
 األربعاء والخميس والجمعة والسبت –في أيام الواطس 

We worship the Father and the 
Son, and the Holy Spirit, the holy 
and co-essential, Trinity.  

تن أؤوشت امفيوت نم ابشيرى، 
نم بى ابنفما اثؤواب، تى اترياس 

 اثؤواب، ان أو موسيوس.

نسجد لآلب واإلبن والروح 
الثالوث القدوس القدس 

 المساوى فى الجوهر.

Hail to the Church, the house of 
the angels, hail to the Virgin, 
who gave birth to our Savior. 

شيريه تى اكليسي، ابئى انتيه نى 
انجلوس، شيريه تى بارثنوس، 

 اطاسمس بنسوتير.

السالم للكنيسة بيت 
المالئكة السالم للعذراء 

 مخلصنا.التى ولدت 
 

                األحد واألثنين والثالثاء     –فى األيام اآلدام                                                           

                  

O come let us worship, the holy 
Trinity, the Father and the Son, 
and the Holy Spirit. 

انتى اترياس أموينى مارن أؤوشت: 
اثؤواب: اتيه افيوت نم ابشيرى: نم 

 بى ابنفما اثؤواب.

تعالوا فلنسجد للثالوث 
القدوس الذي هو األب 
 واالبن والروح القدس.

We the Christian people, for He 
is God, in truth. 

انون خا نى الؤس ان اخرستيانوس: 
 فاى غار بيه بنوتى ان اليثينوس.

يين نحن الشعوب المسيح
ألن هذا هو الهنا 

 الحقيقي.

We have hope, in Saint Mary, 
that God will have mercy upon 
us, through her intercessions. 

أو أون أو هلبيس انطان: خن ثى 
اثؤواب ماريا: ايريه افنوتى ناى نان 

 هيتن نس ابرسفيا.

لنا رجاء في القديسة 
مريم. هللا يرحمنا 

 بشفاعاتها.

All calmness, in the world, is 
through the prayers, of the 
Theotokos Virgin Mary. 

أو أون او ميت هينوس: انيهري 
خين بي كوسموس: افول هيتين بي 

اتشليل انتي ني اجيا ماريا تي 
 بارثنوس.

كل هدوء في العالم من 
قبل صالة القديسة مريم 

 العذراء

 

 ثم يكمل في األيام اآلدام والواطس معا بما يأتي 

Hail to you O Mary, the 
beautiful dove, who gave birth 
to, God the Word. 

شيريه نيه ماريا تى اتشرومبى 
اثنسوس : ثى ايطاسميسى نان 

 امفنوتى بى لوغوس

السالم لك يا مريم، الحمامة 
الحسنة، التي ولدت لنا، هللا 

 الكلمة.

Hail to you O Mary, a holy hail, 
hail to you O Mary, the Mother 
of the Holy. 

شيريه نيه ماريا خن او شيريه 
افؤواب : شيريه نيه ماريا اثماف 

 امفى اثؤواب

السالم لك يا مريم، سالماً 
مقدساً، السالم لك يا مريم، 

 أم القدوس.

Hail to Michael, the great 
archangel, hail to Gabriel, the 
Announcer. 

شيريه ميخائيل بى نشتى ان ارشى 
انجلوس : شيريه غبرييل بى 

 سوطب امبى فاى شننوفى.

السالم لميخائيل رئيس 
المالئكة العظيم السالم 

 لغبلاير المبشر.

Hail to the Cherubim, hail to 
the Seraphim, hail to all the 
heavenly orders. 

روبيم شيريه نى سيه شيريه نى شيه 
رافيم : شيريه نى طغما تيرو ان 

 إيبورانيون

السالم للشاروبيم السالم 
للسارافيم السالم لجميع 

 الطغمات السمائية.

 


	ثم يكمل في الأيام الآدام والواطس معا بما يأتي

