
 توت 7تقال يوم  للقديسة رفقة وأوالدهاذكصولوجية 

السيدة العظيمة التى فى    
هى : وأوالدها الخمسة: مصر

 .وأغاثو وإخوته: رفقة البارة 

   %ni25  `nn3b  etqen  X3mi : nem  nec23ri  

pìtiov : ete  Refekka  5`0m3i : nem  Aja0o  nem  

ne4c̀n3ov. 

ألنها سلمت اإليمان ألوالدها    
ابيهم ومألت قلوبهم بمحبة 

 .عوض مشاعر التيتم: السماوى

   Ge  ac5nah5  `enec23ri : acmeh  novh3t  qen  

ov̀ajap3 : `nte  poviwt  `mfat̀fe : `n`t2ebi`w  

`mmetx3ra . 

: لما ظهر لهم الرب       
ال تخافوا أنا كائن : أعانهم قائالً 

 .األكاليل معدة لكم :  معكم

   Eta  `Pu  ovwnh  nwov : a45totov  e4gw  

`mmoc : ge  `mpererho5  52op  nemwten : nìxlom  

evcebtwt  nwten . 

: متألت قلوبهم قوةا       
: مالهم للمساكينوتركوا 

أمام : عترفوا بالمسيحوا
 .األسفهسالر 

   A novh3t  moh  `novgom : avxa  novov  

`enih3ki : a4er̀omolojin  `mP˜ƒ : `mpèm0o  

`mpìctratilat3c . 

: لما صلوا أثناء عذباتهم       
القائل : سمعوا الصوت السمائى

ولن يترككم إلى : الرب يحفظكم
 .األبد 

   Etav̀2l3l  ovte  novbacanoc : avcwtem  

`e5c̀m3  `mfe  e4goc : ge  ere  `Pu  `areh  `erwten : 

`nne4xa  ̀mmwten  2a  èneh . 

أمام : األرضيةبردت النيران    
شابهوا : نيران الحب اإللهى

فآمن الجمع : الثالث فتية
 .بسببهم

   Nìxrwm  `nkahi  averga4 : ovbe  ni`xrwm  

`mmeinov5 : av`oni  `mpi2omt  `n`ajioc : nim32  

avnah5  e0b3tov . 

رأوا :  سكندريةوبذهابهم لإل   
وأشرق نور : صليباً فى السماء

 .رتعب الجنود فا: حولهم

   Qen  povgin2e  `eRako5 : avnav  `epìctavroc  

qen  `tfe : `a piovwini  2ai  ovtwov : niremmatoi  

averho5 . 

: ة رفقة كانت معهم القديس   
وشفاهم مالك : تشجع أوالدها

 .من كل جروحهم : الرب

   %̀aji`a  Refekka  nac  nemwov : ec52wig  

`nnec23ri : `a pìajjeloc  talso  `mmwov : 

`ebolqen  noverqot  t3rov . 

لما : فرحوا جداً فى السجن   
والمجد : رأوا أكاليلهم المنيرة

 .وأخيراً استشهدوا: المعد لهم

   Avovno4  `mmwov  qen  pì2teko : `enav  

`enov̀xlom  `novwini : nem  pìwov  etcebtwt  

nwov : ̀e`pqàe  avermartvroc 

: طلبوا من الرب عناا        
فقة ر: أيها الشهداء المجاهدين

 .ليغفر لنا خطايانا: وأوالدها

   Twbh  `m`Pu  `e`hr3i  `egwn : `w ni`a0loforoc  

`mmartvroc : Refekka  nem  nec23ri : `nte4xa  

nennobi . . . 

 




