
 بشنس 31طوبة و  31تقال فى  ذكصولوجية الشهيدة دميانة

الصبية العذراء الحكيمة    

بارة عروس المسيح المختارة ال

 .القديسة دميانه

   }alou `ncaby `mpar;enoc@ ]cwtp `nkurìa 

`mmyi@ ]selet ̀nte P=,=c@ ]`agia Demiany. 

 هذه التى امتألت من    

 الحكمة منذ صباها 

فأبغضت العالميات وأحبت 

 .البتولية

   :ai icjen tecmet̀alou@ acmeh `ebol qen 

]covia@ acmoc] `nnikocmikon@ acmenre 

`n]par;enìa. 

 صارت رئيسة    

وميناء للخالص وأما لألربعين 

عذراء فى القصر الذى بناه لها 

 .أبوها

   Acswpi `n]ar,y@ `nlumyn `nte pioujai@ `ymau 

`nhme `mpar;enoc@ qen pipurgoc `eta peciwt 

kotf. 

 ولما كفر بالمسيح    

 ردته ابنته دميانه 

 التى أحبته 

 .فنال الشهادة

   Afjwl `ebol `mP=,=c@ actac;o `mmof `nje 

tefseri@ `etacmere `mmof `nje Demiany@ af[i 

`n]metmarturia. 

 من أجل هذا أرسل الملك 

 أمره بتعذيبها فقبلت 

 آالمات عدة ونالت 

 .الشهادة

   E;be vai afouwrp `nje `pouro@ afouahcahni 

qen necqici@ acsep̀mkah `noumys `ncop@ ac[i 

`n]metmarturia. 

 واألربعون عذراء الذين    

 كانوا معها فى القصر 

 نالوا الشهادة معها فى 

 .يوم واحد

   Piehme =e=’=u `mpar;enoc@ `enauswpi nemac qen 

pipurgoc@ au[i `n]-metmarturia@ qen pi`ehoou 

`nouwt nemac. 

 طوباك يادميانه عروس    

 الختن الراهبة البتول 

 المختارة الشهيدة 

 .الحقيقية

   Ẁounia] `n;o Demiany@ ]selet `nte 

pinumvioc@ ]mona,y `mpar;enoc@ ]cwtp `mmyi ̀

mmarturoc. 

 أطلبى من الرب عنا    

ياعروس المسيح القديسة دميانه 

 ...ليغفر

   Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn@ `w ]selet `nte P=,=c@ 

]̀agia Demiany@ ̀ntef ,a nennobi nan ̀ebol. 
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 بالحقيقة عظيم هو المجد    

والكرامة التى توشحت بهما 

 .العذراء الحكيمة

    Ounis] `aly;wc@ pe pìwou nem pitaio@ 

etacjwlh ̀mmwou ̀ebol@ ̀nje ]caby ̀mpar;enoc. 

 المحبوبة  :السيدة المختارة   

القديسة  :الحسناء الشهيدة العفيفة

 .دميانة

    }cwtp `nkuria@ ]mai e;nanec@ ]marturoc 

`n`agnia@ ]̀agia Dumiany. 

ختارها الملك اهذه التى قد    

المسيح مع األربعين عذراء 

 .اللواتي كن معها

     :ai `etafcwtp `mmoc@ `nje `pouro P=,=c@ nem 

`hme `mpar;enoc@ ̀enauswpi nemac. 

 من يقدر ينطق بعظم كرامتك    

أيتها العروس المختارة القديسة 

 .دميانة

     Nim vyè;nas̀caji@ qen petaio `nnis]@ `w 

]selet etcwtp@ ]̀agia Dumiany. 

 السالم للعفيفة    

السالم للحسنه السالم للقديسة 

 .المختارة دميانة

     <ere ]agnìa@ ,ere ;ye;nanec@ ,ere ]àgìa@ 

]cwtp ̀nTumiàny. 

السالم للشهيدة السالم للنقية    

السالم لكلية القداسة العذراء 

 .المختارة

      <ere ]marturoc@ <ere ]ka;aroc@ <ere 

]pan ̀ag`ia@ ]cwtp ̀mpar;enoc. 

السالم للبتول السالم لغير    

الدنسة، المملؤة بركه، عروس 

 .الحمل

     <ere ]par;enoc@ ,ere ]̀at;wleb@ e;meh 

`n`eulogia@ ]selet ̀mpiHiyb. 

السالم للممتلئة نعمه منذ    

صباها السالم للمباركة فى جميع 

 .العذارى

     <ere ;ỳe;meh `n`hmot@ icjen tecmetalou@ 

,ere ;ỳet`cmarwout@ qen nipar;enoc tyrou. 

السالم للراهبة التى أكملت    

 .اموس بالنسك مع االستشهادالن
     <ere ]mouna,y@ etacjwk `mpinomoc@ qen 

]met̀ackutyc@ nem ]metmarturia    

السالم للتى أحبها والدها    

مرقص الذى صار بسببها شهيدا 

 .مختارا

     <ere ;ỳetafmenritc@ `nje peciwt Markoc@ 

etafswpi ̀ebolhitotc@ ̀noucwtp ̀mmarturoc. 

السالم لك يا ام األربعين    

عذراء، اللواتي صرن شهيدات 

 .معك

     <ere ne `w ]mau@ `n`hme `mpar;enoc@ 

`etauswpi etèmmau@ neme `mmarturoc. 



 ذكصولوجية ثانية للشهيدة دميانة

طوباك أنت أيتها المختارة 

دميانة ألنه ليس من يشبهك فى 

 .جيلك

      ̀Wounia] `n;o@ ]cwtp `nDumiany@ je `mmon 

;ỳet`oni ̀mmoc@ qen tegenèa. 

أفرحى أيتها المزينة بالمجد    

الفردوس أمام والتهليل فى 

 .المسيح

     Rasi ;ỳetcolcel@ qen piparadicoc@ qen 

oùwou nem ou;elyl@ nahren P=,=c. 

بتوسالت السيدة المختارة 

العذراء دميانة يا رب أغفر لنا 

 .خطايانا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hiten ni`precbia@ `nte ]cwtp `nkuria@ ]̀agia 

Dumiany@ ̀w `P=o=c ,w `nennobi nan ̀ebol. 

 

 

 

 


