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هذه األيقونات قد تّم االنتهاء العمل عليها سنة ٢٠٠٨ وهي موجودة في كنيسة والدة اإلله في منغور، سلوڤينيا.
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صالة من أجل الحماية في زمن األوبئة

يا مرمي،

اأنت التي ت�شّعني دائًما يف طريقنا 

كعالمة خال�ٍص ورجاء.

اإّننا نّتكل عليك، يا �شفاء املر�شى، 

ليب  اأنت اّلتي كنت واقفة عند ال�شّ

ت�شاركني يف اآالم ي�شوع، ثابتًة باإميانك.

اأّيتها االأّم التي حتّبنا، اأنت تعلمني مبا نحتاج اإليه، 

ونحن متاأّكدون باأّنك �شتوؤّمنينه كما فعلت يف عر�ص قانا.

ت�شّفعي الأجلنا لدى ابنك ي�شوع، 

عفاء وللموتى. الّطبيب االإلهي، للمر�شى، لل�شّ

ا للموكلني بحماية �شّحة و�شالمة االآخرين  ت�شّفعي اأي�شً

وللموكلني باالهتمام باملر�شى ومبداواتهم. 

�شاعدينا يا اأّم احلّب االإلهي، 

اأن نتّمم م�شيئة االآب واأن نعمل ما يطلبه مّنا ي�شوع، 

هو الذي اأخذ على عاتقه اآالمنا واأوجاعنا ليقودنا، 

ليب، اىل فرح القيامة. اآمني. بوا�شطة ال�شّ

حتت ظّل حمايتك نلتجئ يا والدة اهلل القّدي�سة، 

فال تغفلي عن طلباتنا يف وقت ال�سّدة هذا، 

وجّننا من كّل املخاطر، اأّيتها العذراء املجيدة املباركة.

)من �سالة قدا�سة البابا فرن�سي�س(



الفّنانون

االأب ماركو ايڤان روبنيك هو راهب ي�شوعي، ولد يف �شلوڤينيا �شنة ١٩٥٤، ودر�ص يف روما الفّن والاّلهوت. هو 
Centro Aletti، جماعة فّنانني والهوتّيني ولدت يف روما �شنة ١٩٩٣ برغبة مبا�شرة من  األيّتي  مدير مركز 
البابا يوحّنا بول�ص الثاين، كف�شحة للّتبادل الاّلهوتي والفّنّي بني الّتقاليد الكن�شّية الغربّية وال�شرقّية. اإّن يف العي�ص 
مًعا، معرفة االآخر والعمل جنًبا اإىل جنب، طريٌق حقيقّية يف البحث عن وحدة اأعمق بني الكنائ�ص وخا�شًة بني 

الكاثوليك )الاّلتني وال�ّشرقّيني( واالأورثوذك�ص.

من هذه اخلربة يف ال�شركة ن�شاأت عّدة اأن�شطة فكرّية، وراعوّية وفنّية. اإّن اأعمال الف�شيف�شاء التي اإ�شتهر بها مركز 
األيّتي هي اّلتي بداأت بطلب خا�ص من البابا يوحّنا بول�ص الثاين لالأب روبنبك و�شع الف�شيف�شاء يف كني�شة والدة 
املخّل�ص Redemptoris Mater يف الفاتيكان �شنة ١٩٩٩. من ذاك الوقت، تابع امل�شغل بو�شع الف�شيف�شاء 
ًة يف العديد من اأماكن احلّج املهّمة، ومن بينها �شّيدة لورد، وفاطيما،  يف العديد من الكنائ�ص حول العامل، وخا�شّ
العائلة  الثاين يف وا�شنطن )الواليات املّتحدة(، وكابيال  للبابا يوحنا بول�ص  الوطنّي  وكني�شة بادري بيو، واملزار 

املقّد�شة لفر�شان كولومبو يف نيو هافن، كون.





هذا االألبوم للّتلوين هو تقدمة جمانّية من فر�شان كولومبو�ص ومركز األيّتي، كتقدمة للعائالت 
ًة االأطفال اّلذين ال ميكنهم اأن يرتكوا بيوتهم ب�شبب انت�شار وباء كورونا.  وخا�شّ

هذا االألبوم هو معّد فقط لال�شتعمال ال�ّشخ�شّي وال يجوز اأبًدا بيعه اأو ا�شتعماله لغاياٍت جتارّية.   
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