تعليمات الكتاب وصالة جمعية

أوكسيليوم كريستيانورم

المقدّمة
تعلمنا الكنيسة أنها منقسمة إلى :الكنيسة المنتصرة (التي تشمل أعضاء
الكنيسة في السماء) ،الكنيسة المعاناة (تشمل أعضاء الكنيسة في المطهر)
والكنيسة المجاهدة (تشير إلى أعضاء الكنيسة األحياء في هذا العالم).
وألننا جزء من الكنيسة المجاهدة ،نحن في حرب روحية وهذه الحرب
ّ
"،فإن مصارعتنا
الروحية تتطلب بأن نعرف ،كما يقول القديس بولس
الرئاسات ،ض ّد السالطين ،ض ّد والة عالم
ليست ض ّد اللحم والدم ،بل ض َّد ّ
الظلمة هذا ،ض ّد أرواح الشر المنبثّة في الفضاء( ".أفسس .)6:12
يجب أن يأخذ أعضاء أوكسيليوم كريستيانورم في إالعتبار دائما ً حقيقة
كوننا أعضاء في كنيسة الذين يعيشون في هذا العالم .على الرغم من
ّ
بولس،فإن العديد من الكاثوليك ال يأخذون على محمل الج ّد
تعاليم القديس
التزامهم بشن الحرب ض َّد القوى الشيطانية .ولهذا السبب ت ّم تأسيس
جمعية أوكسيليوم كريستيانورم.
األهداف الرئيسية لهذه الجمعية هي:

 تقديم الصلوات لهؤالء الكهنة المنتسبين الى أوكسيليوم كريستيانورم،حتى تكون رسالتَهم فعّالة في طرد الشياطين.
سرهم
 إقامة الصالة من أجل حماية الكهنة وأعضاء الجمعية وأ ُ ِوأصدقائهم حتى ال يتأثروا سلبا ً بالفكر الشيطاني.
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متطلبات أعضائها
متطلبات أعضاء أوكسيليوم كريستيانورم هي التالية:
 .1قبل أن يصبحوا أعضا ًء في أوكسيليوم كريستيانورم ،على األشخاص
معرفهم.
ّين إستشارة مدبّرهم الروحي أو ّ
العلماني ِ
 .2عليهم أن يسعوا إلى عيش حياة اعتيادية مقدَّسة بالنعمة وراغبين دائما ً
في عدم الوقوع في حالة الخطيئة المميتة وتجنّب كل خطيئة عرضية غير
مقصودة.
 . 3يجب على األعضاء أن يسعوا باستمرار إلى زيادة وإتّقان صالتهم
المقررة والموجودة هنا،
اليومية ،والتي ال تشمل فقط الصلوات العلنية
َّ
ولكن أيضا ً المثابرة في حياتهم على التأ ّمل ،والتي هي ج ّد ف ّعالة لطرد
الشر والضغوطات الشيطانية.
 .4على األعضاء صالة المسبحة الوردية يومياً .من الممكن أن تُقدّم
صالة المسبحة الوردية عن أيّة نيّة.وليس بالضرورة تقديمها ألهداف

أوكسيليوم كريستيانورم.
 . 5يجب على األعضاء تلبية المتطلبات اليومية للصالة العلنية الواردة هنا
حيث ّ
أن نيّتهم هي هدف الجمعية الرئيسي .يجب على األعضاء أن
يمارسوا غالبا ً األسرار المعروفة للوقاية من األفكار الشريرة وطردها.
 . 6على األعضاء أن يجتهدوا للحفاظ على كالم القديس بولس في قلوبهم
وقوات ،مثالً ض ّد الشر الشيطاني ،عليهم أن
حيث أننا نحارب رؤساء ّ
يجاهدوا من أجل الوداعة والتواضع تجاه جيرانهم ،وال يُظهروا أبدا ً
ي تأثير شيطاني وفقا ً لـحالتهم في
الغضب أو الحقد ،ولكن السعي القتالع أ ّ
الحياة .هذا يتض ّمن إتّباع صالوات ملزمة بحسب المبادئ الكاثوليكية
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ي شكل من أشكال الخرافات سواء كان ذلك في حياتهم
األصلية وتجنّب أ ّ
اليومية أو عندما ينخرطون في معركة ض ّد األرواح الشريرة .هذا يعني
أن استخدامهم للصالة الواردة هنا أو أي صالة لطرد الشيطان يجب أن
تكون دائما ً مطابقة للمبدأ الكاثوليكي األصيل وتمارس دائما ً بتعبُّد وإيمان.
 .7يجب على األعضاء أن يسعوا جاهدين لزيادة تعبّدِهم لسيدتنا المعروفة
بـ "العذراء األقوى".
 .8يجب على كل عضو أن يحاول جاهدا ً زيادة تعبّده لمالكه الحارس.
 .9على كل عضو من جمعية أوكسيليوم كريستيانورم ،إذا كانت ظروفه
المادية تسمح بذلك ،أن يحتفظ في بيته بتمثال للعذراء مريم وللمالك
ميخائيل وأمامهما شمعة تكريم مضاءة.
 .10يجب أن يدرك أعضاء الجمعية أن أيّا ً من هذه المتطلبات إلزاميّة
تحت عاقبة الخطيئة.

بموافقة السلطات الكنسية
حقوق النشر  2021لجمعية أوكسيليوم كريستيانورم
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الصلوات اليومية المقدمة عن نيّة أعضاء أوكسيليوم
كريستيانورم
صلوات تتلى يوميا
طلبة :معونتُنا من عند الرب.
الــرد :صانع السماء واالرض.
أيتها العذراء مريم الكلية الغبطة ،أنت التي سحقت رأس الحية ،إحمنا من
إنتقام األرواح الشريرة .نُقدم لكِ صلواتِنا وتضرعاتِنا وآالمنا وأعمالنا
الصالحة لت ُ َ
ط ّهريها وتُقَدّسيها وتَرفعيها البنك كتقدمة ال عيب فيها .لتكن هذه
التقدمة مقبولة كي ال تتمكن األرواح الشريرة من التأثير أو محاولة التأثير
على أعضاء أوكسيليوم كريستيانورم دون أن يُدركوا مصدر طردهِم وعمي
بصيرت ِهم .إعميهم حتى ال يعرفوا أعمالنا الصالحة .إعميهم لكي ال يعرفوا
ممن ينتقمون .إعميهم لكي ينالوا الجزاء العادل على أعمالهم .أُغمرينا بدم
ابنك الثمين لكي نتنعم بالحماية النابعة من محبته وموته .آمين.
صالة القديس ميخائيل...
صالة المالك الحارس...
أبانا الذي في السماوات…
السالم عليك يا مريم…
المجد لألب....
إبتهاالت لدم ربنا يسوع المسيح الطاهر
يارب ارحم.
يا يسوع ارحم.
يا رب ارحم.
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يايسوع انصت إلينا.
يا يسوع الرؤف انصت إلينا.
أيها الرب األب السماوي هللا ،إرحمنا.
أيها الرب اإلبن فادي العالم ،إرحمنا.
أيها الرب الروح القدس ،إرحمنا.
أيها الثالوث القدّوس أإلله الواحد ،إرحمنا.
يا دم المسيح ،اإلبن الوحيد لألب األزلي ،خلّصنا.
يا دم المسيح ،كلمة هللا المتجسّد ،خلّصنا.
يا دم المسيح ،العهد الجديد واألزلي ،خلّصنا.
يا دم المسيح ،النازل على األرض في األلم ،خلّصنا.
يا دم المسيح ،الذي سُفك بغزارة في الشدائد ،خلّصنا.
يا دم المسيح ،المتدفّق بسبب إكليل الشوك ،خلّصنا.
يا دم المسيح ،الذي سُكب على الصليب ،خلّصنا.
يا دم المسيح ،ثمن خالصنا ،خلّصنا.
يا دم المسيح ،الذي ال مغفرة بدونه ،خلّصنا.
يا دم المسيح ،ال ّ
شراب القرباني ومنعشى النفوس ،خلّصنا.
يا دم المسيح ،ينبوع الرحّمة ،خلّصنا.
يا دم المسيح ،المنتصر على األبالسة ،خلّصنا.
يا دم المسيح ،شجاعة ال ّ
شهداء ،خلّصنا.
قوة المعترفين ،خلّصنا.
يا دم المسيحّ ،
يا دم المسيح ،حامي العذارة ،خلّصنا.
يا دم المسيح ،معين الذين في األخطار ،خلّصنا.
يا دم المسيح ،راحة المتعبين ،خلّصنا.
يا دم المسيح ،عزاء الحزانى ،خلّصنا.
يا دم المسيح ،أمل التائبين ،خلّصنا.
المحتضرين ،خلّصنا.
يا دم المسيح ،تعزية
ِ
يا دم المسيح ،سالم وحنان القلوب ،خلّصنا.
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يا دم المسيح ،وعد الحياة األبدية ،خ ّلصنا.
يا دم المسيح ،معتق النفوس المطهرية ،خلّصنا.
يا دم المسيح ،األكثر استحقاقا ً للمجد والكرامة ،خلّصنا.
يا حمل هللا ،الرافع خطايا العالم ،إصفح عنا.
يا حمل هللا ،الرافع خطايا العالم ،أعطف علينا.
يا حمل هللا ،الرافع خطايا العالم ،إرح ّمنا.
طلبة :لقد خلّصتنا بدمك يا رب.
جواب :وجعلتنا ُملكا ً إللهنا.

دعونا نصلي
أيها القادر على كل شيء ،الذي أوكل إلى ابنه الوحيد خالص العالم وارتضى
بالتَّصالح معنا بواسطة دمه الكريم ،إستجب لنا نحن المتضرعين إليك أن
القوة قادرة على حمايتنا
كرم ثمن
نُ ِ ّ
خالصنا بعبادة علنيّة .وبذلك تكون هذه ّ
ِ
من كل ضرر في هذه الدنيا وثمرة تُعطينا السعادة على هذه األرض وفي
السماء بواسطة المسيح إلهنا ذاته.
جواب :آمين.

في أيام األحد:
أيتها العذراء المجيدة والكليَّة القدرة ،ملكة السماء واألرض ،انت التي
القوة النابعة من
سحقتي بِعَقَبِكِ رأس الحية القديمة ،هل ّمي ومارسي هذه ّ
َحبَلكِ بال دنس .إحفظينا تحت سِتر طهارتكِ و ُحبك و ُخذينا إلى المقام الحلو
في قلبك .أبيدي القوى التي تحاول تحطيمنا وإجعليها عاجزة عن ذلك.
هل ّمي أيتها السيدة ،ملكة المالئكة وسيدة المسبحة الوردية المقدَّسة التي
س ُل إليك أن
القوة ومهمة سحق رأس الشيطان .نتو ّ
نالت من هللا منذ األزل َّ
بقوتك تستطيع مالحقة
القوات المقدَّسة التي تحت سلطانك والتي َّ
ترسلي ّ
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ص َرتهم من كل الجهات و ُمقَاو َمة هجماتِهم الجريئة
األرواح الشريرة و ُمحا َ
وطردِهم بعيدا ً عنا دون أن يتم ّكنوا من إلحاق األذى بأحد .أَركِعي ِهم تحت
أقدام الصليب لمحاكمتِهم ومعاقبتِهم من قِبَ ِل يسوع المسيح ابنك الذي وحده
يقرر طريقة مجازاتِهم.
ّ
أيها القديس يوسف شفيع الكنيسة الكونيّة ،هل َّم إلى مساعدتنا في هذه
وحرر من
ص ّد هجمات الشيطان
ّ
المعركة الخطيرة ض ّد قوى الظالمُ .
معاقل العدو أعضاء جمعية أوكسيليوم كريستيانورم والذين يصلي ألجلهم
كهنة هذه الجمعية.
قواتِها
أيها القديس ميخائيل
إستدع جميع المجالس السماوية لإلشتراك بكل َّ
ِ
في هذه المعركة الشرسة ض ّد قوى الجحيم .تعال يا أمير السماء ِبسيفكَ
العظيم وادفع إلى الجحيم الشيطان وجميع األرواح الشريرة اآلخرى .أيها
المالك الحارس أرشدنا واحفظنا .آمين.

في أيام االثنين:
باسمك ،يا ربنا يسوع المسيح ،نصلّي لكي تغمرنا وعائالتنا وكل ما نملك
ِتر أ ّمنا
بمحبتك ودمك الكريم
ّ
وتحوطنا بمالئكتك السماوية ،والقديسين وس ِ
المباركة .آمين.

في أيام الثالثاء:
أيها الرب يسوع المسيح ،نتوسل إليك أن تمنحنا نعمة البقاء في حماية سِتر
صنع من شوك إكليلكَ المقدَّس
أ ّمنا مريم ،محاطين بالحاجز المبارك الذي ُ
بقوة الروح القدس مع مالكنا الحارس ،لمجد األب
والمشبع بدمك الكريم ّ
األعظم .آمين.
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في أيام اّألربعاء:
قوة ك ّل األرواح
باسمك يا يسوع المسيح ،ربنا وإلهنا ،نطلب إليك أن تُبطِ ل َّ
ي ٍّ
الشريرة وتجعلها عاجزة ومشلولة وغير ف َّعالة في محاولتها اإلنتقام من أ ّ
ي من عائالتنا ،أصدقائنا،
من أعضاء أوكسيليوم كريستيانورم .أو أ ٍّّ
مجتمعنا ،وألئك الذين يصلّون من أجلنا ومن أجل أفراد عائالتهم وكل من
هو متّحد معنا ،والذين يصلي لهم كهنة أوكسيليوم كريستيانورم .نطلب
مِ نك أن تطرد كل األرواح الشريرة ،وكل قواها من الهواء والماء
واألرض والنار وتحت األرض و أينما يمارسون سلطانهم ،وأي قوى
شيطانية في الطبيعة وجميع المندسين من معاقلهم الشيطانيّة .نطلب منك
أن توقف بواسطة دمِ ك الثمين جميع األعمال واألشكال والسِمات
والمداخالت واإلتصاالت واألالعيب الخدّاعة لألرواح الشريرة .كذلك
نطلب منكَ أن تح ّ
والصالت بينها .باسم األب والإلبن
طم كل الروابط
ِ
والروح القدس .آمين.

في أيام الخميس:
ربي ،أنت القوي ،أنت اإلله ،أنت أبانا .نتوسّل إليك بشفاعة ومساعدة
رؤساء المالئكة القدّسين ،ميخائيل ،رافائيل ،وجبرائيل أن تُنقِذ إخوتنا
وأخواتنا الذين استعبدهم الشرير.
يا جميع قدّيسي السماء ،هل ّموا لمساعدتنا.
من القلق والحزن والهوس  -نناشدكَ  ،نجّنا ،يا رب.
من الكراهية والزنا والحسد  -نناشدكَ  ،نجّنا ،يا رب.
من أفكار الغيرة والغضب والموت  -نناشدكَ  ،نجّنا ،يا رب.
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من كل فكر باإلنتحار واإلجهاض  -نناشدكَ  ،نجّنا ،يا رب.
من كل شكل من أشكال الجنس الخاطئ  -نناشدكَ  ،نجّنا ،يا رب.
ضارة  -نناشدكَ  ،نجّنا ،يا رب.
من كل انقسام في عائلتنا ،وكل صداقة
ّ
من كل نوع من التعويذات ،وال ُخبث ،والسحر ،وكل شكل من أشكال
السحر  -نناشدكَ  ،نجّنا ،يا رب.
أنت من قال" ،سالمي أَستو ِدعُكم ،سالمي أُعطيكُم ".إمنحنا ،من خالل
وننعم
التحرر من كل تأثير شيطاني
شفاعة مريم العذراء ،أن نستطيع
ّ
َ
بسالمِ ك دائماً .باسم المسيح ربِنا .آمين.

في أيام الجمعة:
صالة التواضع:
ي وخلّصني:
يا يسوع الوديع والمتواضع القلب ،أصغي ال َّ
من الرغبة في أن أكون محترماً ،أنقذني يا يسوع.
من الرغبة في أن أكون محبوباً ،أنقذني ،يسوع.
من الرغبة في أن أكون ممجداً ،أنقذني ،يا يسوع.
من الرغبة في أن أكون مكرماً ،أنقذني ،يا يسوع.
من الرغبة في أن أكون ممدوحاً ،أنقذني ،يا يسوع.
من الرغبة في أن أكون مميزا ً عن الغير ،أنقذني ،يا يسوع.
من الرغبة في أن أكون مستشاراً ،أنقذني ،يا يسوع.
من الرغبة في أن أكون مستحسناً ،أنقذني ،يا يسوع.
من الخوف من أن أكون مذلو ً
ال ،أنقذني ،يا يسوع.
من الخوف من أن أكون محتقراً ،أنقذني ،يا يسوع.
من الخوف من أن أكون خائفا ً من التوبيخ ،أنقذني ،يا يسوع.
ي ،أنقذني ،يا يسوع.
من الخوف من اإلفتراء عل َّ
من الخوف من أن أكون مهمالً ،أنقذني ،يا يسوع.
من الخوف من السخرية مني ،أنقذني ،يا يسوع.
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من الخوف من أن أكون على خطأ ،أنقذني ،يا يسوع.
من الخوف من أن أكون متّهماً ،أنقذني ،يا يسوع.
إمنحني يا يسوع نعمة الرغبة في أن يكون الغير محبوبين أكثر مني.
إمنحني يا يسوع نعمة الرغبة في أن يكون الغير محترمين أكثر مني.
إمنحني يا يسوع نعمة الرغبة في تقبّل أراء العالم بأن على اآلخرين أن
ي أن أتناقص.
يتزايدوا وعل َّ
إمنحني يا يسوع نعمة الرغبة في تقبّل إختيار اآلخرين واستبعادي أنا.
إمنحني يا يسوع نعمة الرغبة في تقبّل مدح اآلخرين وإهمالي أنا.
ي في كل
إمنحني يا يسوع نعمة الرغبة في تقبّل فكرة تفضيل اآلخرين عل َّ
شيء.
إمنحني يا يسوع نعمة الرغبة في تقّبل أن يتقدَّس اآلخرون أكثر مني شرط
أن أتقدَّس أنا كما ينبغي.

في أيام السبت:
أيها اإلله وأب ربنا يسوع المسيح ندعو باسمك القدّوس ونتوسل بتواضع
إلى رحمتك ،وبشفاعة أمنا العذراء مريم المنزهة عن كل عيب ،والمالك
ميخائيل رئيس المالئكة العظيم ،أن تتحنّن وتساع َدنا ض َّد الشيطان وكل
األرواح النجسة األخرى المنتشرة في العالم لهالك جنس البشر وضياع
النفوس .آمين.

الخالصة لكل يوم:
أيتها الموقرة ملكة السماوات وسلطانة المالئكة السماوية ،أنت التي وهبك
القوة ومه ّمة سحق رأس إبليس ،نتوسّل إليكِ بكل تواضع أن
هللا منذ األزل ّ
وقوتِك لتُطارد الشياطين
القوات السماوية التي تحت سُلطانِك ّ
ترسلي ّ
قوتَهم وتُعي َدهم إلى الهاوية .أيتها األم الطيّبة
وتحاربَهم حيثما كانوا وتُشتّتَ ّ
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الحنونة أنت دوما ً ُحبُّنا ورجاؤنا ،أيّتها األم اإللهية أرسلي مالئكتك
القديسين ليُدافعوا ويُبعدوا عنَّا العدو الشرير .أيها المالئكة ورؤساء
المالئكة القديسون دافعوا عنَّا واحرسونا .آمين.
يا قلب يسوع الكلي القداسة ،إرح ّمنا.
يا مريم نصيرة المسيحيين ،صلّي ألجلنا.
أيتها العذراء الكلية القدرة ،صلّي ألجلنا.
أيها القديس يوسف ،ص ِّل ألجلنا.
أيها القديس ميخائيل رئيس المالئكة ،ص ِّل ألجلنا.
يا جميع المالئكة القديسين ،صلّوا ألجلنا.
باسم اآلب واإلبن والروح القدس .آمين.
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