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1- ال�صبت: تذكار ال�صهيدين قزما ودميانو�س املاقتَي الف�ّصة

َحر إي�صوذن يف الغروب، وذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ ا

يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )3 مزامري(. 
ا�صتيخونات: للقّدي�َصني،   6 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  على 
الإي�صوذن.   .)6 )اللحن  للقيامة  كانني  للقّدي�َصني،  ذوك�صا 
الأبو�صتيخن: للقّدي�َصني،  للقّدي�َصني.  القراءات  اليومّي.  الربوكيمنن 
الذوك�صا.  بلحن  القيامة  ثيوطوكيّة  كانني  للقّدي�َصني،  ذوك�صا 
البتول"  من  ولد  من  "يا  كانني  ذوك�صا  الطروباريّات: للقّدي�َصني، 

)اللحن 8(.

الكاث�صماطات  امل�صاء.  يف  الطروباريّات: كما  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
للقّدي�َصني.  الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون.  للقّدي�َصني. 
القوانني: للقّدي�َصني. بعد الأودية الثالثة: الكاث�صما للقّدي�َصني، ذوك�صا 
للقّدي�َصني،  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد  ثيوطوكيّة.  كانني 
"لوالدة  على  فمي".  الكاطافا�صيّات: "اأفتح  اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم 
الإله": "يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم". الإك�صاب�صتالري: للقّدي�َصني 
ولل�صيّدة. الإينو�س: 4 للقّدي�َصني، ذوك�صا للقّدي�َصني، كانني ثيوطوكيّة 
القيامة بلحن الذوك�صا. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للقّدي�َصني.

الر�صالة  امل�صيحينّي".  �صفيعة  القنداق: "يا  الإلهي،  القّدا�س  يف 
للقّدي�َصني  الإجنيل  كو 12: 27 – 31، 13: 1 – 8(.   1( للقّدي�َصني 

)مت 10: 1، 5 – 8(. كينونيكون: "تذكار ال�صّديق…".
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2- الأحد 4 بعد العن�رصة، تذكار و�صع ثوب والدة الإله يف فال�رشن�س
اللحن 3 – الإيوثينا 4

يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة، 4  ا�صتيخونات: 6  إليك �رشخت": من�صك 10  ا "يارّب  على 
الإي�صوذن.   .)3 )اللحن  للقيامة  كانني  لل�صيّدة،  ذوك�صا  لل�صيّدة، 
الأبو�صتيخن: للقيامة، ذوك�صا كانني لل�صيّدة. الطروباريات: للقيامة، 

ذوك�صا كانني لل�صيّدة. اخلتم بعبارة القيامة.
كانني  تمُعاد،  ذوك�صا  الطروباريات: للقيامة،  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
لل�صيّدة. الكاث�صماطات: للقيامة، وكّل كانني لل�صيّدة. الإفلوجيطارية 
َحر: الإيوثينا  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن  والأنافثمي  والإيباكويي 
الأودية  بعد  ولل�صيّدة.  القوانني: للقيامة  يليها.  راأينا" وما  قد  إذ  "ا  .4
الثالثة: القنداق والبيت لل�صيّدة، بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت 
للقيامة. الكاطافا�صيّات: "اأفتح فمي". على "لوالدة الإله": "يا من هي 
)للعيد(.  ولل�صيّدة  الإك�صاب�صتالري: للقيامة،  ال�صريوبيم".  من  اأكرم 
الإينو�س: 4 للقيامة، 4 لل�صيّدة، ذوك�صا الإيوثينا 4، كانني "اأنت هي 

الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
يف القّدا�س الإلهي، القنداق: لل�صيّدة "اأيّتها النقيّة". الر�صالة لل�صيّدة 
 .)13 – 5 :8 )مت  متّى  من   4 لالأحد  الإجنيل   .)7 – 1 :9 )عب 
ال�صموات".  من  الرّب  كينونيكون: "�صبّحوا  ال�صتئهال".  "بواجب 

"قد نظرنا". اخلتم بعبارة القيامة.

اأ�صاقفة  رئي�س  واأناطوليو�س  ياكنث�س،  ال�صهيد  الإثنني: تذكار   -3
الق�صطنطينية، وتذكار جامع لالآباء الآثو�صينّي

الر�صالة لالإثنني من الأ�صبوع 5 بعد العن�رشة )رو 6: 18 – 31(.
الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 5 من متّى )مت 12: 9 – 13(.
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اأ�صاقفة  رئي�س  الأور�صليمي  اأندراو�س  القّدي�س  الثالثاء: تذكار   -4
كريت، والقّدي�س اأندره روبالف

الر�صالة للقّدي�س اأندراو�س )غل 5: 22 – 26، 6: 1 – 2(.

 ،17 – 14 :12 )مت  متّى  من   5 الأ�صبوع  من  للثالثاء  الإجنيل 
.)30 – 22

5- الأربعاء: تذكار الباّر اأثنا�صيو�س الآثو�صي، وملباذو�س العجائبي

َحر إي�صوذن يف الغروب، وذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ ا

اخلدمة بح�صب كتاب امليناون.

الر�صالة للباّر )غل 5: 22 – 6: 2(.

الإجنيل للباّر )مت 11: 27 – 30( )راجع اإجنيل القّدي�س �صابا(.

6- اخلمي�س: تذكار القّدي�س �صي�صوي الكبري )�صا�صني(

الر�صالة للخمي�س من الأ�صبوع 5 بعد العن�رشة )رو 15: 17 – 29(.

الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 5 من متّى )مت 12: 46 – 50، 
.)3 – 1 :13

7- اجلمعة: تذكار الباّر توما امليليوين، وال�صهيدة كرياكي

الر�صالة للجمعة من الأ�صبوع 5 بعد العن�رشة )رو 16: 1 – 16(.

الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 5 من متّى )مت 13: 3 – 9(.

ال�صهداء،  يف  العظيم  بروكوبيو�س  القّدي�س  ال�صبت: تذكار   -8
وال�صهيد يف الكهنة اأن�صتا�صيو�س

َحر ذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ

الر�صالة للقّدي�س )1 تي 4: 9 – 15(.
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الإجنيل للقّدي�س )لو 6: 17 – 19، 9: 1، 10: 16 – 22(.

اأ�صقمُف  بنكراتيو�س  القّدي�س  العن�رصة: تذكار  بعد   5 الأحد   -9
طفرومانية

اللحن 4 – الإيوثينا 5
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 7 للقيامة، 3  على "يا رّب ا
الأبو�صتيخن: للقيامة.   .)4 )اللحن  للقيامة  كانني  ذوك�صا  للقّدي�س. 
الطروباريّات: للقيامة، ذوك�صا كانني ثيوطوكيّة القيامة. اخلتم بعبارة 

القيامة.
كانني  تمُعاد،  ذوك�صا  الطروباريات: للقيامة،  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
والإيباكويي  الإفلوجيطارية  الكاث�صماطات: للقيامة.  ثيوطوكيّة. 
قد  إذ  "ا  ،5 َحر: الإيوثينا  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن  والأنافثمي 
ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد  القوانني: للقيامة.  يليها.  وما  راأينا" 
والبيت للقيامة. الكاطافا�صيّات: "اأفتح فمي". على "لوالدة الإله": "يا 
ولل�صيّدة.  الإك�صاب�صتالري: للقيامة،  ال�صريوبيم".  من  اأكرم  هي  من 
الفائقة".  هي  "اأنِت  كانني   ،5 الإيوثينا  ذوك�صا  الإينو�س: للقيامة، 

ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
يف القّدا�س الإلهي، القنداق: "يا �صفيعة امل�صيحينّي". الر�صالة لالأحد 
5 بعد العن�رشة )رو 10: 1 – 10(. الإجنيل لالأحد 5 من متّى )مت 
كينونيكون: "�صبّحوا  ال�صتئهال".  "بواجب   .)1 :9  ،34 – 28 :8

الرّب من ال�صموات". "قد نظرنا". اخلتم بعبارة القيامة.

 45 الص  وال�صهداء  الدم�صقي،  يو�صف  القّدي�س  الإثنني: تذكار   -10
امل�صت�صهدين يف اأرمينية

غروب كبري و�َصَحر ممتاز
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اخلدمة بح�صب كتاب امليناون )امللحق(.
الر�صالة للقّدي�س )2 تي 2: 1 – 10(.

الإجنيل للقّدي�س )يو 15: 17 – 27، 16: 1 – 2(.

11- الثالثاء: تذكار القّدي�صة املعّظمة يف ال�صهيدات اآفيميّة )مَلّا ثبّتت 
حّد الإميان(، والقّدي�صة اأولغا املعادلة الر�صل

غروب كبري و�َصَحر ممتاز
 يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )3 مزامري(. 
إليك �رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات للقّدي�صة، ذوك�صا  على "يا رّب ا
للقّدي�صة، كانني للقيامة )اللحن 6(. الإي�صوذن. الربوكيمنن اليومّي. 
للقّدي�صة، كانني  للقّدي�صة. الأبو�صتيخن: للقّدي�صة، ذوك�صا  القراءات 
الطروباريّات: للقّدي�صة، ذوك�صا  الذوك�صا.  القيامة بلحن  ثيوطوكيّة 

إيّاك اأيّتها املتو�ّصطة" )اللحن 3(. تمُعاد، كانني "ا
الكاث�صماطات  امل�صاء.  يف  الطروباريّات: كما  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
للقّدي�صة. البوليئيليون. الكاث�صما الثالثة للقّدي�صة. الأنافثمي: الأنديفونا 
"�صربًا  الربوكيمنن  �صبابي…"،  "منذ  الرابع  اللحن  من  الأوىل 
َحر للقّدي�صة، املزمور 50  اإيّل…". اإجنيل ال�صَّ �صربتمُ للرّب فاأ�صغى 
كانني  وطلباتها…"،  اجلهاد  الالب�صة  "ب�صفاعات  ذوك�صا  )درًجا(، 
رحيم…": الإيذيوميال  "يا  وعلى  الإله…"،  والدة  "ب�صفاعات 
الثالثة: الكاث�صما  القوانني: لل�صيّدة وللقّدي�صة. بعد الأودية  للقّدي�صة. 
ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد  ثيوطوكيّة.  كانني  ذوك�صا  للقّدي�صة، 
الكاطافا�صيّات: "اأفتح  اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم  للقّدي�صة،  والبيت 
ال�صريوبيم".   من  اأكرم  هي  من  الإله": "يا  "لوالدة  على  فمي". 
ذوك�صا  للقّدي�صة،  الإينو�س: 4  ولل�صيّدة.  الإك�صاب�صتالري: للقّدي�صة 
كربى.  ذوك�صولوجيا  الذوك�صا.  بلحن  ثيوطوكيّة  كانني  للقّدي�صة، 

الطروباريّة: للقّدي�صة.
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الر�صالة  امل�صيحينّي".  �صفيعة  القنداق: "يا  الإلهي،  القّدا�س  يف 
للقّدي�صة )2 كو 6: 1 – 10(. الإجنيل للقّدي�صة )لو 7: 36 – 50(. 

كينونيكون: "تذكار ال�صّديق…".

والقّدي�صة  واإيالريو�س،  بروكل�س  ال�صهيدين  الأربعاء: تذكار   -12
فريونيكي النازفة الدم، والقّدي�س بايي�صيو�س الآثو�صي

الر�صالة لالأربعاء من الأ�صبوع 6 بعد العن�رشة )1 كو 2: 9 – 16، 
.)8 – 1 :3

الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 6 من متّى )مت 13: 31 – 36(.
إذا كان يعيّد للقّدي�س بايي�صيو�س تكون اخلدمة ح�صب كتاب خدمته. * مالحظة: ا

والقّدي�س  املالئكة،  رئي�س  جلربائيل  جامع  اخلمي�س: تذكار   -13
ا�صتفانو�س ال�صابوي، وال�صهيدة مرمي، والباّرة �صارة

َحر  ذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ

الر�صالة للمالك )عب 2: 2 – 10(.

الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 6 من متّى )مت 13: 36 – 42(.

14- اجلمعة: تذكار الر�صول اأكيال، والقّدي�س نيقودميو�س الآثو�صي، 
والقّدي�س يو�صف رئي�س اأ�صاقفة ت�صالونيك

الر�صالة للر�صول )1 كو 4: 9 – 16(.

الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 6 من متّى )مت 13: 44 – 54(.

15- ال�صبت: تذكار ال�صهيدين كرييك�س واأّمه يوليطة

الر�صالة لل�صهيدين )1 كو 13: 11 – 13، 14: 1 – 5(.

الإجنيل لل�صهيدين )مت 17: 24 – 27، 18: 1 – 4(.
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الرابع(، وتذكار  16- الأحد 6 بعد العن�رصة )اآباء املجمع امل�صكوينّ 
ال�صهيد يف الكهنة اأثينوجان�س ورفقته

اللحن 5 – الإيوثينا 6
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة، 4  ا�صتيخونات: 6  إليك �رشخت": من�صك 10  ا "يارب  على 
لالآباء.  القراءات   .)5 )اللحن  للقيامة  كانني  لالآباء،  ذوك�صا  لالآباء، 
القيامة بلحن  ثيوطوكيّة  لالآباء، كانني  الأبو�صتيخن: للقيامة، ذوك�صا 
"يا من ولد  الطروباريات: للقيامة، ذوك�صا لالآباء، كانني  الذوك�صا. 

من البتول" )اللحن 8(. اخلتم بعبارة القيامة.
الكاث�صماطات: امل�صاء.   الطروباريات: كما يف  َحر،  ال�صَّ يف �صالة 

للقيامة. الإفلوجيطارية والإيباكويي والأنافثمي والربوكيمنن للحن.  
القوانني: للقيامة  يليها.  راأينا" وما  قد  إذ  "ا ال�صحر: الإيوثينا 6،  اإجنيل 
الكاث�صما  ثّم  للقيامة،  والبيت  الثالثة: القنداق  الأودية  بعد  ولالآباء. 
وال�صنك�صار.  لالآباء  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد  لالآباء. 
هي  من  الإله": "يا  "لوالدة  على  فمي".  الكاطافا�صيّات: "اأفتح 
ولل�صيّدة.  لالآباء  الإك�صاب�صتالري: للقيامة،  ال�صريوبيم".  من  اأكرم 
الإينو�س: 4 للقيامة )اللحن 5(، 4 لالآباء، ذوك�صا لالآباء، كانني "اأنت 

هي الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
الر�صالة  امل�صيحينّي".  �صفيعة  القنداق: "يا  الإلهي،  القّدا�س  يف 
)مت  القّدي�صني  لالآباء  الإجنيل   .)15 – 8 :3 )تي  القّدي�صني  لالآباء 

5: 14 – 19(. كينونيكون: "�صبّحوا الرّب من ال�صموات".
17- الإثنني: تذكار القّدي�صة مارينا العظيمة يف ال�صهيدات

َحر  ذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ
الر�صالة للقّدي�صة )غل 3: 23 – 29، 4: 1 – 5(.

الإجنيل للقّدي�صة )مر 5: 24 – 34(.
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إميليانو�س، والباّر مبفو 18- الثالثاء: تذكار ال�صهيد ا
الر�صالة لل�صهيد )رو 8: 28 – 39(.

الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 7 من متّى )14: 1 – 13(.

19- الأربعاء: تذكار الباّرة مكرينا اأخت القّدي�س با�صيليو�س الكبري، 
والباّر ذيّ�س

الر�صالة لالأربعاء من الأ�صبوع 7 بعد العن�رشة )1 كو 7: 12 – 23(.
 ،36 – 35 :14 )مت  متّى  من   7 الأ�صبوع  من  لالأربعاء  الإجنيل 

.)11 – 1 :5
إذا كان يعيّد للقّدي�صة مكرينا تكون اخلدمة ح�صب كتاب خدمتها اخلا�ّصة  * مالحظة: ا

بها.

إليا�س الت�صبيتي 20- اخلمي�س: تذكار النبي ا
غروب كبري و�َصَحر ممتاز

 3( للرجل"  الغروب: "طوبى  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
للنبي،  ا�صتيخونات  إليك �رشخت": من�صك 6  ا "يارّب  مزامري(. على 
الإي�صوذن،   .)6 )اللحن  القيامة  ثيوطوكيّة  كانني  للنبي،  ذوك�صا 
الربوكيمنن اليومّي. القراءات: للنبي. الأبو�صتيخن: للنبي، ذوك�صا له، 
تعاد،  الطروباريات: للنبي، ذوك�صا  للذوك�صا.  التابعة  القطعة  كانني 

إّن ال�رشَ اخلفّي" )اللحن 4(. كانني "ا
الكاث�صماطات: امل�صاء.   الطروباريات: كما يف  َحر،  ال�صَّ يف �صالة 

للنبّي. البوليئيليون، الكاث�صما الثالثة للنبي. "منذ �صبابي"، الربوكيمنن  
"اأنت الكاهن اإىل الدهر على رتبة ملكي�صادق" وال�صتيخن "ل ت�ّصوا 
َحر، املزمور 50 وما يليه.  م�صحائي وباأنبيائي ل تكروا". اإجنيل ال�صَّ
القانون: لل�صيّدة وللنبي. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت للنبي 
الإك�صاب�صتالري: للنبي  فمي".  الكاطافا�صيّات: "اأفتح  وال�صنك�صار. 
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التابعة  القطعة  كانني  للنبي،  ذوك�صا  الإينو�س: للنبي،  ولل�صيّدة. 
للذوك�صا. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للنبي.

الر�صالة  امل�صيحينّي".  �صفيعة  القنداق: "يا  الإلهي،  القّدا�س  يف 
 .)30 – 22 :4 )لو  للنبي  الإجنيل   .)20 – 10 :5 )يع  للنبي 

كينونيكون: "ابتهجوا اأيّها ال�صّديقون بالرّب".

21- اجلمعة: تذكار الباّرين �صمعان املتباله ويوحنا رفيقه يف الن�صك
الر�صالة للباّرين )1 كو 3: 18 – 23(.

الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 7 من متّى )مت 15: 29 – 31(.

املعادلة  الطيب  احلاملة  املجدليّة  مرمي  القّدي�صة  ال�صبت: تذكار   -22
الر�صل، وال�صهيدة يف العذارى مركيال

الر�صالة للقّدي�صة )1 كو 9: 2 – 12(.
الإجنيل للقّدي�صة )لو 8: 1 – 3(.

23- الأحد 7 بعد العن�رصة: تذكار نقل عظام ال�ّصهيد يف الكهنة فوقا 
اأ�صقمُف �صينوبي، والنبي حزقيال

اللحن 6 – الإيوثينا 7
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 7 للقيامة، 3  على "يا رّب ا
الأبو�صتيخن: للقيامة.   .)6 )اللحن  للقيامة  كانني  ذوك�صا  للقّدي�س. 
الطروباريّات: للقيامة، ذوك�صا كانني ثيوطوكيّة القيامة. اخلتم بعبارة 

القيامة.
كانني  تمُعاد،  ذوك�صا  الطروباريات: للقيامة،  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
والإيباكويي  الإفلوجيطارية  الكاث�صماطات: للقيامة.  ثيوطوكيّة. 
قد  إذ  "ا  ،7 َحر: الإيوثينا  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن  والأنافثمي 
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ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد  القوانني: للقيامة.  يليها.  وما  راأينا" 
والبيت للقيامة. الكاطافا�صيّات: "اأفتح فمي". على "لوالدة الإله": "يا 
ولل�صيّدة.  الإك�صاب�صتالري: للقيامة،  ال�صريوبيم".  من  اأكرم  هي  من 
الفائقة".  هي  "اأنِت  كانني   ،7 الإيوثينا  ذوك�صا  الإينو�س: للقيامة، 

ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
يف القّدا�س الإلهي، القنداق: "يا �صفيعة امل�صيحينّي". الر�صالة لالأحد 
)مت  متّى  من   7 لالأحد  الإجنيل  )رو 15: 1 – 7(.  العن�رشة  بعد   7

9: 27 – 35(. كينونيكون: "�صبّحوا الرّب من ال�صموات".

24- الإثنني: تذكار العظيمة يف ال�صهيدات خري�صتينا
الر�صالة للقّدي�صة )2 ت�س 2: 13 – 16، 3: 1 – 5(.

الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 8 من متّى )مت 17: 10 – 18(.

25- الثالثاء: تذكار رقاد القّدي�صة حنّة اأم والدة الإله الفائقة القدا�صة
َحر إي�صوذن يف الغروب، وذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ ا

 3( للرجل"  الغروب: "طوبى  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
ا�صتيخونات   6 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  على  مزامري(. 
اليومّي.  الربوكيمنن  الإي�صوذن.  للقّدي�صة.  كانني  ذوك�صا  للقّدي�صة، 
للقّدي�صة.  للقّدي�صة. الأبو�صتيخن: للقّدي�صة، ذوك�صا كانني  القراءات 

الطروباريات: للقّدي�صة، ذوك�صا كانني تعاد.
الكاث�صماطات: امل�صاء.   الطروباريات: كما يف  َحر،  ال�صَّ يف �صالة 

للقّدي�صة. القوانني: للقّدي�صة. بعد الأودية الثالثة: الكاث�صما للقّدي�صة،  
ذوك�صا كانني تعاد. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت للقّدي�صة، 
"لوالدة  على  فمي".  الكاطافا�صيّات: "اأفتح  اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم 
اأكرم من ال�صريوبيم". الإك�صاب�صتالري: للقّدي�صة.  الإله": "يا من هي 
الإينو�س: 4 للقّدي�صة، ذوك�صا كانني للقّدي�صة. ذوك�صولوجيا كربى. 
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الطروباريّة: للقّدي�صة.
للقّدي�صة  الر�صالة  حنّة.  القنداق: للقّدي�صة  الإلهي،  القّدا�س  يف 
 .)21 – 16 :8 )لو  للقّدي�صة  الإجنيل   .)27 – 22 :4 )غل 

كينونيكون: "ابتهجوا اأيّها ال�صّديقون...".

يف  والباّرة  ارمولو�س،  الكهنة  يف  ال�صهيد  الأربعاء: تذكار   -26
ال�صهيدات بارا�صكيڤي

َحر إي�صوذن يف الغروب، وذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ ا
الر�صالة للقّدي�صة )1 تي 3: 13 – 16، 4: 1 – 5(.

الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 7 من متّى )مت 16: 20 – 24(.

27- اخلمي�س: تذكار العظيم يف ال�صهداء بندلميون ال�صايف، والباّرة 
اأنثو�صة املعرتفة

غروب كبري و�َصَحر ممتاز
 3( للرجل"  الغروب: "طوبى  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
ا�صتيخونات   6 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  على  مزامري(. 
 .)6 )اللحن  القيامة  ثيوطوكيّة  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقّدي�س، 
الأبو�صتيخن: للقّدي�س،  القراءات.  اليومّي.  الربوكيمنن  الإي�صوذن. 
ذوك�صا له، كانني القطعة التابعة للذوك�صا. الطروباريات: للقّدي�س، 

إيّاك اأيّتها املتو�ّصطة" )اللحن 3(. ذوك�صا تعاد، كانني "ا
الكاث�صماطات: امل�صاء.   الطروباريات: كما يف  َحر،  ال�صَّ يف �صالة 

�صبابي"   "منذ  للقّدي�س.  الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون،  للقّدي�س، 
يف  "مغرو�س  وال�صتيخن  يزهر"  كالنخلة  "ال�صّديق  والربوكيمنن 
القوانني: لل�صيّدة  يليه.  املزمور 50 وما  َحر.  ال�صَّ اإجنيل  الرّب".  بيت 
وللقّدي�س. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت للقّدي�س وال�صنك�صار. 
"لوالدة  على  )للتجلّي(.  اإ�رشائيل"  م�صّف  إّن  الكاطافا�صيّات: "ا
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الإك�صاب�صتالري: للقّدي�س  ال�صريوبيم".  من  اأكرم  هي  من  الإله": "يا 
التابعة  القطعة  كانني  له،  ذوك�صا  الإينو�س: للقّدي�س،  ولل�صيّدة. 

للذوك�صا. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للقّدي�س.
للقّدي�س  الر�صالة  القنداق: للتجلّي.  الإلهي،  القّدا�س  يف 
 .)19 – 12 :21 )لو  للقّدي�س  الإجنيل   .)10 – 1 :2 تي   2(

كينونيكون: "تذكار ال�صّديق يكون موؤبًّدا".

وتيمن  ونيكانر  بروخوريو�س  القّدي�ِصني  اجلمعة: تذكار   -28
إيريني خري�صوفالندي وبرمينا�س ال�صمام�صة، والقّدي�صة ا

الر�صالة للقّدي�صني )اأع 6: 1 – 7(.
الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 8 من متّى ) 17: 10 – 18(.

ثاوذوتي  والقّدي�صة  كالينيكو�س،  ال�صهيد  ال�صبت: تذكار   -29
واأولدها

الر�صالة لل�صهيد )رو 8: 28 – 39(.
الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 8 من متّى )12: 30 – 37(.

30- الأحد 8 بعد العن�رصة: تذكار �صيال و�صلوان�س ورفقتهما
اللحن 7 – الإيوثينا 8

يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة، 3  ا�صتيخونات: 7  إليك �رشخت": من�صك 10  ا "يارب  على 
للقّدي�صني، ذوك�صا كانني للقيامة )اللحن 7(. الأبو�صتيخن: للقيامة، 
ذوك�صا  الطروباريات: للقيامة،  القيامة.  ثيوطوكيّة  كانني  ذوك�صا 

كانني ثيوطوكيّة. اخلتم بعبارة القيامة.
كانني  تمُعاد،  ذوك�صا  الطروباريات: للقيامة،  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
والإيباكويي  الإفلوجيطارية  الكاث�صماطات: للقيامة.  ثيوطوكيّة. 
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قد  إذ  "ا  ،8 َحر: الإيوثينا  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن  والأنافثمي 
ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد  القوانني: للقيامة.  يليها.  وما  راأينا" 
اإ�رشائيل"  م�صّف  إّن  الكاطافا�صيّات: "ا وال�صنك�صار.  للقيامة  والبيت 
ال�صريوبيم".  من  اأكرم  هي  من  الإله": "يا  "لوالدة  على  )للتجلّي(. 
ذوك�صا  الإينو�س: للقيامة،  ولل�صيّدة.  الإك�صاب�صتالري: للقيامة 
"اليوم  الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى.  "اأنت هي  الإيوثينا 8، كانني 

�صار اخلال�س".
 8 لالأحد  الر�صالة  القنداق: للتجلّي.  الإلهي،  القّدا�س  يف 
متّى من   8 لالأحد  الإجنيل   .)17 – 10 :1 كو   1( العن�رشة   بعد 

)مت 14: 14 – 22(.

�س  31- الإثنني: تقدمة عيد زياح ال�صليب، وتذكار القّدي�س افذوكيممُ
ال�صّديق، ويو�صف الرامي

الر�صالة للقّدي�س )رو 8: 14 – 21(.
الإجنيل للقّدي�س )لو 8: 16 – 22(.


