�صهر اآذار
اأ ّيامه.واحد.وثالثون
�ساعات.نهاره.اثنتا.ع�سرة�.ساعة.،و�ساعات.ليله.اثنتا.ع�سرة�.ساعة

والبارة دومنينا
البارة يف ال�صهيدات ا إفدوكيّا،
ّ
 -1ال أربعاء :تذكار ّ
يف �صالة الغروب ،بعد مزمور الغروب :كاث�صما  18من املزامري
رب ا إليك �رشخت" :من�صك  10ا�صتيخونات6 :
بتمامها .على "يا ّ
للرتيودي 4 ،لل�صهيد ا إي�صيخيو�س ،ذوك�صا كانني ثيوطوكيّة (قطعة
املعزي) .ال إي�صوذن باملبخرة" .يا
ال أربعاء م�صاء ً باللحن  3من كتاب ّ
نورا بهيًّا" (قراءة) .القراءات :ال أوىل (تك  ،)32 – 23 :1وبعد نهاية
ً
ِ
القراءة يقول القارئ" :كال ْف مُ�ص ْن" ،وبعد ا أن يعلن الكاهن" :احلكمة
لننت�صب" ،و"نور امل�صيح م�صيء للجميع" ،يكمل القارئ القراءة
الثانية (ا أم  .)23 – 1 :2ترتيل "لت�صتقم �صالتي…" مع ا�صتيخوناتها.
بقيّة خدمة الربوجيازميني.
م�صاءً� ،صالة النوم الكربى مع قانون التوبة للق ّدي�س ا أندراو�س،
ال إجنيل ليوم ال أربعاء من ال أ�صبوع ال ّأول من ال�صوم الكبري
(مر  ، 26 – 22 :11مت .)8 – 7 :7
 -2اخلمي�س :تذكار ال�صهيد ا إي�صيخيو�س
م�صاءً� ،صالة النوم الكربى مع قانون التوبة للق ّدي�س ا أندراو�س،
ال إجنيل ليوم اخلمي�س من ال أ�صبوع ال ّأول من ال�صوم الكبري
(مت .) 11 – 7 :7
 -3اجلمعة :تذكار ال�صهداء افرتبيو�س وكالونيك�س وبا�صيليك�س،
املديح ال ّأول
يف �صالة الغروب ،بعد مزمور الغروب :كاث�صما  18من املزامري
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رب ا إليك �رشخت" :من�صك  10ا�صتيخونات
بتمامها .على "يا ّ
للق ّدي�س ثيوذور�س التريوين ،ذوك�صا للق ّدي�س ،كانني ثيوطوكيّة
نورا بهيًّا" (قراءة).
القيامة (اللحن  .)3ال إي�صوذن باملبخرة" .يا ً
القراءات :ال أوىل (تك  ،)20 – 1 :3 ،25 – 20 :2وبعد نهاية
القراءة يقول القارئ" :كا ِل ْف مُ�ص ْن" ،وبعد ا أن يعلن الكاهن" :احلكمة
لننت�صب" ،و"نور امل�صيح م�صيء للجميع" ،يكمل القارئ القراءة الثانية
(ا أم  .)34 – 19 :3ترتيل "لت�صتقم �صالتي…" مع ا�صتيخوناتها .بقيّة
خدمة الربوجيازميني.
م�صاءً� ،صالة النوم ال�صغرى واملديح ال ّأول (الدور ال ّأول) ،ال إجنيل
ليوم اجلمعة من ال أ�صبوع ال ّأول من ال�صوم الكبري (يو .)7 – 1 :15
 -4ال�صبت :تذكار الق ّدي�س العظيم يف ال�صهداء ثيوذور�س التريوين
والبار جرا�صيمو�س النا�صك يف ال أردن
(عجيبة القمح امل�صلوق)،
ّ
ال�ص َحر" ،ا أهلل
الرب ظهر لنا" .الطروباريّات :للق ّدي�س،
ّ
يف �صالة َّ
ِ
أ�رشارك كلّها يا والدة ال إله" (اللحن .)2
ذوك�صا تمُعاد ،كانني "ا
ال�صتيخولوجية ال أوىل� ،صهوديّات للحن ( 3من اآخر كتاب
(درجا).
الرتيودي) ،وبعد الثانية :الكاث�صما للق ّدي�س .املزمور 50
ً
القانون :لل�صيّدة وللق ّدي�س .بعد ال أودية الثالثة :الكاث�صما للق ّدي�س.
ثم ال�صنك�صار
بعد ال أودية ال�صاد�صة :القنداق والبيت للق ّدي�سّ ،
للميناون وللق ّدي�س .الكاطافا�صيّات" :ا أفتح فمي" .على "لوالدة
ال إله"" :يا من هي ا أكرم من ال�صريوبيم" .ال إك�صاب�صتالري :للق ّدي�س
ولل�صيّدة .ال إينو�س 4 :للق ّدي�س ،ذوك�صا للق ّدي�س ،كانني الثيوطوكيّة
التابعة للذوك�صا .ذوك�صولوجيا كربى .الطروباريّة :للق ّدي�س.
يف الق ّدا�س ال إلهي ،ق ّدا�س الق ّدي�س يوحنّا
الذهبي الفم .القنداق" :يا
ّ
�صفيعة امل�صيحيّني" .الر�صالة لل�صبت من ال أ�صبوع ال ّأول من ال�صوم
(عب  .)12 – 1 :1ال إجنيل لل�صبت من ال أ�صبوع ال ّأول من ال�صوم
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(مر  .)2 – 1 :3 ،28 – 23 :2كينونيكون" :تذكار ال�ص ّديق…".
مبار ًكا" :طروباريّة الق ّدي�س ،ويتلو الكاهن
وبعد "ليكن ا�صم
ّ
الرب َ
على "الكوليڤا" ا إف�صني تربيك القمح من كتاب خدمة الكاهن.
 -5ال أحد ال ّأول من ال�صوم (ال أرثوذك�صيّة) ،وتذكار ال�صهيد قونن،
والبار مرق�س النا�صك
ّ
اللحن  – 4ال إيوثينا 4
يف �صالة الغروب ،بعد مزمور الغروب" :طوبى للرجل"
رب ا إليك �رشخت" :من�صك  10ا�صتيخونات6 :
(كاملة) ،على "يا ّ
للقيامة 4 ،للرتيودي ،ذوك�صا للرتيودي ،كانني للقيامة (اللحن
 .)4ال أبو�صتيخن :للقيامة ،ذوك�صا للرتيودي ،كانني التابعة لها.
الطروباريّات :للقيامة ،ذوك�صا للرتيودي "ل�صورتك الطاهرة،"...
كانني "ا أ�رشارك كلّها ."...اخلتم بعبارة القيامة.
حر ،الطروباريّات :كما يف امل�صاء .الكاث�صماطات:
ال�ص َ
يف �صالة َّ
للقيامة .ال إفلوجيطارية وال إيباكويي وال أنافثمي والربوكيمنن للحن.
ال�ص َحر :ال إيوثينا " ،4ا إذ قد را أينا" ،املزمور  ،50ذوك�صا "ا إفتح
ا إجنيل َّ
يل ا أبواب التوبة ،"...كانني ...القوانني :للقيامة وللرتيودي .بعد
ثم الكاث�صماطات للرتيودي.
ال أودية الثالثة :القنداق والبيت للقيامةّ ،
اليومي
ثم ال�صنك�صار
بعد ال أودية ال�صاد�صة :القنداق والبيت للرتيوديّ ،
ّ
وللرتيودي .الكاطافا�صيّات :للرتيودي .على "لوالدة ال إله"" :يا من
هي ا أكرم من ال�صريوبيم" .ال إك�صاب�صتالري :للقيامة ،للرتيودي،
لل�صيّدة .ال إينو�س 4 :للقيامة 4 ،للرتيودي ،ذوك�صا للرتيودي ،كانني
"ا أنت هي الفائقة" .ذوك�صولوجيا كربى ،بعد ترتيل ق ّدو�س اهلل،"...
يتم الزيّاح بال أيقونات كالعادة" .اليوم �صار اخلال�س".
ّ
يتمم زياح ال أيقونات يف نهاية الق ّدا�س ال إلهي
* درجت العادة يف كنائ�س الرعايا ا أن ّ
قبل اخلتم.

54

�صهر اآذار

يف الق ّدا�س ال إلهي ،ق ّدا�س الق ّدي�س با�صيليو�س الكبري .القنداق" :ا ّإين
ا أنا عبدك" .الر�صالة لال أحد (عب  .)40 – 32 ،26 – 24 :11ال إجنيل
لال أحد (يو  .)52 – 44 :1على
"خا�صة"" :ا إ ّن الربايا با أ�رشها."...
ّ
كينونيكون�" :صبّحوا
الرب ."...وبعد "خلّ�س يا اهلل �صعبك"" :قد
ّ
نظرنا" .اخلتم بعبارة القيامة.
�صالة الغروب ،كما يف ا أحد مرفع اجلنب ،والربوكيمنن
أعطيت مرياثًا."...
الكبري" :ا
َ
 -6ال إثنني :تذكار الق ّدي�صني الثنني وال أربعني �صهي ًدا الذين يف
والبار ا أركاديو�س
عموريّة،
ّ
م�صاءً� ،صالة النوم الكربى.
والبار
 -7الثالثاء :تذكار ال�صهداء ا أفرام ورفقته ا أ�صاقفة �رش�صونة،
ّ
بول�س الب�صيط
م�صاءً� ،صالة النوم الكربى.
 -8ال أربعاء :تذكار الق ّدي�س ثيوفيلكت�س ا أ�ص مُقف نيقوميذيّة
يف �صالة الغروب ،بعد مزمور الغروب :كاث�صما  18من املزامري
رب ا إليك �رشخت" :من�صك  10ا�صتيخونات6 :
بتمامها .على "يا ّ
للرتيودي 4 ،للق ّدي�صني ال أربعني (�صالة الغروب) ،ذوك�صا كانني
نورا بهيًّا" (قراءة) .القراءات :ال أوىل
لل�صيّدة .ال إي�صوذن باملبخرة" .يا ً
(تك  ،)26 – 16 :4وبعد نهاية القراءة يقول القارئ" :كا ِل ْف مُ�ص ْن"،
وبعد ا أن يعلن الكاهن" :احلكمة لننت�صب" ،و"نور امل�صيح م�صيء
للجميع" ،يكمل القارئ القراءة الثانية (ا أم  .)23 – 15 :5ترتيل
"لت�صتقم �صالتي…" مع ا�صتيخوناتها .بقيّة خدمة الربوجيازميني.
م�صاءً� ،صالة النوم الكربى.
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 -9اخلمي�س :تذكار الق ّدي�صني ال أربعني امل�صت�صهدين يف �صب�صطية
* مالحظة :يوم اخلمي�س تقام خدمة الربوجيازميني.

الرب ظهر لنا"
ال�ص َحر" :ا أهلل
ّ
ال�ص َحر ،بعد مزامري َّ
يف �صالة َّ
تفوه"
والطروباريّات :للق ّدي�صني ،ذوك�صا تمُعاد ،كانني "ا إ ّن جربائيل ملّا ّ
(اللحن  .)1الكاث�صماطات :للق ّدي�صني .البوليئيليون .الكاث�صما
الثالثة للق ّدي�صني .ال أنافثمي :ال أنديفونا ال أوىل من اللحن الرابع "منذ
�صبابي ،"...الربوكيمنن "جزنا يف النار واملاء ،وا أخرجتنا ا إىل الراحة".
تح�س
ال�ص َحر :للق ّدي�صني،
ّ
وا�صتيخن "حمّ�صتنا كما ّ
الف�صة" .ا إجنيل َّ
(درجا) ،ذوك�صا "ب�صفاعات الالب�صي اجلهاد ،"...كانني
املزمور 50
ً
"ب�صفاعات والدة ال إله ،"...وعلى "يا رحيم" :ال إيذيوميال للق ّدي�صني.
القوانني :للق ّدي�صني .بعد ال أودية الثالثة :الكاث�صما للق ّدي�صني .بعد
اليومي.
ثم ال�صنك�صار
ال أودية ال�صاد�صة :القنداق والبيت للق ّدي�صنيّ ،
ّ
الكاطافا�صيّات" :ا أفتح فمي" .على "لوالدة ال إله"" :يا من هي ا أكرم
من ال�صريوبيم" .ال إك�صاب�صتالري :للق ّدي�صني .ال إينو�س 4 :للق ّدي�صني
(القطع الثالث باللحن اخلام�س ،نعملها  4با إعادة ال أوىل) ،ذوك�صا
للق ّدي�صني ،كانني الثيوطوكيّة التابعة لها .ذوك�صولوجيا كربى.
الطروباريّة :للق ّدي�صني.
يف ال�صاعات ال أوىل والثالثة وال�صاد�صة والتا�صعة ب�صيطة ،نتلو
طروباريّة الق ّدي�صني مع قنداقهم.
يف �صالة امل�صاء ،خدمة الربوجيازميني .بعد مزمور الغروب :كاث�صما
رب ا إليك �رشخت" :من�صك 10
 18من املزامري بتمامها .على "يا ّ
ا�صتيخونات 6 :للرتيودي 4 ،للق ّدي�صني "ا إ ّن ال�صهداء الق ّدي�صني"
(ا أطلبها يف �صالة الغروب) .ذوك�صا للق ّدي�صني "لقد هتف داود
يف املزامري" ،كانني القطعة التابعة للذوك�صا .ال إي�صوذن بال إجنيل.
القراءات للرتيودي :القراءة ال أوىل (تك  ،)24 – 1 :5وبعد نهاية
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القراءة يقول القارئ" :كا ِل ْف مُ�ص ْن" ،وبعد ا أن يعلن الكاهن" :احلكمة
لننت�صب" ،و"نور امل�صيح م�صيء للجميع" ،يكمل القارئ القراءة
ثم
الثانية (ا أم " .)20 – 3 :6لت�صتقم �صالتي" مع ا�صتيخوناتهاّ ،
الر�صالة للق ّدي�صني (عب  .)10 – 1 :12ال إجنيل للق ّدي�صني (مت
 .)6 – 1 :20وبقيّة خدمة الربوجيازميني.
م�صاءً� ،صالة النوم الكربى.
 -10اجلمعة :تذكار ال�صهيد كدرات�س ورفقته ،املديح الثاين
يف �صالة الغروب ،بعد مزمور الغروب :كاث�صما  18من املزامري
رب ا إليك �رشخت" :من�صك  10ا�صتيخونات2 :
بتمامها .على "يا ّ
للرتيودي� 4 ،صهوديّات للحن ( 4ا أطلبها يف اآخر كتاب الرتيودي)،
 4للق ّدي�س �صفرونيو�س ،ذوك�صا لال أموات (اللحن  ،)4كانني
نورا بهيًّا"
ثيوطوكيّة القيامة (اللحن  .)4ال إي�صوذن باملبخرة" .يا ً
(قراءة) .القراءات :ال أوىل (تك  ،)8 – 1 :6 ،32 :5وبعد نهاية
القراءة يقول القارئ" :كا ِل ْف مُ�ص ْن" ،وبعد ا أن يعلن الكاهن" :احلكمة
لننت�صب" ،و"نور امل�صيح م�صيء للجميع" ،يكمل القارئ القراءة
الثانية (ا أم  .)2 – 1 :7 ،35 – 20 :6ترتيل "لت�صتقم �صالتي…" مع
ا�صتيخوناتها .بقيّة خدمة الربوجيازميني.
م�صاءً� ،صالة النوم ال�صغرى واملديح الثاين (الدور الثاين).
 -11ال�صبت :تذكار الق ّدي�س �صفرونيو�س بطريرك ا أور�صليم
الر�صالة لل�صبت من ال أ�صبوع الثاين من ال�صوم (عب .)16 – 12 :3
ال إجنيل لل�صبت من ال أ�صبوع الثاين من ال�صوم (مر .)44 – 35 :1
 -12ال أحد الثاين من ال�صوم (الق ّدي�س غريغوريو�س بالما�س) ،وتذكار
الق ّدي�س غريغوريو�س الذيالوغو�س بابا رومية ،والق ّدي�س
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�صمعان الالهوتي احلديث ،والق ّدي�س ثيوفاني�س املعرتف
اللحن  – 5ال إيوثينا 5
للرجل"
يف �صالة الغروب ،بعد مزمور الغروب" :طوبى ّ
رب ا إليك �رشخت" :من�صك  10ا�صتيخونات6 :
(كاملة) .على "يا ّ
للقيامة 4 ،للق ّدي�س ،ذوك�صا للق ّدي�س ،كانني للقيامة (اللحن .)5
ال أبو�صتيخن :للقيامة ،ذوك�صا للق ّدي�س ،كانني ثيوطوكيّة القيامة
بلحن الذوك�صا .الطروباريّات :للقيامة ،ذوك�صا للق ّدي�س ،كانني "يا
من ولد من اليتول" (اللحن  .)8اخلتم بعبارة القيامة.
حر ،الطروباريّات :كما يف امل�صاء .الكاث�صماطات:
ال�ص َ
يف �صالة َّ
للقيامة .ال إفلوجيطارية وال إيباكويي وال أنافثمي والربوكيمنن للحن.
ال�ص َحر :ال إيوثينا " ،5ا إذ قد را أينا" ،املزمور  ،50ذوك�صا "ا إفتح
ا إجنيل َّ
يل ا أبواب التوبة" ،كانني ...القوانني :للقيامة وللرتيودي .بعد ال أودية
ثم الكاث�صما للرتيودي .بعد ال أودية
الثالثة :القنداق والبيت للق ّدي�سّ ،
اليومي وللرتيودي.
ثم ال�صنك�صار
ال�صاد�صة :القنداق والبيت للقيامةّ ،
ّ
الكاطافا�صيّات" :ا أفتح فمي" .على "لوالدة ال إله"" :يا من هي ا أكرم
من ال�صريوبيم" .ال إك�صاب�صتالري :للقيامة وللق ّدي�س ولل�صيّدة.
ال إينو�س 4 :للقيامة 4 ،للق ّدي�س ،ذوك�صا للرتيودي ،كانني "ا أنت هي
الفائقة" .ذوك�صولوجيا كربى" .اليوم �صار اخلال�س".
يف الق ّدا�س ال إلهي ،ق ّدا�س الق ّدي�س با�صيليو�س الكبري .القنداق" :ا ّإين
ا أنا عبدك" .الر�صالة لال أحد الثاين من ال�صوم (عب ،14 – 10 :1
 .)3 – 1 :2ال إجنيل لال أحد الثاين من ال�صوم (مر  .)12 – 1 :2على
الرب ."...اخلتم
"خا�صة"" :ا إ ّن الربايا با أ�رشها" .كينونيكون�" :صبّحوا ّ
ّ
بعبارة القيامة.
�صالة الغروب ،كما يف ا أحد مرفع اجلنب.
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 -13ال إثنني :تذكار نقل عظام الق ّدي�س نيكيفور�س بطريرك
الق�صطنطينيّة
م�صاءً� ،صالة النوم الكربى.
والبار ا ألك�صندرو�س
البار بنادكت�س،
ّ
 -14الثالثاء :تذكار ّ
م�صاءً� ،صالة النوم الكربى.
 -15ال أربعاء :تذكار ال�صهداء ا أغابيو�س وال�صبعة الذين معه
يف �صالة الغروب ،بعد مزمور الغروب :كاث�صما  18من املزامري
رب ا إليك �رشخت" :من�صك  10ا�صتيخونات6 :
بتمامها .على "يا ّ
للرتيودي 4 ،للق ّدي�س �صابينو�س امل�رشي ،ذوك�صا كانني ثيوطوكيّة
املعزي) .ال إي�صوذن
(قطعة ال أربعاء م�صاء ً باللحن  5من كتاب
ّ
نورا بهيًّا" (قراءة) .القراءات :ال أوىل (تك ،)9 – 6 :7
باملبخرة" .يا ً
وبعد نهاية القراءة يقول القارئ" :كا ِل ْف مُ�ص ْن" ،وبعد ا أن يعلن
الكاهن" :احلكمة لننت�صب" ،و"نور امل�صيح م�صيء للجميع" ،يكمل
القارئ القراءة الثانية (ا أم  .)18 – 12 :9ترتيل "لت�صتقم �صالتي…"
مع ا�صتيخوناتها .بقيّة خدمة الربوجيازميني.
م�صاءً� ،صالة النوم الكربى.
والبار خري�صتوذول�س
 -16اخلمي�س :تذكار ال�صهيد �صابينو�س امل�رشي،
ّ
م�صاءً� ،صالة النوم الكربى.
 -17اجلمعة :تذكار الق ّدي�س ا ألك�صيو�س رجل اهلل ،املديح الثالث
يف �صالة الغروب ،بعد مزمور الغروب :كاث�صما  18من املزامري
رب ا إليك �رشخت" :من�صك  10ا�صتيخونات2 :
بتمامها .على "يا ّ
للرتيودي� 4 ،صهوديّات للحن ( 5ا أطلبها يف اآخر كتاب الرتيودي)،
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 4للق ّدي�س كريلّ�س ،ذوك�صا لال أموات (اللحن  ،)5كانني ثيوطوكيّة
نورا بهيًّا" (قراءة).
القيامة (اللحن  .)5ال إي�صوذن باملبخرة" .يا ً
القراءات :ال أوىل (تك  ،)21 – 4 :8وبعد نهاية القراءة يقول
القارئ" :كا ِل ْف مُ�ص ْن" ،وبعد ا أن يعلن الكاهن" :احلكمة لننت�صب"،
و"نور امل�صيح م�صيء للجميع" ،يكمل القارئ القراءة الثانية (ا أم
 .)2 – 1 :11 ،32 – 31 :10ترتيل "لت�صتقم �صالتي…" مع
ا�صتيخوناتها .بقيّة خدمة الربوجيازميني.
م�صاءً� ،صالة النوم ال�صغرى واملديح الثالث (الدور الثالث).
 -18ال�صبت :تذكار الق ّدي�س كريلُّ�س رئي�س ا أ�صاقفة ا أور�صليم
الر�صالةلل�صبتمنال أ�صبوعالثالثمنال�صوم(عب.)38 – 32 :10
ال إجنيل لل�صبت من ال أ�صبوع الثالث من ال�صوم (مر .)17 – 14 :2
 -19ال أحد الثالث من ال�صوم (ال�صجود لل�صليب املق ّد�س) ،وتذكار
ال�صهداء خري�صنثو�س وداريا ورفقتهما
اللحن  – 6ال إيوثينا 6
للرجل"
يف �صالة الغروب ،بعد مزمور الغروب" :طوبى ّ
رب ا إليك �رشخت" :من�صك  10ا�صتيخونات6 :
(كاملة) .على "يا ّ
للقيامة 4 ،لل�صليب ،ذوك�صا لل�صليب ،كانني للقيامة (اللحن .)6
ال أبو�صتيخن :للقيامة ،ذوك�صا كانني لل�صليب .الطروباريّات :للقيامة،
تفوه( "...اللحن  .)1اخلتم
ذوك�صا لل�صليب ،كانني "ا إ ّن جربائيل ملّا ّ
بعبارة القيامة.
حر ،الطروباريّات :كما يف امل�صاء .الكاث�صماطات:
ال�ص َ
يف �صالة َّ
ثم الكاث�صما لل�صليب .ل تمُقال ال إفلوجيطارية
للقيامة ،البوليئيليونّ ،
ً
حال الطلبة وال إعالن ،وال إيباكويي وال أنافثمي والربوكيمنن
بل
حر :ال إيوثينا " ،6ا إذ قد را أينا" ،املزمور  ،50ذوك�صا
ال�ص َ
للحن .ا إجنيل َّ
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"ا إفتح يل ا أبواب التوبة" ،كانني ...القوانني :قانون الرتيودي فقط،
وعلى القطعة ال أوىل من كلّ ا أودية نقول ال�صتيخن "املجد لقيامتك
رب" ،وعلى الباقية "املجد لك ،يا ا إلهنا ،املجد لك" .بعد
املق ّد�صة يا ّ
ثم الكاث�صما لل�صليب .بعد
ال أودية الثالثة :القنداق والبيت للقيامةّ ،
اليومي
ثم ال�صنك�صار
ال أودية ال�صاد�صة :القنداق والبيت للرتيوديّ ،
ّ
وللرتيودي .الكاطافا�صيّات :للرتيودي .على "لوالدة ال إله"" :يا
من هي ا أكرم من ال�صريوبيم" .ال إك�صاب�صتالري :للقيامة ولل�صليب
ولل�صيّدة .ال إينو�س 4 :للقيامة 4 ،لل�صليب ،ذوك�صا للرتيودي ،كانني
ثم ا أثناء ترتيل "ق ّدو�س اهلل"
"ا أنت هي الفائقة" .ذوك�صولوجيا كربىّ ،
ثم
ّ
مطولة ،يجري الزيّاح بال�صليب ،بح�صب ترتيب كتاب الرتيوديّ ،
"اليوم �صار اخلال�س".
يتمم زياح ال�صليب يف نهاية الق ّدا�س ال إلهي
* درجت العادة يف كنائ�س الرعايا ا أن ّ
قبل اخلتم.

يف الق ّدا�س ال إلهي ،ق ّدا�س الق ّدي�س با�صيليو�س الكبري.
"هلموا لن�صجد ...يا من قام."...
ال أنديفونات :للعيد .ال إي�صوذيكونّ :
وعو�صا من الرتي�صاجيون ،نرتّل" :ل�صليبك
القنداق" :ا ّإين ا أنا عبدك".
ً
يا �صيّدنا ن�صجد ."...الر�صالة لال أحد الثالث من ال�صوم
(عب  .)6 – 1 :5 ،16 – 14 :4ال إجنيل لال أحد الثالث من ال�صوم
"خا�صة"" :ا إ ّن الربايا با أ�رشها".
(مر  .)1 :9 ،38 – 34 :8على
ّ
كينونيكون" :لقد ارت�صم علينا نور وجهك ."...اخلتم بعبارة القيامة.
�صالة الغروب ،كما يف ا أحد مرفع اجلنب.
 -20ال إثنني :تذكار الآباء الص  20املقتولني يف دير الق ّدي�س �صابا
م�صاءً� ،صالة النوم الكربى.
والبار �رشابيون
 -21الثالثاء :تذكار الق ّدي�س يعقوب ال أ�ص مُقف املعرتف،
ّ
م�صاءً� ،صالة النوم الكربى.
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 -22ال أربعاء :تذكار ال�صهيد با�صيليو�س كاهن كني�صة ا أنقرة
يف �صالة الغروب ،بعد مزمور الغروب :كاث�صما  18من املزامري
رب ا إليك �رشخت" :من�صك  10ا�صتيخونات6 :
بتمامها .على "يا ّ
للرتيودي 4 ،لل�صهيد نيكن ،ذوك�صا كانني لل�صليب (الرتيودي).
نورا بهيًّا" (قراءة) .القراءات :ال أوىل (تك
ال إي�صوذن باملبخرة" .يا ً
 ،)29 – 18 :9وبعد نهاية القراءة يقول القارئ" :كا ِل ْف مُ�ص ْن" ،وبعد
ا أن يعلن الكاهن" :احلكمة لننت�صب" ،و"نور امل�صيح م�صيء للجميع"،
يكمل القارئ القراءة الثانية (ا أم  .)10 – 1 :13 ،28 – 23 :13ترتيل
"لت�صتقم �صالتي…" مع ا�صتيخوناتها .بقيّة خدمة الربوجيازميني.
م�صاءً� ،صالة النوم الكربى.
 -23اخلمي�س :تذكار ال�صهيد نيكن وتالميذه الص  199امل�صت�صهدين معه
م�صاءً� ،صالة النوم الكربى.
 -24اجلمعة :تقدمة عيد الب�صارة ،وتذكار الق ّدي�س ا أرتامونمُ�س ا أ�ص مُقف
البار ،املديح الرابع
�صلوقية ،وزخريا ّ
ال�ص َحر" :ا أهلل الرب ظهر لنا"
ال�ص َحر ،بعد مزامري َّ
يف �صالة َّ
با�صتيخوناتها وطروبارية التقدمة ،ذوك�صا كانني تعاد .ثم ترتيب
الرتيودي (الكاث�صماطات) .القوانني :للتقدمة وللرتيودي .بعد
ال أودية الثالثة :كاث�صما للتقدمة .بعد ال أودية ال�صاد�صة :القنداق
ثم "يا من هي
ثم ال�صنك�صار .نرتّل ال إرمو�س الثامن للتقدمةّ ،
للتقدمةّ .
ا أكرم من ال�صريوبيم" .ال إك�صاب�صتالري :للتقدمة" .لك ينبغي املجد".
ال أبو�صتيخن :للرتيودي ،ذوك�صا كانني للتقدمة�" .صالح هو رفع احلمد
رب
مرة "يا ّ
ّ
للرب" ،وبعد "ق ّدو�س اهلل" :الطروباريّة للتقدمةّ 40 .
ثم ال�صاعات ب�صيطة بطروباريّة التقدمة وقنداقها.
ات.
واملطاني
ارحم".
ّ
ّ
* ل تُقام خدمة الربوجيازميني.
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 -25ال�صبت :عيد ب�صارة والدة ال إله الفائقة القدا�صة
رب ا إليك �رشخت" :من�صك 6
يف �صالة الغروب ،على "يا ّ
ا�صتيخونات للعيد ،ذوك�صا كانني للعيد .ال إي�صوذن .الربوكيمنن
اليومي .القراءات للعيد .ال أبو�صتيخن :للعيد ،ذوك�صا كانني للعيد.
ّ
وبعد "الآن تطلق عبدك" :نرتّل "ا ّإين ا أنا عبدك" ،ونتلو ال أبيات ال�صتّة
للدور الرابع (من دون ترتيل القانون) ،بعدها "ا ّإين ا أنا عبدك"" .ق ّدو�س
اهلل" .الطروباريّات :للعيد (ثالثًا) .اخلتم بعبارة العيد" :يا من قَب َِل ا أن
يتج�صد من البتول ل أجل خال�صنا".
ّ
م�صاءً� ،صالة النوم ال�صغرى.
ال�ص َحر ،الطروباريّات :كما يف امل�صاء .الكاث�صماطات
يف �صالة َّ
للعيد .البوليئيليون .الكاث�صما الثالثة للعيد .ال أنافثمي :ال أنديفونا
"ب�رشوا من يوم
ال أوىل من اللحن الرابع "منذ �صبابي…" ،الربوكيمنن ّ
(درجا)،
ال�ص َحر للعيد ،املزمور 50
ً
ا إىل يوم بخال�س ا إلهنا" .ا إجنيل َّ
ذوك�صا "ب�صفاعات والدة ال إله وطلباتها…" ،كانني "ب�صفاعات
الكلّيّة الطهارة…" ،وعلى "يا رحيم…" :ال إيذيوميال للعيد.
القوانني :للعيد .بعد ال أودية الثالثة :الكاث�صما للعيد ،ذوك�صا كانني
ثم ال�صنك�صار
تمُعاد .بعد ال أودية ال�صاد�صة :القنداق والبيت للعيدّ ،
اليومي .الكاطافا�صيّات" :ا أفتح فمي" .على "لوالدة ال إله" :ال أودية
ّ
:
إك�صاب�صتالري
ل
ا
التعظيمات.
مع
التا�صعة
أي�صا للعيد.
ا
و
للعيد،
ً
ال إينو�س 4 :للعيد ،ذوك�صا كانني للعيد .ذوك�صولوجيا كربى.
الطروباريّة :للعيد.
يف الق ّدا�س ال إلهي ،ق ّدا�س الق ّدي�س يوحنّا الذهبي الفم .ال أنديفونات
"ب�رشوا من يوم ا إىل يوم بخال�س ا إلهنا…
للعيد .ال إي�صوذيكونّ :
جت�صد من ا أجلنا…" .القنداق" :ا ّإين ا أنا عبدك".
خلّ�صنا… يا من ّ
الر�صالة للعيد (عب  .)18 – 11 :2ال إجنيل للعيد (لو .)38 – 24 :1
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الرب قد اختار…".
"خا�صة" :تا�صعة العيد .كينونيكون" :ا إ ّن
على
ّ
ّ
"قد نظرنا" .اخلتم بعبارة العيد.
* مالحظة :يُ�صمح با أكل ال�صمك.

 -26ال أحد الرابع من ال�صوم (البارّ يوحنّا ال�صلّمي) ،وعيد جامع
لرئي�س املالئكة جربائيل ،وتذكار الق ّدي�س ا�صتفانو�س املعرتف
اللحن  – 7ال إيوثينا 7
للرجل" (كاملة).
يف �صالة الغروب ،بعد مزمور الغروب" :طوبى ّ
رب ا إليك �رشخت" :من�صك  10ا�صتيخونات 4 :للقيامة،
على "يا ّ
 3للعيد 3 ،جلربائيل ،ذوك�صا للعيد ،كانني للقيامة (اللحن .)7
ال أبو�صتيخن :للقيامة ،ذوك�صا كانني للعيد "لتفرح ال�صمويّات."...
الطروباريّات :للقيامة ،ذوك�صا للعيد ،كانني للعيد .اخلتم بعبارة القيامة.
حر ،الطروباريّات :كما يف امل�صاء .الكاث�صماطات:
ال�ص َ
يف �صالة َّ

للقيامة ،وكلّ كانني للعيد .ال إفلوجيطارية وال إيباكويي وال أنافثمي
ال�ص َحر :ال إيوثينا " ،7ا إذ قد را أينا" ،املزمور
والربوكيمنن للحن .ا إجنيل َّ
 ،50ذوك�صا "ا إفتح يل ا أبواب التوبة" ،كانني ....القوانني :للقيامة
وللعيد .بعد ال أودية الثالثة :الكاث�صما جلربائيل رئي�س املالئكة .بعد
اليومي
ثم ال�صنك�صار
ال أودية ال�صاد�صة :القنداق والبيت للقيامةّ ،
ّ
وللرتيودي .الكاطافا�صيّات" :ا أفتح فمي" .على "لوالدة ال إله"" :يا
من هي ا أكرم من ال�صريوبيم" .ال إك�صاب�صتالري :للقيامة وللعيد.
ال إينو�س 4 :للقيامة 4 ،جلربائيل (وبها نو ّدع عيد الب�صارة) ،ذوك�صا
للرتيودي ،كانني "ا أنت هي الفائقة" .ذوك�صولوجيا كربى" .اليوم
�صار اخلال�س".
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يف الق ّدا�س ال إلهي ،ق ّدا�س الق ّدي�س با�صيليو�س الكبري .ال أنديفونات
للرتيودي ،مع ال أنديفونة الثانية" :يا من قام ."...طروبارية ال إي�صوذن
"هلموا لن�صجد ...يا من قام ."...بعد
للقيامة .ال إي�صوذيكون:
ّ
الدخول طروباريات :القيامة ،املالك� ،صاحب الكني�صة .القنداق:
"ا ّإين ا أنا عبدك" .الر�صالة لال أحد الرابع من ال�صوم (عب .)20 – 13 :6
ال إجنيل لال أحد الرابع من ال�صوم (مر  .)31 – 17 :9على
الرب ."...اخلتم
"خا�صة"" :ا إ ّن الربايا با أ�رشها" .كينونيكون�" :صبّحوا ّ
ّ
بعبارة القيامة.
�صالة الغروب ،كما يف ا أحد مرفع اجلنب.
 -27ال إثنني :تذكار ال�صهيدة مطرونة الت�صالونيكيّة ،والنبي حنانيا
م�صاءً� ،صالة النوم الكربى.
البار ا إيالريّون اجلديد
 -28الثالثاء :تذكار ّ
م�صاءً� ،صالة النوم الكربى.
 -29ال أربعاء :تذكار الق ّدي�س مرق�س ا أ�ص مُقف ا أريثو�صيون ،والق ّدي�س
كريلُّ�س ال�صما�س والذين معه
يف �صالة الغروب ،بعد مزمور الغروب :كاث�صما  18من املزامري
رب ا إليك �رشخت" :نبتدئ برتتيل القطع (غروب
بتمامها .على "يا ّ
القانون الكبري) بدءًا بال�صتيخن "ت�صقط اخلطا أة يف م�صائدهم،"...
نورا بهيًّا" (قراءة).
ذوك�صا كانني ثيوطوكيّة .ال إي�صوذن باملبخرة" .يا ً
القراءات :ال أوىل (تك  ،)9 – 1 :17وبعد نهاية القراءة يقول
القارئ" :كا ِل ْف مُ�ص ْن" ،وبعد ا أن يعلن الكاهن" :احلكمة لننت�صب"،
و"نور امل�صيح م�صيء للجميع" ،يكمل القارئ القراءة الثانية (ا أم
 .)9 – 1 :16 ،33 – 20 :15ترتيل "لت�صتقم �صالتي…" مع
ا�صتيخوناتها .بقيّة خدمة الربوجيازميني.
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م�صاءً ،يف �صالة النوم ال�صغرى ،وبعد "املجد هلل يف العلى" :نتلو
القانون الكبري للق ّدي�س ا أندراو�س الكريتي ،قائلني على كلّ قطعة
مطو ًل
ال�صتيخن" :ارحمني يا ا أهلل" .وبعد ال أودية ال�صاد�صة :نرتّل
ّ
ثم بقيّة �صالة النوم ال�صغرى.
القنداق "يا نف�صي ،يا نف�صي"ّ ،
البار يوحنّا ال�صلّمي،
 -30اخلمي�س :خمي�س القانون الكبري ،تذكار
ّ
والنبي يوئيل ،والق ّدي�صة اآفڤويل والدة الق ّدي�س بندلميون
يف �صالة الغروب ،بعد مزمور الغروب :كاث�صما  18من املزامري
رب ا إليك �رشخت" :من�صك  10ا�صتيخونات6 :
بتمامها .على "يا ّ
للرتيودي 4 ،لل�صهيد ا إيباتيو�س ،ذوك�صا كانني ثيوطوكيّة (قطعة
املعزي) .ال إي�صوذن باملبخرة.
اخلمي�س م�صاءً باللحن  7من كتاب ّ
نورا بهيًّا" (قراءة) .القراءات :ال أوىل (تك ،)23 – 20 :18
"يا ً
وبعد نهاية القراءة يقول القارئ" :كا ِل ْف مُ�ص ْن" ،وبعد ا أن يعلن
الكاهن" :احلكمة لننت�صب" ،و"نور امل�صيح م�صيء للجميع" ،يكمل
القارئ القراءة الثانية (ا أم  .)17 – 1 :17 ،27 – 17 :16ترتيل
"لت�صتقم �صالتي…" مع ا�صتيخوناتها .بقيّة خدمة الربوجيازميني.
م�صاءً� ،صالة النوم الكربى.
 -31اجلمعة :تذكار ال�صهيد ا إيباتيو�س ا أ�ص مُقف غنغرة ،املديح الكبري
يف �صالة الغروب ،بعد مزمور الغروب :كاث�صما  18من املزامري
رب ا إليك �رشخت" :من�صك  10ا�صتيخونات3 :
بتمامها .على "يا ّ
للرتيودي 7 ،لوالدة ال إله ،ذوك�صا كانني "اليوم انك�صف ال�رش ّ".
نورا بهيًّا" (قراءة) .القراءات :ال أوىل (تك
ال إي�صوذن باملبخرة" .يا ً
 ،)18 – 1 :22وبعد نهاية القراءة يقول القارئ" :كا ِل ْف مُ�ص ْن" ،وبعد
ا أن يعلن الكاهن" :احلكمة لننت�صب" ،و"نور امل�صيح م�صيء للجميع"،
يكمل القارئ القراءة الثانية (ا أم  .)5 – 1 :18 ،28 – 17 :17ترتيل
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"لت�صتقم �صالتي…" مع ا�صتيخوناتها .بقيّة خدمة الربوجيازميني.
م�صاءً� ،صالة النوم ال�صغرى واملديح الكبري .بعد بواجب
املتج�صد" (ثالثًا) .يتلو الكاهن الدور ال ّأول.
ال�صتئهال" :ا إ ّن غري
ّ
ترتيل ال أوديتني ال أوىل والثالثة من القانون "ا أفتح فمي" .القنداق "ا ّإين
(مطولة) .يتلو الكاهن الدور الثاين .ترتيل ال أودية الرابعة
ا أنا عبدك"
ّ
واخلام�صة وال�صاد�صة" .ا ّإين ا أنا عبدك" (خمت�رشة) .يتلو الكاهن الدور
الثالث .ترتيل ال أودية ال�صابعة والثامنة والتا�صعة (عند ال أودية التا�صعة
يبخر الكاهن)" .ا ّإين ا أنا عبدك" .يتلو الكاهن الدور الرابع ويعيد
ّ
البيت ال ّأول من الدور ال ّأول .قدو�س اهلل… "ا ّإين ا أنا عبدك" (قراءة)،
وبقيّة �صالة النوم ال�صغرى .يف النهاية ترتيل "ا إ ّن جربائيل" .اخلتم.

