
حرية المحبة
                      

نا ف ا ا ا ن انط األ
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األم انطونيا ماريا فيرنا
مؤسسة راھبات المحبة لسيدة الحبل بال دنس 



تاريخيعوداأللبجبالاقدامعلىالمتراميةالبلدةتلكريفارولوفيالكائنةفرنسيسماركنيسة-1‐  تاريخ يعود . األلب جبال اقدام على المتراميةالبلدةتلكريفارولوفيالكائنةفرنسيس مار كنيسة1
   .ريفارولو شخصيا زار الذي فرنسيس القديس الى بنائھا

‐  في تركت لريفارولو فرنسيس القديس زيارة‐2
. التعزية البائسين قلوب

 أعمال فرنسيس مار رھبان واكمل-3-
 وھم الناس من الكثير الدير ارتاد . المحبة
المعونةعلىالحصولمنثقةعلى .المعونةعلىالحصول من ثقة على
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انا كنت قبلك -1
!فال تدفعني

اھدأوا يا اخوتي  -2
سنتقاسم القليل 

.الذي لدينا

ٮوفي الجھة المقابلة وقفت فتاة أمام واجھة -3
.مكتبة تتأمل الكتب

اذھبي وخذي الخبز على  -4
الكتب ليست . مائدة الفقراء

فقط5 د ا !لّكانا انا اريد فقط-5
تعّلم القراءة

اقطعي األمل فانت فتاة   -6
.....وثمن الكتب  باھظ

األغنياء فقط يمكنھم شراء الكتب  انت  -7
ھيا . عليك مساعدة امك في البيت وفي الحقل

.اذھبي وال تضيعي الوقت مع الكتب

وبدا مصير 
انطونيا ماريا 
مماثال لسائر 
.فتيات عمرھا ر ي
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ال1 ن اانط فا ا2  في ماريا انطونياولدت -1الالفغل
 من ريفارولو ضواحي بسكاورو
 في 1773 عام فقيرين ابوين

  . حزيران 12

الجميعالفرح غمر بمولدھا -2

انطونيا-3 ايديكم؟ غسلتم ھل
غرفة واحدة : البيت كان صغيرا جدا  -4

ي  3.ينقصھا الكثير لكن يعّمھا  الوفق والمحبة و م  ي ي م  ل 
.“الورش”انتبھي ألخيك 

الطاعة :ميزات الطفلة انطونيا  - 5 
مريم للعذراء والصالة والطيبة والصالة للعذراء مريم والطيبة
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كانت-3 البيت الى تعود كانت وعندما
وكانت شديدة االنتباه  -1

في التعليم المسيحي

انظري الى انطونيا انھا               -2
تتظاھر   بالقداسة

وعندما كانت تعود الى البيت كانت -3
تجمع األطفال وتلقنھم ما تعلمته في الكنيسة 

يا حنا من ھوهللا؟  -4

!هللا محبة -5 

انا سألت حنا ولكنني  -6
سعيدة ألنكم تعلمتم كلكم 

اتت7 ا امي ماتت-7
اين ھي اآلن؟

!  انھا طبعا في السماء  -8

انطونيا ھل القديسون  -  9
السماء؟ الى يذھبون طبعا–10

اذن ستصحبينني   -11
معك الى السماء ؟

ء ى ا ھبون ا ي
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في-1 يرغبون انطونيا أھل كان كان أھل انطونيا يرغبون في  -1
تزويجھا النھا كانت جميلة حقا

عندما أكبر  أريد  -2
أن يكون لدي أوالد وكم ؟ -3

...خمسة أو  ستة -4  تكن لم فھي مختلفة كانت انطونيا رغبة -5
 بانھا تشعر كانت ولكنھا سر ألنه الزواج ترفض
. القيود من الحرية الى  مدعوة

وانا أيضا أود أن يكون لدي الكثير من  -6
أريد . األوالد ولكن ليس من لحمي ودمي 

أوالدا القنھم مبادئ الدين والقراءة كي ال 
!يعاملوا كالحيوانات كل انسان له كرامته ر ن يو و ي
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أنبامكانھاانهمنمتيّقنةانطونياكانت-1  أن بامكانھا انه منمتيقنة انطونيا كانت-1
 تتكل ان بامكانھا بل بصديقاتھا فقط ليس تثق
 تربطھا التي المتينة الطويلة الصداقة على

.مريم بالعذراء

 اعشق انا مريم أمي يا -2
 أھدرھا أن اريد وال الحياة
!بكليتي لك ألكون اھديني

كانت تشعر بان الرب يريد منھا أكثر -3

 للرب حياتھا تكرس ان كبير وبفرح قررت فلذا -4
 جھل لتحارب عمرھا من عشرة الخامسة في وھي

 متأخرة وصلت ولو حتى المعرفة بان ولثقتھا الفقراء
الواقعتغييرفبامكانھا  .الواقع تغيير فبامكانھا
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 ايصال :الفّعالة بالبساطة رسالتھا اتسمت -1
. نظرتھا وعمق باشراقة االيمان  حقائق انطونيا تعالي الى بيتي فاخي مريض  -3

. لماذا يسمح الرب بعذاب طفل. ويتألم جدا

 الدائمة؟ بسمتك سر ھو ما ماريا انطونيا -2
 لي وتبتسم قلبي من الغضب يزول اراك أن بمجرد
.السماء

ھل تعلم  ان يسوع بجانبك؟  - 4  
انا . ھو ھنا في قلبك ويتألم معك 
اصلي لك وانت صلي الجلي 

. كل من التقاھا كان يسمع منھا كلمة محبة -5
ذات يوم التقت فقيرا يطلب الحسنة

.شيئا لدي ليس آسفة -6

 المال أعطيتني لو تكفيني بسمتك -7
 بسمتك الحانة في صرفته لكنت
ن ةالللذھات الكن .الكنيسة الى للذھاب تدعوني
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ت1 ق ن تا ال ة خد ف ة ن تك لك ا4 كن شا ّ ك ات الل ا الفت ولكي تكون حرة في خدمة  المحتاجين قررت  - 1ض
:أن تتخذ لھا مسكنا في ريفارولو فقالت لھا صديقة

وماذا  -2
سيفكر الناس؟

جمعت بعض الفتيات اللواتي كّن يشاركنھا-4
.حبھا  لحياة رسولية في خدمة كل انسان

انا ايضااريدالمجيء معك  -5

تھتمين بما يقوله الناس ولكنك  -3
ألم تسألي نفسك ماذا يقال عن الذي 
ال يقوم بأي شيء ليساعد اآلخرين؟

يمكنك التعليم فقط اذا كنت شغوفة به، واذا   -  6
أيمكنك ذلك؟. اردت تنمية االيمان في األطفال اذن الجواب نعم ؟ - 8 ا9 م!ط ب جو ن !طبعا  -9

دعيني آتي معك ألنني  -7
فقط ھكذا أحقق ذاتي كامرأة

شكرا لك انطونيا  -10 
!ماريا لقد اسعدتني

وباشرت معھن بتعليم الدين المسيحي-11

بتعّلم12 سعداء نحن معلمات ھكذا مع مع ھكذا معلمات نحن سعداء بتعلم -12
!اننا نلعب ونفرح ونتعلم ..مبادىء الدين
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ا1 الثالث ف ة ا ال قا ال ا ا ا ن انط ا ة أكث تك لك .ولكي تكون أكثر جھوزية عادت انطونيا ماريا الى مقاعد الدراسة وھي في الثالثين من عمرھا  -1

انطونيا انت ترفعين يدك دائما  -2
..فلنسمع رفيقاتك ايضا 

كلم   12كانت تقطع مسافة  -3
يوميا سيرا على األقدام

ولم تكن الثلوج المتراكمة تھد من عزيمتھا في  - 4
. الذھاب الى المدرسة 
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األف1 ف تل شاكل ال أ .وبدأت المشاكل تلوح في األفق -1

كيف نفتح مدرسة ولسنا نملك فلسا؟ -2

ال تدعن القلق يساوركن العناية االلھية  -3
...والقديس يوسف  يسھران علينا

أجرا-4 نطلب أن ..علينا
قبلت سيدة الحبل بال دنس كل شيء  -5

جر  4مجانا وأعطت كل شيء مجانا  ب  ن  ..ي 

.واسلمت ذاتھا ألمھا العذراء بثقة  طفلة بين ذراعي امھا .. 6 “ مجانا”اعطت كل شيء
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الكثير-2 منا تطلبين بالشباب:انطونيا األھتمام
اتعرفين انه ليس لدينا ما نضعه في الوعاء؟   -1

األھتمام بالشباب: انطونيا تطلبين منا الكثير -2
علينا ان نعّلم .. والعجزة واألطفال والمرضى 

نحن من  يفكر بنا؟... الدين المسيحي

...          كل شيء واضح  -3
سيدة الحبل بال دنس قالت 

. نعم من دون شروط
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فلنتمھل ولنتصرف بحكمة   -1

.  في بيت هللا  الحب ھو السيد   -2
.ونحن سنكون راھبات يعشن فرح الحبف

الحب ھو رحلة بحرية  فنحن كالذي  يركب  -3
السفينة  للرحيل الى  بلد  بعيد بامكانه تعيين  موعد 

االبحار  ولكنه ال يعرف وقت  االرساء 

الفرق الوحيد ھو ان وعود الرب الصادقة    -4
تقودنا 
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نا انف نا نظ ل ك أ ا ما رأيكن لو نظمنا انفسنا  -1
كجماعة ديرية كراھبات البشارة؟ 

منفتحةولكنديريةجماعة2   منفتحة ولكن ديريةجماعة-2 
 على  ، الناس حاجات جميع على

 واليتامى والفقراء المرضى
 التربية يحتجن اللواتي والبنات

 اسم تحمل جماعة ... المسيحية
قلبھا بوسع دنس بال الحبل سيدة

 يسوع . يتوسطنا يسوع كأخوات سنعيش
 البعض لبعضنا المحبة عيش في  سيساعدنا

 لسنا ؟ أين . المحتاجين سائر  مساندة وفي
ثدند تناتنن تناق ا ك وكرامتناقيمتنا.بيتعنسنبحث بعد ندري
 وال والبساطة والمحبة التواضع عيش في

سنلعبه الذي الدور في االطالق على تكمن

 جميلة انھا . جميلة ھي لماذا تعرف ال الوردة ؟ الوردة ھذه أترين
 لم . قريتي في انسانة آخر كنت انا .نحن وھكذا ! جميلة ألنھا
 الرب ؟ النوع ھذا من لرسالة سأختار بانني االطالق على افكر

فانتايضاانتوبكبيمنوطةالربدعوةأأرفض؟...ارادني ي ض...ر    ي   وب بي و ربو ر
. الرب معا نخدم  تعالي . وردة
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1828ا10  1828حزيران 10

كنا2 لنات لتناا التق ناا ل لحمنامناوالدمعومستقبلبيوتنااھلنا تركنا -2
 طويال انتظرنا لقد . حريتنا بملء الرب لخدمة  ودمنا
          والطاعة العفة نذور بابرازنا سنثبت واليوم
 الفقراء  أفقر في الرب خدمة في حريتنا والفقر

ٮوبدأت حياة الجماعة تصحبھا -3
عجائب المحبة المتواضعة

  فارغا المعجن  بقي ما وغالبا -4
  للفقراء الخبز يقدمن كنّ  ألنھن

ولكن عين العناية  -5
االلھية كانت  ساھرة 

  معك الرب فلنشكر  -6   
 لم اليوم ألن ماريانا يا

       نضعه شيء أي لدينا يكن
ائدةعل ال

وفي الخريف -8

ثمار جنيناھا  -9
ستفيدكن

بارك الرب كرمك  -10
وبارك عائلتك سنتشارك 

ثمارك  مع الفقراء 

بعض الخبز     - 7 
والحليب لكن 

ن المائدةعلى ي
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وكما يحصل غالبا في عمال ‐1 لوحدنا ال يمكننا القيام بالرسالة -2
الرب  تلي العاصفة الشمس  . اشترينا البيت وعلينا دفع الثمن

لماذا ال نتحد مع جمعية أخرى ؟

وتزايد عدد طالبات االنضمام الى جمعية  -3
األم انطونيا ، وبدأن يخدمن في مستشفى 

ريفارولو  ومع مجيء األب دوراندو 

  زي نرتدي ان يريدون -4
 انھن صحيح .المحبة بنات

وحياةقانونولديھن  كثيرات ور ب جي ع و و رو ري
،الكاھن التقي  المتشدد بدت الوحدة مع 
.جمعية بنات  المحبة  الفرنسيات محّتمة

يھنير يونو
 ھويتنا عن التخلي علينا ولكن
 اليھن االنضمام حال في

 سيدة سر من نابعة وھويتنا
 .دنس بال الحبل
 الذھاب ستسطيع مّنا من

 الليل؟ في المرضى على للسھر
للراھباتتسمح ال قوانيھن
. الليل في بالخروج
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ة1 ال تن من سيعتني بالعجزة-1
المتروكين اذا كان يسمح

!فقط بزيارة النساء ؟   

 الجميع على منفتحات نكون ان يمكننا وكيف -2
 التعليم وفي بالتربية والفقراء األغنياء
يح من”المحبةبنات“لانضمامناكيف؟الم

ھل نريد فقدان  -3
حريتنا  ؟

 من ” المحبة بنات“ل انضمامنا كيف؟...المسيحي
 نكون سوف ولكننا لنا مناسبا يكون ان الممكن
  . لنا هللا رسمه الذي للمشروع خائنات

ماذا سنفعل نحن  األربعة اذا  -4
بنات ”انضمت جميع االخوات الى 

المحبة ؟
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 نستطيع ال  اننا لّكن يقول ان بامكانه من -1
 لماذا ؟ “صغير القطيع ” نحن  شيئا  نغّير ان

 صغيرة تولد الجماعات جميع الحرية؟ تخفن
. تنمو ثم ومن

 العدد وقليالت نساء نحن الحقيقة في -2
 نحن . جدا ضئيل المجتمع في ودورنا
فيناالعليقوةولكن وضعيفات فقيرات ي
. الكثيرة الصعوبات  مجابھة في تساندنا

 بال الحبل سيدة الى انظرن -3
 سلّمھا السماوي اآلب ان دنس
!امرأةوھابنه ! امرأةوھي.ابنه

. ومثلنا ومثلي مثلك امرأة 
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الكث1 ا ك ت وتركھا الكثير من  -1
رفيقاتھا  

الھيالھي -2

 تذھبن ان اتردن -3
؟ أيضا  انتن

  ھي ھي
تركتني؟ لماذا

!وتبادلن نظرة  كانت كافية  -4

 نعلم نحن ؟ نذھب من الى انطونيا -5
 خطاك تقود دنس بال الحبل سيدة ان
. معك سنبقى فنحن معك ھي كانت فاذا
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ن1 القاتات ا2 ةلكن اّ ن      القمح حبات اترين -  1 ض
 أحد من وما صغيرة انھا ؟ ھذه
.بالتمام  مثلنا  عنھا يدافع

ضعنھا حّرة ولكنھا -2
 وستصبح الثلم في

 ستحصد وعندما سنابل
 بالماء وتعجن وتطحن
  خبزا   ستصبح

انةتلال3 ضاق  بيضاء قربانة ستصبح بلال....-3
  أنريد . دنس بال الحبل سيدة مثل
!؟ معا الدرب نكمل

نعمن
!نريد  
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أ أ نريد أن نكون أحرارا...
لنحّب ونخدم   

    1838 العام من الميالد عيد صبيحة ريفارولو في ماريا انطونيا ماتت

!المحبةآفاقحّراتلنساءوّسعتألنھاسعيدةوھيالربجوارالىانتقلت ر ى  يربجو !ب قر ءوھي و
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 األخوة خدمة وفي للرب “نعم”  كلمة عيش في الحّرة المحبة أخت فيرنا ماريا انطونيا

 حياتھا . ايفريا في االنتقال سيدة كنيسة في 2011 األول تشرين 2 في طوباوية أعلنت

.ونخدم لنحبّ  أحرارا لنكون وتّشجعنا الرجاء آفاق أمامنا وتفتح حياتنا تضيء
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  المستّكن فيرنا ماريا انطونيا قلب

اآلبنورمن يشع هللا قلبفي ي

 خطاھا على يسير من كل درب ويضيء 

 دنس بال الحبل سيدة ومريم المتجسد الكلمة خطى

. المحبة وامّحاء الفكر وتواضع النظرة ببساطة

   راھبة كل نبضات مع ينبض قلبھا

. روحانيتھا يعيش وعلماني محبة ومرسلة
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:روحانية األم انطونيا   م

نظرة على المصلوب  -

مريم- وقلب كتف على اتكاءة اتكاءة على كتف وقلب مريم- 

وجسد ودم يسوع  يسريان    -

اة ال ا الش !ف
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!...في الشرايين والحياة   


