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 أرتضي ينألّنأّيها القّديس احلبيب واحملبوب للغاية، معك أعبد بإجالل العظمة اإلهلّية، و
اليت منحتك إياها خالل فترة حياتك، وباد بعد موتك، أرفع إليها بات النعمة اخلاّصة 

 ،عتك القادرةا بشف،أن تستعطف يلتشكرات وجدانّية، وأتوسل إليك، من صميم القلب، 
هنا ميكن للمصلّي أن (أتوسل إليك أيضا أن تستعطف يل . نعمة العيش واملوت بقداسة

إذا كان ما أطلبه ليس حبسب جمد ) لنعم الروحّية والزمنّية اليت يرغب باحلصول عليهايطلب ا
  .آمني. اهللا وليس خلري نفسي األعظم، أن تستعطف يل ما يالئم هذه وتلك

  
  ...اد لآلب واالبن... يا مرميالسالم عليك ... أبانا الذي يف السماوات

  
  .صلِّ ألجلنا أيها القّديس فرنسيس سافرييو

  .لكي نستحّق وعود املسيح
  

  صالة
 كثرية ا الذي من خالل التبشري الرسويلّ للقّديس فرنسيس سافرييو، قد دعوت شعوب،يا اهللا

اجعل كلّ مجاعة مسيحّية تتوقّد باحلماس الرسويلّ عينه، لكي تبتهج من الشرق إىل نور اإلجنيل، 
  .آمني. وع املسيحبرّبنا يس. الكنيسة املقّدسة يف كلّ األرض بأبناء جدد

  
  تساعية النعمة
  أصلها

  املصيبة السعيدة: أوالً
األحد بني اليوم الثامن لعيد احلبل ا بال دنس، يف احلادي عشر من شهر كانون األّول سنة 

املتعّبدةُ جدا ط نابويل امللكّي العيد التقليدّي للعاهلة اإلسبانّية، ، كان جيري يف بال١٦٣٣
لك قد أراده أن وكان نائب امل. للحبل ا بال دنس عقيدة الكنيسة تلك ودائما، مع شعبها
وأن تبىن حول الساحة الكربى أربعةُ مذابح، وقد أوكل للقيام ذه املهّمة ، يكون أكثر أُّبهة

 وهذا، .)Brancaccio (كارلو شقيق الكردينال برنكاتّشو. عناية فرساٍن نبالء، كان أّوهلم د
 Marcello (فضل يف مقصده، جلأ إىل األب اليسوعّي مارتشيلّو ماستريلّيولكي ينجح بشكل أ
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Mastrilli( مع غريه مبثل هذا الرونق، واثقًا من أنّ املذبح املشاد من قبل هذا األخري لن يكون 
  .الفّنّي والذوق الرفيع

لذين كانوا نتهاء العيد، أن يعود إىل مذحبه ليشرف على العّمال ااألب ماستريلّي، بعد اأراد 
 للحظة ما، وقعت من حزام أحد العمال، وكان على ارتفاع سبعة أمتار،. الزينةسينـزعون 

  .مطرقةٌ ثقيلة وأصابت بعنف رأس األب وطرحته أرضا مدّمما
حيث حصل على مجيع ) Gesù Vecchio(" يسوع الشيخ"حمل األب ونقل إىل معهد 
فترة حتّسن قصرية، قد ساءت وكل  على الرغم من ه، لكّن حالتالعنايات اليت وصفها األطّباء،

دواء كان سدى، وبعد واحد وعشرين يوما، يف الثاين من شهر كانون الثاين سنة ألف وستمائة 
الزاد األخري الستحالة ومل مينح . وأربع وثالثني، تقّبل، منازعا وبدون أّي أمل، مسحة املرضى

  .إمكانّية بلعه
يف اليوم التايل بدا أنّ حياة املريض .  من شهر كانون الثاينحصل كل ذلك يوم االثنني

: يروي ما حدث صباح اليوم الرابع) Pietro Ansalone(غري أنّ األب بيترو أنسالوِنه . تنطفئ
ذُهل اجلميع عندما رأوا األب مارتشيلّو على املذبح يقّدس، يف حني وجب أن يكون مسّجى 

  .يف نعش
  ما الذي حدث؟

  
  شفاء املعجزال: ثاًنيا

  .رواه األب ماستريلّي عينه أمام السلطة الكنسّية يف األبرشّية، ومهر توقيعه على مداخلته
 Carlo di ( أمام األب اإلقليمّي كارلو دي سانغروذّود باملسحة األخرية، نذرتقبل أن أت

Sangro(، ن لدى املبارك أن يشفيين أن أذهب إىل اهلندأن يأتيين  مثّ رجوت معّريف ب.إذا حس
علّقتها إىل اليسار بالقرب من سريري،  . بأيقونة القّديس فرنسيس سافرييو إىل غرفيت، ففعل

وعهدت نفسي بالكلّية للقّديس لكي يستعطف يل لدى اهللا نعمة املقدرة على تقّبل القربان 
حبنجريت  إضافة إىل ذلك، كانت لدّي علبة ذخائر فيها ذخرية للقّديس عينه، فألصقتها .املقّدس

  ...طالبا نعمة املقدرة على تقّبل القربان املقّدس
هذه النعمة، ويف صباح الثالثاء استطاع املنازع تقّبل الزاد األخري، وبقي صائما منح القّديس 

بأّنه خيتنق من جّراء سيالن يف حنجرته، فعهد بذاته إىل السّيدة يومه كلّه، وعند املساء شعر 
  .ل فورا على إغاثات قداديس إخوته املوت يف اليوم الثاين حبيث حيصالعذراء لكي متنحه نعمة
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مل . مارشيلو، مارشيلو: بعد أن متّت رغبيت مسعت صوتا يدعوين: يكمل األب ماستريلّي
 Mario(ألجل ذلك قلت لألب ماريو فونتاناروزا . يبدو يل هذا الصوت طبيعيا

Fontanarosa (دوع. بأن يصمت لسرير ا منطلقًا من جهة مشالينهسماع الصوت علت .
. ، األمر الذي مل أكن أستطيع أن أفعله بسبب توّعكي اخلطرياستدرت بفرح كبري للغاية

وبدون أن أتنّبه لآلباء الذين كانوا موجودين يف ... ووّجهت عيّين إىل أيقونة القّديس فرنسيس
) mozzarellaو borbone( ني ومعه جبنا من نوعغرفيت، رأيت بوضوٍح واحدا بزّي سائٍح

ووجهه يشبه ذاك الذي يف أيقونة القّديس فرنسيس اليت علّقتها على احلائط، غري أنّ مالحمه 
  .كانت أكثر بشاشة وقربا من بشرة إنساٍن أبيض

  ما العمل أتريدون املوت أو الذهاب إىل اهلند؟: قال يل. إذًا
  .أرغب يف أن أفعل ما يريده اهللا: أجبته

أال تذكرون أّنكم باألمس وبشهادة رئيسكم اإلقليمّي، قد نذرمت الذهاب : لقّديسأردف ا
  ليكم صّحتكم؟إإىل اهلند إذا أعاد اهللا 

  .نعم، أجبته
  ...إذًا رّددوا معي بابتهاج هذه الكلمات

وجعله يرّدد مع بعض إضافات ختّص الذهاب إىل اهلند، وطلب االستشهاد صيغة النذور 
  .ة بالرهبان اليسوعّينيالرهبانّية اخلاّص

فاشكروا املسيح على . لقد عوفيتم: قال يل بوجه ضاحكبعد االنتهاء من هذه الصيغة، 
  .هكذا فضل ممّيز وقّبلوا مبهابة جروحات مصلوبكم اخلمس

  .لطاملا كان دوما معي، وقّبلته فورا
  لديكم ذخائري؟

حلمة ثدي وقد تناولتها  القرب منبئر أحفظها أجبته نعم ألّني بالفعل كنت أملك علبة ذخا
  .فورا بني يدّي

  أال توجد معها ذخرية لعود الصليب؟! تعتربها مثينةأ: عندئذ قال يل
  .قلت طبعا

  .ضعوها إذًا على اجلهة اروحة: عندئذ أجاب
ي سه إىل أّنأإذ ذاك أشار القّديس بر. أدنوا فورا من الصدغ األمين، الذي كان فعالً جمروحا

. مل أضعها جّيدا، وهكذا أشار إيلّ بيده لكي أضعها خلف رأسي حيث كنت أشعر بالوجع
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د وافرح يا ع: قولوا اآلن معي: وفيما كنت واضعا علبة الذخائر على رأسي قال يل القّديس
نعمة سفك ب علّي ودالصليب، افرح أّيها الصليب النفيس، أهبك ذايت إىل األبد وأضرع بأن جت

، األمر الذي مل يستحق رسول اهلند فرنسيس مهما كنت عدمي االستحقاق دمي ألجلك،
: بعد أن قال هذا، أضاف القّديس نفسه ما يلي، وأنا أكّرر الكلمات التالية... سافيويو بلوغه

ر رساليت يف  ما ميكنه أن يؤّخختلّى عن أهلي وعن بييت وعن أصدقائي، وعن إيطاليا، وعن كلّأ
  ...الكلّية خلالص نفوس اهلنود إىل جانب األب القّديس فرنسيساهلند، وأكّرس ذايت ب

  . يوم هذا التعّهدابتهجوا، قال يل القّديس بعد ذلك بوجه ضاحك، جّددوا كلّ
  .شعرت بأّني كائن آخر... عندئذ. وبعد أن قال ذلك غاب

والحقًا . ّدسي بالقّداس اإلهلي على اهليكل املقربعاء باكرا احتفل األب ماستريلّيف صباح األ
 تتالشى، وعلى الرغم من "املصيبة السعيدة" بعدكانت كلّ صعوبة للذهاب إىل اهلند يلتقي ا 

م عد) Muzio Vitelleschi( أسرته، وبعد أن الحظ األب العام موتسيو فيتلسكي يختلّ
ر بعد ثالث سنوات حتقّقت أيضا آخ. ، أرسله إىل الرسالةوجوب إعاقة حتقيق إرادة سافرييو

 كلّل حياته باإلستشهاد ١٦٣٧صالة ملستريلّي إذ يف السابع عشر من شهر تشرين األّول سنة 
  .يف ناكازاكي باليابان

  
  التساعية: ثالثًا

وكان يلجأ بثقة . ي لسافرييو أرّق عبادةفاء الذي حصل عليه، حفظ ماستريلّمقرٌّ بفضل الش
وكان . حيثّ اآلخرين على أن حيذوا حذوه، وكان كبرية إىل قّديسه الشفيع يف مجيع املناسبات

قائدا بذاته تساعّيات ) Goa(وا  العبور الطويل من ليشبونا إىل غيفعل ذلك بشكل خاّص خالل
وكان القّديس . مكّررة، جاعالً املسافرين من خالهلا أن يستمطروا عون الرسول الكبري

وبسبب األفضال السماوّية املنولة  .يتجاوب بسخاء مع ثقتهم مكلّالً الصلوات بالنعم املرجّوة
  ".تساعية النعمة"بفضل سافرييو، أخذت التساعية اسم 

  .تصلّى سنويا بني الرابع والثاين عشر من شهر آذار، وميكن أن تصلّى يف أّي فترة من السنة
  

  الغفرانات: رابًعا
  .ام التساعّية يوم من أيغفران لثالث سنوات عن كلّ -١
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االعتراف واملناولة، : ام التساعّية، حبسب االختيار، على شرطغفران كامل يف أحد أي -٢
ميكن االعتراف واملناولة أيضا خالل فترة (، والصالة حبسب نّية البابا "مننؤ"ـ وصالة ال

 ).مثانية أيام بعد االنتهاء من التساعّية
  

أبانا " مع ..."ةها القديس احلبيب واحملبوب للغايأي: "تعّين كلّ يوم تالوة الصالة التالية
 ويف حال "....اد لآلب واالبن"، و"...عليك يا مرمي السالم"، و"...الذي يف السماوات

البابا  (.مخس مّرات" اد"و" السالم"و" األبانا"مل تكن الصالة خاّصة بالتساعّية، فتجب تالوة 
: ٣٦املقّدس أعمال الكرسي . ١٩٠٤شر، يف الثالث والعشرين من شهر آذار سنة ابيوس الع
٧٠٠.(  
  

  اليوم األول، الرابع من آذار
   ماذا ينفع؟

) Navarra(يف نافاّرا " Javier"جافييه بعد أن انتقل فرنسيس سافرييو من قصر أسرته 
، فقُبل كتلميذ داخلّي )١٥٢٥(إىل جامعة باريس إلمتام دروسه يف الفلسفة والالهوت  )إسبانيا(

ياته كتلميذ حياة عمل كثيف، كما تربهن عليه جناحاته كانت ح. يف معهد القّديسة بربارة
كان ذووه " Javier"قصر يف و.  ألخطار شديدة للنفسلكّنها كانت أيضا عرضةالباهرة، 

  .ه إىل الوطنوا يتساءلون عّما إذا وجب استدعاؤغالبا يطلب ماالً، وكانكان ه يالحظون أّن
ا ال ليقيميوووإغناطيوس دي ل) Pietro Fabro( أتى الطوباوي بيترو فابرو ١٥٢٩يف سنة 

يف املعهد عينه ويف غرفته عينها، وكان جيب عليهما إمتام مراجعات يف املواد الدراسّية، وكان 
  .ذلك على يد سافرييو

كان سافرييو دنيويا : غري أنّ املراجعات متّت على يد فابرو، فلماذا؟ ميكن للمرء أن حيذر
قليل اإلجنذاب حنو هذا الرجل الذي كان يدفع التالميذ ن يشعر بأّنه للغاية وكان ال بّد له من أ

 مثل اليوم، وكان فابرو  تكن املواظبة على األسرار شائعة مليف عصرإىل االعتراف واملناولة، 
ماذا ينفع اإلنسان لو ربح العامل : "يعظ بالتجّرد والصليب، ويرّدد حبيوّية سؤال يسوع الرائع

  ".كلّه وخسر نفسه؟



 7

مبدئيا، مل تكن لدى فرنسيس سوى ابتسامات وكّمات إزدرائّية، غري أنّ إغناطيوس الذي 
لسوف يقول الحقًا عن نفسه إّنه مل قد ملسته خصال نشاط سافرييو النادرة وتفاخره وذكاؤه، 

  .يكن أمام طني متمّرد ليستطيع أن يعجنه بيديه، ومع ذلك مل يكّف عن جمازفته
مرّتبات عالية، : غري أّنه كان يشرف على مستقبل ذهّيبتقار العامل؟ اح". ماذا ينفع؟"

وحماطة بالشرف واإلشعاع، وقد سبق وكرامات كنسّية، وحياة خالية من انشغال البال، 
 لكاهن يف مببلونالسافرييو أن كتب ألسرته طالبا منها التحقّق من ألقاب النبالء املطلوبة 

)Pamplona(.  
 وبدأ فرنسيس يفكّر بعظمة أخرى .الوضع" ماذا ينفع؟" غّيرت فعالّية ومّرة تلو األخرى،

 تفوق العظمة البشرّية، وخبدمة أخرى يكّرس هلا حياته، ومبثال أمسى وبتكريس كلّي ملا يهّم
  .يسوع امللك

بقي الصراع بني إغناطيوس وفرنسيس سنوات عّدة، إىل أن ربح إغناطيوس، ومع بدايات 
  .و هللا بالكلّية صار سافريي١٥٣٤سنة 
  

  اليوم الثاين، اخلامس من آذار
  "مجيل هو املوت من أجل املسيح"
أن يدفع : سوى رغبة واحدةمل تكن لفرنسيس ا من يوم تكّرسه الكامل خلدمة اهللا، عتبارًا

  .طموحها األكرب" خدمة اهللا "ييهذّا بشكل أن تصبح وأن حنو اخلريالنفوس 
وصل ، حنو الشرق، و)Malacca( انطلق إىل ماالكّا ١٥٤٦نة  كانون الثاين سمنيف األّول 

منذ  ،قبلتكانت سّت قرى قد . )Amboino(أمبوينو يف منتصف شهر شباط إىل جزيرة 
 ت، وكانكقطيع بدون راٍع وكانت ،غري أنّ كاهنها كان قد مات سّر املعمودّية، ،وقت قصري

  .مضطهدة من ِقبل اجلريان املسلمني
ليقّويهم يف بالبحث عن املسيحّيني وبدأ كنيسة صغرية  فرنسيس حّتى بىن حطّ رحالما أن 
  .اإلميان

يف تلك يقوده  املسيحّية )Hative(يف مجاعة هاتصغري يدعى مانويل وهو من كان 
 ويصغي بانتباه واملالبس الكنسّيةكتاب الصالة له بفخر حيمل ، وكان واملتعبةوعرة الالزيارات 
  .إىل تعليمه
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 دام ثالث سنوات حاول املسلمون من خاللهظامل بدأ اضطهاد إالّ سنوات قليلة حّتى ما هي 
شابا  الذي أصبح صّيب هاتيفوعلى رأس املسيحّيني كان . إجبار املسيحّيني على جحود اإلميان

  .بطالً
اجحودا ): Chilang(يف كيالنج يف املسيحّيني احملاصرين كان األعداء يصرخون 

  .واستسلموا
حبصار، طّوق العدّو املدينة عندئذ  .، كان هذا اجلواب" طاملا أنّ مانويل ال يزال حيا، الال،"

أن أتاح لإلعانات الربتغالّية وبذلك  املطّوقني مّدة ثالثة أشهر،منتصرا مجيع رّد مانويل  غري أنّ
  .تصل يف وقتها

كلّ هذه الشجاعة يف تلك  ما الذي كان يعطيك: مرسلٌ مانويلويف أحد األيام سأل 
علّمنيه لغاب أمبوينو، ولكّني أعرف شيئًا   جاهلٌأنا ابن: واخلطرة؟ فأجابهاألمكنة احملاصرة 

  ".مجيل هو املوت من أجل املسيح"فحفظ يفّ الشجاعة أال وهو األب فرنسيس 
من قضّيته، غري أّنه يطلب تضحية  ألجل التضحية بالدم ال يطلب الرّب من اجلميع :قصد

للواجب الشخصّي  املؤمنبإمتام  ،التضحية: يقدر عليه اجلميع وجيب أن يفعلوهنوع آخر 
  هكذا.الشخصّية الحنرافات عن الذات، وعن األنانّية اخلاّصة، وعن ايوازي هذا املوت. اليومّي

  .مجيالً كلّ يوميكون املوت من أجل يسوع املسيح 
  

  اليوم الثالث، السادس من آذار
  )جاهز ("تعدمسهانذا "

سفريه جزر اهلند الشرقّية، فكتب إىل أن يرسل مرسلني إىل  أراد ملك الربتغال يوحّنا الثالث
 الرهبانّيةقد أّسس لتّوه  الذي كان دي لويوالذلك من القّديس إغناطيوس طلب بأن ييف روما 
رسالّية البعيدة رّتب أن يذهب إىل تلك اإلالبابا، على موافقة  هذا  بعد أن حصل.اليسوعّية
يف اخلامس  ،أقلع األب رودريغز .)Rodriguez et Bobadilla(رودريغز وبوباديالّ األبوين 

مرض األب ، يف حني إىل ليشبونا) Civitavecchia(من تشيفيتافيكّيا ، ١٥٤٠من آذار سنة 
  .بوباديالّ ومل يكن باستطاعته االنطالق

قال .  فرنسيس سافرييو السرير مريضا، بطلب مقعدا يف أرسل إغناطيوس، الذي كانعندئذ
وجب أن ينطلق مرسلَني صاحب القداسة من  وبأمر بأّنهأّيها املعلّم فرنسيس، أنتم تعلمون : له
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ال يستطيع  بوباديالّ، غري أنّ هذا قد اخترت كمرسل ثانٍٍ املعلّممن مرسلينا إىل اهلند، وأنا 
  . لكمغامرةامللذلك .  االنتظار، وال يستطيع السفريالسفر بسبب مرضه

  . هانذا مستعّد،)هلّم(حسنا، : أجاب فرنسيس ببساطة
 لإلرسالّيات ، تقّرر انطالق سافرييومتثيل ظالل ةوبدون أّيلفتات سطحّية، هكذا، وبدون 

لك يف الرابع عشر من آذار، كان ذ. كشفيعتبتهل إليه وس ستكّرمه يف يوم من األيام اليت
لينظّم أعماله لدى القّديس سوى يوم واحد مل يكن . يف اخلامس عشر منه السفري وانطلق

 يرقّعلالكايف  وجد فيه الوقتغري أنّ هذا اليوم الواحد كان كافيا له، بل ويسلّم على إخوته، 
  .من متاعمعه ما محله وصليبه كلّ  اليت كان تشكّل مع كتاب صلواته العتيقةجّبته 

والصعوبات، الضجرات وجتاه  صوت الواجب، إىلوالداخلّية،  إحياءات الرّب إىل: قصد
ليس ". هانذا مستعد: "أفضل من جواب سافرييوواملنفّرات الواجب ختطّيها، ليس من جواب 
انطالقًا من هذه ف أشياء أبسط بكثري،هو موضوع املوضوع موضوع الذهاب إىل جزر اهلند، بل 

  . كثريةِنعما ولرسالتنايحّضر الرّب للنفوس اجلهوزّية 
  

   من آذاراليوم الرابع، السابع
  "أكثر، وأكثر"

وائل رفاق إغناطيوس األكان خالل األيام اليت : )Ribadeneira(يروي األب ريبادينرييا 
ينامان ) Laynez(فرنسيس ولينيه  إىل املستشفيات، كان األبوان يذهبون فيها عرب إيطاليا

أنا يا يسوع، كم : يستيقظ ويرّدد لرفيقه، كان فرنسيس الواحد بقرب اآلخر، ويف أحيان كثرية
وكان ثقيالً للغاية حّتى إّني مل  كنت أمحل على كتفي هنديا !حلمأأتعلمون مباذا كنت ! مهان
  .أستطيع التماسكأعد 

 هذه  اإلسباينّ يف روما،ستشفىأيقظت األب رودريغز، الذي كان نائما يف امل مّرة أخرى
أصفح االستفسارات، ولكّنه من وقد كان مقبضا  فرنسيسصمت  !ثر، فأكثرأك: الصياحات
هل تذكرون، أّيها األخ سيمون، : حني كان على أهّبة االنطالق الحقًا يف ليشبونا عن ذلك
 لقد !أكثر، فأكثر: على وقع تلك الصرخةبروما، عندما استيقظتم يف املستشفى  تلك الليلة
 اعلموا اآلن بأّني كنت أحلم نفسي .ليس بشيء: نيه، وأجبتكمين حينها ما الذي تعسألتمو
تساندين  كانت نعمته  رّبنا، ويف الوقت عينهألجل خدمة اهللاأتعاب كبرية وأخطار وسط 

  ...أكثر، فأكثر:  عن الطلبمتاسك نفسيحبيث إّني مل أعد أستطيع جدا وتحييين 
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لن نت الصعوبات الواجب ختطّيها، مهما تكن احلالة اليت نوجد فيها، ومهما كا: قصد
التالئم نا فقط يلزم. اوالنري خفيفًاحلمل حلوا جتعل تنقصنا البّتة نعمة اهللا اليت حتيي وتقّوي و

، على حسب تعبري ه نضجحالةأن نولِّد فينا يسوع املسيح، يف نستطيع هكذا فقط . والتعاون
  .يف ملء الفضائل املسيحّية، أي القّديس بولس

  
  اخلامس، الثامن من آذاراليوم 

  "كفى، يا رب، كفى"
وعن الذي مّر الوقت بأن يعّوض عن  كان يرغب  فرنسيس بدا أنّبعد ساعات العمل الطوال

  .لو كان يقدر ألمضى الليايل كلّها بالصالة. االجبارّية اليت تعّرضت هلا صالتهنقطاعات اال
يقوم مبحطّات من  كنت تراه :هيتجّسس عليل وجد من كان يتبعه )Goa(يف معهد غوا 
إحدى  تشوهد اليت ال شكل هلا،  املعهدأطاللاليوم أيضا، بالقرب من . كنيسة إىل أخرى
وقد . "أيًضا يا رب، كفى: "يهتف  ويف أحد األيام، مسعه أحدهم، يف روما.هذه الصومعات

  ."ىكف")  مزاريدعى(  للحّجاج إىل مزارحتّولت الكنيسة الصغرية، اليوم، 
حّتى ينـزل درج  اجانبهي يف الصخرة ةمقصوص، ة مرّبع توجد بئرت كانعلى بعد قليل

. امللتهب باحلّبليّربد صدره  يف بعض األحيانهناك كان ينـزل سافرييو نّ إ يقال .مستوى املاء
وصدره عيناه حنو السماء طوال ال  الليلساعات، يف أغلب األحيان،  يف تلك احلديقةكان يبقىو

استوحى الرّسامون من  وقد .اليت يلتهب االنار أن خيفّف من حرارة وكأّني به يريد مكشوف 
، من التعميدقد تعبت ذراعه  ال من حيث كونه رسول القّديسعندما أرادوا تصوير هذه الوقفة 

  .حاّرةبل من حيث كونه رجل صالة 
لوجود دي النفوس تو سالة،الر وسّر تطبيقيا، وخاّصة يف روح الصالة تكمن قّوة: قصد
وينحدر الروح القدس يف بالنصح، أكثر ّمما يتكلّمون مع البشر  بالصالة يتكلّمون مع اهللا أناس

  .)أي القّداس (غرفة العشاء األخري جود حمّبيالسامعني لوقلوب 
  

  اليوم السادس، التاسع من آذار
  "مسبحة القديس"

علّق سافرييو بافتخار مسبحة ربوتستانتّية، إىل البندقّية، عندما ترك باريس لينتقل، عرب البالد ال
يف عنقه، وجعلها مبرأى من اجلميع كإثبات حملّبته البنوّية ملرمي، وكاعتراض على جتديف 
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وقد أصبحت مسبحته شهرية ملا . على العادة عينهاويف اهلند، كذلك، أراد احملافظة . اهلراطقة
لآلخر، ن يطلبون منه استعارا، وميّرروهنا الواحد املسيحّيووكان . من عجائباجترحته 

ويف أغلب األحيان، مل تكن ترجع إىل صاحبها ألّنهم كانوا حيتفظون ا، . واملريض للمريض
  .شيئًا ليقولهوهو الصبور، ومل يكن لديه، . تعلّقًا باألب

يف أحيان كثرية مل . عن هذا التعّبد مؤكّدا هلم محاية مرمياملهتدين اجلدد مبحّبته وكان يعظ 
كانوا يلتمسون ويناشدون حضوره، فكان يستودع يكن يستطيع الذهاب لعيادة املرضى الذين 

املسبحة على وكان الصبية ينطلقون ويضعون . محلها إىل املريضالصبية مسبحته ويكلّفهم 
 مسبحة ون إىلئوحّتى غري املسيحّيني كانوا يلتج. املريض الذي، يف أحيان كثرية، كان يشفى

  .القّديس املُرسل
أضف إىل ذلك أنّ سافرييو كان قد كّرس ذاته كلّيا خلدمة اهللا يف اخلامس عشر من آب سنة 

فكرة  وطئت قدماه اليابان، وتبلورت لديه ١٥٤٩ويف اخلامس عشر من آب سنة . ١٥٣٤
 البحر منتسّنى للجميع رؤيتها ت لكي )Meaco( كنيسة مكّرسة للعذراء يف مياكو تشييده

 يف لوريتو :أهّم أعماله)  بـالقيام( يف معابدها قبل )العذراء(وقد كان يزروها . والتماسها
)Loreto( ،يف . لق حنو اهلند، وهون منطيف سّيدة الناصرة بلشبونة. وهو منطلق من إيطاليا

  .، وهو منطلق حنو اليابان مثّ حنو الصني)Goa(وا سّيدة اجلبل بغ
ألجل خالصه، وهي كلّّية ّية القداسة هي أّم لكلّ مسيحّي، وقد تألّمت إنّ مرمي الكلّ: قصد

ويف التعّبد .  ولدى ابنها يسوع، وترغب بأن تنثر الِنعم الغزيرة يف قلوب اجلميعالقدرة لدى اهللا
  .وهي األغىن باخلري احلميم للجميعملرمي، املسبحة هي التعبري األعّز على اهللا، 

  
  من آذاراليوم السابع، العاشر 

  "احملبة واإلفخارستيا"
  يف مقّر إقامته مع اآلباء، كان يفعل ما بوسعهيوجدالقّديس فرنسيس سافرييو  عندما كان

يف معهد .  للصالة خالل الليلله االنصراف  ليتسّنىليحصل على غرفة بالقرب من الكنيسة،
، يف أحيان ى بيت القربانأن يريف اخلورس حيث كان باستطاعته  منربا صغريا غوا كان يفّضل

املتعبتان تقويان على محله، كان قدماه مل تكن  وعندما اهليكل،على ركبتيه أمام  كان جيثو كثرية
 ويأخذه النعاس فيقع منهكًا حّتى يغلب ضعف الطبيعة على اإلرادة، يديهحياول االتكال على 

مل يكن ليقوى القصرية،  لكّن قلبه، حّتى خالل استراحته .بضع ساعات على درجات اهليكل
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يا يسوع ! يا يسوع خالقي:  يف بيت القربان، وقد كنت تسمعه يتأّوهعلى االبتعاد عن القربانة
  !ملكي وجة نفسي
 تكمن يف تفكريه بأّنه سيكون أّول من حيتفل بالقّداس  إىل اليابان كانت سعادتهعندما انطلق
ث يسوع املُعلَن سيملك، بواسطته، على  حيث كانت املسيحّية جمهولة، وحييف تلك األرض
 ، ومل خيِف، الحقًا، عن مرسلي املستقبل، أنّ تضحيتهم األخطر لن تكون حتمااململكة اجلديدة

 اإلهلّي، والبقاء حمرومني من اخلبز السماوّي سوى عدم مقدرم على االحتفال كلّ يوم بالقّداس
  . مجيع الشرورلى كلّع قلب اإلنسان وهو التغذية الوحيدة الذي يوطّد
أن تلهم كلّ ، وذبيحة القّداس جيب  يف اإلفخارستّيايسوع الواقعّيإنّ عقيدة حضور : قصد

من خالل اإلهلّية الصامتة مبحّبة عملّية تربهن مسيحّي أشّد الغرية على مبادلة حمّبة القربانة 
  .قّداس اإلهلّيالقربان املقّدس والتناول املتواتر واالشتراك احلاّر بالالزيارات 

  
  اليوم الثامن، احلادي عشر من آذار

  املوت
كيف : استوعب فرنسيس فكرة املرور يف الصني ألّنه سمع مّرات عّدة، يف اليابان، يقول

  ميكن إلميانك أن يكون حقيقيا إذا مل يعرف الصني؟
ة لكّن الصني كانت مغلقة بشّدة عن الغرباء وبالتاي وجب عليه أن يرسوا يف جزير

من هناك حاول بأّي طريقة . )Canton (الصغرية قُبالة كانتون) Sanciano(سانتشيانوا 
الوصول إىل الساحل الصيّين، غري أنّ رفقاءه قد انسحبوا خوفًا من املوت، ومل يبق بالقرب منه 

وكان واحدا من التّجار قد وعده بنقله خفية، غري أّنه مل يظهر . سوى املؤمن الصيّين أنطونيو
  .عند املوعد

شديدة قواه لقد حطّمت حرارة . مل حيتمل القّديس وسقط مريضا: لٍّ، وأقصى الفقر، ختملٌأ
غري أنّ . ّيةفاضطجع على حصرية فقرية يف زريبة خملوعة، يف الربد وبوحدة كلّ. رويدا رويدا

  .وجهه كان رزينا ومشبعا من حوار عذب مع اهللا
وبالفعل، بعد . ق، واقتربت النهاية النطدقَيف مساء يوم اجلمعة الثاين من كانون األّول فَ

 وبينما كان بزوغ الفجر يقترب يف الشرق انطلق هو بعذوبة من هذه ،انقضاء منتصف الليل
  ).١٥٥٢الثالث من كانون األّول (احلياة حنو اجلائزة األبدّية 
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مل يكن قد ختطّى السادسة واألربعني من (هكذا رقد أكرب مرسل يف ملء نشاط العمر 
عاش حمروما من كلّ شيء بعيدا ألوف . أوهنته األتعاب منذ عشر سنواتوقد ) عمره

الكيلومترات عن أولئك الذين كان حيّبهم، ومل يكن بالقرب منه ليضّم زفرته األخرية سوى 
كان يليق برسول أن . أتى من بعيد وبأتعاب ّمجة للبحث عنهواحد من أولئك الصينّيني وقد 
  .الصليبيتوارى هكذا مثل معلّمه على 

إنّ املوت هو اإلكليل الالئق للحياة، وباستطاعتنا أن جنعلها رزينة وسعيدة كحياة : قصد
ميّر مقبوالً عند الرّب إذا بقي ذكره دائما نصب أعيننا ويف عقولنا، فكلّ يوم يف احلياة . سافريو

  .وغنيا باالستحقاقات والنعم
  

  اليوم التاسع، الثاين عشر من آذار
  لذكر الرسو
ومسع بأذنه صفري . عشرون مّرة رأى سافرييو املوت قريبا منه واالستشهاد: "صفحة مجيلة

السهام املميتة، ورأى نفسه ملفّحا باللهب، وكان يعرف ما ينتظره يف الصني أعين السجن 
غري أّنه مل يبلغ إكليل االستشهاد، لكّن اهللا جعله رأسا وأبا لزمرة من الشهداء . والتعذيب

  .يضا عن تضحيته اليت أُلزم اتعو
ليس ذلك فحسب، بل جعله أيضا رأسا ومنوذجا ألولئك الرسل الذين ال عّد هلم والذين، 

الثقة : وتنبع للجميع من حياته الدروس العظيمة. الذي فتحه هويوما بعد يوم، ينشرون الطريق 
ات بني يدّي األب الذي يف املطلقة باهللا، الشجاعة املرتكزة على التخلّي الكامل عن الذ

السماوات، واحلّب الذي يتحّدى مجيع احلواجز وينتصر على كلّ جنب، أمل ال يقّوضه أّي 
  .إخفاق، ورسوخ يف استئناف العمل املهّدم أو املنقطع

كلّ شيء ": لتفاتة للذات، وال أّي عودة حنو شخصه وحقوقه ومتطلّباته وصّحته وسلطتهال ا
  .)A. Brou s.j., S. Francois Javier, II, 424-426". (شيء للعاملللسّيد ولعمله وال 

وميكن لكلمته وملثله ولذكره أن حيملوا إّما موتا أو : كلّ مسيحّي مرسل بنـزعته: قصد
حياة النفوس، حياة حقيقّية، وحياة فائقة الطبيعة، يلزمه فقط أن ينّمي الرّب حّبة اخلردل وأن 

ليجعل الغرية وروح الصالة وحمّبة التضحية متوقّدة فينا، جلعل ) الرّب(وإّنه . حيّوهلا إىل شجرة
  .حاليا دوما" كلّ شيء للسّيد ولعلمه وال شيء للعامل: "القول


