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صالة للمصابين بالسرطان
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
تمتّ ع الق ديس برث انيوس أس قف لمبس اكا بفض يلة وتق وى عظيم تين ،فوهب ه اهلل أن يج ري معج زات
بورا ،مض ً
ً
يافا ،طوي ل األن اة ،يش جع
عديدة منها عالج جمي ع أن واع األم راض .ك ان الق ديس وديع ًا ،ص

التائبين ويعاني مع الذين يعانون من كل مرض عضال .لهذا ،من الصدف أن اليوم العالمي للسرطان ه و

في الرابع من شباط فيما عيده في السابع من الشهر نفسه .القديس برثانيوس هو ش فيع ال ذين يع انون
ً
طبعا كل القديسين يتشفعون حيث يسمح ال رب ،لكن بعض القديس ين تك ثر اس تجاباتهم
من السرطان.
في حاالت محددة.

الصالة التالية هي ألج ل ال ذين يع انون من الس رطان وهي موجه ة إلى ال رب يس وع وفي ختامه ا ي ِرد
أقرها مجمع كنيسة اليونان.
طلب شفاعة القديس برثانيوس .هذه الصالة ّ

أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ،ي ا َمن ينته ر أرواح الم رض ويغ دق الص حة على ال ذين ي دعونك بش وق

القلب واإليمان بك ،استمعْ لنا نحن الخطأة ،الغارقين في حزن عميق وألم على آبائن ا وإخوتن ا وأوالدن ا،
ِ
نستطع تجنّبه ،ومع أنه يدعونا جميعً ا ،إال أنهم اختُ طفوا من بيننا بق وة س وط الس رطان
لموتهم الذي لم
ِ
الرهيب ،بعد مرض مؤلم ووقت قصير.

يا رب ،بروحك المنير والمق دّ س أرش دْ ال ذين يس عون بدراس ات العلم الط بي إلب ادة ش رِّ ه ،واكش ْف لهم
والصبر والراح َة في آالمهم ،مكافئ ًا إي اهم جميعً ا بش فاء
وامنح المتألمين القو َة
الدواء وطريقة الشفاء،
ْ
َ

أرواحهم وأجس ادهم ،بش فاعات الفائق ة البرك ات س يدتنا وال دة اإلل ه الع ذراء م ريم ،الينب وع المفيض

الحي اة ،ال ذي س كب مياه ه في ملك ة الم دن على ال ذين ك انوا مرض ى بالس رطان فت وقفت معان اتهم،
وبشفاعات أبينا القديس بارثينيوس أسقف المبساكا المجيد والصانع العجائب ،والع ادم الفض ة الش هيد

العظيم المجيد الشافي بنداليمون وجميع قديسيك .آمين.
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