
 

 

 

 

Legion of Our Lady of Guadalupe Prayer 

  صلوات جمعية جوادالوبي

السالُم لِك يا مريَم العذراء الممتلئة نعمةً، الرُب معِك. 
مباركةٌ أنِت في النساء ومباركةٌ ثمرةُ بطنك يَُسوع. 
يا مريَم القديسة، يا والدةَ هللا، صلِّ ألجلِنا نحُن الخطاة

  موتِنا، آمين.اآلَن وفي ساعِة

اذكري، أيتھا القديسة العذراء مريم، السيدة
جوادالوبي، أنه لم يُعرْف قط أنِك تركِت أي شخصٍ 
فرَّ إلى حماِك، أو التمَس مساعدتِك، أو سعى لشفاعتِِك
بدوِن عون.  ومن وحي ھذه الثقة، أھرُع [نھرُع]
 إليِك، يا عذراَء العذاري، يا أمي [أمنا].  ھا أنا [نحن]
ً ً نادما آتي [نأتي] إليِك، وأقُف [نقُف] أمامِك خاطئا
[خاطئين نادمين].  فال تزدري تضرعاتي
[تضرعاتنا]، يا أَم الكلمِة المتجسد، بل برحمتِك

  اسمعي واستجيبي لي [لنا]. آمين.

(في حالة تالوة شخصين أو أكثر لھذه الصالة، يتم  
  استخدام صيغة الجمع بين األقواس)

ة جوادالوبي مجانية ومفتوحة للجميع. عضوية جمعي
ال توجد رسوم أو شروط أخرى. األمر الوحيد
المطلوب ھو تالوة صلوات جمعية جوادالوبي مرة
واحدة، بعدھا يصبح الشخص عضواً في جمعية
جوادالوبي. ويُمكن للشخص، إذا أراد، أن يحمل أو
يضع على صدره شارة أو صورة صغيرة للسيدة

  جوادالوبي.
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Legion of Our Lady of Guadalupe Prayer 
  صلوات جمعية جوادالوبي

السالُم لِك يا مريَم العذراء الممتلئة نعمةً، الرُب معِك. 
مباركةٌ أنِت في النساء ومباركةٌ ثمرةُ بطنك يَُسوع.  يا

الخطاة اآلَن مريَم القديسة، يا والدةَ هللا، صلِّ ألجلِنا نحُن
  وفي ساعِة موتِنا، آمين.

اذكري، أيتھا القديسة العذراء مريم، السيدة جوادالوبي،
أنه لم يُعرْف قط أنِك تركِت أي شخص ٍ فرَّ إلى حماِك، أو
التمَس مساعدتِك، أو سعى لشفاعتِِك بدوِن عون.  ومن
وحي ھذه الثقة، أھرُع [نھرُع] إليِك، يا عذراَء العذاري،

ي [أمنا].  ھا أنا [نحن] آتي [نأتي] إليِك، وأقُف يا أم
[نقُف] أمامِك خاطئاً نادماً [خاطئين نادمين].  فال تزدري
تضرعاتي [تضرعاتنا]، يا أَم الكلمِة المتجسد، بل

  برحمتِك اسمعي واستجيبي لي [لنا]. آمين.

(في حالة تالوة شخصين أو أكثر لھذه الصالة، يتم  
  بين األقواس)استخدام صيغة الجمع

عضوية جمعية جوادالوبي مجانية ومفتوحة للجميع. ال
توجد رسوم أو شروط أخرى. األمر الوحيد المطلوب ھو
تالوة صلوات جمعية جوادالوبي مرة واحدة، بعدھا
يصبح الشخص عضواً في جمعية جوادالوبي. ويُمكن
للشخص، إذا أراد، أن يحمل أو يضع على صدره شارة

  ة للسيدة جوادالوبي.أو صورة صغير
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