوريـن .آمين.
يوافق خالصهم ّ
()1

1

البشارةِّ(لوقا(ِّ)38-26:1التواضع)

"أقدم ِ
شرك الـمالك جبرائيـل
لك أيتهـا البتول الطوباويـة ،جزيل الفرح الذى فرحتـه ،ل ّـما ب ّ
بالحبل اإللهـي"

نصلّي :مرّة واحدة "أبانـا"،عشر مرّات "السالم" ،و"الـمجد" مرّة واحدة.

(ِّ )2زيارةِّالعذراء ِّلنسيبتها ِّأليصابات(لوقا(ِّ )56-39:1حمبة ِّالقريب) "أقدم ِ
لك أيتهـا

البتول الطوباويـة ،جزيل الفرح الذى فرحتـه ،ل ّـما زرت نسيبتك القديسة اليصابات".

نصلّي :مرّة واحدة "أبانـا"،عشر مرّات "السالم" و"الـمجد" مرّة واحدة.

(ِّ)3ميالدِّيسوعِّ(لوقا(ِّ)21-1:2التجرد)
ِ
"أقدم ِ
ولدت يسوع فى مغارة
لك أيتهـا البتول الطوباويـة ،جزيل الفرح الذى فرحتـه ،ل ّـما
بيت لحم"

نصلّي :مرّة واحدة "أبانـا"،عشر مرّات "السالم" و"الـمجد" مرّة واحدة.

(ِّ)4تقدمةِّيسوعِّإلـىِّاهليكلِّ(لوقا()38-22:2الطهارة)
أقدم ِ
لك أيتهـا البتول الطوباويـة ،جزيل الفرح الذى فرحتـه ،ل ّـما ق ّدمت ابنك يسوع إلـى اهلل
على يد سمعان الشيخ فى الهيكل"

نصلّي :مرّة واحدة "أبانـا"،عشر مرّات "السالم" و"المجد" مرّة واحدة.

(ِّ)5وجودِّيسوعِّىفِّاهليكل(لوقا(ِّ)52-41:2الطاعـة)
ِ
"أقدم ِ
وجدت يسوع فى الهيكل
لك أيتهـا البتول الطوباويـة ،جزيل الفرح الذى فرحتـه ،ل ّـما
بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم".

نصلّي :مرّة واحدة "أبانا"،عشر مرّات "السالم" و"المجد" مرّة واحدة.

ِّ+القسمِّالثانـىِّمنِّالورديـةِّيُعرفِّبـأسرار النور

ويتمِّتالوهتـاِّحسبِّالتقسيمِّاجلديدِّيومِّاخلميسِّوهىِّتأمـلِّفـىِّظهورِّالسيدِّ ِّ
الـمسيحِّكنورِّللعالـمِّ(أضيفتِّحديثاِّىفِِّّ16أكتوبرِِّّ2002مبعرفةِّالباباِّيوحناِّبولسِّ ِّ
الثاىن)ِّ.
تقدمـة أسرار النور:
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"أيتهـا القديسة مريم البتول ،انـى أقدم ِ
لك هذه خمسة أسرارالنور الخاصـة بإبنك نور
العالـم ،عن جميع الخطـاة لكيّما يهبهم الرب اإللـه بشفاعتك نور إبنك اإللهـي فيتوبون
ويرجعون إلـى حضن اآلب السماوي .آميـن".

( )1عـمادِّالسيدِّاملسيحِّىفِّهنرِّاألردنِّ(مىت(ِّ)16-13:3الـميالدِّالثاىنِّىفِّاملسيح).
"أقدم ِ
لك أيتهـا البتول الطوباويـة ،جزيل النور الذى أُظهـر ،ل ّـما تع ّـمد ابنك يسوع فـى نهر
األردن".

نصلّي :مرّة واحدة "أبانا"،عشر مرّات "السالم" و"الـمجد" مرّة واحدة.
()2

عرسِّقاناِّاجلليلِّعندماِّصنعِّيسوعِّأوىلِّآياته(يوحنا(ِّ)11-1:2الثقـةِّبالرب).

"أقدم ِ
لك أيتهـا البتول الطوباويـة ،جزيل النور الذى أظهـر ،ل ّـما صنع يسوع أولـى عجائبـه
على يدك فى عرس قانا الجليل"

نصلّي :مرّة واحدة "أبانا"،عشر مرّات "السالم" و"الـمجد" مرّة واحدة.
()3

إعالنِّملكوتِّاهللِّ(مرقس()15-14:1الـمواظبـةِّوالثبات)

"أقدم ِ
لك أيتهـا البتول الطوباويـة ،جزيل النور الذى أُظهـر،ل ّـما أعلن ابنك يسوع ملكوت
اهلل ".

نصلّي :مرّة واحدة "أبانا"،عشر مرّات "السالم" و"الـمجد" مرّة واحدة.
()4

جتلـّيِّالربِّيسوعِّعلىِّاجلبل(مىت(ِّ)18-1:17اإلحرتامِّوالتبجيل)ِّ.

"أقدم ِ
لك أيتهـا البتول الطوباويـة ،جزيل النور الذى أُظهـر ،ل ّـما تجلّي ابنك يسوع على
الجبـل أمام تالميذه".

نصلّي :مرّة واحدة "أبانا"،عشر مرّات "السالم" و"الـمجد" مرّة واحدة.
()5

العشاءِّاألخريِّ(مىت(ِّ)26إكرامِّالقربانِّاألقدس)

"أقدم ِ
لك أيتهـا البتول الطوباويـة ،جزيل النور الذى أُظهـر،ل ّـما ق ّدمت ابنك يسوع جسده
ودمـه لنـا تذكاراً أبديـاً".

نصلّي :مرّة واحدة "أبانـا"،عشر مرّات "السالم" و"الـمجد" مرّة
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+القسمِّالثالثِّمنِّالورديـةِّيُعرفِّبـأسرار الحزنِِِِِِِِّّّّّّّّ

وتتلى ِّيومي ِّالثالثاء والجمعة ِّعلى ِّحسب ِّالتقسيم ِّاجلديد ِّوهـى ِّتأمل ِّىف ِّاآلالم ِّالىت ِّعاناهـاِّ
السيدِّالـمسيحِّمنِّأجلنـاِّحننِّالبشرِّ.
تقدمـة أسرار الحزن
"يا والدة اإللـه العذراء ،انـى أقدم ِ
لك هذه خمسة أسرارالحزن ،عن إخوتـي الـمشتركين معي
فى هذه الـمسبحة الورديـة ،لكيّما يهبهم الرب اإللـه بشفاعتك توبـة كاملة عن جميع
خطاياهم وتكوني أنت عونهم وشفيعتهـم فـى ساعة الـموت .آميـن.

(ِّ)1نزاعِّيسوعِّىفِّبستانِّالزيتونِّ(مىت(ِّ)56-36:26الندامـة)
"أقدم ِ
لك أيتهـا البتول الطوباويـة ،جزيل الحزن الذى حزنتـه ،ل ّـما صلّى ابنك يسوع فى
البستان ،وكان عرقـه يتساقط كالدم".

نصلّي :مرّة واحدة "أبانـا"،عشر مرّات "السالم" و"الـمجد" مرّة.
()2

جلدِّيسوع(مىت(ِّ)26:27إماتةِّاحلواس)

"أقدم ِ
لك أيتهـا البتول الطوباويـة ،جزيل الحزن الذى حزنتـه ،ل ّـما ُجلد ابنك يسوع على
العمود بالسياط".

نصلّي :مرّة واحدة "أبانـا"،عشر مرّات "السالم" و"الـمجد" مرّة.
()3

تكليلِّيسوعِّبالشوك(مىت()31-27:27إحتقارِّاجملدِّالعاملي)

"أقدم ِ
لك أيتهـا البتول الطوباويـة ،جزيل الحزن الذى حزنتـه ،ل ّـما كلّل ابنك يسوع بإكليل
من الشوك على رأسه الـمقدس".

نصلّي :مرّة واحدة "أبانـا"،عشر مرّات "السالم" و"الـمجد" مرّة.
()4

محلِّيسوعِّللصليب(مىت()32:27الصربِّوالتسليم)

"أقدم ِ
لك أيتهـا البتول الطوباويـة ،جزيل الحزن الذى حزنتـه ،ل ّـما حمل ابنك يسوع صليبه
وكان من ثقله ينحني ساقطاً على األرض".

نصلّي :مرّة واحدة "أبانـا"،عشر مرّات "السالم" و"الـمجد" مرّة.
4

()5

صلبِّيسوع(مىت(ِّ)56-33:27احملبةِّواملغفرةِّلألعداء)

"أقدم ِ
لك أيتهـا البتول الطوباويـة ،جزيل الحزن الذى حزنتـه ،ل ّـما مات ابنك يسوع على
الصليب".

نصلّي :مرّة واحدة "أبانـا"،عشر مرّات "السالم" و"الـمجد" مرّة.

ِّ+القسمِّالرابعِّمنِّالورديـةِّويُعرفِّبـأسرار الـمجدِّ

تتلى ِّفـى ِّأيام ِّاألربعاء واألحد ِّعلى ِّحسب ِّالتقسيم ِّاجلديد ِّوهى ِّإظهـار ِّ ِّجملد ِّوقيامة ِّالسيدِّ
املسيحِّوملكهِّوعملِّالروحِّالقدسِّوتتويجِّملريـمِّ.

تقدمـة أسرار الـمجد:

أيتهـا البتول الطوباويـة ،إنـي أقدم ِ
لك هذه خمسة أسرارالمجد ،الـمختصة بـمجدك ومجد
ِ
إبنك ،عن نفوس إخوتـي الـمعتقلين فى الـمطهر ،لكيّما يخلصهم الرب اإللـه بشفاعتك من

النيران الـمطهريـة ،ويُصعدهم إلـى ملكوتـه السماوي .آميـن.

ِّ(ِّ)1قيامـةِّالسيدِّالـمسيح(يوحنا(ِّ)29-1:20النهوضِّمنِّاخلطية)
ِ
تمجدته ،ل ّـما قام ابنك من بين
"أقدم لك أيتهـا البتول الطوباويـة ،جزيل المجد الذى ّ
األموات".

نصلّي :مرّة واحدة "أبانـا"،عشر مرّات "السالم" و"الـمجد" مرّة.
()2

صعودِّالسيدِّالـمسيحِّ(لوقا(ِّ)53-36:24الشوقِّاىلِّالسماء)

ِ
تمجدته ،ل ّـما صعد ابنك الى السماء
"أقدم لك أيتهـا البتول الطوباويـة ،جزيل المجد الذى ّ
وجلس عن يمين اآلب".

نصلّي :مرّة واحدة "أبانـا"،عشر مرّات "السالم" و"الـمجد" مرّة.

(ِّ )3حلول ِّالروح ِّالقدس ِّعلى ِّالرسل ِّ(اعمال ِّ()41-1:2اإلصغاء ِّإلهلامات ِّالروحِّ
القدس)
ِ
حل الروح القدس
"أقدم لك أيتهـا البتول الطوباويـة ،جزيل االمجد الذى ّ
تمجدته ،ل ّـما ّ
ِ
عليك وعلى التالميذ األطهار".
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نصلّي :مرّة واحدة "أبانـا"،عشر مرّات "السالم" و"الـمجد" مرّة

(ِّ)4إنتقالِّمرميِّالبتولِّجبسدهاِّللسماءِّ(منِّإعالنِّعقيدةِّإنتقالِّالعذراءِّالباباِّ
ِِِِِِِِِّّّّّّّّّبيوسِّالثاىنِّعشرِّ(ِّ)1950الـميتةِّالصاحلة)
ِ
تمجدته ،ل ّـما انتقلت إلى السماء
"أقدم لك أيتهـا البتول الطوباويـة ،جزيل االمجد الذى ّ
بالنفس والجسد".

نصلّي :مرّة واحدة "أبانـا"،عشر مرّات "السالم" و"الـمجد" مرّة.

(ِّ)5تكليلِّمرميِّالبتولِّسلطانةِّعلىِّالسمواتِّواألرضِّ(رؤيا(ِّ)1:12تكرميِّمرميِّالعذراء)
ِ
تمجدته ،ل ّـما تكلّلت سلطانة على
"أقدم لك أيتهـا البتول الطوباويـة ،جزيل المجد الذى ّ
السموات واألرض".

نصلّي :مرّة واحدة "أبانـا"،عشر مرّات "السالم" و"الـمجد" مرّة

صالة:
السالم عليك أيتها الملكة أم الرحمة و الرأفة  .السالم عليك يا حياتنا ولذتنا ورجائنا .

اليك نصخ نحن المنفيين أوالد حواء ونتنهد نحوك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي
الدموع.فأصغي الينا يا شفيعتنا .و انعطفي بنظرك الرؤوف نحونا و أرينا بعد هذا المنفى
يسوع ثمرة بطنك المباركة يا شفوقة يا روؤفة يا مريم البتول  ,الحلوة اللذيذة آمين
س  :تضرعي ألجلنا يا والدة اهلل القديسة
ج  :لكي نستحق مواعيد المسيح
لنصل
اللهم ,يا من استحق لنا ابنه الوحيد  ,بحياته و موته و قيامته  ,نعمة الخالص االبدي ,
نتضرع اليك أن تجعلنا بتأملنا هذه االسرار بواسطة مسبحة الطوباوية مريم البتول  ,نقتدي
بما تضمنه  ,و نحصل على ما تعد به  .بربنا يسوع المسيح  .آمين
س  :يا قلب يسوع األقدس
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ج :ارحمنا

س  :يا قلب مريم الطاهر
س  :يا مار يوسف

ج  :صل ألجلنا
ج  :صل ألجلنا

س  :يا مار يوحنا اإلنجيلي

ج  :صل ألجلنا

س  :أيها القديس لويس غرينيون دي مونفور

ج  :صل ألجلنا

بسم اآلب واألبن والروح القدس اإلله الواحد آمين

الكاتينا
ِّمنِّهذهِّاملشرفةِّكالصبحِِِّّّ,اجلميلةِّكالقمرِّ,الساطعةِّكالشمسِِّّ,املرهوبةِّكصفوفِّحتتِّ
الراياتِّ؟
ِِِِِّّّّّ-1تعظم نفسي الرب .
ِِِِِّّّّّ-2و تبتهج روحي باهلل مخلصي.
ِِِِِّّّّّ-3ألنه نظر إلى تواضع أمته  ,فها منذ اآلن تطوبني جميع األجيال .
ِِِِِّّّّّ-4ألن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس.

ِِِِِّّّّّ-5و رحمته إلى أجيال و أجيال للذين يتقونه.
ِِِِِّّّّّ-6صنع عزاً بساعده  ,وشتت المتكبرين بأفكار قلوبهم.
ِِِِِّّّّّ-7حط المقتدرين عن الكراسي  ,و رفع المتواضعين.
ِِِِِّّّّّ-8اشبع الجياع خيراً و األغنياء أرسلهم فارغين .
ِِِِِّّّّّ-9عضد فتاه  ,فذكر رحمته.

ِّ-10كما كلم آباءنا  ,إبراهيم ونسله إلى األبد.
ِّ-11المجد لآلب و االبن و الروح القدس اإلله الواحد آمين
ِّ-12كما كان في البدء و اآلن وإلى دهر الداهرين
ِّ
منِّهذهِّاملشرفةِّكالصبحِِِّّّ,اجلميلةِّكالقمرِّ,الساطعةِّكالشمسِِّّ,املرهوبةِّكصفوفِّحتتِّ
الراياتِّ؟
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س  :يا مريم التي حبل بها بال خطيئة.
ج  :تضرعي ألجلنا نحن الملتجئين اليك.
لنصل
أيها الرب يسيوع المسيح  ,الوسيط لنا لدى اآلب .الذي تنازل و أقام و الدته
العذراء الجزيلة القداسة أما ً لنا و وسيطة لديه  ,تلطف برحمتك و اجعل كل من
يأتيك ملتمسا ً نعمتك  ,يبتهج بالحصول عليها كلها بواسطتها  .آمين
ِّصلواتِّاخلتام
باسم اآلب واألبن والروح القدس اإلله الواحد آمين
تحت ذيل حمايتك  ,نلتجئ يا والدة هلل القديسة  .فال تغفلي عن طلباتنا عند
احتياجنا اليك لكن نجنا دائما ً من جميع المخاطر  ,أيتها العذراء المجيدة
المباركة.
س  :يا مريم الطاهر الوسيطة لجميع النعم .
أو (لقب العذراء الذي يسمى به البريسيديوم )
ج  :صلي ألجلنا.
ج  :صليا ألجلنا
س  :أيها القديسان ميخائيل و جبرائيل
ج  :صلوا ألجلنا
س  :أيتها القوات السماوية طغمات مريم المالئكية
صل ألجلنا
ج:
س  :يا مار يوحنا المعمدان
ِ
ج  :صليا ألجلنا
س  :أيها القديسان بطرس وبولس
لنصل
امنحنا  ,يا رب  -نحن الخادمين تحت راية مريم  -كمال االيمان بك والثقة بها
 اللذين اعطيا موعد الغلبة على العالم  -اعطنا ايمانا ً حيا ً تنعشه المحبة -يجعلنا قادرين أن نتمم أعمالنا كلها  -بدافع المحبة الصافية لك  -فنراك دوما ً
ونخدمك في شخص قريبنا  -اعطنا ايمانا ً راسخا ً كالصخر ال يتزعزع  -به
نظل هادئين وصامدين  -فيما بين صلبان هذه الحياة و اخفاقات جهودها -
ايمانا جريئا ً يدفعنا إلى أن نباشر و نحق بال تردد اعماالً جليلة ألجل هللا
وخالص النفوس ايمانا ً يكون عاموداً من اللجيومارية _ فيقودنا متحدين في
سيرنا إلى االمام  -لنشعل في كل مكان نار الحب االلهي  ,و ننير الجالسين في
الظلمة وظالل الموت  -و نضرم قلوب الفاترين  -و نعيد الحياة للذين صاروا
أمواتا ً بالخطيئة  -اعطنا ايمانا ً يهدي خطواتنا في سبيل السالم  -حتى اذا انتهت
8

معارك هذه الحياة – تعود اللجيومارية وهي لم تفقد احداً من اعضائها -
فتجتمع في ملكوت حبك و مجدك  .آمين
فلتسترح نفوس األخوة الراقدين و نفوس جميع الموتى المؤمنين بسالم ,
برحمة هللا  .آمين
باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمين
------------------------------- --

9

10

أخوية اللجيو ماريه

1

ماهي

ماريه؟

اللجيو

إنها أخوية ضمن العمل المسيحي تضم المسيحيين من كال الجنسين ،رجاالً ونساء تحت حماية مريم ،يعملون بإدارة الرؤساء الكنسيين،

ويساعدون الكنيسة في عملها الرسولي البناء وغايتها األولى تقديس أفرادها بالصالة وممارسة األعمال التقوية ،والثانية القيام بخدمة رسولية

في مختلف المجاالت االجتماعية واألدبية والدينية.
من

انبثقت

أين

ماريه؟

اللجيو

لقد تأسست هذه األخوية عشية مولد أمنا العذراء في  7أيلول سنة  1921بمدينة دبلين عاصمة ارلندا .لم تكن حتى ذلك الوقت قد انشئت

رسالة أخرى خاص ة بالعلمانية ضمن الحقل الرسولي المسيحي ،بل وكان الكثيرون يجهلون معنى الرسالة في العمل المسيحي .ففي ذلك
المساء ،اجتمع خمسة عشرة شخصاً في غرفة صغيرة وعلى رأسهم شاب موظف في و ازرة المالية االرلندية اسمه فرانك داف ،يحيطون

بطاولة بسيطة فوقها غطاء أبيض وشمعتان موقدتان وباقتان من الزهر يتوسطها تمثال العذراء مريم موزعة كل النعم .فجثوا هؤالء على

ركبهم وأخذوا يرفعون بقلوب حارة ابتهاالت للروح القدس .هلم ،أيها الروح القدس وامأل ...ومن ثم تابعوا تالوة المسبحة الوردية ،فنهضوا

بعد ذلك من سجودهم وقطعوا عهداً على ذواتهم بأن يكونوا جديرين بملكتهم السماوية التي سوف تفتخر بأمانة أبنائها وفضائلهم وشجاعتهم
ووجه السيد داف كلمة للمجتمعين حاثاً إياهم بها على حبهم النبوي لعقيدة أمهم العذراء مريم ،وشارحاً لهم جلياً ،بأن العذراء مريم التي هي
ّ
وسيطة كل النعم ،قد أعدها اهلل لتعطي المسيح لآلخرين إن هذه النعمة خاصة بمريم ،إنها نعمة الرسالة الكبرى ،فكل من أراد أ ،يكون
رسوالً حسب روح هذه النعمة وكل من أراد أن يكون عمله امتداداً لمهمة العذراء مريم ،ما عليه إال أن يحذو حذوها ليبتسم له النجاح في

عمله ويشاركها في افتداء إخوته البشر وجذبهم إلى المخلّص اإللهي .وباشرت تلك الخلية المريمية تسعى من أجل خير النفوس الضالة

والنفوس المعرضة لألخطار ،ويسعى أفرادها ما في وسعهم اثنين اثنين كرسل المسيح ،غير متراجعين أمام التناقضات ومتغلغلين حتى

أسفل وأوضع درجات المجتمع مفتشين عن الخراف الضالة إنها رسالة صعبة وشاقة ،رسالة مريم ،ولكنها قيمة فوراءها سار رواد اللجيو
ماريه سنة  1921واضعين ثقتهم التامة بأمهم العذراء مريم.
انتشار

ماريه

اللجيو

أخذت اللجيو ماريه تنتشر وتتوسع تدريجياً .فبعد أن كانت رسالته محصورة لمدة سبع سنوات في دولة إرلندا ،بدأت بعد هذا التاريخ تنتشر
في مختلف بلدان المعمورة .فتأسست بعض الفرق في انكلت ار سنة  1928وفي الهند والواليات المتحدة سنة  1930وفي كندا سنة 1930

وفي نيجيريا سنة  1932ووصلت إلى الصين سنة  1936وفي فرنسا سنة  1940وفي اسبانيا عام  1950وفي الوطن العربي :سنة 1941
بمصر 1942 ،في فلسطين ،وسنة  1949في لبنان ،وسنة  1953في سوريا ،وسنة  1957في العراق والعربية السعودية ،وسنة  1960في
الكويت.

وهذا يتضاعف انتشار اللجيو ماريه في العالم يوماً بعد آخر ،فتشكل ال أقل عن ثالث فرق مريمية جديدة في اليوم الواحد ،أي بمعدل
http://www.christusrex.org/www1/ofm/1god/societa/legio-mariae.htm
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وتعد اللجيو ماريه في أيامنا  20مليوناً من األفراد العاملين والمساعدين والموزعين بين  75ألف فرقة مريمية
 1000فرقة جديدة سنوياًّ .
في العالم.
تنظيم اللجيو ماريه

مما يثير االستغراب في اللجيو ماريه تنظيمها الروحي الحكيم الدقيق .إنها تفرض على أفرادها نظاماً شديداً ومحافظة دقيقة على كل أمر

يتعلق بشؤونها .فال يقبل نظامها وترتيبها أي نقاش أو تبديل في األنظمة .إنه نظام معروف بدقته واستقامته.
التقسيم

يكون بالتسلسل على النحو التالي:

اإلداري

في

اللجيو

ماريه

أ -الفرقة المريمية  :praesidiumهي وحدة من األعضاء المريميين العاملين ،يتراوح عدد أفرادها من  4إلى  20تتعلق مباشرة إما
بمجلس اإلدارة العامة إما بالمجلس المحلي  -في حالة وجوده  -يكون لكل بريسيديوم مرشد كاهن يرشده روحياً ورئيس ونائب رئيس وأمين

سر وأمين صندوق .ويمكن البريسيديوم أن يكون مخصصاً بأحد الجنسين أو مختلطاً ويجتمع مرة في األسبوع ،يستهل اجتماعه بصالة
المسبحة الوردية ويقدم كل عضو تقري اًر شفهياً عن العمل الذي انتدب للقيام به .ويلقى األب المرشد كلمة روحية  -ومفضل أن تكون كلمته

شرحاً لدليل اللجيو ماريه  -ثم توزع األعمال الرسولية لألسبوع المقبل على أن يقوم بالعمل اثنان اثنان ،ويلزم كل عضو مريمي أن
يخصص ساعتين في األسبوع للعمل الرسولي.

ب -مجلس اإلدارة المحلي  :Curiaيضم الفرق أو البريسيديوم التي تأسست في بلد أو منطقة معينة وهو يتألف من جميع مسؤولي تلك
الفرق ومرشديها الروحيين ويلتئم باجتماع مرة في الشهر.

ج -المجلس المحلي األعلى  :Comitiumوهو المجلس الذي فضالً عن وظائفه الخاصة يقوم بإدارة شؤون بعض الفرق كمجلس اإلدارة
المحلي وله سلطان مراقبة على مجالس محلية أخرى.

د -المجلس اإلقليمي  :Senatusينتدبه مجلس اإلدارة العامة على عدة مجالس إدارية محلية أو محلية عليا وعلى بعض الفرق المتعلقة
بإقليم معين.

هـ  -مجلس اإلدارة العامة  :Conciliumمقره في مدينة دبلين عاصمة ارلندا .يجتمع مرة في الشهر ويعتبر ممثلو كل فريق من اللجيو
ماريه أعضاء فيه ومتعلقين به مباشرة سواء كانوا فرقة أم مجلساً محلياً أو إقليمياً.
ماذا تعمل اللجيو ماريه؟

تعمل اللجيو ماريه ما تفرضه عليها السلطة الكنسية وبالحدود التي تعينها لها هذه السلطة .فهي دوماً إلى جانب كاهن الرعية للقيام بكافة
الخدمات وحاجات الرعية دون استثناء وأهم األعمال التي تقوم بها:

 -1زيارة العائالت المسيحية وحث أفرادها على إتمام الواجبات الروحية.
 -2إعطاء دروس دينية.
 -3زيارة المرضى في منازلهم والمستشفيات.

 -4تنظيم وادارة بعض األعمال الرعوية واألخويات ومراقبة األطفال.
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 -5نشر المطبوعات المسيحية والتشجيع على اإلقبال على المكاتب الروحية.
إن اللجيو ماريه تهتم مبدئياً بكل إنسان بمفرده وتشمل في حقل رسالتها ليس فقط المعمدين من المسيحيين ،الذين يعيشون مهملين أقدس
واجباتهم الدينية واالجتماعية واألدبية ،بل جميع البشر على السواء ،الجهال واألميين ،الساقطين والمنبوذين إنها ال تحاول معارضة أو

محاربة أية أخوية في حقل الرسالة ،بل تحاول مساعدتها ،وانعاش روحها ومدها بمساعدة فعلية مجدية.
من يستطيع االنتساب إلى اللجيو ماريه؟

يستطيع كل مسيحي ممارس االنضمام إلى اللجيو ماريه ،ليصبح عضواً عامالً فعاالً بإحدى بريسيدياتها بموافقة األب المرشد الروحي.

يكفي ذلك بأن يكون المسيحي الذي يرغب باالنضمام إلى اللجيو ماريه متحلياً بروح مريم أو مستعداً على األقل للحصول عليه والسلوك

بموجبه.

إن الفتيات والفتيان الذين هم دون الثامنة عشرة ال يمكن قبولهم إال بفرق الشبيبة .يسبق تسجيل الطالب في صفوف اللجيو ماريه ،امتحان

يدوم ثالثة أشهر على األقل ،تكون نتيجته مرضية بيد أن القبول الرسمي والدخول إلى اللجيو ماريه يكون بإبراز "الوعد المريمي" يصبح
الشخص الذي أبرز الوعد المريمي عضواً كامالً في اللجيو ماريه وملزماً بحضور اجتماع البريسيديوم األسبوعي .وفي اللجيو ماريه فريق

آخر من األعضاء المعروفين باألعضاء المساعدين ال يحضرون االجتماعات األسبوعية بل يقدمون يومياً الصلوات التي هي بوثيقة
االنتساب بكاملها باإلضافة لغيرها من الصلوات عن نية اللجيو ماريه.

واألعياد

اللقاءات

من واجب كل مجلس على أن يجمع في أوقات معينة ثالث مرات على األقل في السنة ،أفراد اللجيو ماريه في المنطقة الخاضعة له

للتعارف ولتقوية روح االتحاد فيما بينهم وانماء رباط المودة في األسرة المريمية ،كالقيام بحفلة ترفيهية أو رحلة أو سهرة دينية اجتماعية
وغير ذلك باإلضافة إلى هذا يلتئم أبناء مريم مرة في السنة بإحدى الكنائس في الـ  25من آذار -عيد بشارة العذراء  -أو بأقرب يوم إليه،
ليكرسوا ذواتهم أفراداً واجماالً ألمهم ا لعذراء مجددين لها عهد اإلخالص واألمانة لرايتها المريمية النيرة .يدعى هذا الحفل باسم "اتشيس"

.Acies

http://legionofmary.org
http://www.legionofmarytidewater.com/legionmaryhandbook
http://legiomariaegypt.com/
http://www.franciscan-archive.org/bvm/
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