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املقّدمة *
اأيّها الأحبّة، 

امل�صيح:  ُم�صبّحني  ون�رشخ  اأجرا�صنا  نقرع  امليالّدية،  ال�صنة  راأ�س  يف 
املجد هلل يف العلى، وعلى الأر�س ال�صالم، ويفيِ النا�س امل�رشّة.

املجد هلل الذي خلقنا من في�س حمبّته، و�صكب فينا روح قد�صه. املجد 
له، وهو العلّي املتنازل اإىل �صعتنا، والقدير املوؤازر ل�صعفنا. املجد له اآباً 
كلّّي املحبّة وابناً اأحّب حتى ال�صليب وروَح قد�ٍس يقّوي خطانا ويزنّر 
حياتنا مبحبّة ي�صوع. لقد تُهنا كب�رش يف معا�صي اآثامنا فنقب ال�صموات 
وحّل بيننا. مترمرنا بغربتنا فبل�صم حياتنا باأ�رشاره املقّد�صة. نه�صنا اجلوع 
فغّذانا بقربانه، ومرمرنا الظماأ فكواه بدمه الكرمي اإك�صري حياة وتقدي�س. 
يف  الأعتى  والهادر  التاريخ،  لهاث  يف  الأكرب  ال�صامت  وهو  له  املجد 
عباب حياتنا. املجد له وهو رّب ال�صالم الهاجع يف مزود حمبّته والناظر 

من علياء �صليبه اخلليقة املفتداة. 
يف هذه الأيام، يزور الطفل ي�صوع قلب كّل منّا، ويطرق مغارة نف�صه 
بتعزيته وحمبّته. ي�صوع هنا هو بل�صم حياتنا. وكاأّن بهذا الطفل يخاطب 
فاأنا  إن�صان!  ا اأيا  تعبت،  إذا  ا قلبه بدفء كلماته:  اإىل  ويتوّجه  إن�صاٍن  ا كّل 
حبيبك الذي جت�ّصدت من اأجلك. اأنا لك كّل بالكّل. اأنا ال�صالم و�صط 
حروبك، واأنا ال�رشاع لبحر حياتك. مل اآتك جال�صاً على العرو�س، بل 
البتول. مل  املزود و�صكنت ح�صا  افرت�صت  اأجلك  مغارة. من  زاوية  يف 
اأكن اأف�صل منك حالً، ل بل �صاركتك �صيقاً، وقا�صمتك تعباً واأملاً وحمبًّة، 

فاأف�صت لك حياةً. 
اأيّها الأحبّة،

ماأ�صاة  البلد  هذا  من  بقعة  وكّل  واملنطقة  الكني�صة  هذه  قا�صت  لقد 
* من عظة غبطة البطريرك يوحنا العا�رش يف الكاتدرائيّة املرمييّة بدم�صق، يف قّدا�س راأ�س ال�صنة 

امليالديّة 2019.
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احلرب دموعاً وموتاً و�صيقاً، ول�صان حالها: من بعد ال�صليب قيامة... 
نحن اليوم نن�صد "املجد هلل يف العلى وعلى الأر�س ال�صالم ويف النا�س 
نكّرمها  التي  مرمي  اأّمه  واإىل  املغارة  طفل  اإىل  �صاخ�صةٌ  وعيوننا  امل�رشة" 
ال�صكران واحلمد هلل  قلوبنا  نن�صدها ويف  م�صلمني وم�صيحينّي.  جميعاً 
الآثمة  احلرب  نار  طالتهم  من  اأجل  من  ال�صالة  نفو�صنا  ويف  القدير، 
اأجل كّل  واأذًى واإرهاباً. نن�صدها ويف القلب �صالةٌ من  موتاً وتهجرياً 
خمطوف وكّل من يف �صيق. نن�صدها ويف القلب دمعة الفرح والرجاء 
�س من قلبه ونظرته كّل  ن�صكبها على قدمي هذا الطفل الإلهّي الذي نتلمَّ

حناٍن وراأفة وقوٍة و�صكيمة.  
امل�صيحيّة، اأّولً واأخرياً، �صهادةٌ للرّب ي�صوع ولقيمه واإجنيله. امل�صيحيّة 
اأمنوذج  لتكون  تتعّداه  بل  ا�صمّي،  دينّي  انتماء  جمرد  بكونها  تنح�رش  ل 

حياة حتيق به هذه الدنيا بروائعها و�صالمها ومنزلقاتها واأخطارها...
احلّق  كلمة  نقول  اأن  مدعوون  كم�صيحينّي  اأنّنا  جديد  من  اأوؤّكد 
د  بالوفاق والتوافق، ل بالتنافر والرتهان، واأن روح ال�صتقالليّة والتفرُّ
د اأي�صاً اأنّنا كم�صيحينّي م�رشقينّي  هو اأخطر ما يجري يف الكني�صة. واأوؤكِّ
اأرثوذك�صينّي اأنطاكينّي مدعوون اأن نكون دوماً روحاً واحدة وج�صداً 
واحداً وج�رش توا�صٍل بني اجلميع. نحن اأبناء هذه الأر�س التي لم�صت 
اأقدام الر�صل، وعك�صت، ومنذ األفي عام، �صدى ن�صيد املالئكة جمداً هلل 

يف عاله، و�صالماً يف اأر�صه، وم�رشةً يف الأنام.
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13  

�سبكة الف�سح لل�سنة امليالدّية 2019
الف�صح املقّد�سالف�صح املقّد�س الغربيعام

19 ني�صان12 ني�صان2020
ال�سوم.الأربعيني.املقّد�س:.يبداأ.يوم.الإثنني.2/اآذار

�سوم.الر�سل:.اعتباًرا.من.الإثنني.15/حزيران.حّتى.نهاية.28/حزيران

الأعياد ال�سّيدّية
ا�صم العيدتاريخ وقوع العيد

امليالد املجيداجلمعة 25/كانون الأّول
ختان ال�صيّدالأربعاء 1/كانون الثاين
الظهور الإلهّيالإثنني 6/كانون الثاين

دخول ال�صيّد اإىل الهيكلالأحد 2/�صباط
اأحد ال�صعانني12/ني�صان

ال�صعود الإلهّياخلمي�س )28(  اأيّار
اأحد العن�رصة7/حزيران

التجّلياخلمي�س 6/اآب
رفع ال�صليب الكرميالإثنني 14/اأيلول

اأعياد والدة الإله
ميالد ال�صيّدة الثالثاء 8/ اأيلول

دخول ال�صيّدة اإىل الهيكل ال�صبت 21/ت�رصين الثاين
عيد الب�صارة الأربعاء 25/ اآذار
رقاد ال�صيّدة ال�صبت 15/ اآب

كّل عام واأنتم بخري
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14 

اأعياد بع�س القّدي�سني الأنطاكّيني
أفرام ال�رصياين. البارّ ا  : 28  كانون الثاين 

العادما الف�ّصة كري�س ويوحنا.  : 31  كانون الثاين 
إليان احلم�صي. ال�صهيد الطبيب ا  : 6    �صباط 

أنطاكية، رئي�س املجمع امل�صكوين الثاين. مالتيو�س بطريرك ا  : 12  �صباط 
أ�صقف �صور. ال�صهيد يف الكهنة دوروثاو�س، ا  : 5    حزيران 

هامتا الر�صل بطر�س وبول�س، موؤ�ّص�صا الكر�صّي الأنطاكّي.  : 29  حزيران 
أ�صقف كريت. أندراو�س الدم�صقّي، ا ا  : 4    متوز 

أنطاكية(. ال�صهيد يف الكهنة بنكراتيو�س )من ا  : 9    متوز 
ال�صهيد يف الكهنة يو�صف الدم�صقّي.  : 10  متوز 

البارّان �صمعان املتباله ويوحنّا )من الرها وحم�س(.  : 21  متوز 
�صمعان العمودّي الأنطاكّي.  : أيلول  1    ا

أنطاكية. ال�صهيد يف الكهنة بابيال، بطريرك ا  : أيلول  4    ا
اأوىل ال�صهيدات ومعادلة الّر�صل تقال.  : أيلول  24  ا

أ�صقُف دم�صق، ورومانو�س املرّن احلم�صّي. : حنانيا الر�صول ا 1 ت�رصين الأّول 
: ال�صهيد يف الكهنة كربيانو�س الأنطاكّي، وال�صهيدة يو�صتينا البتول الدم�صقيّة. 2 ت�رصين الأّول 

البارّة بيالجيا التائبة.  : 8   ت�رصين الأّول 
ال�صهيد يف الكهنة لوكيانو�س، املعلّم الأنطاكّي.  : 15 ت�رصين الأّول 

لوقا الإجنيلّي.  : 18 ت�رصين الأّول 
أ�صقف منبج ال�صانع العجائب. املعادل الر�صل اإفريكيو�س، ا  : 22 ت�رصين الأّول 

ال�صهيد احلارث )اآرثا( ورفقته )من جنران(.  : 24 ت�رصين الأّول 
البارّ ا�صتيفانو�س املرّن )من دم�صق(.  : 28 ت�رصين الأّول 

أبراميو�س )من الرها(، وابنة اأخيه مرمي. البارّ ا  : 29 ت�رصين الأّول 
أنطاكية. �صريابيون، بطريرك ا  : 30 ت�رصين الأّول 

قزما ودميانو�س.  : 1   ت�رصين الثاين 
إب�صتيمي احلم�صيّان، والقّدي�س دمنينو�س  ال�صهيدان غلكتيو�س وزوجته ا  : 5  ت�رصين الثاين 

احلم�صّي.
أ�صاقفة الق�صطنطينيّة. يوحنّا الذهبّي الفم الأنطاكّي، رئي�س ا  : 13  ت�رصين الثاين 

القّدي�س برلعام الأنطاكّي.  : 19  ت�رصين الثاين 
البارّ بطر�س الأنطاكّي ال�صامت.  : 25  ت�رصين الثاين 
ال�صهيد يعقوب الفار�صّي املقطع.  : 27  ت�رصين الثاين 

البارّ يوحنّا الدم�صقّي، ال�صهيدة بربارة.  : 4    كانون الأول 
أنطاكية. أ�صقُف ا إغناطيو�س املتو�ّصح باهلل، ا ال�صهيد يف الكهنة ا  : 20  كانون الأول 

البارّ مَرِكلُّ�س.  : 29  كانون الأول 
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15  

�سبكة الف�سح لل�سنة امليالدّية 2020

* مالحظة: ر�صائل بحر الأ�صبوع، اعتباًرا من الأحد 6 كانون الثاين، نقراأ الأ�صبوع )30( بعد العن�رصة. 
                    اأناجيل بحر الأ�صبوع، اعتباًرا من الأحد 5 كانون الثاين حتّى 9 �صباط، نقراأ ابتداًء من الأ�صبوع )12( من متّى.

حنالإجنيلالر�صالةاليومال�صهر
الل

ثينا
الكاطافا�صياتالقنداقاإيو

اين
 الث

ون
كان

الأوىل للظهورتقدمة الظهور47الأحد قبل عيد الظهور الإلهّي*5
الثانية للظهورالظهور58الأحد بعد عيد الظهور الإلهّي12

الأحد )29( بعد 19
دخول ال�صيّددخول ال�صيّد69الأحد )12( من لوقاالعن�رصة

الأحد )32( بعد 26
دخول ال�صيّددخول ال�صيّد710الأحد )15( من لوقاالعن�رصة

اط
�صب

دخول ال�صيّددخول ال�صيّدللعيد8عيد دخول ال�صيّد اإىل الهيكل2
دخول ال�صيّددخول ال�صيّد11اأحد الفري�صي والع�صار9

الرتيوديالرتيودي22اأحد البن ال�صاطر16
الرتيوديالرتيودي33اأحد الدينونة )مرفع اللحم(23

ذار
اآ

الرتيوديالرتيودي44اأحد الغفران )مرفع اجلنب(1
أنا عبدك55الأحد الأّول من ال�صوم )الأرثوذك�صيّة(8 إيّن ا الرتيوديا

أنا عبدك66الأحد الثاين من ال�صوم )غريغوريو�س بالما�س(15 إيّن ا أفتح فميا ا
أنا عبدك77الأحد الثالث من ال�صوم )ال�صجود لل�صليب(22 إيّن ا الرتيوديا
أنا عبدك88الأحد الرابع من ال�صوم )يوحنا ال�صلّمي(29 إيّن ا أفتح فميا ا

صان
ني�

يا �صفيعة 19الأحد اخلام�س من ال�صوم )مرمي امل�رصيّة(5
أفتح فميامل�صيحينّي ا

ال�صعاننيال�صعاننيللعيدللعيداأحد ال�صعانني12
الف�صحالف�صحللعيدللعيداأحد الف�صح املقّد�س19
الف�صحالف�صح1للعيداأحد توما26

أيّار
ا

الف�صحالف�صح24اأحد حامالت الطيب3
الف�صحالف�صح35اأحد املخلّع10
الف�صحالف�صح47اأحد ال�صامريّة17
الف�صحالف�صح58اأحد الأعمى24
الثانية للعن�رصةال�صعود610اأحد اآباء املجمع امل�صكوينّ الأّول31

ران
حزي

العن�رصة العن�رصةللعيدللعيداأحد العن�رصة7
)مزدوجة(

14
الأحد )1( بعد العن�رصة

اأحد جميع القّدي�صني
الأحد )1( من متّى 
اأحد جميع القّدي�صني

أيّها الرب 81 ا
أفتح فميالبارئ ا

يا �صفيعة 12الأحد )2( من متّىالأحد )2( بعد العن�رصة21
أفتح فميامل�صيحينّي ا

يا �صفيعة 23الأحد )3( من متّىالأحد )3( بعد العن�رصة28
أفتح فميامل�صيحينّي ا
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�سبكة الف�سح لل�سنة امليالدّية 2020 
حنالإجنيلالر�صالةاليومال�صهر

الل

ثينا
الكاطافا�صياتالقنداقاإيو

ـوز
تـّمـ

أثنا�صيو�س الآثو�صّي5 أفتح فمييا �صفيعة امل�صيحينّي34الأحد )4( من متّىالبارّ ا ا
أفتح فمييا �صفيعة امل�صيحينّي45الأحد )5( من متّىالأحد )5( بعد العن�رصة12 ا
أفتح فمييا �صفيعة امل�صيحينّي56اآباء املجمع امل�صكوينّ الرابع19 ا
أفتح فمييا �صفيعة امل�صيحينّي67الأحد )7( من متّىالأحد )7( بعد العن�رصة26 ا

اآب

التجلّيالتجلّي78الأحد )8( من متّىالأحد )8( بعد العن�رصة2
ال�صليبالتجلّي89الأحد )9( من متّىالأحد )9( بعد العن�رصة9

رقاد ال�صيّدةرقاد ال�صيّدة110الأحد )10( من متّىالأحد )10( بعد العن�رصة16
رقاد ال�صيّدةرقاد ال�صيّدة211الأحد )11( من متّىالأحد )11( بعد العن�رصة23
ال�صليبميالد ال�صيّدة31الأحد )12( من متّىالأحد )12( بعد العن�رصة30

ول
اأيل

ال�صليبميالد ال�صيّدة42الأحد )13( من متّىالأحد )13( بعد العن�رصة6
ال�صليبالتجديد53الأحد قبل رفع ال�صليب الكرمي املحيي13
ال�صليبال�صليب64الأحد بعد رفع ال�صليب الكرمي املحيي20
أفتح فمييا �صفيعة امل�صيحينّي75الأحد )1( من لوقاالأحد )16( بعد العن�رصة27 ا

ّول
 الأ

رصين
ت�

أفتح فمييا �صفيعة امل�صيحينّي86الأحد )2( من لوقاالأحد )17( بعد العن�رصة4 ا

 اأحد اآباء املجمع امل�صكوين ال�صابع11
أفتح فمييا �صفيعة امل�صيحينّي17)الأحد 4 من لوقا( * ا

أفتح فمييا �صفيعة امل�صيحينّي28القّدي�س لوقا الإجنيلّي18 ا
أفتح فمييا �صفيعة امل�صيحينّي39الأحد )6( من لوقاالأحد )20( بعد العن�رصة25 ا

اين
 الث

رصين
ت�

قزما وداميانو�س املاقتا 1
أفتح فمييا �صفيعة امل�صيحينّي410الأحد )5( من لوقاالف�ّصة ا

رئي�صا املالئكة ميخائيل 8
دخول ال�صيّدةدخول ال�صيّدة511الأحد )7( من لوقاوجربائيل

دخول ال�صيّدةدخول ال�صيّدة61الأحد )8( من لوقاالأحد )23( بعد العن�رصة15
للميالددخول ال�صيّدة72الأحد )9( من لوقاالأحد )24( بعد العن�رصة22
للميالدتقدمة امليالد83الأحد )13( من لوقاالأحد )25( بعد العن�رصة29

ّول
 الأ

ون
كان

للميالدتقدمة امليالد14الأحد )10( من لوقاالقّدي�س نيقولو�س6

الأحد )29( بعد العن�رصة 13
)الأجداد(

الأحد )11( من لوقا 
للميالدتقدمة امليالد25)الأجداد(

 الأحد قبل ميالد ربّنا وخملّ�صنا ي�صوع امل�صيح20
للميالدتقدمة امليالد36 باجل�صد )الآباء(

أّول 27 القّدي�س ا�صتفانو�س ا
ال�صهداء

الأحد بعد ميالد ربّنا 
وخملّ�صنا ي�صوع امل�صيح 

باجل�صد
الثانية للميالدامليالد47

*  مالحظة: نتابع على التوايل قراءة اأناجيل بحر الأ�صبوع بعد الأحد )2( من لوقا حتّى اأناجيل الأ�صبوع )12( من لوقا. 
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17 �صهر كانون الثاين

�صهر كانون الثاين
اأّيامه.واحد.وثالثون

�ساعات.نهاره.ع�سر.�ساعات،.و�ساعات.ليله.اأربع.ع�سرة.�ساعة

اأبينا  وتذكار  باجل�صد،  امل�صيح  ي�صوع  ربّنا  ختانة  عيد  الأربعاء:   -1
قي�رشيّة  اأ�صاقفة  رئي�س  الكبري  با�صيليو�س  القّدي�صني  يف  اجلليل 
القّدي�س  والد  النزينزي  غريغوريو�س  والقّدي�س  كبادوكيّة، 

غريغوريو�س الالهوتي
للرجل" "طوبى  الغروب:  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة   يف 
إليك �رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات: 3  )3 مزامري(. على "يا رّب ا
للعيد، 3 للقّدي�س، ذوك�صا للقّدي�س، كانني للعيد. الإي�صوذن باملبخرة. 
"يا نوًرا بهيًّا". الربوكيمنن اليومّي. القراءات. الأبو�صتيخن: للقّدي�س، 
الطروباريات:  الآن تطلق عبدك...  للعيد.  للقّدي�س، كانني  ذوك�صا 
للقّدي�س، ذوك�صا تعاد، كانني للعيد. اخلتم بعبارة العيد: "يا َمْن تَنَاَزَل 

نا...". ، لأْجليِ َخال�صيِ نيِ ، يف اليوميِ الثاميِ لأْن يُْخَتَ باجل�َصديِ
كانني  تُعاد،  ذوك�صا  للقّدي�س،  الطروباريّات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
للعيد.  والكانني  للقّدي�س،  والثانية  الأوىل  الكاث�صماطات:  للعيد. 
للعيد.  كانني  تُعاد،  ذوك�صا  للقّدي�س،  الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون. 
�صبابي...".  "منذ  الرابع  اللحن  من  الأوىل  الأنديفونا  الأنافثمي: 
إّن فمي يتكلّم باحلكمة...". ا�صتيخن: "اإ�صمعوا هذا يا  الربوكيمنن: "ا
َحر: للقّدي�س با�صيليو�س )يو 10: 1 – 9(،  جميع الأمم...". اإجنيل ال�صَّ
املزمور 50 )درًجا(، ذوك�صا "ب�صفاعات رئي�س الكهنة وطلباته..."، 
كانني "ب�صفاعات والدة الإله..."، وعلى "يا رحيم...": الإيذيوميال 
العيد  قانون  القوانني:  �صفتيك...".  على  النعمة  ان�صكبت  "لقد 
إلهنا املجد لك"، وقانون القّدي�س وا�صتيخن  وا�صتيخن "املجد لك يا ا
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�صهر كانون الثاين18

"يا قّدي�س اهلل ت�صّفع فينا". بعد الأودية الثالثة: الكاث�صماطات للقّدي�س، 
ذوك�صا للقّدي�س، كانني للعيد. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت 
للقّدي�س، ثّم ال�صنك�صار اليومّي. الكاطافا�صيات: للظهور مزدوجة. 
على "لوالدة الإله": ل نرتّل "يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم..."، بل 
نرتّل التا�صعة: 4 للعيد، 4 للقّدي�س مع التعظيمات. الإك�صاب�صتالري: 
كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقّدي�س،   4 الإينو�س:  وللعيد.  للقّدي�س 
الرّب  "اأيّها  العيد:  بطروباريّة  وتختم  كربى.  ذوك�صولوجيا  للعيد. 

اجلزيل التحنّن...".
يف القّدا�س الإلهّي، قّدا�س القّدي�س با�صيليو�س الكبري. الأنديفونات 
"هلّموا  الإي�صوذيكون:  للعيد.  الإي�صوذن:  طروباريّة  للعيد. 
لن�صجد... يا من اختت باجل�صد...". الطروباريّات بعد الإي�صوذن: 
للعيد، للقّدي�س، ول�صاحب الكني�صة. القنداق للعيد. الرتي�صاجيون: 
الإجنيل   .)12  –  8  :2 )كو  للقّدي�س  الر�صالة  اهلل...".  "قّدو�س 
الربايا  إّن  "ا ة":  "خا�صّ – 52(. على   40 ،21 – للعيد )لو 2: 20 
إذا اأراد املتقّدم يرتِّل،  باأ�رشها...". بعد "ولتكن مراحم الإله العظيم"، ]ا
ْم  كاملعتاد كما يف كّل عيد، امليغاليناريون للقّدي�س )باللحن 2(: "لنَُكرِّ
ال�صماويَّة،  ، وامْلُظهَر الأ�صياءَ  جميُعنا با�صيليو�َس الكبريَ، خادَم امل�صيحيِ
الكبادوكينّي"[.  َّةيِ  قَيْ�رَشي الّذي من  ال�صاطَع  ، والكوكَب  ال�صيّديِ وفقيَه 
اأهلل  يا  "خلّ�س  بعد  ال�صموات...".  من  الرّب  "�صبّحوا  كينونيكون: 

�صعبك"، وعو�ًصا من "قد نظرنا": "اأيّها الرّب اجلزيل التحنّن...".
أ�س ال�صنة( فتكون على ال�صكل الآتي: بعد  اأّما طلبة الأنديكتي )را
"بركة الرّب ورحمته"، نرتّل الطروباريّة الآتية: "يا مبدع اخلليقة...". 
ثّم طلبة الأنديكتي بح�صب كتاب خدمة الكاهن. اخلتم كما يف �صالة 

امل�صاء.

2- اخلمي�س: تقدمة عيد الظهور الإلهّي، تذكار القّدي�س �صلب�صرتُ�س 
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19 �صهر كانون الثاين

بابا رومية، والباّر �صريافيم �صاروف�صكي
اخلدمة بح�صب كتاب امليناون.

إ�صتعّدي يا زبولون...". الر�صالة للقّدي�س �صلب�صرتُ�س  الطروباريّة: "ا
)عب 5: 4 - 10(. الإجنيل للقّدي�س اأي�صاً )يو 3: 1 - 15(.

"بواجب  بعد  للتقدمة  النوم  �صالة  قانون  برتتيل  نبتدئ  النوم  �صالة  يف  مالحظة:   *
ال�صتئهال"، كما يف كّل يوم حتى م�صاء 4 من ال�صهر احلايل.

وال�صهيد  مالخيا،  النبي  تذكار  الظهور،  بارامون  اجلمعة:   -3
غورديو�س *يُ�صمح باأكل الزفرين*

مع  امليناون.  كتاب  بح�صب  الغروب  خدمة  الغروب،  �صالة  يف 
الطروباريّة "ا�صتعّدي يا زبولون".

امليناون. مع الطروباريّة  اخلدمة بح�صب كتاب  َحر،  يف �صالة ال�صَّ
"ا�صتعّدي يا زبولون". والقنداق "اليوم ح�رش الرّب". الر�صالة للجمعة 
من الأ�صبوع 29 بعد العن�رشة )عب 7: 18 - 25(. الإجنيل للجمعة 

من الأ�صبوع 16 من لوقا )مر 13: 1 - 9(.
نتّمم يف هذا اليوم خدمة ال�صاعات امللوكيّة للظهور، مع الطروباريّة 
"ا�صتعّدي يا زبولون". والقنداق "اليوم ح�رش الرّب". وبعد التا�صعة، 

تختم ال�صالة.
مع  اليوميّة  الغروب  ترتّل  الغروب،  �صالة  يف  اجلمعة(  )م�صاء 
الطروباريّة "ا�صتعّدي يا زبولون"، ذوك�صا "اأيّها الر�صل القّدي�صون"، 

كانني "ا�صتعّدي يا زبولون".

ال�صبعني،  للر�صل  تذكار جامع  الإلهّي:  الظهور  قبل عيد  ال�صبت   -4
والباّر ثيوكتي�صت�س

يف  كما  امل�صاء.اخلدمة  يف  كما  الطروباريّات  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
كتاب امليناون.
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يف القّدا�س الإلهّي، القنداق: "اليوم ح�رش الرّب". الر�صالة لل�صبت 
قبل عيد الظهور الإلهّي )1 تي 3: 13 – 16، 4: 1 – 5(. الإجنيل 
كينونيكون:   .)9  –  1  :13 )مر  الإلهّي  الظهور  عيد  قبل  لل�صبت 

"طوبى ملن اخرتتهم وقبلتهم...". "قد نظرنا".

ثيومبتو�س  ال�صهيَدين  تذكار  الإلهّي:  الظهور  عيد  قبل  الأحد   -5
وثيونا�س، والباّرة �صنكليتيكي

اللحن 4 – الإيوثينا 7
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة،  ا�صتيخونات: 6  إليك �رشخت": من�صك 10  ا رّب  "يا  على 
ذوك�صا  احلايل(.  ال�صهر   2 )من  ونهتف..."  "لن�صبق  للتقدمة   4
 .)4 )اللحن  للقيامة  كانني  احلايل(،  ال�صهر   2( احلّق"  امل�صيح  إّن  "ا
إّن  "ا كانني  ذوك�صا  احلايل(،  ال�صهر   3( الأبو�صتيخن:  الإي�صوذن. 
للتقدمة  للقيامة، ذوك�صا كانني  الطروباريّات:  يتقّدم".  إلهنا  ا امل�صيح 

إّن نهر الأردّن...". اخلتم بعبارة القيامة. "ا
كانني  تُعاد،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
للتقدمة. الكاث�صماطات:للقيامة، وكّل كانني للتقدمة. الإفلوجيطارية 
قد  إذ  "ا  ،7 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والأنافثمي  والإيباكويي 
راأينا"، املزمور 50 )ترتياًل(، وي�صري تقبيل الإجنيل، فيخرج الكاهن 
من الباب امللوكّي اإىل و�صط الكني�صة عند "لأنّك قد اأحببت احلّق..."، 
وهكذا يُ�صنع يف كّل الآحاد التي يتلى فيها اإجنيل الإيوثينا من عن ميني 
ال�صهر احلايل(. وال�صتيخن:  للقيامة وللتقدمة )5  القوانني:  املائدة. 
إلهنا املجد لك". بعد الأودية الثالثة: القنداق والبيت  ا "املجد لك يا 
للقيامة ثّم الكاث�صما للتقدمة )5 ال�صهر احلايل(. بعد الأودية ال�صاد�صة: 
الكاطافا�صيّات:  اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم  للتقدمة،  والبيت  القنداق 
من  "يا  الإله":  "لوالدة  على  القادر".  الرّب  إّن  "ا للظهور  الأوىل 
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وللتقدمة للقيامة  الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم".  من  اأكرم   هي 
 4 للقيامة،   4 الإينو�س:  الب�رش".  املحّب  "اأيّها  احلايل(  ال�صهر   2(
يوحنّا  "يا  ذوك�صا  احلايل(،  ال�صهر   2 الإينو�س  )اأبو�صتيخن  للتقدمة 
هي  "اأنت  كانني  احلايل(،  ال�صهر   2 الإينو�س  )اأبو�صتيخن  ال�صابغ" 

الفائقة". ذك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س للعامل...".
القنداق:  الفم،  الذهبّي  يوحنّا  القّدي�س  قّدا�س  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
للتقدمة "اليوم ح�رش الرّب يف جماري الأردّن". الر�صالة لالأحد الذي 
قبل عيد الظهور )2 تي 4: 5 – 8(. الإجنيل لالأحد الذي قبل عيد 
الظهور )مر 1: 1 - 8(. كينونيكون: "�صبّحوا الرّب". بعد "خلّ�س 
يا اأهلل �صعبك":  "قد نظرنا". وبعد "ليكن ا�صم الرّب مبارًكا"، نرتّل 
الإيذيوميالت باللحن 8: "�صوت الرّب على املياه...". ونقيم �صالة 
"يا من تنازل لأن يعتمد  تقدي�س املياه الكبري، كالعادة. اخلتم للعيد: 

من يوحنّا يف الأردن لأجل خال�صنا...".
إّل باخلمر والزيت. * مالحظة: ن�صوم يف هذا اليوم �صوماً كامالً عن الزفرين، ول يُ�صمح ا

إلهنا وخملّ�صنا ي�صوع امل�صيح 6- الإثنني: عيد الظهور الإلهّي لربّنا وا
رّب  "يا  على  الغروب،  مزمور  بعد  الكربى:  الغروب  �صالة  يف 
إليك �رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات للعيد، ذوك�صا كانني للعيد.  ا
ترتيل  القراءات.  )ترتياًل(.  بهيًّا"  نوًرا  "يا  بالإجنيل.  الإي�صوذن 
حاًل:  ع�رشة،  الثالثة  القراءة  بعد  ال�صتيخونات.  مع  الطروباريات 
الر�صالة ل�صالة امل�صاء )1 كو 9: 19 – 27(. الإجنيل ل�صالة امل�صاء )لو 
3: 1 – 18(. وباقي خدمة الغروب كالعادة. الليتني. الأبو�صتيخن: 
للعيد، ذوك�صا كانني للعيد. الطروباريّات: للعيد )ثالثًا(. اخلتم بعبارة 

العيد: "يا من تنازل لأن يعتمد من يوحنا يف الأردن…".
الكاث�صماطات:  )ثالثًا(.  للعيد  الطروباريّات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
للعيد.  الثالثة  الكاث�صما  ثّم  البوليئيليون،  للعيد،  والثانية  الأوىل 
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�صهر كانون الثاين22

�صبابي...".  "منذ  الرابع  اللحن  من  الأوىل  الأنديفونا  الأنافثمي: 
اإجنيل  الوراء".  اإىل  رجع  والأردن  فهرب  راأى  "البحر  الربوكيمنن: 
َحر: للعيد )مر 1: 9 – 11(، )يُقراأ من الباب امللوكي، ول ي�صري  ال�صَّ
"لتبتهج  ذوك�صا  )قراءة(،   50 املزمور  لالإجنيل(،  تقبيل  قراءته  بعد 
"يا رحيم": الإيذيوميال  تُعاد، وعلى  باأ�رشها..."، كانني  الربايا  اليوم 
إّن الإله الكلمة...". القوانني: قانونا العيد من دون ا�صتيخن. بعد  "ا
إيباكويي العيد. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت  الأودية الثالثة: ا
"لوالدة  للعيد وال�صنك�صار. الكاطافا�صيّات: للظهور مزدوجة. على 
الأودية  نرتّل  بل  ال�صريوبيم"،  من  اأكرم  هي  من  "يا  نرتّل  ل  الإله": 
التا�صعة مع تعظيماتها. الإك�صاب�صتالري: للعيد )ثالثًا(. الإينو�س: 6 

للعيد، ذوك�صا للعيد، كانني للعيد. ذك�صولوجيا كربى.
على  الرّب  "�صوت  الثامن:  باللحن  الإيذيوميالت  نرتّل  ثّم 
املياه...". ونتّمم �صالة تقدي�س املياه الكبري، للمّرة الثانية، كما هي 
يا  "باعتمادك  الطروباريّة:  ثّم  من  الكاهن.  قنداق  كتاب  يف  واردة 

رّب...".
يف القّدا�س الإلهّي، قّدا�س القّدي�س با�صيليو�س الكبري. الأنديفونات: 
للعيد. الإي�صوذيكون: "مبارك الآتي با�صم الرّب، اهلل الرّب ظهر لنا، 
خلّ�صنا يا ابن اهلل، يا من اعتمد من يوحنا يف الأردن...". القنداق: 
للعيد. وعو�ًصا من الرتي�صاجيون: "اأنتم الذين بامل�صيح اعتمدمت...". 
الر�صالة للعيد )تي 2: 11 – 14، 3: 4 – 7(. الإجنيل للعيد )مت 
إّن الربايا باأ�رشها...". كينونيكون:  ة": "ا 3: 13 – 17(. على "خا�صّ
"لقد ظهرت نعمة اهلل...". بعد "خلّ�س يا اأهلل �صعبك": "باعتمادك يا 
رّب"، عو�ًصا من "قد نظرنا". اخلتم للعيد: "يا من تنازل لأن يعتمد 

من يوحنّا يف الأردن لأجل خال�صنا...".

7- الثالثاء: تذكار جامع للنبي ال�صابق يوحنّا املعمدان

dipticha ANTAKIA TIPICON2 2020.indd   22 11/8/2019   3:19:58 PM



23 �صهر كانون الثاين

إليك  ا رّب  "يا  على  الغروب،  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
ذوك�صا  لل�صابق،   3 للعيد،   3 ا�صتيخونات:   6 من�صك  �رشخت": 
)باللحن  الربوكيمنن  الإي�صوذن،  وبعد  للعيد.  كانني  لل�صابق، 
ا�صتيخوناته.  مع  الأر�س..."،  ويف  ال�صماء  يف  إلهنا  "ا للعيد:   )7
الأبو�صتيخن: لل�صابق، ذوك�صا لل�صابق، كانني للعيد. الطروباريّات: 

للعيد، ذوك�صا لل�صابق، كانني للعيد. اخلتم بعبارة العيد.
َحر، بعد "اأهلل الرّب ظهر لنا..."، الطروباريّات: كما  يف �صالة ال�صَّ
إّن اإ�رشائيل..."، وال�صتيخن: "املجد  يف امل�صاء. القوانني: الثان للعيد "ا
إلهنا، املجد لك". وقانون ال�صابق، ال�صتيخن: "يا �صابق امل�صيح  لك، يا ا
إّن اإ�رشائيل..." )الثانية للظهور(. على  ت�صّفع فينا". الكاطافا�صيّات: "ا
بل  ال�صريوبيم..."،  من  اأكرم  هي  من  "يا  نرتّل  ل  الإله"،  "لوالدة 
فقط،  الثان  القانون  من  تعظيماتها  مع  للعيد  التا�صعة  الأودية  نرتّل 
ت�صّفع  امل�صيح  �صابق  "يا  ال�صتيخن  مع  ال�صابق  قانون  من  التا�صعة  ثّم 
فينا". الإك�صاب�صتالري: لل�صابق ثّم للعيد. الإينو�س: 6 للعيد، ذوك�صا 

لل�صابق، كانني للعيد. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة لل�صابق.
للعيد.  الإي�صوذن:  للعيد.  الأنديفونات:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
وعو�ًصا من الرتي�صاجيون: "اأنتم الذين بامل�صيح اعتمدمت...". الر�صالة 
 .)34  –  29  :1 )يو  لل�صابق  الإجنيل   .)8  –  1  :19 )اأع  لل�صابق 
)تا�صعة  العقل..."  الفائق  ميالدك  لَعجائب  يا  ة...":  "خا�صّ على 
العيد الثانية(. كينونيكون: "تذكار ال�صّديق...". بعد "خلّ�س يا اأهلل 
�صعبك"، وعو�ًصا من "قد نظرنا": "باعتمادك يا رّب...". اخلتم كما 

يف امل�صاء.

8- الأربعاء: تذكار الباّرة دومنيكة، والباّر جرج�س اخلوزيبي
الر�صالة لالأربعاء من الأ�صبوع 30 بعد العن�رشة )عب 10: 1 – 18(.
الإجنيل ملا بعد عيد الظهور الإلهّي يف 8 كانون الثان )يو 3: 22 – 33(.
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9- اخلمي�س: تذكار ال�صهيد بوليفكت�س، والباّر اف�صرتاتيو�س
الر�صالة لل�صهيد )2 تي 2: 1 – 10(.

الإجنيل ملا بعد عيد الظهور الإلهّي يف 9 كانون الثان )مر 1: 9 – 15(.

10- اجلمعة: تذكار القّدي�س غريغوريو�س اأ�صُقف ني�ص�س، والقّدي�س 
دومتيانو�س اأ�صُقف مليطة

الر�صالة للقّدي�س )اأف 4: 7 – 13(.
الثان كانون   10 يف  الإلهّي  الظهور  عيد  بعد  ملا   الإجنيل 

)يو 3: 19 – 22(.

والباّر  الأديرة،  رئي�س  ثيودو�صيو�س  الباّر  تذكار  ال�صبت:   -11
ڤيتاليو�س

غروب كبري و�َصَحر ممتاز
للرجل" "طوبى  الغروب:  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة   يف 

إليك �رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات: 3  )3 مزامري(. على " يا رّب ا
برو�صوميّات للباّر ونعيدها، ذوك�صا للباّر، كانني للظهور. الإي�صوذن. 
الربوكيمنن اليومّي. القراءات للباّر. الأبو�صتيخن: للظهور، ذوك�صا 
تُعاد، كانني  للقّدي�س، ذوك�صا  للباّر، كانني للظهور. الطروباريّات: 

للعيد. اخلتم بعبارة الظهور.
الكاث�صماطات  امل�صاء.  يف  كما  الطروباريّات  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
للباّر،  الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون.  اليوميّة.  الأوىل والثانية للظهور 
ذوك�صا كانني للظهور كما يف كتاب امليناون. الأنافثمي: الأنديفونا 
بني  "كرميٌ  الربوكيمنن  �صبابي...".  "منذ  الرابع  اللحن  من  الأوىل 
املزمور 50 )درًجا(، ذوك�صا  للباّر،  َحر  ال�صَّ اإجنيل  الرّب...".  يدي 
الإله..."،  والدة  "ب�صفاعات  كانني  وطلباته..."،  بارَِّك  "ب�صفاعات 
واحد  قانون  القوانني:  للباّر.  الإيذيوميال  رحيم...":  "يا  وعلى 
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للظهور وقانون الباّر. بعد الأودية الثالثة: كاث�صما للقّدي�س، ذوك�صا 
ثّم  للباّر،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  للظهور.  كانني 
"لوالدة  على  للظهور.  الأوىل  الكاطافا�صيّات:  اليومّي.  ال�صنك�صار 
الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم...".  من  اأكرم  هي  من  "يا  الإله": 
للظهور.  كانني  للباّر،  ذوك�صا  للباّر،   4 الإينو�س:  وللظهور.  للباّر 

ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للباّر.
يف القّدا�س الإلهّي، الأنديفونات: للظهور. الطروباريّة: للظهور. 
الإي�صوذيكون: للظهور. الطروباريّات: للظهور، للقّدي�س، ل�صاحب 
الكني�صة. القنداق: للظهور. الر�صالة لل�صبت بعد عيد الظهور الإلهّي 
)اأف 6: 10 – 17(. الإجنيل لل�صبت بعد عيد الظهور الإلهّي )مت 
4: 1 – 11(. على خا�صة: بواجب ال�صتئهال. كينونيكون: "تذكار 

ال�صّديق...". اخلتم كما يف امل�صاء.

تتيان  ال�صهيدتني  تذكار  الإلهّي:  الظهور  عيد  بعد  الأحد   -12
إف�صتاثيا، والباّر فيلوثاو�س الأنطاكّي ال�صهيد وا

اللحن 5 – الإيوثينا 8
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة   6 ا�صتيخونات:   10 من�صك  �رشخت":  إليك  ا رّب  "يا  على 
)اللحن 5(، 4 للعيد )قطع العيد اليوميّة(، ذوك�صا للعيد: "اأيّها الرّب 
ملا اآثرَت..." )ليتني العيد(، كانني للقيامة )اللحن 5(. الأبو�صتيخن: 
للقيامة، ذوك�صا كانني للعيد: "اليوم اخلليقة ت�صتنري..." )ليتني العيد(. 
العيد  بعبارتَي  اخلتم  للعيد.  كانني  ذوك�صا   ، للقيامة  الطروباريّات: 

والقيامة.
كانني  تُعاد،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
الإفلوجيطارية  للعيد.  كانني  وكّل  للقيامة،  الكاث�صماطات:  للعيد. 
قد  إذ  "ا  .8 الإيوثينا  َحر  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والأنافثمي  والإيباكويي 
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)القانون  وللعيد  للقيامة،  القوانني:  )ترتيالً(.   50 املزمور  راأينا". 
بعد  للعيد.  الكاث�صما  ثّم  للعيد  القنداق  الثالثة:  الأودية  بعد  الأّول(. 
إّن  "ا الكاطافا�صيّات:  للقيامة.  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية 
اإ�رشائيل" )الثانية للظهور(. على "لوالدة الإله": "يا من هي اأكرم من 
ال�صريوبيم". الإك�صاب�صتالري: للقيامة، وللعيد. الإينو�س: 4 للقيامة، 
كانني   ،8 الإيوثينا  ذوك�صا  اليومّي(،  َحر  ال�صَّ )اأبو�صتيخن  للعيد   4

"اأنت هي الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
من  اعتمد  من  "يا  مع  العيد  اأنديفونات  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
يوحنا...". الإي�صوذيكون للعيد مع "خلّ�صنا يا ابن اهلل يا من قام..."، 
للعيد.  القنداق:  الطروباريّات.  وبقيّة  القيامة  طروباريّة  ثّم  ومن 
 .)13 – الإلهّي )اأف 4: 7  الظهور  الذي بعد عيد  الر�صالة لالأحد 
الإجنيل لالأحد الذي بعد عيد الظهور الإلهّي )مت 4: 12 – 17(. 
من  الرّب  "�صبّحوا  كينونيكون:  ال�صتئهال.  بواجب  خا�صة:  على 
اخلتم  نظرنا...".  "قد  �صعبك...":  اأهلل  يا  "خلّ�س  بعد  ال�صموات". 

كما يف امل�صاء.

والباّر  وا�صرتاتونيك�س،  اأرميل�س  ال�صهيَدين  تذكار  الإثنني:   -13
مك�صيمو�س )كف�صوكاليفيا(

الر�صالة لالإثنني من الأ�صبوع 31 بعد العن�رشة )عب 11: 17 – 31(.
الثان ك��ان��ون   13 يف  الإل��ه��ّي  الظهور  عيد  بعد  مل��ا   الإجن��ي��ل 

)لو 20: 1 – 8(.

14- الثالثاء: وداع عيد الظهور الإلهّي، وتذكار الآباء املقتولني يف 
�صيناء ورايثو

ترتيبها  ح�صب  َحر  وال�صَّ امل�صاء  �صالة  يف  جميعها  اخلدمة  ترتّل 
َحر.  ال�صَّ واإجنيل  والبوليئيليون  والليتني  القراءات  العيد، خال  يوم  يف 
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 الر�صالة للثالثاء من الأ�صبوع 31 بعد العن�رشة )عب 12: 25 – 27،
متّى من   13 الأ�صبوع  من  للثالثاء  الإجنيل   .)25  -  22  :13 

)مر 3: 13 – 21(. وعلى خا�صة: عظمي يا نف�صي... يا لعجائب 
ميالدك... )الثانية للعيد(.

ين بول�س الثيبي ويوحنّا الكوخي 15- الأربعاء: تذكار البارَّ
الر�صالة للباّرين )غل 5: 22 – 26، 6: 1 – 2(.

الإجنيل للباّرين )لو 12: 32 – 40(.
*مالحظة: من هذا اليوم ولغاية 9 �صباط، نبتدئ برتتيل كاطافا�صيّات دخول ال�صيّد اإىل 

الهيكل والقنداق "يا مَن مبولِدَك...".

ال�صهيد  وتذكار  املكّرمة،  بطر�س  ل�صل�صلة  ال�صجود  اخلمي�س:   -16
دم�صكينو�س

الر�صالة للقّدي�س )اأع 12: 1 – 11(.
الإجنيل للقّدي�س )يو 21: 14 – 25(.

17- اجلمعة: تذكار القّدي�س اأنطونيو�س الكبري معلّم الربيّة، وال�صهيد 
إيوانينا( جاورجيو�س اجلديد )ا

غروب كبري و�َصَحر ممتاز
للرجل" "طوبى  الغروب:  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة   يف 
إليك �رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات للباّر،  )3 مزامري(. على " يارّب ا
ذوك�صا للباّر، كانني للقيامة بلحن الذوك�صا )اللحن 6(. الإي�صوذن. 
الربوكيمنن اليومّي. القراءات للباّر. الليتني وك�رش اخلبزات اخلم�س. 
بلحن  القيامة  ثيوطوكيّة  كانني  للباّر،  ذوك�صا  للباّر،  الأبو�صتيخن: 
تُعاد،  ذوك�صا  للباّر،  الطروباريّات  عبدك.  تطلق  الآن  الذوك�صا. 

إّن ال�رشّ اخلفّي" )اللحن 4(. كانني "ا
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الكاث�صماطات  امل�صاء.  يف  كما  الطروباريّات  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
الأنديفونا  الأنافثمي:  للباّر.  الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون.  للباّر. 
بني  "كرميٌ  الربوكيمنن  �صبابي...".  "منذ  الرابع  اللحن  من  الأوىل 
املزمور 50 )درًجا(، ذوك�صا  للباّر،  َحر  ال�صَّ اإجنيل  الرّب...".  يدي 
الإله..."،  والدة  "ب�صفاعات  كانني  وطلباته..."،  بارَِّك  "ب�صفاعات 
وللباّر.  لل�صيّدة  القوانني:  للباّر.  الإيذيوميال  رحيم...":  "يا  وعلى 
بعد  ثيوطوكيّة.  كانني  ذوك�صا  للباّر،  الكاث�صما  الثالثة:  الأودية  بعد 
اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم  للباّر،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية 
الكاطافا�صيّات: لدخول ال�صيّد اإىل الهيكل. على "لوالدة الإله": "يا 
من هي اأكرم من ال�صريوبيم...". الإك�صاب�صتالري: للباّر، ولل�صيّدة. 
ذوك�صولوجيا  لل�صيّدة.  كانني  للباّر،  ذوك�صا  للباّر،   4 الإينو�س: 

كربى. الطروباريّة: للباّر.
الر�صالة  الهيكل.  اإىل  ال�صيّد  القنداق: لدخول  القّدا�س الإلهّي،  يف 
)لو 6: 17 - 21(.  للباّر  الإجنيل   .)21 – للباّر )عب 13: 17 

كينونيكون: "تذكار ال�صّديق...".

اأ�صاقفة  رئي�َصي  وكريلُّ�س  اأثنا�صيو�س  القّدي�َصني  تذكار  ال�صبت:   -18
ال�صكندريّة

غروب كبري و�َصَحر ممتاز
للرجل" "طوبى  الغروب:  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة   يف 

إليك �رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات: 3  )3 مزامري(. على " يارّب ا
كانني  للقّدي�َصني،  ذوك�صا  كريلُّ�س،  للقّدي�س   3 اأثنا�صيو�س،  للقّدي�س 
الربوكيمنن  الإي�صوذن.   .)6 )اللحن  الذوك�صا  بلحن  القيامة  قطعة 
اخلم�س.  اخلبزات  وك�رش  الليتني  للقّدي�َصني.  القراءات  اليومّي. 
الأبو�صتيخن: للقّدي�َصني، ذوك�صا للقّدي�َصني، كانني ثيوطوكيّة القيامة 
كانني  تعاد،  ذوك�صا  للقّدي�َصني،  الطروباريّات  الذوك�صا.  بلحن 
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إيّاكيِ اأيّتها املتو�ّصطة" )اللحن 3(. للقيامة بلحن الذوك�صا "ا
الكاث�صماطات  امل�صاء.  يف  كما  الطروباريّات  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
الأنافثمي:  للقّدي�َصني.  الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون.  للقّدي�َصني. 
الربوكيمنن  �صبابي...".  "منذ  الرابع  اللحن  من  الأوىل  الأنديفونا 
للقّدي�َصني،  َحر  ال�صَّ اإجنيل  العدل...".  يلب�صون  رّب  يا  "كهنتَُك 
املعلَّمني وطلباتهما..."،  "ب�صفاعات  )درًجا(، ذوك�صا  املزمور 50 
كانني "ب�صفاعات والدة الإله..."، وعلى "يا رحيم...": الإيذيوميال 
بعد  كريلُّ�س.  وللقّدي�س  اأثنا�صيو�س  للقّدي�س  القوانني:  للقّدي�َصني. 
للقّدي�َصني،  الكاث�صما  اأثنا�صيو�س،  للقّدي�س  قنداق  الثالثة:  الأودية 
والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  ثيوطوكيّة.  كانني  ذوك�صا 
للقّدي�َصني، ثّم ال�صنك�صار اليومّي. الكاطافا�صيّات: لدخول ال�صيّد اإىل 
ال�صريوبيم...".  من  اأكرم  هي  من  "يا  الإله":  "لوالدة  على  الهيكل. 
للقّدي�َصني،   4 الإينو�س:  ولل�صيّدة.  للقّدي�َصني  الإك�صاب�صتالري: 
ذوك�صا للقّدي�َصني، كانني لل�صيّدة. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: 

للقّدي�َصني.
الهيكل.  اإىل  ال�صيّد  لدخول  القنداق:  ــهــّي،  الإل القّدا�س  يف 
للقّدي�َصني الإجنيل   .)16  –  7  :13 )ع��ب  للقّدي�َصني   الر�صالة 

)مت 5: 14 – 19(. كينونيكون: "تذكار ال�صّديق...".

مكاريو�س  الباّر  تذكار  بر�س(:   10 )الـ  لوقا  من   12 الأحد    -19
امل�رشي، والقّدي�س مرق�س اأ�صقف اأف�ص�س

اللحن 6 – الإيوثينا 9
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 7 للقيامة، 3  على "يا رّب ا
للباّر، ذوك�صا للباّر، كانني للقيامة )اللحن 6(. الإي�صوذن. الربوكيمنن 
اليومّي. القراءات للباّر. الأبو�صتيخن: للقيامة، ذوك�صا للباّر، كانني 
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ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات:  الذوك�صا.  بلحن  القيامة  ثيوطوكيّة 
للباّر، كانني ثيوطوكيّة القيامة )اللحن 1(.

َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
َحر:  للقيامة. الإفلوجيطارية والإيباكويي والأنافثمي للحن. اإجنيل ال�صَّ
الأودية  بعد  للقيامة.  القوانني:  يليها.  راأينا" وما  قد  إذ  "ا الإيوثينا 9. 
الكاطافا�صيّات:  ال�صنك�صار.  ثّم  للقيامة،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة: 
لدخول ال�صيّد اإىل الهيكل. على "لوالدة الإله": "يا من هي اأكرم من 
للقيامة، وللباّر، ولل�صيّدة. الإينو�س:  ال�صريوبيم". الإك�صاب�صتالري: 
للقيامة، ذوك�صا الإيوثينا 9، كانني "اأنت هي الفائقة". ذوك�صولوجيا 

كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
الر�صالة  الهيكل.  اإىل  ال�صيّد  القنداق: لدخول  القّدا�س الإلهّي،  يف 
لالأحد 29 بعد العن�رشة )كو 3: 4 - 11(. الإجنيل لالأحد 12 من 

لوقا )لو 17: 12 - 19(.

إف�صابيو�س إفتيميو�س الكبري، وال�صهيد ا 20- الإثنني: تذكار الباّر ا
غروب كبري و�َصَحر ممتاز

إليك  ا رّب  "يا  على  الغروب:  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
�رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات للباّر، ذوك�صا للباّر، كانني للقيامة 
اليومي.  الربوكيمنن  الإي�صوذن.   .)3 )اللحن  الذوك�صا  بلحن 
ثيوطوكيّة  للباّر، كانني  للباّر، ذوك�صا  الأبو�صتيخن:  للباّر.  القراءات 
كانني  تُعاد،  ذوك�صا  للباّر،  الطروباريّات:  الذوك�صا.  بلحن  القيامة 

إّن ال�رشّ اخلفّي" )اللحن 4(. "ا
الكاث�صماطات  امل�صاء.  يف  كما  الطروباريّات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
الأنديفونا  الأنافثمي:  للباّر.  الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون.  للباّر. 
بني  "كرميٌ  الربوكيمنن  �صبابي"…،  "منذ  الرابع  اللحن  من  الأوىل 
املزمور 50 )درًجا(، ذوك�صا  للباّر،  َحر  ال�صَّ اإجنيل  الرّب...".  يدي 
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الإله"…،  والدة  "ب�صفاعات  كانني  وطلباته..."،  بارَِّك  "ب�صفاعات 
بعد  وللباّر.  لل�صيّدة  القوانني:  للباّر.  الإيذيوميال  رحيم":  وعلى"يا 
بعد  ثيوطوكيّة.  كانني  ذوك�صا  للباّر،  الكاث�صما  الثالثة:  الأودية 
اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم  للباّر،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية 
الإله":  "لوالدة  على  الهيكل.  اإىل  ال�صيّد  لدخول  الكاطافا�صيّات: 
واأي�ًصا  للباّر،  الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم".  من  اأكرم  هي  من  "يا 
لل�صيّدة.  كانني  للباّر،  ذوك�صا  للباّر،   4 الإينو�س:  ولل�صيّدة.  للباّر، 

ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة للباّر.
الر�صالة  الهيكل.  اإىل  ال�صيّد  القنداق: لدخول  القّدا�س الإلهّي،  يف 
 .)21  –  17  :6 )لو  للباّر  الإجنيل   .)15  –  6  :4 كو   2( للباّر 

كينونيكون: "تذكار ال�صّديق".

21- الثالثاء: تذكار الباّر مك�صيمو�س املعرتف، وال�صهيد نيوفيط�س
الر�صالة للباّر )يف 1: 12 – 20(.
الإجنيل للباّر )لو 12: 8 – 12(.

اأن�صتا�صيو�س  وال�صهيد  تيموثاو�س،  الر�صول  تذكار  الأربعاء:   -22
الفار�صي

الر�صالة للر�صول )2 تي 1: 3 – 9(.
الإجنيل للر�صول )مت 10: 32 – 38، 19: 27 – 30(.

23- اخلمي�س: تذكار القّدي�س اكليمن�صو�س اأ�صُقف اأنقرة، وال�صهيد 
اأغاثنغلو�س، وديوني�صيو�س الأوملبّي الباّر

الر�صالة للقّدي�س )يف 3: 20 – 21، 4: 1 – 3(.

الإجنيل للقّدي�س )مر 2: 23 – 28، 3: 1 – 2(.

بابيال  وال�صهيد  وخادمتها،  ك�صان  الباّرة  تذكار  اجلمعة:   -24
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الأنطاكي ورفقته
الر�صالة للباّرة )غل 5: 22- 26، 6: 1 – 2(.

 ،24 – )مر 5: 22  متّى  من  الأ�صبوع 14  من  للجمعة  الإجنيل 
.)1 :6 ،43 – 35

اأ�صاقفة  القّدي�س غريغوريو�س الالهوتي رئي�س  25- ال�صبت: تذكار 
الق�صطنطينيّة

غروب كبري و�َصَحر ممتاز
 3( للرجل"  "طوبى  الغروب:  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
ا�صتيخونات   6 من�صك  �رشخت":  إليك  ا رّب  "يا  على  مزامري(. 
)اللحن  الذوك�صا  بلحن  للقيامة  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقّدي�س، 
الليتني  للقّدي�س.  القراءات  اليومّي.  الربوكيمنن  الإي�صوذن.   .)8
للقّدي�س،  ذوك�صا  للقّدي�س،  الأبو�صتيخن:  اخلم�س.  اخلبزات  وك�رش 
للقّدي�س،  الطروباريّات:  الذوك�صا.  بلحن  القيامة  ثيوطوكيّة  كانني 

إّن جربائيل ملّا تفّوه" )اللحن 1(. ذوك�صا تُعاد، كانني "ا
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
للقّدي�س. البوليئيليون. الكاث�صما الثالثة للقّدي�س. الأنافثمي: الأنديفونا 
إّن فمي يتكلّم  الأوىل من اللحن الرابع "منذ �صبابي..."، الربوكيمنن "ا
َحر للقّدي�س. املزمور 50 )درًجا(، ذوك�صا  باحلكمة...". اإجنيل ال�صَّ
والدة  "ب�صفاعات  كانني  وطلباته..."،  الكهنة  رئي�س  "ب�صفاعات 
القوانني:  للقّدي�س.  الإيذيوميال  رحيم...":  "يا  وعلى  الإله..."، 
ذوك�صا  للقّدي�س،  الكاث�صما  الثالثة:  الأودية  بعد  وللقّدي�س.  لل�صيّدة 
كانني ثيوطوكيّة. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت للقّدي�س، ثّم 
ال�صنك�صار اليومّي. الكاطافا�صيّات: لدخول ال�صيّد اإىل الهيكل. على 
"لوالدة الإله": "يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم"، تختم بالكاطافا�صيّة 
للقّدي�س،  واأي�ًصا  للقّدي�س،  الإك�صاب�صتالري:  للدخول.  التا�صعة 
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لل�صيّدة.  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقّدي�س،   4 الإينو�س:  ولل�صيّدة. 
ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للقّدي�س.

الر�صالة  الهيكل.  اإىل  ال�صيّد  القنداق: لدخول  القّدا�س الإلهّي،  يف 
للقّدي�س الإجنيل   .)2  –  1  :8  ،28  –  26  :7 )عب   للقّدي�س 

)يو 10: 9 – 16(. كينونيكون: "تذكار ال�صّديق...".

26- الأحد 15 من لوقا )زّكا(: تذكار الباّر ك�صينوفوند�س مع زوجته 
ماريّا وولديه اأركاديو�س ويوحنّا

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

ثيوطوكيّة.
كانني  تُعاد،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
والإيباكويي  الإفلوجيطارية  للقيامة.  الكاث�صماطات:  ثيوطوكيّة. 
إذ قد  َحر: الإيوثينا 10، "ا والأنافثمي والربوكيمنن للحن. اإجنيل ال�صَّ
الأودية  بعد  للقيامة ولل�صليب ولل�صيّدة.  القوانني:  يليها.  راأينا" وما 
الكاطافا�صيّات:  ال�صنك�صار.  ثّم  للقيامة،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة: 
لدخول ال�صيّد اإىل الهيكل. على "لوالدة الإله": "يا من هي اأكرم من 
للقيامة،  الإينو�س:  ولل�صيّدة.  للقيامة  الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم". 
ذوك�صولوجيا  الفائقة".  هي  "اأنت  كانني   ،10 الإيوثينا  ذوك�صا 

كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
الر�صالة  الهيكل.  اإىل  ال�صيّد  القنداق: لدخول  القّدا�س الإلهّي،  يف 
لالأحد 32 بعد العن�رشة )1 تي 4: 9 - 15(. الإجنيل لالأحد 15 من 
لوقا )لو 19: 1 – 10(. كينونيكون: "�صبّحوا الرّب من ال�صموات".
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الفم،  الذهبي  يوحنّا  القّدي�س  ج�صد  نقل  تذكار  الإثنني:   -27
والقّدي�صة ماركيان

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

)اللحن 8(.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
للقّدي�س. البوليئيليون. الكاث�صما الثالثة للقّدي�س. الأنافثمي: الأنديفونا 
إّن فمي يتكلّم  الأوىل من اللحن الرابع "منذ �صبابي..."، الربوكيمنن: "ا
َحر: للقّدي�س. املزمور 50 )درًجا(. ذوك�صا  باحلكمة...". اإجنيل ال�صَّ
"اليوم تبتهج بالروح جماهري روؤ�صاء الكهنة..."، كانني "ب�صفاعات 
والدة الإله..."، وعلى "يا رحيم...": الإيذيوميال للقّدي�س. القوانني: 
ذوك�صا  للقّدي�س،  الكاث�صما  الثالثة:  الأودية  بعد  وللقّدي�س.  لل�صيّدة 
كانني ثيوطوكيّة. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت للقّدي�س، ثّم 
ال�صنك�صار اليومّي. الكاطافا�صيّات: لدخول ال�صيّد اإىل الهيكل. على 
الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم".  اأكرم من  "يا من هي  الإله":  "لوالدة 
للقّدي�س، كانني  للقّدي�س، ذوك�صا  الإينو�س: 4  للقّدي�س، ولل�صيّدة. 

لل�صيّدة. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للقّدي�س.
الر�صالة  الهيكل.  اإىل  ال�صيّد  القنداق: لدخول  القّدا�س الإلهّي،  يف 
)يو  للقّدي�س  الإجنيل   .)2 –  1 :8 ،28 – للقّدي�س )عب 7: 26 

10: 9 – 16(. كينونيكون: "تذكار ال�صّديق...".
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28- الثالثاء: تذكار الباّر افرام ال�صوري، والباّر بالديو�س
الر�صالة للباّر )غل 5: 22 – 26، 6: 1 – 2(.

الإجنيل للباّر )لو 6: 17 – 21(.

29- الأربعاء: تذكار نقل بقايا ال�صهيد يف الكهنة اإغناطيو�س املتو�ّصح 
باهلل

الر�صالة لل�صهيد )عب 10: 32 – 38(.
الإجنيل لل�صهيد )مر 9: 33 – 41(.

با�صيليو�س  امل�صكونة  معلّمي  الثالثة  الأقمار  تذكار  اخلمي�س:   -30
الكبري وغريغوريو�س الالهوتي ويوحنّا الذهبي الفم، واأّمهاتهم 

إيبوليت�س ال�صهيد بابا رومية ورفقته اآميليا ونونة واأنثو�صة، وا
غروب كبري و�َصَحر ممتاز

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

إّن جربائيل ملّا تفّوه" )اللحن 1(. للقّدي�صني، ذوك�صا تُعاد، كانني "ا
الكاث�صماطات  امل�صاء.  يف  كما  الطروباريّات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
الأنافثمي:  للقّدي�صني.  الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون.  للقّدي�صني. 
الربوكيمنن  �صبابي…"،  "منذ  الرابع  اللحن  من  الأوىل  الأنديفونا 
َحر للقّدي�صني، املزمور 50  إّن فمي يتكلّم باحلكمة…". اإجنيل ال�صَّ "ا
)درًجا(، ذوك�صا "ب�صفاعة معلّمي امل�صكونة…"، كانني "ب�صفاعات 
للقّدي�صني.  الإيذيوميال  رحيم…":  "يا  وعلى  الإله…"،  والدة 
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القوانني: لل�صيّدة وللقّدي�صني. بعد الأودية الثالثة: الكاث�صما للقّدي�صني، 
والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  ثيوطوكيّة.  كانني  ذوك�صا 
ال�صيّد  لدخول  الكاطافا�صيّات:  اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم  للقّدي�صني، 
ال�صريوبيم".  اأكرم من  "يا من هي  الإله":  "لوالدة  الهيكل. على  اإىل 
للقّدي�صني،   4 الإينو�س:  ولل�صيّدة.  للقّدي�صني  الإك�صاب�صتالري: 
ذوك�صا للقّدي�صني، كانني ثيوطوكيّة بلحن الذوك�صا. ذوك�صولوجيا 
.)4 حلن  الثانية  )الطروباريّة  للقّدي�صني  الطروباريّة:  كربى. 

الهيكل.  اإىل  ال�صيّد  لدخول  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
للقّدي�صني الإجنيل   .)16  -  7  :13 )عب  للقّدي�صني   الر�صالة 

)مت 5: 14 - 19(. كينونيكون: "تذكار ال�صّديق…".

الف�ّصة،  العادَمي  ويوحنّا  كري�س  القّدي�َصني  تذكار  اجلمعة:   -31
وال�صهيدة اأثنا�صيّا وبناتها

الر�صالة للقّدي�صني )1 كو 12: 27 – 31، 13: 1 – 8(.
الإجنيل للقّدي�صني )مت 10: 1، 5 – 8(
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�سهر �سباط
اأّيامه.ثمانية.وع�سرون

�ساعات.نهاره.اإحدى.ع�سرة.�ساعة،.و�ساعات.ليله.ثالث.ع�سرة.�ساعة

1- ال�صبت: تقدمة عيد الدخول، وتذكار ال�صهيد تريفن
الر�صالة للقّدي�س )رو 8: 28 – 39(.

الإجنيل للقّدي�س )لو 10: 19 – 21(.

2- الأحد: عيد دخول ربّنا ي�صوع امل�صيح اإىل الهيكل
اللحن 8

يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 4 للقيامة، 6  على "يا رّب ا
للعيد، ذوك�صا كانني للعيد "ليفتح اليوم…". الإي�صوذن والربوكيمنن 
الأبو�صتيخن:  اخلم�س.  اخلبزات  وك�رش  الليتني  والقراءات.  اليومّي 
للعيد  )مّرة(،  للقيامة  الطروباريّات:  للعيد.  كانني  ذوك�صا  للقيامة، 

)مّرتني(. اخلتم بعبارتَي العيد والقيامة.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
للقيامة، والكانني للعيد. البوليئيليون، ثّم الكاث�صما الثالثة للعيد. ثّم 
الطلبة الثالثة والإعالن. الإيباكويي والأنافثمي للحن 8. الربوكيمنن: 
َحر: للعيد،  للعيد "�صاأذكر ا�صمكيِ يف كّل جيل وجيل…". اإجنيل ال�صَّ
ذوك�صا  )درًجا(،   50 املزمور  راأينا"،  قد  إذ  "ا امللوكي.  الباب  من 
رحيم":  "يا  وعلى  تُعاد،  كانني  الإله…"،  والدة  "ب�صفاعات 
"اأيّتها  ال�صتيخن:  مع  وللعيد،  للقيامة  القوانني:  العيد.  إيذيوميال  ا
للقيامة،  والبيت  القنداق  الثالثة:  الأودية  بعد  قد�صها...".  الفائق 
للعيد،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  للعيد.  الكاث�صما  ثّم 
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نرتّل  ل  الإله":  "لوالدة  على  للعيد.  الكاطافا�صيّات:  وال�صنك�صار. 
ع�رشة  اأّوًل  التعظيمات:  نرتّل  بل  ال�صريوبيم"،  من  اأكرم  هي  من  "يا 
اأدوار من دون قطع، ثّم ال�صتّة الباقية مع قطع الأودية التا�صعة، ونختم 
ب�: "اإحفظي اأّم الإله... لنعّظم اأيّها املوؤمنون...". الإك�صاب�صتالري: 
للقيامة )مّرة(، للعيد )مّرتني(. الإينو�س: 4 للقيامة، 4 للعيد، ذوك�صا 
"اليوم �صار  الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى.  "اأنت هي  للعيد، كانني 

اخلال�س للعامل".
ابن  يا  "خلّ�صنا،  مع:  للعيد،  الأنديفونات:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
راَعي �صمعان ال�صّديق...". الإي�صوذيكون:  َل على ذيِ اهلل، يا من ُحميِ
خلّ�صنا  عدله،  ك�صف  ال�صعوب  واأمام جميع  الرّب خال�صه  "عّرف 
للقيامة،  الطروباريّات:  الأموات…".  بني  من  قام  من  يا  اهلل  ابن  يا 
للعيد الر�صالة  للعيد.  القنداق:  الكني�صة.  ول�صاحب   وللعيد، 

ة":  )عب 7: 7 – 17(. الإجنيل للعيد )لو 2: 22 – 40(. على "خا�صّ
اأّم الإله". كينونيكون: "كاأ�س اخلال�س اأقبل".  تا�صعة العيد "اإحفظي 
بعد "خلّ�س يا اأهلل �صعبك": "قد نظرنا". اخلتم كما يف امل�صاء بعبارتَي 

العيد والقيامة.

3- الإثنني، تذكار الباّر �صمعان ال�صيخ، وحنّة النبيّة
الر�صالة للباّر )عب 19: 11 – 14(.

الإجنيل للباّر )لو 2: 25 – 38(.

إي�صيذور�س الفرمي 4- الثالثاء: تذكار الباّر ا
الر�صالة للثالثاء من الأ�صبوع 33 بعد العن�رشة )1 بط 3: 10 - 22(.

الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 16 من متّى )مر 7: 5 - 16(.

5- الأربعاء: تذكار ال�صهيدة اأغاثي
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الر�صالة لالأربعاء من الأ�صبوع 33 بعد العن�رشة )1 بط 4: 1 - 11(.
الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 16 من متّى )مر 7: 14 – 24(.

إليان احلم�صي، وبوكول�س اأ�صُقف ازمري،  6- اخلمي�س: تذكار ال�صهيد ا
وفوتيو�س بطريرك الق�صطنطينيّة

غروب كبري و�َصَحر ممتاز
إليان. اخلدمة بح�صب كتاب امليناون )امللحق( للقّدي�س ا

الر�صالة للقّدي�س )2 تي 2: 1 - 10(.
راجع ر�صالة القّدي�س ال�صهيد بندلميون )27 متّوز(.

إليان احلم�صي )لو 21: 12 – 19(. الإجنيل للقّدي�س ا
راجع اإجنيل القّدي�س ال�صهيد بندلميون )27 متّوز(.

لوقا  والباّر  ملب�صاكا،  اأ�صُقف  برثانيو�س  القّدي�س  تذكار  اجلمعة:   -7
الذي كان يف ا�صترييون )اليونان(

الر�صالة للجمعة من الأ�صبوع 33 بعد العن�رشة )2 بط 1: 1 - 10(.
الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 16 من متّى )مر 8: 1 - 10(.

8- ال�صبت: تذكار القّدي�س ثيوذور�س قائد اجلي�س، والنبي زخريّا
الر�صالة للقّدي�س )اأف 2: 4 – 10(.

الإجنيل للقّدي�س )مت 10: 16 – 22(.

ال�صهيد  وتذكار  الدخول،  عيد  وداع  والع�ّصار،  الفّري�صّي  اأحد   -9
نيكيفور�س

اللحن 1 – الإيوثينا 1
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 4 للقيامة، 3  على "يا رّب ا
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للرتيودي، 3 للعيد )2 ال�صهر احلايل(، ذوك�صا للرتيودي، كانني للعيد. 
الأبو�صتيخن: للقيامة، ذوك�صا للرتيودي، كانني للعيد. الطروباريّات: 
والقيامة. العيد  بعبارتَي  اخلتم  )مّرتني(.  للعيد  )مّرة(،  للقيامة 

َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
الإفلوجيطارية  احلايل(.  ال�صهر   2( للعيد  كانني  وكّل  للقيامة، 
َحر: الإيوثينا  والإيباكويي والأنافثمي والربوكيمنن للحن. اإجنيل ال�صَّ
يل  إفتح  "ا ذوك�صا  الإجنيل.  وتقبيل   ،50 املزمور  راأينا"،  قد  "اإذ   ،1
وللعيد.  وللرتيودي  للقيامة  القوانني:  كانني...  التوبة..."،  اأبواب 
ثّم الكاث�صما للرتيودي  الثالثة: القنداق والبيت للقيامة،  بعد الأودية 
وللعيد. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت للرتيودي، ال�صنك�صار 
الهيكل.  اإىل  ال�صيّد  لدخول  الكاطافا�صيّات:  للرتيودي.  ثّم  اليومّي 
بل  ال�صريوبيم"،  من  اأكرم  هي  من  "يا  نقول  ل  الإله":  "لوالدة  على 
للقيامة  الإك�صاب�صتالري:  تعظيماتها.  مع  للعيد  التا�صعة  الأودية 
للعيد،   3 للرتيودي،   2 للقيامة،   3 الإينو�س:  وللعيد.  وللرتيودي 
�صار  "اليوم  ذوك�صولوجيا كربى.  للعيد.  كانني  للرتيودي،  ذوك�صا 

اخلال�س".
يف القّدا�س الإلهّي، الأنديفونات: للعيد، مع: "خلّ�صنا، يا ابن اهلل، 
راَعي �صمعان ال�صّديق...". الإي�صوذيكون: "عّرف  َل على ذيِ يا من ُحميِ
الرّب خال�صه واأمام جميع ال�صعوب ك�صف عدله، خلّ�صنا يا ابن اهلل 
يا من قام من بني الأموات…". القنداق: لدخول ال�صيّد اإىل الهيكل. 
الر�صالة لأحد الفّري�صي والع�ّصار )2 تي 3: 10 – 15(. الإجنيل لأحد 
ة": تا�صعة العيد  الفّري�صي والع�صار )لو 18: 10 – 14(. على "خا�صّ
"اإحفظي اأّم الإله...". كينونيكون: "كاأ�س اخلال�س". بعد "خلّ�س يا 

إذ قد نظرنا". اخلتم: بعبارتَي العيد والقيامة. اأهلل �صعبك": "ا
أ�صبوع املخالفة(. * مالحظة: يُ�صمح، يف هذا الأ�صبوع، باأكل الزفرين )ا
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10- الإثنني: تذكار ال�صهيد يف الكهنة خاراملبو�س العجائبي، والباّر 
زينون

غروب كبري و�َصَحر ممتاز
إليك  ا رّب  "يا  على  الغروب،  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
كانني  لل�صهيد،  ذوك�صا  لل�صهيد،  ا�صتيخونات   6 من�صك  �رشخت": 
القراءات  اليومّي.  الربوكيمنن  الإي�صوذن.   .)4 )اللحن  للقيامة 
ثيوطوكيّة  كانني  لل�صهيد،  ذوك�صا  لل�صهيد،  الأبو�صتيخن:  لل�صهيد. 
القيامة بلحن الذوك�صا. الطروباريّات: لل�صهيد، ذوك�صا تُعاد، كانني 

إّن ال�رشّ اخلفّي منذ الدهور" )اللحن 4(. "ا
الكاث�صماطات  امل�صاء.  يف  كما  الطروباريّات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
لل�صهيد. البوليئيليون، الكاث�صما الثالثة لل�صهيد. الأنافثمي: الأنديفونا 
"ال�صّديق  الربوكيمنن:  �صبابي..."،  "منذ  الرابع  اللحن  من  الأوىل 
)درًجا(،   50 املزمور  لل�صهيد.  َحر  ال�صَّ اإجنيل  يُزهر...".  كالنخلة 
"ب�صفاعات  اجلهاد وطلباته..."، كانني  الالب�س  "ب�صفاعات  ذوك�صا 
والدة الإله..."، وعلى "يا رحيم...": الإيذيوميال لل�صهيد. القوانني: 
ذوك�صا  لل�صهيد،  الكاث�صما  الثالثة:  الأودية  بعد  ولل�صهيد.  لل�صيّدة 
والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  ثيوطوكيّة.  كانني  لل�صهيد، 
"اأفتح فمي". على  الكاطافا�صيّات:  اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم  لل�صهيد، 
الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم".  اأكرم من  "يا من هي  الإله":  "لوالدة 
كانني  لل�صهيد،  ذوك�صا  لل�صهيد،   4 الإينو�س:  ولل�صيّدة.  لل�صهيد 
الطروباريّة:  كربى.  ذوك�صولوجيا  الذوك�صا.  بلحن  ثيوطوكيّة 

لل�صهيد.
الر�صالة  امل�صيحينّي".  �صفيعة  "يا  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
لل�صهيد )2 تي 2: 1 – 10(. الإجنيل لل�صهيد )يو 15: 17 – 27، 

.)2 - 1 :16
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11- الثالثاء: تذكار ال�صهيد يف الكهنة فال�صيو�س ورفقته، وامللكة 
ثيوذورة افغو�صتي

الر�صالة للقّدي�س )عب 4: 14 – 16، 5: 1 – 6(.
الإجنيل للقّدي�س )مت 10: 1، 5 – 8(.

12- الأربعاء: تذكار القّدي�س مالتيو�س بطريرك اأنطاكية
الر�صالة لالأربعاء من الأ�صبوع 34 بعد العن�رشة )2 بط 3: 1 – 18(.

الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 17 من لوقا )مر 13: 24 – 31(.

13- اخلمي�س: تذكار الر�صولنَي بري�صكياّل واأكياّل، والباّر مرتينيانو�س
 – يو 1: 8  العن�رشة )1  بعد  الأ�صبوع 34  للخمي�س من  الر�صالة 

.)6 - 1 :2 ،10
الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 17 من لوقا )مر 13: 31 – 37، 

.)2 - 1 :14

14- اجلمعة: تذكار الباّر افك�صنديو�س، والباّر مارون النا�صك
الر�صالة للجمعة من الأ�صبوع 34 بعد العن�رشة )1 يو 2: 7 - 17(.

الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 17 من لوقا )مر 14: 3 - 9(.

ال�صبعني،  الر�صل  اأحد  اأوني�صيمو�س  الر�صول  تذكار  ال�صبت:   -15
إف�صابيو�س والباّر ا

الر�صالة للر�صول )فل 1: 1 – 25(.
 ،47 – الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 17 من لوقا )لو 20: 46 

.)4 - 1 :21

16- اأحد البن ال�صاطر، وتذكار ال�صهيد مبفيل�س ورفقته
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اللحن 2 – الإيوثينا 2
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 7 للقيامة، 3  على "يا رّب ا
للرتيودي، ذوك�صا للرتيودي، كانني للقيامة )اللحن 2(. الأبو�صتيخن: 
للقيامة، ذوك�صا للرتيودي، كانني ثيوطوكيّة القيامة بلحن الذوك�صا. 

الطروباريّات: للقيامة، ذوك�صا كانني ثيوطوكيّة.
كانني  تُعاد،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
والإيباكويي  الإفلوجيطارية  للقيامة.  الكاث�صماطات:  ثيوطوكيّة. 
قد  إذ  "ا  ،2 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن  والأنافثمي 
إفتح يل اأبواب التوبة"،  راأينا"، املزمور 50، وتقبيل الإجنيل. ذوك�صا "ا
القنداق  الثالثة:  الأودية  بعد  للقيامة وللرتيودي.  القوانني:  كانني... 
ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  للرتيودي.  الكاث�صما  ثّم  للقيامة،  والبيت 
وللرتيودي.  اليومّي  ال�صنك�صار  ثّم  للرتيودي،  والبيت  القنداق 
اأكرم  هي  من  "يا  الإله":  "لوالدة  على  للرتيودي.  الكاطافا�صيّات: 
ولل�صيّدة.  وللرتيودي  للقيامة  الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم".  من 
"اأنت  كانني  للرتيودي،  ذوك�صا  للرتيودي،   3 للقيامة،   5 الإينو�س: 

هي الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
البن  لأحد  الر�صالة  للرتيودي.  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
)لو  ال�صاطر  البن  لأحد  الإجنيل   .)20  –  12  :6 كو   1( ال�صاطر 

.)32 – 11 :15

17- الإثنني: تذكار القّدي�س العظيم يف ال�صهداء ثيوذورو�س التريون
الر�صالة للقّدي�س )2 تي 2: 1 – 10(.

الإجنيل للقّدي�س )لو 20: 46 – 47، 21: 1 – 4(.

18- الثالثاء: تذكار القّدي�س لون بابا رومية، والقّدي�س اأغابيتو�س 
ال�صينائي
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الر�صالة للثالثاء من الأ�صبوع 35 بعد العن�رشة )1 يو 3: 9 - 22(.
الإجنيل للثالثاء من اأ�صبوع مرفع اللحم )مر 14: 10 - 42(.

19- الأربعاء: تذكار الر�صول اأرخيبّو�س، والباّرة فيلوثيي الأثينيّة
 الر�صالة لالأربعاء من الأ�صبوع 35 بعد العن�رشة )1 يو 3: 21 – 24،

.)11 - 1 :4
 ،72  –  43  :14 )مر  اللحم  مرفع  اأ�صبوع  من  لالأربعاء  الإجنيل 

.)1 :15

20- اخلمي�س: تذكار القّدي�س لون اأ�صُقف قطان والأب بي�صاريون
 الر�صالة للخمي�س من الأ�صبوع 35 بعد العن�رشة )1 يو 4: 20 – 21،

.)21 - 1 :5
الإجنيل للخمي�س من اأ�صبوع مرفع اللحم )مر 15: 1 - 15(.

إف�صتاثيو�س اأ�صقف اأنطاكية 21- اجلمعة: تذكار الباّر تيموثاو�س، وا
الر�صالة للجمعة من الأ�صبوع 35 بعد العن�رشة )2 يو 1: 1 - 13(.
،22  ،20  :15 )مر  اللحم  مرفع  اأ�صبوع  من  للجمعة   الإجنيل 

.)41 - 33 

22- ال�صبت: تذكار وجود عظام ال�صهداء يف اأماكن افجانيو�س
* يف هذا ال�صبت نكّمل تذكار جميع الراقدين، منذ الدهر، بُح�ْصن عبادة، على رجاء 
جميع  ونذكر  الرتي�صاجيون  �صالة  نتلو  القّدا�س  نهاية  يف  الأبدية.  احلياة 

إمّا يف الكني�صة اأو على املقربة. الراقدين، ا
 6 من�صك  �رشخت":  إليك  ا رّب  "يا  على  الغروب،  �صالة  يف 
ا�صتيخونات: 3 �صهوديّات للحن 2 )من كتاب املعّزي(، 3 لالأموات 
)الرتيودي(، ذوك�صا للرتيودي، كانني للقيامة )اللحن 2(. ل يوجد 
إي�صوذن. "يا نوًرا بهيًّا" )قراءة(. عو�ًصا من الربوكيمنن اليومّي نرتّل:  ا
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ال�صهوديّات  الأبو�صتيخن:  ال�صتيخونات.  مع  )ثالثًا(  "هلليلوييا" 
كتاب  )من  لالأموات  ذوك�صا  املعّزي(،  كتاب  )من   2 للحن  الأربع 
الرتيودي(، كانني ثيوطوكيّة. الطروباريّات: لالأموات، ذوك�صا: يُعاد 

ال�صطر الأخري من الطروباريّة، كانني الثيوطوكيّة التابعة للذوك�صا.
املخلّ�س…"(،  "اأيّها  الأربع:  اجلنّاز  )طروباريّات  الرتي�صاجيون 
ة ب�صبت الأموات كما يف كتاب خدمة الكاهن. اخلتم  والطلبة اخلا�صّ

بعبارة "يا من ي�صود على الأحياء والأموات…".
َحر، عو�ًصا من "اأهلل الرّب ظهر لنا": هلليلوييا )ثالثًا(  يف �صالة ال�صَّ
الأوىل  الكاث�صما  امل�صاء.  كما يف  الطروباريّات:  ال�صتيخونات.  مع 
الكاث�صما  لالأموات.  الإفلوجيطارية  املعّزي(.  كتاب  )من   2 للحن 
الثانية للرتيودي. املزمور 50. القانون: للرتيودي. بعد الأودية الثالثة: 
الكاث�صما للرتيودي. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت للرتيودي، 
ثّم ال�صنك�صار اليومّي وللرتيودي. الكاطافا�صيّات: اأرامي�س القانون. 
اإرمو�س  ثّم  ال�صريوبيم"،  من  اأكرم  هي  من  "يا  الإله":  "لوالدة  على 
الإينو�س: للرتيودي.  الإك�صاب�صتالري:  للقانون.  التا�صعة   الأودية 

4 للرتيودي، ذوك�صا لالأموات، كانني الثيوطوكيّة التابعة للذوك�صا. 
اأبو�صتيخن  )قراءة(.  العلى…"  يف  هلل  املجد  املجد…  ينبغي  "لك 
الإينو�س للحن 2 )من املعّزي(، ذوك�صا للرتيودي، كانني الثيوطوكيّة 
كما  الطروباريّات  للرّب…".  العرتاف  "�صالح  للذوك�صا.  التابعة 

يف امل�صاء.
يف  عجيٌب  هو  من  يا  اهلل،  ابن  يا  "خلّ�صنا  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
قّدي�صيه…". القنداق: لالأموات "مع القّدي�صني". الر�صالة لل�صبت من 
الأ�صبوع 35 بعد العن�رشة )1 كو 10: 23 – 28(. الإجنيل لل�صبت 
من اأ�صبوع مرفع اللحم )لو 21: 8 – 9، 25 – 27، 33 – 36(. 
اجلنّاز  )طروباريّات  الرتي�صاجيون  مباَرًكا":  الرّب  ا�صم  "ليكن  وبعد 
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ة ب�صبت الأموات، كما  الأربع: "اأيّها املخلّ�س…"(، والطلبة اخلا�صّ
يف كتاب خدمة الكاهن. اأو يُختم القّدا�س ب�صكل طبيعّي يف الكني�صة، 
مع  الرتي�صاجيون  �صالة  يقيمون  حيث  املقربة  اإىل  الكّل  يخرج  ثّم 

ة ب�صبت الأموات. الطلبة اخلا�صّ

23- اأحد مرفع اللحم، وتذكار القّدي�س بوليكربو�س اأ�صُقف ازمري، 
والقّدي�صة غورغون اأخت القّدي�س غريغوريو�س الالهوتّي

اللحن 3 – الإيوثينا 3
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 6 للقيامة، 4  على "يا رّب ا
للرتيودي، ذوك�صا للرتيودي، كانني للقيامة )اللحن 3(. الأبو�صتيخن: 
للقيامة، ذوك�صا للرتيودي، كانني ثيوطوكيّة القيامة بلحن الذوك�صا. 

الطروباريّات: للقيامة، ذوك�صا كانني ثيوطوكيّة.
كانني  تُعاد،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
الإفلوجيطارية  للعيد.  كانني  وكّل  للقيامة،  الكاث�صماطات:  للعيد. 
َحر: الإيوثينا  والإيباكويي والأنافثمي والربوكيمنن للحن. اإجنيل ال�صَّ
يل  "افتح  ذوك�صا  الإجنيل.  وتقبيل   ،50 املزمور  راأينا"،  قد  "اإذ   ،3
الأودية  بعد  وللرتيودي.  للقيامة  القوانني:  التوبة"، كانني...  اأبواب 
بعد  للرتيودي.  الكاث�صما  ثّم  للقيامة،  والبيت  القنداق  الثالثة: 
اليومّي  ال�صنك�صار  ثّم  للرتيودي،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية 
"يا  الإله":  "لوالدة  على  للرتيودي.  الكاطافا�صيّات:  وللرتيودي. 
وللرتيودي  للقيامة  الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم".  من  اأكرم  من هي 
والثيوطوكيّة التابعة لها. الإينو�س: 5 للقيامة، 3 للرتيودي، ذوك�صا 
"اليوم  كربى.  ذوك�صولوجيا  الفائقة".  هي  "اأنت  كانني  للرتيودي، 

�صار اخلال�س".
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الر�صالة  اللحم(.  )مرفع  للرتيودي  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
لأحد مرفع اللحم )1 كو 8: 8 – 13، 9: 1 – 2(. الإجنيل لأحد 

مرفع اللحم )مت 25: 31 – 46(.

24- الإثنني: تذكار ظهور هامة ال�صابق للمّرة الأوىل والثانية
غروب كبري و�َصَحر ممتاز

إليك  ا رّب  "يا  على  الغروب،  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
ذوك�صا  ونعيدها،  لل�صابق   3 ا�صتيخونات:   6 من�صك  �رشخت": 
الذي  ذا  "َمن   )6 )اللحن  الذوك�صا  بلحن  للقيامة  كانني  لل�صابق، 
بعد  الواقعة  الربو�صوميات  الأبو�صتيخن:  الإي�صوذن.   ." يغبطكيِ ل 
ال�صتيخونني:  هذين  عليها  قائلني  املوؤمنون"،  اأيّها  "هلّموا  الإينو�س 
ذوك�صا  بالرّب"،  ال�صّديق  "يبتهج  و  يزهر..."،  كالنخلة  "ال�صّديق 
لل�صابق،  الطروباريّات:  الذوك�صا.  بلحن  للقيامة  كانني  لل�صابق، 

إّن ال�رشّ اخلفّي منذ الدهور" )اللحن 4(. ذوك�صا تُعاد، كانني "ا
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
"منذ  الرابع  اللحن  من  الأوىل  الأنديفونا  البوليئيليون.  لل�صابق. 
�صبابي…"، الربوكيمنن "هناك اأ�رشق قرنًا لداود" وال�صتيخن "اأذكر 
َحر لل�صابق، املزمور 50 )درًجا(،  يا رّب داود وكّل دعته". اإجنيل ال�صَّ
والدة  "ب�صفاعات  كانني  وطلباته…"،  ال�صابق  "ب�صفاعات  ذوك�صا 
القوانني:  لل�صابق.  الإيذيوميال  رحيم…":  "يا  وعلى  الإله…"، 
ذوك�صا  لل�صابق،  الكاث�صما  الثالثة:  الأودية  بعد  ولل�صابق.  لل�صيّدة، 
لل�صابق،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  ثيوطوكيّة.  كانني 
"لوالدة  على  فمي".  "اأفتح  الكاطافا�صيّات:  اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم 
الإله": "يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم". الإك�صاب�صتالري: للقّدي�س 
بلحن  لل�صيّدة  كانني  لل�صابق،  ذوك�صا  لل�صابق،  الإينو�س:  ولل�صيّدة. 

الذوك�صا. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: لل�صابق.
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الر�صالة  امل�صيحينّي".  �صفيعة  "يا  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
لل�صابق )2 كو 4: 6 – 15(. الإجنيل لل�صابق )مت 11: 2 - 15(. 

كينونيكون: "تذكار ال�صّديق…".
أ�صبوع البيا�س(. * مالحظة: من هذا اليوم ولغاية اأحد مرفع اجلنب ن�صوم عن اللحم فقط )ا

25- الثالثاء: تذكار القّدي�س طارا�صيو�س رئي�س ا�صاقفة الق�صطنطينيّة
م�صاءً، يف �صالة الغروب، نتلو ال�صالة كالعادة، اأّما يف الأبو�صتيخن 
فنرتك املعّزي ونرتّل الإيذيوميالت يف كتاب الرتيودي، الطروباريّات 

كالعادة للميناون.
َحر، الطروباريّات للميناون كالعادة. الكاث�صما الأوىل  يف �صالة ال�صَّ
للمعّزي ]مالحظة: يف هذا الأ�صبوع نقول ا�صتيخولوجيّتني للمزامري 
ولي�س ثالث ا�صتيخولوجيّات كما هو معتاد )اأنظر جداول املزامري( 
َحر  ال�صَّ �صالة  يف  كاث�صماطان  هناك  الأ�صبوع،  هذا  طوال  ولذلك، 
املزمور  للرتيودي.  الثانية  الكاث�صما  كاث�صماطات[.  ثالث  ولي�س 
50. القوانني: للمعّزي، اأّما يف الأوديات التي بها نرتّل الرتيودي ) 
الأودية 1، 8، 9( فنرتك اأوديات قانون املعّزي ونرتّل للرتيودي فقط. 
بعد الأودية الثامنة للرتيودي: نرتّل الإرمو�س ونرتّل "يا من هي اأكرم 
للميناون الإك�صاب�صتالري  الرتيودي.  اأودية  بلحن  ال�صريوبيم"   من 

للرتيودي.  الإيذيوميالت  الإينو�س:  اأبو�صتيخن  يف  للمعّزي(،  )اأو 
َحر كالعادة. وبقيّة ال�صَّ

اأ�صب��وع مرف��ع اجل��نب يف القّدا�ــس الإلهــّي، الر�صال��ة للثالث��اء م��ن اأ�صب��وع مرف��ع اجلنب  )ي��ه 1: 1 - 10(. الإجني��ل للثالث��اء م��ن 
)لو 22: 39 – 42، 45 – 71، 23: 1(.

والباّرة  غّزة،  اأ�صُقف  بورفرييو�س  القّدي�س  تذكار  الأربعاء:   -26
فوتيني ال�صامريّة، والباّر ثيوكليتُ�س
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إلهي ول ال�صابق تقدي�صه. * ل يقام قّدا�س ا
الطروباريّات  للرتيودي.  الأبو�صتيخن:  الغروب،  �صالة  يف 
للرتيودي. "اإفرحي يا والدة الإله العذراء" )كما يف ال�صوم الكبري(. 
اأكرم من  "يا من هي  مّرة(، ذوك�صا كانني  ارحم" )40  "يا رّب  ثّم 

ال�صريوبيم"، ثّم "اأيّها الرّب و�صيّد حياتي" واملطانيّات الكبار.
مع  هلليلوييا  نرتّل  َحر:  ال�صَّ مزامري  بعد  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
الكبري(.  ال�صوم  يف  )كما  املتّفق  للحن  والثالوثيّات  ا�صتيخوناتها 
القانون:  للرتيودي.  والثانية  للمعّزي  الأوىل  الكاث�صماطات: 
اأبو�صتيخن   .3 للحن  الفوطاغوجيكا  الإك�صاب�صتالري:  للرتيودي. 
اهلل".  "قّدو�س  ثّم  للرّب"،  العرتاف  "�صالح  للرتيودي.  الإينو�س: 
 40( ارحم"  رّب  "يا  قد�صك".  هيكل  يف  وقفنا  إذا  "ا الطروباريّة: 
"�صّدد  ال�صريوبيم". وبعد  اأكرم من  "يا من هي  مّرة(. ذوك�صا كانني 
ونعمل  حياتي"  و�صيّد  الرّب  "اأيّها  نقول  املقّد�س":  الإميان  األلهّم 

املطانيّات الكربى كاملعتاد يف ال�صوم الكبري. واخلتم.
* مالحظة: ل يوجد ر�صالة ول اإجنيل.

* مالحظة: يُ�صمح باأكل البيا�س وال�صمك.

املعرتف،  البانيا�صي  بروكوبيو�س  القّدي�س  تذكار  اخلمي�س:   -27
والقّدي�س ثاللو�س ال�صوري

الر�صالة للخمي�س من اأ�صبوع مرفع اجلنب )يه 1: 11 – 25(.
الإجنيل للخمي�س من اأ�صبوع مرفع اجلنب )لو 23: 1 – 31، 33، 

.)56 – 44

28- اجلمعة: تذكار القّدي�س با�صيليو�س املعرتف
إلهي ول ال�صابق تقدي�صه. * ل يقام قّدا�س ا

الطروباريّات  للرتيودي.  الأبو�صتيخن:  الغروب،  �صالة  يف 
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للرتيودي. "اإفرحي يا والدة الإله العذراء" )كما يف ال�صوم الكبري(. 
اأكرم من  "يا من هي  مّرة(، ذوك�صا كانني  ارحم" )40  "يا رّب  ثّم 

ال�صاروبيم"، ثّم "اأيّها الرّب و�صيّد حياتي" واملطانيّات الكربى.
مع  هلليلوييا  نرتّل  َحر:  ال�صَّ مزامري  بعد  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
الكبري(.  ال�صوم  يف  )كما  املتّفق  للحن  والثالوثيّات  ا�صتيخوناتها، 
القانون:  للرتيودي.  والثانية  للمعّزي،  الأوىل  الكاث�صماطات: 
 .3 للحن  الفوطاغوجيكا  الإك�صاب�صتالري:  فقط.  للرتيودي 
ثّم  للرّب"،  العرتاف  "�صالح  للرتيودي.  الإينو�س:  اأبو�صتيخن 
رّب  "يا  قد�صك".  هيكل  يف  وقفنا  إذا  "ا الطروباريّة:  اهلل".  "قّدو�س 
ارحم" )40 مّرة(. ذوك�صا كانني "يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم". 
وبعد "�صّدد األلهّم الإميان املقّد�س"، نقول: "اأيّها الرّب و�صيّد حياتي"، 

ونعمل املطانيّات الكربى كاملعتاد يف ال�صوم الكبري.
* مالحظة: ل يوجد ر�صالة ول اإجنيل.

** مالحظة: يُ�صمح باأكل البيا�س وال�صمك.

تالألأوا  الذين  الأبرار  لالآباء  جامع  تذكار  اجلنب،  مرفع  �صبت   -29
بالن�صك واجلهاد املقّد�صني، وتذكار الباّر كا�صيانو�س الرومان، 

والباّرتنَي كريا ومارانّا
اخلدمة بح�صب كتاب الرتيودي.

نوًرا  "يا  تالوة  بعد  بل،  إي�صوذن.  ا هناك  لي�س  الغروب،  يف �صالة 
تُتلى  ومبا�رشةً  نا�رشي..."،  اأنت  اأهلل  "يا  الربوكيمنن:  نرتّل  بهيًّا"، 
القراءة. ثّم "اأّهلنا يا رّب"، وبقيّة الغروب كما يف كتاب الرتيودي. 
اآبائنا..."،  إله  ا "يا  الطروباريّة  نقول:  عبدك"،  تطلق  "الآن  وبعد 
"احلكمة"،  ثّم  الدهور".  منذ  اخلفّي  "ال�رشّ  لل�صيّدة  كانني  ذوك�صا 

"بارك"، واخلتم.
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اأي�ًصا  ويُتلى  النوم،  �صالة  مع  فتُتلى  كا�صيانو�س  القّدي�س  قطع  اأّما 
قانون الأموات للحن من كتاب املعّزي.

َحر، القانون لالأبرار. الإينو�س، ذوك�صا كانني كما يف  يف �صالة ال�صَّ
الرتيودي. ذوك�صولوجيا كربى.

يف القّدا�س الإلهّي، قّدا�س القّدي�س يوحنّا الذهبّي الفم. الطروباريّات 
والقنداق: لالأبرار. الر�صالة لالأبرار يف ال�صبت من اأ�صبوع مرفع اجلنب 
)رو 14: 19 – 23، 16: 25 - 27(. الإجنيل لالأبرار يف ال�صبت 
"تذكار  اأ�صبوع مرفع اجلنب )مت 6: 1 - 13(.الكينونيكون:  من 

ال�صّديق...".
إذا �صئت التعييد للقّدي�س كا�صيانو�س، يف هذا اليوم، فتكون خدمته  ا

على ال�صكل التايل:
إليك  ا رّب  "يا  على  نرّن  الغروب،  �صالة  بعد  اجلمعة،  م�صاء 
لل�صيّدة  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  لالآباء،   3 للقّدي�س،   3 �رشخت": 
للقيامة بلحن الذوك�صا. القراءات للقّدي�س. الأبو�صتيخن: للقّدي�س، 
ذوك�صا لالآباء، كانني لل�صيّدة للقيامة بلحن الذوك�صا. الطروباريّات: 

للقّدي�س، لالأبرار، ولل�صيّدة. ثّم اخلتم.
وبعد  بتوابعه.  القّدي�س  ليتني   ،50 املزمور  بعد  ال�صبت،  �صباح 
الأوىل  الكاث�صماطات:  امل�صاء.  يف  كما  الطروباريّات  َحريّة،  ال�صَّ
"منذ  الرابع:  باللحن  الأنديفونا  للقّدي�س.  والثالثة  الثانية  لالآباء، 
َحر:  �صبابي" والربوكيمنون: "كرمي لدى الرّب موت باّره". اإجنيل ال�صَّ
وللقّدي�س  لل�صيّدة  القوانني:   .)30  –  27  :11 )مت  للقّدي�س 
لهم،  الكاث�صما  ثّم  لالآباء.  والبيت  القنداق  الثالثة:  على  ولالأبرار. 
والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  على  لل�صيّدة.  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا 
"اأفتح  الكاطافا�صيّات:  ولل�صبت.  اليومي  املينولوجيون:  للقّدي�س. 
الإينو�س:  يف  ولل�صيّدة.  ولالأبرار  للقّدي�س  فمي".الإك�صاب�صتالري: 
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ثّم  لل�صيّدة.  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  لالأبرار.   3 للقّدي�س،   3
ذوك�صولوجيا وطروباريّة القّدي�س.

الفم.  الذهبّي  يوحنّا  للقّدي�س  القّدا�س  الإلهّي،  القّدا�س  ويف 
 القنداق: "يا �صفيعة امل�صيحينّي". الر�صالة: لالآباء )رو 14: 19 – 16:

25 – 27(. الإجنيل: للقّدي�س )لو 6: 17 – 21(. الكينونيكون: 
"تذكار ال�صّديق".
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�سهر اآذار
اأّيامه.واحد.وثالثون

�ساعات.نهاره.اثنتا.ع�سرة.�ساعة،.و�ساعات.ليله.اثنتا.ع�سرة.�ساعة

1- اأحد مرفع اجلنب، وتذكار الباّرة يف ال�صهيدات اإفدوكيّا، والباّرة 
دومنينا

اللحن 4 – الإيوثينا 4
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 6 للقيامة، 4  على "يا رّب ا
للرتيودي، ذوك�صا للرتيودي، كانني للقيامة )اللحن 4(. الإي�صوذن. 
القيامة  ثيوطوكيّة  كانني  للرتيودي،  ذوك�صا  للقيامة،  الأبو�صتيخن: 
ثيوطوكيّة.  كانني  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات:  الذوك�صا.  بلحن 

اخلتم بعبارة القيامة.
كانني  تُعاد،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
والإيباكويي  الإفلوجيطارية  للقيامة.  الكاث�صماطات:  ثيوطوكيّة. 
إذ  "ا  ،4 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن  والأنافثمي 
اأبواب  يل  إفتح  "ا ذوك�صا  الإجنيل.  وتقبيل   ،50 املزمور  راأينا"،  قد 
الأودية  بعد  وللرتيودي.  للقيامة  القوانني:  كانني...  التوبة..."، 
الثالثة: القنداق والبيت للقيامة، ثّم الكاث�صما للرتيودي. بعد الأودية 
ال�صاد�صة: القنداق والبيت للرتيودي، ال�صنك�صار اليومّي ثّم للرتيودي. 
الكاطافا�صيّات: للرتيودي. على "لوالدة الإله": "يا من هي اأكرم من 
ال�صريوبيم". الإك�صاب�صتالري: للقيامة وللرتيودي والثيوطوكيّة التابعة 
كانني  للرتيودي،  ذوك�صا  للرتيودي،   3 للقيامة،   5 الإينو�س:  لها. 

"اأنت هي الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
يف القّدا�س الإلهّي، القنداق: للرتيودي. الر�صالة لأحد مرفع اجلنب 
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)رو 13: 11 – 14، 14: 1 – 4(. الإجنيل لأحد مرفع اجلنب )مت 
.)21 – 14 :6

من�صك  �رشخت":  إليك  ا رّب  "يا  على  الغروب،  �صالة  يف  م�صاءً، 
10 ا�صتيخونات: 4 للحن املتّفق )اآخر الرتيودي(، 3 للرتيودي، 3 
للميناون، ذوك�صا كانني لل�صيّدة. الإي�صوذن باملبخرة. "يا نوًرا بهيًّا" 
"ل ت�رشف وجهك...". وباقي خدمة  )قراءة(. الربوكيمنن الكبري: 

الغروب كما يف ال�صوم*.
* يراعى هذا الرتتيب يف كّل اآحاد ال�صوم الكبري حتّى الأحد اخلام�س منه.

م�صاءً يف نهاية �صالة الغروب، يف هذا الأحد فقط: ت�صري امل�صافحة 
وطلب الغفران، مع ترتيل قطع والدة الإله: "حامي اأيّتها ال�صاحلة...".

إي�صيخيو�س 2- الإثنني، )بدء ال�صوم الكبري(، وتذكار ال�صهيد ا
أندراو�س  ا للقّدي�س  التوبة  قانون  مع  الكربى  النوم  �صالة  م�صاءً، 
ال�صوم  من  الأّول  الأ�صبوع  من  الإثنني  ليوم  الإجنيل  الأّول(،  )اجلزء 

)لو 21: 8 – 26(.

3- الثالثاء: تذكار ال�صهداء افرتوبيو�س وكالونيك�س وبا�صيليك�س
أندراو�س  ا للقّدي�س  التوبة  قانون  مع  الكربى  النوم  �صالة  م�صاءً، 
ال�صوم  من  الأّول  الأ�صبوع  من  الثالثاء  ليوم  الإجنيل  الثاين(،  )اجلزء 

)مت 6: 1 – 13(.

4- الأربعاء: تذكار الباّر جرا�صيمو�س النا�صك يف الأردن
كاث�صما  الغروب:  مزمور  بعد  الأربعاء(،  )يوم  الغروب  �صالة  يف 
إليك �رشخت": من�صك 10  ا "يا رّب  بتمامها. على  املزامري  18 من 
ا�صتيخونات: 6 للرتيودي، 4 لل�صهيد قونن، ذوك�صا كانني ثيوطوكيّة 
)من امليناون(. الإي�صوذن باملبخرة. "يا نوًرا بهيًّا" )قراءة(. القراءات: 
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الأوىل )تك 1: 23 – 32، 2: 1 - 3(، وبعد نهاية القراءة يقول 
لننت�صب"،  "احلكمة  الكاهن:  يعلن  اأن  وبعد  "كاليِْف�ُصْن"،  القارئ: 
الثانية القراءة  القارئ  يكمل  للجميع"،  م�صيء  امل�صيح   و"نور 

)اأم 2: 1 – 23(. ترتيل "لت�صتقم �صالتي…" مع ا�صتيخوناتها. بقيّة 
خدمة الربوجيازميني.

أندراو�س  ا للقّدي�س  التوبة  قانون  مع  الكربى  النوم  �صالة  م�صاءً، 
)اجلزء الثالث(، الإجنيل ليوم الأربعاء من الأ�صبوع الأّول من ال�صوم 

الكبري )مر 11: 22 - 26 ، مت 7: 7 – 8(.

5- اخلمي�س: تذكار ال�صهيد قونن، والباّر مرق�س النا�صك
أندراو�س  ا للقّدي�س  التوبة  قانون  مع  الكربى  النوم  �صالة  م�صاءً، 
)اجلزء الرابع(، الإجنيل ليوم اخلمي�س من الأ�صبوع الأّول من ال�صوم 

الكبري )مت 7: 7 - 11(.

يف  الذين  �صهيًدا  والأربعني  الثنني  القّدي�صني  تذكار  اجلمعة:   -6
عموريّة، والباّر اأركاديو�س، املديح الأّول

بعد مزمور الغروب: كاث�صما 18 من املزامري  يف �صالة الغروب، 
ا�صتيخونات:   10 من�صك  �رشخت":  إليك  ا رّب  "يا  على  بتمامها. 
كانني  ثيوذور�س،  للقّدي�س  ذوك�صا  التريون،  ثيوذور�س  للقّدي�س 
بهيًّا"  نوًرا  "يا  باملبخرة.  الإي�صوذن   .)4 )اللحن  القيامة  ثيوطوكيّة 
 ،)20  –  1  :3  ،25  -  20  :2 )تك  الأوىل  القراءات:  )قراءة(. 
وبعد نهاية القراءة يقول القارئ: "كاليِْف�ُصْن"، وبعد اأن يعلن الكاهن: 
القارئ  للجميع"، يكمل  امل�صيح م�صيء  لننت�صب"، و"نور  "احلكمة 
"لت�صتقم �صالتي…" مع  ترتيل   .)34 – )اأم 3: 19  الثانية  القراءة 

ا�صتيخوناتها. بقيّة خدمة الربوجيازميني.
م�صاءً، �صالة النوم ال�صغرى واملديح الأّول )الدور الأّول(. الإجنيل 
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ليوم اجلمعة من الأ�صبوع الأّول من ال�صوم الكبري )يو 15: 1 – 7(.

التريون  ثيوذور�س  ال�صهداء  العظيم يف  القّدي�س  تذكار  ال�صبت:   -7
ورفقته  اأفرام  ال�صهداء  وتذكار  امل�صلوق(،  القمح  )عجيبة 

اأ�صاقفة �رش�صونة، والباّر بول�س الب�صيط
للقّدي�س  الطروباريّات:  لنا".  ظهر  الرّب  "اأهلل  َحر،  ال�صَّ يف �صالة 
 ثيوذور�س، ذوك�صا تُعاد، كانني "اأ�رشارك كلّها يا والدة الإله" )اللحن 2(.

كتاب  اآخر  )من   4 للحن  �صهوديّات  الأوىل،  ال�صتيخولوجيا 
)درًجا(.  املزمور 50  للقّدي�س.  الكاث�صما  الثانية:  الرتيودي(، وبعد 
القوانني: لل�صيّدة وللقّدي�س. بعد الأودية الثالثة: الكاث�صما للقّدي�س. 
ال�صنك�صار  ثّم  للقّدي�س،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد 
"لوالدة  على  فمي".  "اأفتح  الكاطافا�صيّات:  وللقّدي�س.  للميناون 
الإله": "يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم". الإك�صاب�صتالري: للقّدي�س 
ولل�صيّدة. الإينو�س: 4 للقّدي�س، ذوك�صا للقّدي�س، كانني الثيوطوكيّة 

التابعة للذوك�صا. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للقّدي�س.
القنداق:  الفم.  الذهبّي  يوحنّا  القّدي�س  قّدا�س  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
الأّول  الأ�صبوع  من  الأّول  لل�صبت  الر�صالة  امل�صيحينّي".  �صفيعة  "يا 
من ال�صوم )عب 1: 1 – 12(. الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع الأّول 
"تذكار  كينونيكون:   .)2 –  1  :3 ،28 – )مر 2:23  ال�صوم  من 
ذوك�صا  القّدي�س،  طروباريّة  املنرب:  وراء  إف�صني  ا بعد  ال�صّديق…". 
ووالدة  قّدي�صيك  جميع  ب�صفاعة  رّب  "يا  كانني  للقّدي�س،  القنداق 
الإله..."، ويتلو الكاهن على "الكوليڤا" اإف�صني تربيك القمح بح�صب 

كتاب خدمة الكاهن.

القّدي�س  وتذكار  )الأرثوذك�صيّة(،  ال�صوم  من  الأّول  الأحد   -8
ثيوفيلكت�س اأ�صُقف نيقوميذيّة
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اللحن 5 – الإيوثينا 5
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(، 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 6 للقيامة، 4  على "يا رّب ا
للرتيودي، ذوك�صا للرتيودي، كانني للقيامة )اللحن 5(. الإي�صوذن. 
كانني  للرتيودي،  ذوك�صا  للقيامة،  الأبو�صتيخن:  الربوكيمنن. 
"ل�صورتك  للرتيودي  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات:  لها.  التابعة 

الطاهرة..."، كانني "اأ�رشارك كلّها...". اخلتم بعبارة القيامة.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
للقيامة. الإفلوجيطارية والإيباكويي والأنافثمي والربوكيمنن للحن. 
وتقبيل   ،50 املزمور  راأينا"،  قد  إذ  "ا  ،5 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اإجنيل 
القوانني:  كانني...  التوبة..."،  اأبواب  يل  إفتح  "ا ذوك�صا  الإجنيل. 
ثّم  للقيامة،  القنداق والبيت  الثالثة:  للقيامة وللرتيودي. بعد الأودية 
والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  للرتيودي.  الكاث�صماطات 
الكاطافا�صيّات:  وللرتيودي.  اليومّي  ال�صنك�صار  ثّم  للرتيودي، 
ال�صريوبيم".  من  اأكرم  هي  من  "يا  الإله":  "لوالدة  على  للرتيودي. 
 4 الإينو�س:  ولل�صيّدة.  للرتيودي،  للقيامة،  الإك�صاب�صتالري: 
للقيامة، 4 للرتيودي، ذوك�صا للرتيودي، كانني "اأنت هي الفائقة". 
الزيّاح  يتّم  اهلل...":  "قّدو�س  ترتيل  بعد  كربى،  ذوك�صولوجيا 

بالأيقونات كالعادة. "اليوم �صار اخلال�س".
الإلهّي  القّدا�س  نهاية  الأيقونات يف  يتّمم زياح  أن  ا الرعايا  العادة يف كنائ�س  * درجت 

قبل اخلتم.
الكبري.  با�صيليو�س  القّدي�س  قّدا�س  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
،26  –  24  :11 )عب  لالأحد  الر�صالة  عبدك".  اأنا  إّن  "ا  القنداق: 

إّن  ة": "ا 32 – 40(. الإجنيل لالأحد )يو 1: 44 – 52(. على "خا�صّ
الربايا باأ�رشها...". كينونيكون: "�صبّحوا الرّب...". وبعد "خلّ�س يا 

اهلل �صعبك": "قد نظرنا". اخلتم بعبارة القيامة.
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9- الإثنني: تذكار القّدي�صني الأربعني امل�صت�صهدين يف �صب�صطية
إليك  ا رّب  "يا  على  الغروب،  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
للقّدي�صني،   3 للرتيودي،   3 ا�صتيخونات:   6 من�صك  �رشخت": 
ذوك�صا للقّدي�صني )القطعة الأوىل(، كانني لل�صيّدة "لقد توّغلت...". 
ا�صتيخوناته.  مع  مرياثًا"،  "اأعطيت  الكبري  الربوكيمنن  الإي�صوذن. 
اأيّها املوؤمنون"،  الأبو�صتيخن: للرتيودي، ذوك�صا للقّدي�صني "لنمدح 
إّن  "ا كانني  تُعاد،  ذوك�صا  للقّدي�صني،  الطروباريّات:  لل�صيّدة.  كانني 

جربائيل" )اللحن 1(.
* مالحظة: ل نرتّل: "افرحي يا والدة الإله العذراء..."، ول نعمل املطانيّات املعهودة.

لنا"  ظهر  الرّب  "اأهلل  َحر:  ال�صَّ مزامري  بعد  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
للقّدي�صني.  الكاث�صماطات:  امل�صاء.  يف  كما  والطروباريّات: 
الأنديفونا  الأنافثمي:  للقّدي�صني.  الثالثة  والكاث�صما  البوليئيليون. 
الأوىل من اللحن الرابع "منذ �صبابي..."، الربوكيمنن "جزنا يف النار 
واملاء، واأخرجتنا اإىل الراحة". وا�صتيخن "حمّ�صتنا كما متّح�س الف�ّصة". 
َحر: للقّدي�صني، املزمور 50 )درًجا(، ذوك�صا "ب�صفاعات  اإجنيل ال�صَّ
"يا  وعلى  الإله..."،  والدة  "ب�صفاعات  كانني  اجلهاد..."،  الالب�صي 
وللقّدي�صني.  لل�صيّدة  القوانني:  للقّدي�صني.  الإيذيوميال  رحيم": 
ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  للقّدي�صني.  الكاث�صما  الثالثة:  الأودية  بعد 
الكاطافا�صيّات:  اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم  للقّدي�صني،  والبيت  القنداق 
"اأفتح فمي". على "لوالدة الإله": "يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم". 
للقّدي�صني   4 الإينو�س:  ولل�صيّدة.  للقّدي�صني  الإك�صاب�صتالري: 
)القطع الثالث باللحن اخلام�س، نعملها 4 باإعادة الأوىل(، ذوك�صا 
كربى.  ذوك�صولوجيا  لها.  التابعة  الثيوطوكيّة  كانني  للقّدي�صني، 

الطروباريّة: للقّدي�صني.
نتلو  ب�صيطة،  والتا�صعة  وال�صاد�صة  والثالثة  الأوىل  ال�صاعات  يف 
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طروباريّة القّدي�صني مع قنداقهم. ويف املكارزمي كذلك.
الغروب:  مزمور  بعد  الربوجيازميني.  خدمة  امل�صاء،  �صالة  يف 
إليك �رشخت": من�صك  كاث�صما 18 من املزامري بتمامها. على "يا رّب ا
إّن ال�صهداء القّدي�صني"  10 ا�صتيخونات: 6 للرتيودي، 4 للقّدي�صني "ا
)اأطلبها يف �صالة الغروب(. ذوك�صا للقّدي�صني "لقد هتف داود يف 
القراءات  بالإجنيل.  الإي�صوذن  لها.  التابعة  القطعة  كانني  املزامري"، 
"كاليِْف�ُصْن"،  القارئ:  يقول  الأوىل  القراءة  نهاية  بعد  للرتيودي، 
م�صيء  امل�صيح  و"نور  لننت�صب"،  "احلكمة  الكاهن:  يعلن  اأن  وبعد 
"لت�صتقم �صالتي…"  الثانية. ترتيل  للجميع"، يكمل القارئ القراءة 
مع ا�صتيخوناتها. الر�صالة للقّدي�صني )عب 12: 1 - 10(. الإجنيل 
الربوجيازميني.  خدمة  وبقيّة   .)6  –  1  :20 )مت  للقّدي�صني 
باخلمر  يُ�صمح  املائدة  وعلى  ال�صّديق...".  "تذكار  كينونيكون: 

والزيت.
م�صاءً، �صالة النوم الكربى.

10- الثالثاء: تذكار ال�صهيد كدرات�س ورفقته
م�صاءً، �صالة النوم الكربى.

11- الأربعاء: تذكار القّدي�س �صفرونيو�س بطريرك اأور�صليم
بعد مزمور الغروب: كاث�صما 18 من املزامري  يف �صالة الغروب، 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 6  ا "يا رّب  بتمامها. على 
ثيوطوكيّة  كانني  املعرتف، ذوك�صا  ثيوفاني�س  للقّدي�س  للرتيودي، 4 
)قراءة(.  بهيًّا"  نوًرا  "يا  باملبخرة.  الإي�صوذن  امليناون(.  )من 
يقول  القراءة  نهاية  وبعد   ،)26  -  16  :4 )تك  الأوىل  القراءات: 
لننت�صب"،  "احلكمة  الكاهن:  يعلن  اأن  وبعد  "كاليِْف�ُصْن"،  القارئ: 
الثانية القراءة  القارئ  يكمل  للجميع"،  م�صيء  امل�صيح   و"نور 
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ا�صتيخوناتها.  "لت�صتقم �صالتي…" مع  ترتيل  )اأم 5: 15 - 23(. 
بقيّة خدمة الربوجيازميني.

م�صاءً، �صالة النوم الكربى.

12- اخلمي�س: تذكار القّدي�س غريغوريو�س الذيالوغو�س بابا رومية، 
ثيوفاني�س  والقّدي�س  احلديث،  الالهوتي  �صمعان  والقّدي�س 

املعرتف
م�صاءً، �صالة النوم الكربى.

بطريرك  نيكيفور�س  القّدي�س  عظام  نقل  تذكار  اجلمعة:   -13
الق�صطنطينيّة

بعد مزمور الغروب: كاث�صما 18 من املزامري  يف �صالة الغروب، 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 2  ا "يا رّب  بتمامها. على 
 للرتيودي، 4 �صهوديّات للحن 5 )اأطلبها يف اآخر كتاب الرتيودي(، 
ثيوطوكيّة  كانني   )5 )اللحن  لالأموات  ذوك�صا  بنادكت�س،  للباّر   4
)قراءة(.  بهيًّا"  نوًرا  "يا  باملبخرة.  الإي�صوذن   .)5 )اللحن  القيامة 
القراءات: الأوىل )تك 5: 32، 6: 1 - 8(، وبعد نهاية القراءة يقول 
لننت�صب"،  "احلكمة  الكاهن:  يعلن  اأن  وبعد  "كاليِْف�ُصْن"،  القارئ: 
و"نور امل�صيح م�صيء للجميع"، يكمل القارئ القراءة الثانية )اأم 6: 
20 – 35، 7: 1 - 2(. ترتيل "لت�صتقم �صالتي…" مع ا�صتيخوناتها. 

بقيّة خدمة الربوجيازميني.
م�صاءً، �صالة النوم ال�صغرى واملديح الثاين )الدور الثان(.

14- ال�صبت: تذكار الباّر بنادكت�س، والباّر األك�صندرو�س
خدمة الأموات.

الر�صالة لل�صبت من الأ�صبوع الثان من ال�صوم )عب 3: 12 – 16(.
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الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع الثان من ال�صوم )مر 1: 35 – 44(.

15- الأحد الثاين من ال�صوم )القّدي�س غريغوريو�س بالما�س(: تذكار 
ال�صهداء اأغابيو�س وال�صبعة الذين معه

اللحن 6 – الإيوثينا 6
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للّرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 6 للقيامة، 4  على "يا رّب ا
للقّدي�س، ذوك�صا للقّدي�س، كانني للقيامة )اللحن 6(. الأبو�صتيخن: 
للقيامة، ذوك�صا للقّدي�س، كانني ثيوطوكيّة القيامة بلحن الذوك�صا. 
من  ولد  من  "يا  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات: 

البتول" )اللحن 8(. اخلتم بعبارة القيامة.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
للقيامة. الإفلوجيطارية والإيباكويي والأنافثمي والربوكيمنن للحن. 
وتقبيل   ،50 املزمور  راأينا"،  قد  إذ  "ا  ،6 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اإجنيل 
القوانني:  كانني...  التوبة"،  اأبواب  يل  إفتح  "ا ذوك�صا  الإجنيل. 
للقيامة وللرتيودي. بعد الأودية الثالثة: القنداق والبيت للقّدي�س، ثّم 
الكاث�صما للرتيودي. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت للقيامة، 
ثّم ال�صنك�صار اليومّي وللرتيودي. الكاطافا�صيّات: "اأفتح فمي". على 
الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم".  اأكرم من  "يا من هي  الإله":  "لوالدة 
للقيامة وللقّدي�س ولل�صيّدة. الإينو�س: 4 للقيامة، 4 للقّدي�س، ذوك�صا 
"اليوم  كربى.  ذوك�صولوجيا  الفائقة".  هي  "اأنت  كانني  للرتيودي، 

�صار اخلال�س".
القنداق:  الكبري.  با�صيليو�س  القّدي�س  قّدا�س  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
إّن اأنا عبدك". الر�صالة لالأحد الثان من ال�صوم )عب 1: 10 – 14، ""ا
.)12 – )مر 2: 1  ال�صوم  الثان من  لالأحد  الإجنيل   .)3 –  1 :2 

إّن الربايا باأ�رشها". كينونيكون: "�صبّحوا الرّب...".  ة": "ا على "خا�صّ

dipticha ANTAKIA TIPICON2 2020.indd   61 11/8/2019   3:19:59 PM



�صهر اآذار62

اخلتم بعبارة القيامة.
�صالة الغروب، كما يف اأحد مرفع اجلنب.

16- الإثنني: تذكار ال�صهيد �صابينو�س امل�رشي، والباّر خري�صتوذول�س
م�صاءً، �صالة النوم الكربى.

17- الثالثاء: تذكار القّدي�س األك�صيو�س رجل اهلل
م�صاءً، �صالة النوم الكربى.

18- الأربعاء: تذكار القّدي�س كريلُّ�س رئي�س اأ�صاقفة اأور�صليم 
بعد مزمور الغروب: كاث�صما 18 من املزامري  يف �صالة الغروب، 
ا�صتيخونات:  10 من�صك  �رشخت":  إليك  ا رّب  "يا  على   بتمامها. 

6 للرتيودي، 4 لل�صهداء خري�صنثو�س وداريا، ذوك�صا كانني ثيوطوكيّة 
الإي�صوذن  املعّزي(.  كتاب  من   6 باللحن  م�صاءً  الأربعاء  )قطعة 
باملبخرة. "يا نوًرا بهيًّا" )قراءة(. القراءات: الأوىل )تك 7: 6 - 9(، 
وبعد نهاية القراءة يقول القارئ: "كاليِْف�ُصْن"، وبعد اأن يعلن الكاهن: 
القارئ  للجميع"، يكمل  امل�صيح م�صيء  لننت�صب"، و"نور  "احلكمة 
"لت�صتقم �صالتي…" مع  ترتيل  )اأم 9: 12 - 18(.  الثانية  القراءة 

ا�صتيخوناتها. بقيّة خدمة الربوجيازميني.
م�صاءً، �صالة النوم الكربى.

19- اخلمي�س: تذكار ال�صهداء خري�صنثو�س وداريا ورفقتهما
م�صاءً، �صالة النوم الكربى.

�صابا،  القّدي�س  دير  يف  املقتولني   20 ال�  الآباء  تذكار  اجلمعة:   -20
املديح الثالث

بعد مزمور الغروب: كاث�صما 18 من املزامري  يف �صالة الغروب، 
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ا�صتيخونات:  10 من�صك  �رشخت":  إليك  ا رّب  "يا  على   بتمامها. 
2 للرتيودي، 4 �صهوديّات للحن 6 )اأطلبها يف اآخر كتاب الرتيودي(، 
كانني   ،)6 )اللحن  لالأموات  ذوك�صا  املعرتف،  يعقوب  للقّدي�س   4
القراءات:  )قراءة(.  بهيًّا"  نوًرا  "يا  باملبخرة.  الإي�صوذن  ثيوطوكيّة. 
القارئ:  يقول  القراءة  نهاية  وبعد   ،)21  –  4  :8 )تك  الأوىل 
و"نور  لننت�صب"،  "احلكمة  الكاهن:  يعلن  اأن  وبعد  "كاليِْف�ُصْن"، 
)اأم 10: 31  الثانية  القراءة  القارئ  امل�صيح م�صيء للجميع"، يكمل 
– 32، 11: 1 - 2(. ترتيل "لت�صتقم �صالتي…" مع ا�صتيخوناتها. 

بقيّة خدمة الربوجيازميني.
م�صاءً، �صالة النوم ال�صغرى واملديح الثالث )الدور الثالث(.

والباّر  املعرتف،  الأ�صُقف  يعقوب  القّدي�س  تذكار  ال�صبت:   -21
�رشابيون

خدمة الأموات.
الر�صالة لل�صبت من الأ�صبوع الثالث من ال�صوم )عب 10: 32 – 38(.
الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع الثالث من ال�صوم )مر 2: 14 – 17(.

تذكار  املقّد�س(:  لل�صليب  )ال�صجود  ال�صوم  من  الثالث  الأحد   -22
ال�صهيد با�صيليو�س كاهن كني�صة اأنقرة، 

اللحن 7 – الإيوثينا 7
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للّرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 6 للقيامة، 4  على "يا رّب ا
لل�صليب، ذوك�صا لل�صليب، كانني للقيامة )اللحن 7(. الأبو�صتيخن: 
ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات:  لل�صليب.  كانني  ذوك�صا  للقيامة، 
إّن جربائيل ملّا تفّوه..." )اللحن 1(. اخلتم بعبارة  "ا لل�صليب، كانني 

القيامة.
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َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
تُقال  ل  لل�صليب.  الكاث�صما  ثّم  لل�صليب،  البوليئيليون  للقيامة، 
والأنافثمي  والإيباكويي  والإعالن،  الطلبة  حاًل  بل  الإفلوجيطارية، 
راأينا"،  قد  إذ  "ا  ،7 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن 
التوبة"،  اأبواب  يل  إفتح  "ا ذوك�صا  الإجنيل.  وتقبيل   ،50 املزمور 
من  الأوىل  القطعة  وعلى  فقط،  الرتيودي  قانون  القوانني:  كانني... 
يا رّب"، وعلى  املقّد�صة  لقيامتك  "املجد  ال�صتيخن  نقول  اأودية  كّل 
إلهنا، املجد لك". بعد الأودية الثالثة: القنداق  الباقية "املجد لك، يا ا
ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  لل�صليب.  الكاث�صما  ثّم  للقيامة،  والبيت 
وللرتيودي.  اليومّي  ال�صنك�صار  ثّم  للرتيودي،  والبيت  القنداق 
الكاطافا�صيّات: للرتيودي. على "لوالدة الإله": "يا من هي اأكرم من 
ال�صريوبيم". الإك�صاب�صتالري: للقيامة ولل�صليب ولل�صيّدة. الإينو�س: 
4 للقيامة، 4 لل�صليب، ذوك�صا للرتيودي، كانني "اأنت هي الفائقة". 
يجري  مطّولة،  اهلل"  "قّدو�س  ترتيل  اأثناء  ثّم  كربى،  ذوك�صولوجيا 
�صار  "اليوم  ثّم  الرتيودي،  كتاب  ترتيب  بح�صب  بال�صليب،  الزيّاح 

اخلال�س".
أن يتّمم زياح ال�صليب يف نهاية القّدا�س الإلهّي قبل  * درجت العادة يف كنائ�س الرعايا ا

اخلتم.

يف القّدا�س الإلهّي، قّدا�س القّدي�س با�صيليو�س الكبري. الأنديفونات: 
للعيد. طروباريّة الإي�صوذن: "خلّ�س يا رّب �صعبك". الإي�صوذيكون: 
"هلّموا لن�صجد... يا من قام...". الطروباريّات: للقيامة، لل�صليب، 
من  وعو�ًصا  عبدك".  اأنا  إّن  "ا القنداق:  الكني�صة.  ول�صاحب 
الرتي�صاجيون، نرتّل: "ل�صليبك يا �صيّدنا ن�صجد...". الر�صالة لالأحد 
الثالث من ال�صوم )عب 4: 14 – 16، 5: 1 – 6(. الإجنيل لالأحد 
إّن  ة": "ا الثالث من ال�صوم )مر 8: 34 – 38، 9: 1(. على "خا�صّ
وجهك...".  نور  علينا  ارت�صم  "لقد  كينونيكون:  باأ�رشها".  الربايا 
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اخلتم بعبارة القيامة.
�صالة الغروب، كما يف اأحد مرفع اجلنب.

امل�صت�صهدين  ال� 199  وتالميذه  نيكن  ال�صهيد  تذكار  الإثنني:   -23
معه

"�صّهل  من:  بدًل  الأوىل،  ال�صاعة  تالوة  عند  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
خطواتي..."، نرتّل: "ل�صليبك يا �صيّدنا ن�صجد..."، وي�صري ال�صجود 
هكذا  ون�صنع  اللهيبيّة...".  احلربة  إّن  "ا القنداق:  ونقول  لل�صليب. 

اأي�ًصا يوَمي الأربعاء واجلمعة.
م�صاءً، �صالة النوم الكربى.

24- الثالثاء: تقدمة عيد الب�صارة، وتذكار القّدي�س اأرتامونُ�س اأ�صُقف 
�صلوكية، وزخريّا الباّر

لنا"  ظهر  الرّب  "اأهلل  َحر:  ال�صَّ مزامري  بعد  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
ترتيب  ثّم  تُعاد.  كانني  ذوك�صا  التقدمة،  وطروباريّة  با�صتيخوناتها، 
الرتيودي. القوانني: للتقدمة وللرتيودي. بعد الأودية الثالثة: كاث�صما 
للتقدمة. الإك�صاب�صتالري:  القنداق  ال�صاد�صة:  للتقدمة. بعد الأودية 
للتقدمة. "لك ينبغي املجد". الأبو�صتيخن: للرتيودي. ذوك�صا كانني 

للتقدمة. ثّم كالعادة واملطانيات.
ال�صاعات بطروباريّة التقدمة وقنداقها.

25- الأربعاء: عيد ب�صارة والدة الإله الفائقة القدا�صة
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: ل تُقال "طوبى للرجل"، 
إليك �رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات للعيد، ذوك�صا  على "يا رّب ا
للعيد.  القراءات  اليومّي.  الربوكيمنن  الإي�صوذن.  للعيد.  كانني 
للعيد  الطروباريّات:  للعيد.  كانني  ذوك�صا  للعيد،  الأبو�صتيخن: 
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)ثالثاً(. اخلتم بعبارة العيد: "يا َمن قَبيَِل اأن يتج�ّصد من البتول لأجل 
خال�صنا".

م�صاءً، �صالة النوم ال�صغرى.
الكاث�صماطات  امل�صاء.  يف  كما  الطروباريّات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
الأنديفونا  الأنافثمي:  للعيد.  الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون.  للعيد. 
الأوىل من اللحن الرابع "منذ �صبابي..."، الربوكيمنن "ب�رشوا من يوم 
َحر: للعيد. املزمور 50 )درًجا(.  إلهنا". اإجنيل ال�صَّ اإىل يوم بخال�س ا
"يا  تُعاد، على  الإله وطلباتها..."، كانني  "ب�صفاعات والدة  ذوك�صا 
الثالثة:  الأودية  بعد  للعيد.  القوانني:  للعيد.  الإيذيوميال  رحيم...": 
ثّم  للعيد،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  للعيد.  الكاث�صما 
ال�صنك�صار اليومّي. الكاطافا�صيّات: "اأفتح فمي". على "لوالدة الإله": 
للعيد  التا�صعة  الأودية  بل  ال�صاروبيم"،  اأكرم من  "يا من هي  نرتّل  ل 
مع التعظيمات. الإك�صاب�صتالري: للعيد، واأي�صاً للعيد. الإينو�س: 4 
للعيد، ذوك�صا كانني للعيد. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للعيد.

الفم.  الذهبّي  يوحنّا  القّدي�س  قّدا�س  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
الأنديفونات للعيد. الإي�صوذيكون: "ب�رّشوا من يوم اإىل يوم بخال�س 
اأنا  إّن  "ا القنداق:  اأجلنا…".  من  جت�ّصد  من  يا  خلّ�صنا…  إلهنا…  ا
عبدك". الر�صالة للعيد )عب 2: 11 – 18(. الإجنيل للعيد )لو 1: 
ة": تا�صعة العيد "ا�صتب�رشي اأيّتها الأر�س".  24 – 38(. على "خا�صّ
إّن الرّب قد اختار…". "قد نظرنا". اخلتم بعبارة  كينونيكون: للعيد "ا

العيد.
* مالحظة: يُ�صمح باأكل ال�صمك.

م�صاءً، �صالة الغروب، وداع عيد الب�صارة:
للعيد،   3 ا�صتيخونات:   6 من�صك  �رشخت":  إليك  ا رّب  "يا  على 
من  اأُر�صل  "لقد  له  كانني  ذوك�صا  احلايل(،  ال�صهر   26( جلربائيل   3
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الكبري(. الأبو�صتيخن:  اليومّي )ل  ال�صماء". الإي�صوذن. الربوكيمنن 
للعيد )قطع الأبو�صتيخن يف �صالة امل�صاء(، ذوك�صا كانني للعيد "اليوم 
ب�صائر الفرح" )اللحن 4(. الطروباريّات: للعيد )ثالثًا(. اخلتم بعبارة 

العيد.
�صالة النوم ال�صغرى.

26- اخلمي�س: عيد جامع لرئي�س املالئكة جربائيل، وتذكار القّدي�س 
ا�صتفانو�س املعرتف

َحر، نتلو قانون رئي�س املالئكة مع قانون الرتيودي. * مالحظة: يف �صالة ال�صَّ

م�صاءً، �صالة النوم الكربى.

27- اجلمعة: تذكار ال�صهيدة مطرونة الت�صالونيكيّة، والنبّي حنانيا، 
املديح الرابع

يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: كاث�صما 18 من املزامري 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 2  ا "يا رّب  بتمامها. على 
للرتيودي، 4 �صهوديّات للحن 7 )اأطلبها يف اآخر كتاب الرتيودي(، 
4 للباّر اإيالريّون اجلديد، ذوك�صا لالأموات، كانني ثيوطوكيّة القيامة 
القراءات:  "يا نوًرا بهيًّا" )قراءة(.  )اللحن 7(. الإي�صوذن باملبخرة. 
القارئ:  يقول  القراءة  نهاية  وبعد   ،)7  -  1  :12 )تك  الأوىل 
و"نور  لننت�صب"،  "احلكمة  الكاهن:  يعلن  اأن  وبعد  "كاليِْف�ُصْن"، 
)اأم 14: 15  الثانية  القراءة  القارئ  امل�صيح م�صيء للجميع"، يكمل 
خدمة  بقيّة  ا�صتيخوناتها.  مع  �صالتي…"  "لت�صتقم  ترتيل   .)26  -

الربوجيازميني.
م�صاءً، �صالة النوم ال�صغرى واملديح الرابع )الدور الرابع(.

28- ال�صبت: تذكار الباّر اإيالريّون اجلديد
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تُقام خدمة الأموات كما يف ال�صبت الثان من ال�صوم.
الر�صالة لل�صبت من الأ�صبوع الرابع من ال�صوم )عب 6: 9 – 12(.
الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع الرابع من ال�صوم )مر 7: 31 – 37(.

29- الأحد الرابع من ال�صوم )البارّ يوحنّا ال�صلّمي(، وتذكار القّدي�س 
مرق�س اأ�صُقف اأريثو�صيون، والقّدي�س كريلُّ�س ال�صما�س والذين 

معه
اللحن 8 – الإيوثينا 8

يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للّرجل" )كاملة(. 
للقيامة،  ا�صتيخونات: 6  إليك �رشخت": من�صك 10  ا رّب  "يا  على 
الإي�صوذن.   .)8 )اللحن  للقيامة  كانني  للباّر،  ذوك�صا  للباّر،   4
بلحن  القيامة  ثيوطوكيّة  للباّر، كانني  للقيامة، ذوك�صا  الأبو�صتيخن: 
ُولد  "يا من  للباّر، كانني  للقيامة، ذوك�صا  الطروباريّات:  الذوك�صا. 

من البتول..." )اللحن 8(. اخلتم بعبارة القيامة.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
للقيامة. الإفلوجيطارية والإيباكويي والأنافثمي والربوكيمنن للحن. 
وتقبيل   ،50 املزمور  راأينا"،  قد  إذ  "ا  ،8 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اإجنيل 
إفتح يل اأبواب التوبة"، كانني... القوانني: للقيامة  الإجنيل. ذوك�صا "ا
وللرتيودي وللباّر. بعد الأودية الثالثة: القنداق والبيت للقّدي�س، ثّم 
للقيامة،  القنداق والبيت  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  للقّدي�س.  الكاث�صما 
ثّم ال�صنك�صار اليومّي وللرتيودي. الكاطافا�صيّات: "اأفتح فمي". على 
الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم".  اأكرم من  "يا من هي  الإله":  "لوالدة 
امل�صاء(  للباّر )قطع  للقيامة، 4  الإينو�س: 4  للقيامة وللباّر ولل�صيّدة. 
وعلى القطعتني الأخريتني نقول ال�صتيخونني الآتيني: "طوبى للرجل 
اأبراره"، ذوك�صا  الرّب موت  عيني  "كرمي يف  و  الذي يخاف اهلل"، 
"اليوم  كربى.  ذوك�صولوجيا  الفائقة".  هي  "اأنت  كانني  للرتيودي، 

dipticha ANTAKIA TIPICON2 2020.indd   68 11/8/2019   3:20:00 PM



69 �صهر اآذار

�صار اخلال�س".
القنداق:  الكبري.  با�صيليو�س  القّدي�س  قّدا�س  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
 – )عب 6: 13  ال�صوم  من  الرابع  لالأحد  الر�صالة  عبدك".  اأنا  إّن  "ا
على   .)31 – )مر 9: 17  ال�صوم  من  الرابع  لالأحد  الإجنيل   .)20
الرّب...".  "�صبّحوا  كينونيكون:  باأ�رشها".  الربايا  إّن  "ا ة":  "خا�صّ

اخلتم بعبارة القيامة.
�صالة الغروب، كما يف اأحد مرفع اجلنب.

والقّدي�صة  يوئيل،  والنبّي  ال�صلّمي،  يوحنّا  الباّر  تذكار  الإثنني:   -30
اآفڤويل والدة القّدي�س بندلميون

م�صاءً، �صالة النوم الكربى.

إيباتيو�س اأ�صُقف غنغرة 31- الثالثاء: تذكار ال�صهيد ا
م�صاءً، �صالة النوم الكربى.
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�سهر ني�سان
اأّيامه..ثالثون

�ساعات.نهاره.ثالث.ع�سرة.�ساعة،.و�ساعات.ليله.اإحدى.ع�سرة.�ساعة

يارونديو�س  وال�صهداء  امل�رشيّة،  مرمي  الباّرة  تذكار  الأربعاء:   -1
وبا�صيليو�س

بعد مزمور الغروب: كاث�صما 18 من املزامري  يف �صالة الغروب، 
إليك �رشخت": نبتدئ برتتيل القطع )غروب  بتمامها. على "يا رّب ا
م�صائدهم..."،  اخلطاأة يف  "ت�صقط  بال�صتيخن  بدءًا  الكبري(  القانون 
ذوك�صا كانني ثيوطوكيّة. الإي�صوذن باملبخرة. "يا نوًرا بهيًّا" )قراءة(. 
يقول  القراءة  نهاية  وبعد   ،)9  -  1  :17 )تك  الأوىل  القراءات: 
لننت�صب"،  "احلكمة  الكاهن:  يعلن  اأن  وبعد  "كاليِْف�ُصْن"،  القارئ: 
)اأم  الثانية  القراءة  القارئ  يكمل  للجميع"،  م�صيء  امل�صيح  و"نور 
مع  �صالتي…"  "لت�صتقم  ترتيل   .)9  -  1  :16  ،33  –  20  :15

ا�صتيخوناتها. بقيّة خدمة الربوجيازميني.
م�صاءً، �صالة النوم الكربى.

إذا اأردت قراءة القانون الكبري، فيكون الرتتيب كالتايل: ا
�صالة النوم ال�صغرى، بعد "بواجب ال�صتئهال" نبداأ بتالوة القانون 
اأردت قراءته يف �صالة  إذا  ا اأّما  ال�صغرى كالعادة.  النوم  وباقي �صالة 

َحر ليوم اخلمي�س، فيكون الرتتيب كما هو يف الرتيودي. ال�صَّ

2- اخلمي�س )خمي�س القانون الكبري(، وتذكار الباّر تيط�س العجائبي 
بعد مزمور الغروب: كاث�صما 18 من املزامري  يف �صالة الغروب، 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 6  ا "يا رّب  بتمامها. على 
امليناون(.  )من  ثيوطوكيّة  نيقيطا، ذوك�صا كانني  للباّر  للرتيودي، 4 
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)تك  الأوىل  القراءات:  بهيًّا" )قراءة(.  نوًرا  "يا  باملبخرة.  الإي�صوذن 
"كاليِْف�ُصْن"،  القارئ:  يقول  القراءة  نهاية  وبعد   ،)23  -  20  :18
م�صيء  امل�صيح  و"نور  لننت�صب"،  "احلكمة  الكاهن:  يعلن  اأن  وبعد 
 :17 ،27 – )اأم 16: 17  الثانية  القراءة  القارئ  للجميع"، يكمل 
1 - 17(. ترتيل "لت�صتقم �صالتي…" مع ا�صتيخوناتها. بقيّة خدمة 

الربوجيازميني.
م�صاءً، �صالة النوم الكربى.

الت�صابيح،  ناظم  يو�صف  والقّدي�س  نيقيطا،  الباّر  تذكار  اجلمعة:   -3
املديح الكبري

بعد مزمور الغروب: كاث�صما 18 من املزامري  يف �صالة الغروب، 
ا�صتيخونات   10 من�صك  �رشخت":  إليك  ا رّب  "يا  على  بتمامها. 
الإي�صوذن  ال�رشّ".  انك�صف  "اليوم  كانني  ذوك�صا  فقط،  للرتيودي 
الأوىل )تك 22: 1 -  القراءات:  بهيًّا" )قراءة(.  نوًرا  "يا  باملبخرة. 
يعلن  اأن  "كاليِْف�ُصْن"، وبعد  القارئ:  يقول  القراءة  نهاية  18(، وبعد 
الكاهن: "احلكمة لننت�صب"، و"نور امل�صيح م�صيء للجميع"، يكمل 
ترتيل   .)5  -  1  :18  ،28  –  17  :17 )اأم  الثانية  القراءة  القارئ 

"لت�صتقم �صالتي…" مع ا�صتيخوناتها. بقيّة خدمة الربوجيازميني.
م�صاءً، �صالة النوم ال�صغرى واملديح الكبري. بعد بواجب ال�صتئهال: 
إّن غري املتج�ّصد" )ثالثًا(. يتلو الكاهن الدور الأّول. ترتيل الأوديتني  "ا
عبدك"  اأنا  إّن  "ا القنداق  فمي".  "اأفتح  القانون  من  والثالثة  الأوىل 
)مطّولة(. يتلو الكاهن الدور الثان. ترتيل الأودية الرابعة واخلام�صة 
الثالث.  الدور  الكاهن  يتلو  )خمت�رشة(.  عبدك"  اأنا  إّن  "ا وال�صاد�صة. 
يبّخر  التا�صعة  الأودية  )عند  والتا�صعة  والثامنة  ال�صابعة  الأودية  ترتيل 
البيت  ويعيد  الرابع  الدور  الكاهن  يتلو  عبدك".  اأنا  إّن  "ا الكاهن(. 
إّن اأنا عبدك" )قراءة(، وبقيّة  الأّول من الدور الأّول. قدو�س اهلل… "ا
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ي�صري  العامل"،  �صالم  اأجل  من  "لن�صّل  وبعد  ال�صغرى.  النوم  �صالة 
"ب�صلوات  إّن جربائيل". الكاهن:  "ا النهاية، ترتيل  اخلتم ال�صغري. يف 

اآبائنا القّدي�صني...".

وتذكار  فيه(،  يُْجلَ�ُس  الذي ل  الكبري  )املديح  الأَكاثِ�ْصتُ�س  �صبت   -4
الباّر جرج�س الذي كان يف مالون، والباّر زو�صيما�س

د" )مّرتني(. املزامري.  إّن غري املتج�صِّ َحر، الطروباريّة: "ا يف �صالة ال�صَّ
إّن رئي�س اجلنود" )مّرتني( )اأطلبها قبل الأودية الرابعة(.  "ا الكاث�صما 
الثالثة:  بعد  �صتًّا(.  اأودية  )كّل  فمي"،  "افتح  القانون:   .50 املزمور 
وبعد  اأي�ًصا.  الرتيودي  اأودية  ال�صاد�صة:  ويف  )مّرة(.  اأي�ًصا  الكاث�صما 
ثّم  املتقّدم"،  املالك  إّن  "ا والبيت  عبدك"،  اأنا  إّن  "ا القنداق  ال�صاد�صة: 
مينولوجيون امليناون والرتيودي. وبقيّة الأوديات لل�صيّدة وللرتيودي. 
ال�صريوبيم".  من  اأكرم  هي  من  "يا  فمي".  "اأفتح  الكاطافا�صيّات: 
إّن  "ا كانني  ذوك�صا  قطع،   4 الإينو�س:  )مّرتني(.  الإك�صاب�صتالري 
إّن  والدة الإله قد �صمعت لغة". ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: "ا

غري املتج�ّصد".
إّن  يف القّدا�س الإلهّي، الطروبارية: "اإن غري املتج�ّصد". القنداق: "ا
ال�صوم )عب  من  اخلام�س  الأ�صبوع  من  لل�صبت  الر�صالة  اأنا عبدك". 
ال�صوم  من  اخلام�س  الأ�صبوع  من  لل�صبت  الإجنيل   .)28 –  24 :9
)مر 8: 27 – 31(. بعد "خا�صة": "كل الأر�صينّي"، كينونيكون: 

"كاأ�س اخلال�س…".

ال�صهداء  وتذكار  امل�رصيّة(،  )مرمي  ال�صوم  من  اخلام�س  الأحد   -5
ثيوذورة  والباّرة  ورفقتهما،  وديودور�س  كالوديو�س 

الت�صالونيكيّة
اللحن 1 – الإيوثينا 9
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يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 6 للقيامة و  على "يا رّب ا
الأبو�صتيخن:   .)1 )اللحن  للقيامة  كانني  للباّرة،  ذوك�صا  للباّرة،   4
الذوك�صا.  بلحن  القيامة  ثيوطوكيّة  كانني  للباّرة،  ذوك�صا  للقيامة، 
الطروباريّات: للقيامة، ذوك�صا للباّرة، كانني "يا من ُولد من البتول" 

)اللحن 8(. اخلتم بعبارة القيامة.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
للقيامة. الإفلوجيطارية والإيباكويي والأنافثمي والربوكيمنن للحن. 
وتقبيل   ،50 املزمور  راأينا"،  قد  إذ  "ا  ،9 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اإجنيل 
إفتح يل اأبواب التوبة"، كانني... القوانني: للقيامة  الإجنيل. ذوك�صا "ا
ثّم  للباّرة،  والبيت  القنداق  الثالثة:  الأودية  بعد  وللباّرة.  وللرتيودي 
الكاث�صما للباّرة. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت للقيامة، ثّم 
على  فمي".  "اأفتح  الكاطافا�صيّات:  وللرتيودي.  اليومّي  ال�صنك�صار 
الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم".  اأكرم من  "يا من هي  الإله":  "لوالدة 
للقيامة وللباّرة ولل�صيّدة. الإينو�س: 4 للقيامة، 4 للباّرة )قطع امل�صاء(، 
على الأوىل من القطعتني الأخريتني ال�صتيخن "انتظرت الرّب ب�صرٍب 
جلَيَّ و�صّدد خطواتي"،  "، وعلى الثانية "اأقام على ال�صخرة ريِ فاأ�صغى اإيلَّ
ذوك�صا للرتيودي، كانني "اأنت هي الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. 

"اليوم �صار اخلال�س".
يف القّدا�س الإلهّي، قّدا�س القّدي�س با�صيليو�س الكبري. القنداق: "يا 
�صفيعة امل�صيحينّي". الر�صالة لالأحد اخلام�س من ال�صوم )عب 9: 11 
– 14(. الإجنيل لالأحد اخلام�س من ال�صوم )مر 10: 32 – 45(. 
إّن الربايا باأ�رشها". كينونيكون: "�صبّحوا الرّب...".  ة": "ا على "خا�صّ

اخلتم بعبارة القيامة.
�صالة الغروب، كما يف اأحد مرفع اجلنب.
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6- الإثنني: تذكار القّدي�س اأفتي�صيو�س بطريرك الق�صطنطينيّة، والباّر 
غريغوريو�س ال�صينائّي

م�صاءً، �صالة النوم الكربى.

جاورجيو�س  والقّدي�س  كليوبيو�س،  ال�صهيد  تذكار  الثالثاء:   -7
اأ�صُقف ميتليني

م�صاءً، �صالة النوم الكربى.

8- الأربعاء: تذكار الر�صول هريوديون ورفقته، وهم من ال�صبعني
بعد مزمور الغروب: كاث�صما 18 من املزامري  يف �صالة الغروب، 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 6  ا "يا رّب  بتمامها. على 
)من  ثيوطوكيّة  كانني  ذوك�صا  اآفب�صي�صيو�س،  لل�صهيد   4 للرتيودي، 
القراءات:  )قراءة(.  بهيًّا"  نوًرا  "يا  باملبخرة.  الإي�صوذن  امليناون(. 
– 30، 45: 1 - 16(، وبعد نهاية القراءة  الأوىل )تك 43: 26 
يقول القارئ: "كاليِْف�ُصْن"، وبعد اأن يعلن الكاهن: "احلكمة لننت�صب"، 
)اأم  الثانية  القراءة  القارئ  يكمل  للجميع"،  م�صيء  امل�صيح  و"نور 
مع  �صالتي…"  "لت�صتقم  ترتيل   .)4  –  1  :22  ،31  -  23  :21

ا�صتيخوناتها. بقيّة خدمة الربوجيازميني.
م�صاءً، �صالة النوم الكربى.

رفائيل  ني  والقّدي�صيِ اآفب�صي�صيو�س،  ال�صهيد  تذكار  اخلمي�س:   -9
إيريني امل�صت�صهدين يف ميتيليني ونيقولو�س وا

م�صاءً، �صالة النوم الكربى.

10- اجلمعة: تذكار ال�صهداء ترانتيو�س وبومبيو�س ورفاقهما
بعد مزمور الغروب: كاث�صما 18 من املزامري  يف �صالة الغروب، 
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ا�صتيخونات   10 من�صك  �رشخت":  إليك  ا "يارّب  على  بتمامها. 
الإي�صوذن  للرتيودي.  كانني  )للعازر(،  للرتيودي  ذك�صا  للرتيودي، 
القراءات: الأوىل )تك 49: 33،  "يا نوًرا بهيًّا" )قراءة(.  باملبخرة. 
"كاليِْف�ُصْن"،  القارئ:  يقول  القراءة  نهاية  وبعد   ،)26  –  1  :50
م�صيء  امل�صيح  "نور  و  لننت�صب"،  "احلكمة  الكاهن:  يُعلن  اأن  وبعد 
ترتيل   .)32 –  8 )اأم 31:  الثانية  القراءة  القارئ  يكمل  للجميع"، 

"لت�صتقم �صالتي..." مع ا�صتيخوناتها. بقيّة خدمة الربوجيازميني.
م�صاءً، �صالة النوم ال�صغرى مع قانون لعازر.

أ�صبوع  * مالحظة: من هذا اليوم يغلق كتاب املعّزي ول نقول ل �صهوديّة ول والديّة اإىل ا
التجديدات.

11- �صبت لعازر، وتذكار ال�صهيد اأنتيبا�س اأ�صُقف برغام�س
َحر ذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ

لنا".  ظهر  الرّب  "اأهلل  َحر:  ال�صَّ مزامري  بعد  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
الإفلوجيطارية  للعيد.  الأوىل  الكاث�صما  )ثالثًا(.  لعازر  طروباريّة 
إذ قد راأينا". املزمور 50 )درًجا(.  للقيامة. الكاث�صما الثانية للعيد. "ا
بعد  لك".  املجد  إلهنا،  ا يا  لك،  "املجد  وال�صتيخن:  العيد،  قانونا 
القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  للعيد.  الكاث�صما  الثالثة:  الأودية 
الكاطافا�صيّات:  للميناون وللرتيودي.  ال�صنك�صار  ثّم  للعيد،  والبيت 
مع  للقانونني  التا�صعة  الأودية  الإله":  "لوالدة  على  للرتيودي. 
إلهنا"  ا الرّب  "قّدو�ٌس هو  إلهنا املجد لك".  ا يا  "املجد لك  ال�صتيخن 
القطعة  الإك�صاب�صتالري:  إلهنا[.  ا الرّب  ارفعوا  يُقال:  ]ول  )ثالثًا( 
الأوىل )مّرتني(، والقطعة الثانية )مّرة(. الإينو�س: 8 للعيد، ذوك�صا 
"اليوم �صار  الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى.  "اأنتيِ هي  للعيد، كانني 

اخلال�س للعامل".
الفم.  الذهبي  يوحنّا  القّدي�س  قّدا�س  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
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بني  من  قام  من  يا  خلّ�صنا…  لن�صجد…  "هلّموا  الإي�صوذيكون: 
الأموات…". وعو�ًصا من الرتي�صاجيون: "اأنتم الذين بامل�صيح…". 
ال�صوم  من  ال�صاد�س  الأ�صبوع  من  لل�صبت  الر�صالة  للعازر.  القنداق: 
 ]املعروف ب�صبت لعازر ال�صّديق[ )عب 12: 28 – 29، 13: 1 – 8(.

على   .)45  –  1  :11 )يو  ال�صّديق  لعازر  القّدي�س  ل�صبت  الإجنيل 
بعد  الأطفال…".  اأفواه  "من  كينونيكون:  العيد.  تا�صعة  "خاّ�صة": 
لعازر.  طروباريّة  نظرنا":  "قد  من  وعو�ًصا  �صعبك"،  اأهلل  يا  "خلّ�س 

اخلتم بعبارة القيامة.

اأ�صُقف  املعرتف  با�صيليو�س  القّدي�س  وتذكار  ال�صعانني،  اأحد   -12
بارية، والباّر اأكاكيو�س الآثو�صي

يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للّرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات للعيد، ذوك�صا  على "يا رّب ا
للعيد،  الأبو�صتيخن:  والقراءات.  الإي�صوذن  تُعاد.  كانني  للعيد، 
والثانية  )مّرتني(،  للعيد  الأوىل  الطروباريّات:  للعيد.  كانني  ذوك�صا 

للعيد )مّرة واحدة(. اخلتم بعبارة العيد.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
الأنافثمي:  الثالثة.  الكاث�صما  ثّم  البوليئيليون،  للعيد،  والثانية  الأوىل 
َحر:  "منذ �صبابي..." )الأنديفونا الأوىل من اللحن الرابع(. اإجنيل ال�صَّ
إذ قد راأينا"،  للعيد من الباب امللوكي ]ل يتّم تقبيل الإجنيل[، ل نقول "ا
بل نقراأ مبا�رشةً: املزمور 50، ونرتّل ذوك�صا "اليوم امل�صيح..."، كانني 
القد�س".  الروح  نعمة  "اليوم  الإيذيوميال  رحيم":  "يا  وعلى  تُعاد، 
الإيباكويي.  الثالثة:  الأودية  بعد  ا�صتيخن.  دون  من  للعيد  القوانني: 
وبعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت للعيد، ثّم ال�صنك�صار اليومّي 
العيد.  تا�صعة  الإله":  "لوالدة  على  للعيد.  الكاطافا�صيّات:  وللعيد. 
مّرات(.  )ثالث  إلهنا"  ا الرّب  هو  "قّدو�ٌس  الإك�صاب�صتالري:  عو�س 
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كربى.  ذوك�صولوجيا  للعيد.  كانني  ذوك�صا  للعيد،   4 الإينو�س: 
الطروباريّة الثانية للعيد "اأيّها امل�صيح مَلّا اندفنّا".

الفم.  الذهبي  يوحنّا  القّدي�س  قّدا�س  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
الأنديفونات: للعيد. الإي�صوذن: "مبارك الآتي با�صم الرّب، اهلل الرّب 
ظهر لنا، خلّ�صنا يا ابن اهلل، يا من جل�س على جح�س ابن اأتان...". 
 القنداق: للعيد. تري�صاجيون: "قّدو�س اهلل". الر�صالة لأحد ال�صعانني

)يف 4: 4 – 9(. الإجنيل لأحد ال�صعانني )يو 12: 1 – 18(. على 
با�صم  الآتي  "مبارك  للعيد  الكينونيكون:  العيد.  تا�صعة  ة":  "خا�صّ
نظرنا":  "قد  من  وعو�ًصا  �صعبك"،  اأهلل  يا  "خلّ�س  بعد  الرّب...". 

الطروباريّة الأوىل للعيد "اأيّها امل�صيح الإله". اخلتم بعبارة العيد.
مع  "هلليلوييا"  نرتّل  َحر:  ال�صَّ مزامري  بعد  الأوىل،  اخلنت  �صالة  يف 
الإجنيل  الكاث�صماطات.  )ثالثًا(.  اخلت"  هوذا  "ها  ا�صتيخوناتها. 
 .)43  –  18  :  21 )مت  َحر  ال�صَّ يف  املقّد�س  العظيم  لالإثنني 
اليومّي  وال�صنك�صار  والبيت  القنداق  الرتيودي.  قانون  املزمور 50. 
الإك�صاب�صتالري  التا�صعة.  الأودية  الإله":  "لوالدة  عند  وللرتيودي. 
ينبغي  "لك  الإينو�س.  كانني  ذوك�صا  قطع،   4 الإينو�س:  )ثالثًا(. 
املجد". "املجد هلل يف العلى" )قراءة(. الأبو�صتيخن. "�صالح العرتاف 
للرّب". "قّدو�ٌس اهلل…"، والقنداق "ملا كان يعقوب ينتحب". وبقيّة 
َحر مع املطانيات. اخلتم بعبارة الآلم: "يا من اأتى اإىل الآلم  �صالة ال�صَّ

الطوعيّة لأجل خال�صنا".

التينة  13- الإثنني العظيم: تذكار يو�صف املغبوط الكلّّي احل�صن مع 
التي مل تثمر ولُعنت من الرّب ويب�صت، وتذكار الباّر مرتينو�س 

املعرتف بابا رومية
الغروب:  مزمور  بعد  الربوجيازميني.  خدمة  الغروب،  �صالة  يف 
إليك �رشخت": من�صك  كاث�صما 18 من املزامري بتمامها. على "يا رّب ا
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َحر نعملها 10(، ذوك�صا كانني  10 ا�صتيخونات للرتيودي )قطع ال�صَّ
إّن التنني وجد امل�رشيّة". الإي�صوذن بالإجنيل. "يا نوًرا بهيًّا" )قراءة(.  "ا
الإجنيل  ا�صتيخوناتها.  مع  �صالتي…"  "لت�صتقم  ترتيل  القراءات. 
لالإثنني العظيم املقّد�س يف القّدا�س )مت 24: 3 – 35(. بقيّة خدمة 
الطوعيّة  الآلم  اإىل  اأتى  من  "يا  الآلم:  بعبارة  اخلتم  الربوجيازميني. 

لأجل خال�صنا".
"هلليلوييا"  نرتّل  َحر:  ال�صَّ مزامري  بعد  الثانية،  اخلنت  �صالة  يف 
الكاث�صماطات.  )ثالثًا(.  اخلت"  هوذا  "ها  ا�صتيخوناتها.  مع 
)مت 22: 15 - 48،  َحر  ال�صَّ املقّد�س يف  العظيم  للثالثاء  الإجنيل 
والبيت  القنداق  الرتيودي.  قانون   .50 املزمور   .)39  –  1  :23
وال�صنك�صار اليومّي وللرتيودي. عند "لوالدة الإله": الأودية التا�صعة. 
الإك�صاب�صتالري )ثالثًا(. الإينو�س: 4 قطع، ذوك�صا كانني الإينو�س. 
الأبو�صتيخن.  )قراءة(.  العلى"  يف  هلل  "املجد  املجد".  ينبغي  "لك 
"�صالح العرتاف للرّب". "قّدو�ٌس اهلل…"، والقنداق "اأيّتها النف�س 
َحر مع املطانيات. اخلتم بعبارة الآلم: "يا  ال�صقيّة". وبقيّة �صالة ال�صَّ

من اأتى اإىل الآلم الطوعيّة لأجل خال�صنا".

الإجنيل  يف  الوارد  العذارى  ع�رش  َمثَل  تذكار  العظيم:  الثالثاء   -14
وتروفيم�س،  وبوذو�س  اأري�صرتخ�س  الر�صل  وتذكار  ال�رشيف، 

وهم من ال�صبعني
الغروب:  مزمور  بعد  الربوجيازميني.  خدمة  الغروب،  �صالة  يف 
إليك �رشخت": من�صك  كاث�صما 18 من املزامري بتمامها. على "يا رّب ا
َحر نعملها 10(، ذوك�صا كانني  10 ا�صتيخونات للرتيودي )قطع ال�صَّ
بهيًّا"  نوًرا  "يا  بالإجنيل.  الإي�صوذن   ." ائتمنكيِ قد  ها  نف�صي،  "يا 
ا�صتيخوناتها.  مع  �صالتي…"  "لت�صتقم  ترتيل  القراءات.  )قراءة(. 
القّدا�س )مت 24: 36 - 51،  املقّد�س يف  العظيم  للثالثاء  الإجنيل 
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اخلتم  الربوجيازميني.  خدمة  بقيّة   .)2  –  1  :26  ،46  -  1  :25
بعبارة الآلم: "يا من اأتى اإىل الآلم الطوعيّة لأجل خال�صنا".

مع  "هلليلوييا"  نرتّل  َحر:  ال�صَّ مزامري  بعد  الثالثة،  اخلنت  �صالة  يف 
الإجنيل  الكاث�صماطات.  )ثالثًا(.  اخلت"  هوذا  "ها  ا�صتيخوناتها. 
َحر )يو 12: 17 – 50(. املزمور 50.  لالأربعاء العظيم املقّد�س يف ال�صَّ
وللرتيودي.  اليومّي  وال�صنك�صار  والبيت  القنداق  الرتيودي.  قانون 
)ثالثًا(. الإك�صاب�صتالري  التا�صعة.  الأودية  الإله":  "لوالدة   عند 

املجد".  ينبغي  "لك  الإينو�س.  كانني  ذوك�صا  قطع،   4 الإينو�س: 
العرتاف  "�صالح  الأبو�صتيخن.  )قراءة(.  العلى"  يف  هلل  "املجد 
ال�صالح".  اأيّها  إليك  ا "اأخطاأت  والقنداق  اهلل…"،  "قّدو�ٌس  للرّب". 
َحر مع املطانيات. اخلتم بعبارة الآلم: "يا من اأتى اإىل  وبقيّة �صالة ال�صَّ

الآلم الطوعيّة لأجل خال�صنا".

15- الأربعاء العظيم: تذكار املراأة الزانية التي دهنت الرّب بطيب، 
وتذكار ال�صهيد كري�صك�س

الغروب:  مزمور  بعد  الربوجيازميني.  خدمة  الغروب،  �صالة  يف 
إليك �رشخت": من�صك  كاث�صما 18 من املزامري بتمامها. على "يا رّب ا
إّن املراأة  َحر(، ذوك�صا كانني "ا 10 ا�صتيخونات للرتيودي )قطع ال�صَّ
التي �صقطت". الإي�صوذن بالإجنيل. "يا نوًرا بهيًّا" )قراءة(. القراءات. 
ترتيل "لت�صتقم �صالتي…" مع ا�صتيخوناتها. الإجنيل لالأربعاء العظيم 
املقّد�س يف القّدا�س )مت 26: 6 – 16(. بقيّة خدمة الربوجيازميني. 

اخلتم بعبارة الآلم: "يا من اأتى اإىل الآلم الطوعيّة لأجل خال�صنا".
م�صاءً، �صالة الزيت املقّد�س.

الكرمي  وال�صليب  املقّد�س  الإجنيل  الكني�صة  و�صط  يف  من�صدة  على  ن�صع  مالحظة:   *
وخمًرا،  زيتًا  مملوءًا  قندياًل  القمح  فوق  ون�صع  ياب�س.  قمح  فيها  و�صحفة 
ونغر�س يف القمح حول القنديل �صبع �صمعات ن�صيئها تباًعا بعد كّل اإجنيل.
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بعد املزمور "يا رّب ا�صتمع �صالتي": "هلليلوييا" مع ا�صتيخوناتها. 
 .50 املزمور  )تعاد(.  املجيدون"  التالميذ  كان  "عندما  الطروباريّة: 
الر�صائل  الكني�صة(.  �صاحب  طروباريّة  )مع  الطروباريّات  القانون. 
املوؤمنون  ي�صجد  ال�صابع،  الإجنيل  بعد  والأفا�صني.  ال�صبعة  والأناجيل 
ويرفع الكاهن الإجنيل )مفتوًحا ومقلوبًا فوق روؤو�س املوؤمنني( ويتلو 
الإف�صني "اأيّها امللك القّدو�س…". ثّم يتقّدم املوؤمنون ويقبّلون الإجنيل 
ويدهنهم الكاهن بالزيت املقّد�س ب�صكل �صليب على اجلبهة واليدين 
)داخاًل وخارًجا(. ويف اخلتم نذكر ا�صم "القّدي�س الر�صول يعقوب".

16- اخلمي�س العظيم: تذكار الغ�صل ال�رشيف والع�صاء ال�رشّي وال�صالة 
الباهرة العجيبة وت�صليم ربّنا من يهوذا اإىل اأّمة اليهود، وتذكار 
العذارى،  الأخوات  وخيونية،  إيريني  وا اأغابي  ال�صهيدات 

والقّدي�صة غاليني
�صباح اخلمي�س العظيم، �صالة الغروب، قّدا�س القّدي�س با�صيليو�س 
من�صك  إليك �رشخت":  ا رّب  "يا  على  الغروب،  مزمور  بعد  الكبري. 
ذوك�صا  الأوىل(،  تُعاد  اخلمي�س،  �َصَحر  من  قطع   5( ا�صتيخونات   6
إّن يهوذا باحلقيقة هو ابن الأفاعي". الإي�صوذن بالإجنيل. "يا  كانني "ا
قّدو�س...  لأنّك  نطلب.  الرّب  اإىل  القراءات.  )ترتياًل(.  بهيًّا"  نوًرا 
كو   1( املقّد�س  العظيم  للخمي�س  الر�صالة  الرتي�صاجيون.  ثّم 
القّدا�س  يف  املقّد�س  العظيم  للخمي�س  الإجنيل   .)32  –  23  :11
،39 – – 17، مت 26: 21   3 يو 13:   ،20 –  2  )مت 26: 

قّدا�س  بقيّة خدمة  – 44، مت 26: 40، 27: 5(.  لو 22: 43 
القّدي�س با�صيليو�س الكبري. وعو�ًصا من ال�صريوبيكون والكينونيكون 

إقبلني اليوم". اخلتم بعبارة اخلمي�س العظيم. و"قد نظرنا": "ا
َحر:  ال�صَّ م�صاء اخلمي�س العظيم، �صالة الآلم املقّد�صة، بعد مزامري 
التالميذ  كان  "عندما  الطروباريّة  ا�صتيخوناتها.  "هلليلوييا" مع  نرتّل 
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رّب  يا  اأناتك  لطول  "املجد  الأّول،  الإجنيل  )ثالثًا(.  املجيدون" 
املجد لك" )تُرتَّل بعد كّل اإجنيل ما عدا الأخري منها(. الأنديفونات 
 6  ،5  ،4 الأنديفونات  الثان.  الإجنيل  والكاث�صما.   3  ،2  ،1
والكاث�صما.   9  ،8  ،7 الأنديفونات  الثالث.  الإجنيل  والكاث�صما. 
الإجنيل  والكاث�صما.   12  ،11  ،10 الأنديفونات  الرابع.  الإجنيل 
اخلام�س. الأنديفونات 13، 14 . عندها يبّخر الكاهن ال�صليب املعّد 
املقّد�صة مرتاًّل  املائدة  به حول  املقّد�صة ويحمله ويطوف  املائدة  اأمام 
"اليوم ُعلّق على خ�صبة". ويخرج  القطعة الأوىل من الأنديفونا 15 
ويغرز  الو�صط  اإىل  ياأتي  اأن  اإىل  الكني�صة  داخل  ويدور  الهيكل  من 
ال�صلبوت يف املكان املعّد لذلك ويقبّله. يعيد اخلور�س ترتيل القطعة 
ال�صاد�س.  الإجنيل  والكاث�صما.  الأنديفونا  اآخر  اإىل  كالعادة  بلحنها 
ال�صابع.  "اقت�صموا ثيابي بينهم…". الإجنيل  املكارزمي. الربوكيمنن 
القنداق  ا�صتيخن(.  دون  )من  القانون  الثامن.  الإجنيل   .50 املزمور 
الإله":  "لوالدة  عند  والرتيودي.  للميناون  وال�صنك�صار  والبيت 
الأودية التا�صعة. الإك�صاب�صتالري )ثالثًا(. الإجنيل التا�صع. الإينو�س. 
)قراءة(.  العلى"  يف  هلل  "املجد  املجد".  ينبغي  "لك  العا�رش.  الإجنيل 
الإجنيل احلادي ع�رش. الأبو�صتيخن. الإجنيل الثان ع�رش، وعند نهايته: 
"قّدو�ٌس اهلل".  العرتاف"،  "�صالح  املجد لك".  رّب  يا  لك  "املجد 
الطروباريّة: "ا�صرتيتنا من لعنة النامو�س". اخلتم بعبارة الآلم املقّد�صة 

"يا من احتمل الب�صاق وال�صياط…".

إلهنا وخملّ�صنا ي�صوع امل�صيح  تذكار اآلم ربّنا وا 17- اجلمعة العظيم: 
املقّد�صة اخلال�صيّة الرهيبة، اأي الب�صاق واللطمات وال�رشبات 
وال�صتائم وال�صحك ولبا�س الربفري والق�صبة والإ�صفنجة واخلّل 
وامل�صامري واحلربة، وعلى الأخ�ّس، ال�صليب واملوت. واأي�ًصا، 
الل�ّس  ال�صليب  على  �صنعه  الذي  اخلال�صي  العرتاف  تذكار 
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لب معه، وتذكار ال�صهيد يف الكهنة �صمعان  ال�صكور الذي �صُ
الفار�صي ورفقته

الأوىل  ال�صاعة  امللوكيّة،  ال�صاعات  العظيم،  اجلمعة  �صباح 
ترتيل  بعد  التا�صعة،  ال�صاعة  يف  ترتيبها.  ح�صب  وال�صاد�صة  والثالثة 
الإيذيوميالت وعند الذوك�صا كانني: ياأتي املرتّل اإىل و�صط الكني�صة 
ًل جملًة  مطوَّ املرتّلون  يرتّلها  ثّم  الر�صائل،  ُعلَِّق" بلحن  "اليوم  ويتلو 

فجملة باملناوبة. ثّم النبوءة والر�صالة والإجنيل وبقيّة ال�صاعة.
إليك  ا رّب  "يا  وعلى  الغروب  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
�رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات ونرتّل القطع، ذوك�صا "اأّواه كيف 
د �رشّ م�صتغرب". الإي�صوذن بالإجنيل. "يا  حمفل"، كانني "اليوم �ُصوهيِ
الر�صالة ل�صالة امل�صاء يف يوم اجلمعة  القراءات.  نوًرا بهيًّا" )ترتياًل(. 
العظيم املقّد�س )1 كو 1: 18 - 31، 2: 1 – 2(. الإجنيل لع�صية 
يوم اجلمعة العظيم املقّد�س )مت 27: 1 – 61(، ]اأثناء قراءة الإجنيل، 
بكتّاٍن  ولفَّه  اجل�صد  يو�صف  "فاأخذ  الآية:  اإىل  الكاهن  ي�صل  وعندما 
ياأتي  الإعالن،  بعد  رّب".  يا  "اأّهلنا  امل�صلوب[.  إنزال  ا يتّم  نقّي"، 
املرتلّون اإىل الباب ال�صمايل من الهيكل ويبداأون برتتيل الأبو�صتيخن. 
املتقّدُم الإجنيَل، والكهنُة الإبيطافيون، ويطوفون من  يحمل الكاهُن 
وراء املائدة ويخرجون من الباب ال�صمايل ويدورون يف الكني�صة اإىل 
اأن ي�صلوا اإىل الو�صط حيث تكون املن�صدة املعّدة لالإبيطافيون بزينتها 
والكهنة  الأبو�صتيخن  بقيّة  يرتلّون  وهم  املرتلّون  يقف  ثّم  الالئقة. 
الإبيطافيون  ي�صعون  بعدها  مّرات.  ثالث  املن�صدة  حول  يدورون 
عليها والإجنيل فوقه. يقبّل الكهنة الإجنيل والإبيطافيون، ثّم ال�صعب. 
يف هذه الأثناء ترتّل اجلوقة الذوك�صا كانني "اأيّها املرتّدي". "قّدو�ٌس 
إّن  "ا كانني  تُعاد،  ذوك�صا  املتّقي"،  يو�صف  إّن  "ا الطروبارياّت:  اهلل". 

املالك". اخلتم بعبارة يوم اجلمعة العظيم.
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"اأهلل  َحر:  ال�صَّ مزامري  بعد  امل�صيح،  جنّاز  العظيم،  اجلمعة  ع�صية 
إّن يو�صف املتّقي"، ذوك�صا "عندما  الرّب ظهر لنا". الطروباريّات: "ا
 .50 املزمور  الكاث�صماطات.  املالك".  إّن  "ا كانني  انحدرت"، 
بعد  الكاث�صما.  الثالثة:  الأودية  بعد  الذين جنوا".  اأولد  إّن  "ا القانون 
ولل�صبت.  للميناون  وال�صنك�صار  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية 
من  الكاهن  يخرج  بعدها  التا�صعة.  الأودية  الإله":  "لوالدة  عند 
الأربع  اجلهات  من  الإبيطافيون  ويبّخر  الكاملة  حلّته  لب�ًصا  الهيكل 
الطلبة  احلياة".  ي�صوع  "يا  التقاريظ  من  الأّول  اجلزء  برتتيل  مبتدئًا 
والإعالن. اجلزء الثان "نعّظمك با�صتحقاق". الطلبة والإعالن. اجلزء 
الثالث "كامل الأجيال"، وعند القطعة "حامالت الطيب…" يتناول 
بعدها  وال�صعب.  الإبيطافيون  وير�ّس  ورد  ماء  فيه  قمقًما  الكاهن 
إلهنا"  ا الرّب  هو  "قّدو�ٌس  الإك�صاب�صتالري  للقيامة.  الإفلوجيطارية 
إّن مو�صى العظيم"، كانني  )ثالثًا وحده(. الإينو�س: 4 قطع، ذوك�صا "ا
"اأنت هي الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. بعد ذلك يطوف* الكهنة 
مع  الكني�صة  حول  روؤو�صهم  على  رافعينه  والإبيطافيون  بالإجنيل 
إّن يو�صف ملا �صاهد ال�صم�س".  ال�صعب فيما ترتّل اجلوقة الإيذيوميال "ا
جلميعكم،  ال�صالم  لن�صغ،  الكاهن:  يقول  الهيكل،  اإىل  ن�صل  عندما 
�صوفيا )احلكمة(، عندها ترتّل اجلوقة: "عندما انحدرت اإىل املوت"، 
إّن املالك"، بينما يطوفون حول املائدة 3 دورات،  إّن يو�صف" و "ا و "ا
فيما يبّخر اأحد الكهنة مقابل الإبيطافيون، وعندما ي�صلون يف قطعة 
إّن يو�صف" اإىل "واأ�صجعه يف قرٍب جديد" ي�صعون الإبيطافيون على  "ا
نبوءة  قراءة:  الف�صح**.  وداع  حتى  هناك  ويبقى  املقّد�صة،  املائدة 
غل   ،8  -  6  :5 كو   1( الر�صالة   .)14  –  1  :37( النبي  حزقيال 
13 – 14(. الإجنيل )مت 27: 62 – 66(. طلبات. اخلتم بعبارة 

يوم اجلمعة العظيم.
أن يتّم الزياح بالإبيطافيون يف نهاية اخلدمة، اأي بعد  * جرت العادة يف كنائ�س الرعايا ا
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الإجنيل والطلبات. ويف نهاية الزياح يتّم اخلتم كالعادة.
مع  كالعادة  مغلقًا  الأندمين�صي  فوقه  ي�صعون  املقّد�صة،  املائدة  على  مفتوًحا  ويرُتك   **

الإجنيل حيث يُقام القّد�س الإلهّي فوقه كاملعتاد طيلة هذه الفرتة.

18- �صبت النور: تذكار دفن اجل�صم الإلهّي وانحدار ربّنا وخملّ�صنا 
ي�صوع امل�صيح اإىل اجلحيم الذي به اأعاد جن�صنا من الف�صاد ونقله 
اإىل حياة اأبديّة، وتذكار الباّر يوحنّا تلميذ غريغوريو�س البانيا�صي
�صباح ال�صبت، �صالة امل�صاء والقّدا�س الإلهّي للقّدي�س با�صيليو�س 
من�صك  إليك �رشخت":  ا رّب  "يا  على  الغروب،  مزمور  بعد  الكبري، 
إّن مو�صى العظيم"،  8 ا�صتيخونات: 4 للقيامة، 4 لل�صبت، ذوك�صا "ا
كانني ثيوطوكيّة القيامة )اللحن 1( "لن�صبّح مرمي البتول". الإي�صوذن 
يف  الو�صول  وعند  القراءات،  )ترتياًل(.  بهيًّا"  نوًرا  "يا  بالإجنيل. 
القراءة اخلام�صة ع�رشة اإىل القول "مبارٌك اأنت يف جلد ال�صماء وم�صبٌَّح 
ومتعاٍل اإىل الأبد"، نرتّل: "�صبّحوا الرّب وارفعوه اإىل جميع الأدهار" 
باللحن ال�صاد�س، ويُعاد ترتيلها اإىل اأن تتّم كل ا�صتيخونات الت�صبحة 
الثامنة. ثّم عو�ًصا من الرتي�صاجيون: "اأنتم الذين بامل�صيح اعتمدمت". 
الر�صالة لل�صبت العظيم املقّد�س )رو 6: 3 – 11(، وبعدها ل نرتّل 
"هلليلوييا" كالعادة، بل مبا�رشةً يبداأ الكاهن بالرتتيل من الهيكل: "قم 
يا اأهلل…" )باللحن 7(، ويكّررها املرتّلون بعد كلٍّ من ال�صتيخونات 
يف  الغار  ورق  الكاهن  ينرث  حني  يف  متامها،  حتى  لها  املخ�ّص�صة 
الهيكل ويف كّل الكني�صة. الإجنيل لل�صبت العظيم املقّد�س )مت 28: 
1 – 20(. وبقيّة قّدا�س القّدي�س با�صيليو�س الكبري. وفيه، عو�ًصا من 
كينونيكون:  ب�رشي…".  ج�صد  ذي  كّل  "لي�صمت  ال�صريوبيكون: 
وعو�ًصا  �صعبك"،  اأهلل  يا  "خلّ�س  بعد  كالنائم…".  الرّب  "ا�صتيقظ 
الل�ّس يف  اأي�ًصا، كما ذكرت  املتحنّن،  اأيّها  "اأذكرنا  نظرنا":  "قد  من 

ملكوت ال�صموات" )باللحن 2(. اخلتم بعبارة القيامة.
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وخملّ�صنا  إلهنا  وا ربّنا  لقيامة  نعيّد  املقّد�س:  العظيم  الف�صح  اأحد   -19
ي�صوع امل�صيح املحيية

خدمة الهجمة، تبارك اهلل، املجد لك، اأيّها امللك ال�صماوّي، قّدو�ٌس 
الذين  اأولد  إّن  "ا العظيم:  ال�صبت  قانون  يُرتّل  ثّم   ،50 املزمور  اهلل، 
الرابعة(.  الأودية  عند  الكهنوتيّة  الإكلريو�س حللهم  )يرتدي  جنوا"، 
بعد  لك".  املجد  إلهنا،  ا يا  لك،  "املجد  الطروباريّات:  على  يُقال 
لبة الإكتان،  التا�صعة: قّدو�ٌس اهلل من الهيكل، "عندما انحدرَت"، طيِ

ثّم احلّل.
الباب  يف  الكاهن  يقف  الوقت،  يحني  عندما  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
امللوكي ويف يده �صمعة اأ�صعلها من القنديل القائم على املائدة. ويدعو 
ال�صعب لي�صعلوا �صموعهم منها مرتاًّل الرتتيلة باللحن اخلام�س "هلّموا 
خذوا نوًرا...". ثّم يخرج يف زيّاح الهجمة اإىل اأن ي�صل اإىل املن�ّصة 
)اإجنيل  الإجنيل  الكني�صة، ويتلو  اأبواب  اأو خارج  الرنثك�س  املعيّنة يف 
"املجد  ثالثًا ويهتف:  الإجنيل  ويبّخر  املبخرة  ياأخذ  ثّم  الإيوثينا 2(، 
إ�صارة ال�صليب باملبخرة فوق الإجنيل.  للثالوث القّدو�س..."، را�صًما ا
ثّم  ا�صتيخوناتها(،  مع  مّرات   10( قام..."  "امل�صيح  يرتّل  وحاًل 
القانون  برتتيل  مبتدئني  الكني�صة  يدخلون  وبعدها  الكبري،  ال�صينابتي 
"اليوم يوم القيامة..."، ويف كّل اأودية تعاد كاطافا�صيّتها ثّم "امل�صيح 
قام..." ثالثًا، و"لقد قام ي�صوع..."، والطلبة والإعالن )الإعالنات يف 
اآخر الأوديات كما هو يف كتاب خدمة الكاهن(. بعد الأودية الثالثة: 
الإيباكويي. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت وال�صنك�صار. ثّم 
الإله":  "لوالدة  على  ي�صوع...".  قام  "لقد  و  )ثالثًا(  راأينا"  قد  إذ  "ا
التا�صعة مع تعظيماتها. الإك�صاب�صتالري: "مَلّا ا�صطجعت..." )ثالثًا(. 
ا�صتيخوناتها،  مع  والف�صحيّات   ،)1 )اللحن  للقيامة   4 الإينو�س: 

ذوك�صا كانني "اليوم يوم القيامة"، ثّم "امل�صيح قام" )ثالثًا(.
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"امل�صيح قام..." مع  "مباركة مملكة...":  بعد  القّدا�س الإلهّي،  يف 
ال�صتيخونات )10 مّرات(. الأنديفونات: للف�صح. الإي�صوذيكون: 
"يف الكنائ�س باركوا اهلل... يا من قام..." )يُرتَّل هذا الإي�صوذيكون 
الف�صح.  قنداق  ثّم  الإيباكويي  الف�صح(.  وداع  الآحاد حتّى  كّل  يف 
الر�صالة لأحد  بامل�صيح...".  الذين  "اأنتم  الرتي�صاجيون:  وعو�ًصا من 
)يو  املجيد  الف�صح  لأحد  الإجنيل   .)8 –  1 )اأع 1:  املجيد  الف�صح 
ة": تا�صعة الف�صح. كينونيكون: "ج�صد  1: 1 – 17(. على "خا�صّ
"قد  من  وعو�ًصا  �صعبك"،  اأهلل  يا  "خلّ�س  بعد  خذوا...".  امل�صيح 
مباَرًكا":  الرّب  ا�صم  "ليكن  من  وعو�ًصا  قام".  "امل�صيح  نظرنا": 
الكاهن  يبارك  ورحمتُه"  الرّب  "بركُة  بعَد  )ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح 
البي�س واجلنب، ثّم يقراأ الكاهن عظة القّدي�س يوحنّا الذهبي الفم "من 
كان ح�صن العبادة..."، من الباب امللوكي، ويجاوبه ال�صعب بكلمة 
اخلتم  امل�صيح".  "قام  عند  قام"  "حقًّا  وكلمة  تالوتها،  عند  "مترمر" 
وبعد  الأموات لأجل خال�صنا"،  بني  قام من  "يا من  القيامة:  بعبارة 
و�صمعة  بيمينه  الإجنيل  )ما�صًكا  لل�صعب  الكاهن  يقول  اخلتم،  نهاية 
ويكّرر  قام".  "حقًّا  ال�صعب:  يجيبه  قام".  "امل�صيح  بي�صاره(:  م�صاءة 
�صةيِ ذاتيِ ثالثةيِ الأيّام". ثّم  ذلك ثالثًا. ثّم يقول: "فَلْنَ�ْصُجد لقيامتيِهيِ املقدَّ
يقول: "امل�صيح قام من بني الأموات، ووطئ املوت باملوت، ووهب 

احلياة للذين يف القبور"، فيجيب ال�صعب: "حقًّا قام الرّب".
أيّام  َحر والقّدا�س الإلهّي هذا يف كّل ا * وي�رصي هذا احلّل يف ختام �صلوات الغروب وال�صَّ

أ�صبوع التجديدات ويوم وداع الف�صح. ا
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مالحظات:
أ�صبوع التجديدات ويوم وداع الف�صح يف ا

َحر، مرتديًا البطر�صيل والأفلونية، بيده اليمنى  يفتتح الكاهن �صالة الغروب وال�صَّ
املبخرة وبالي�رشى �صمعة م�صاءة، ب�: "املجد للثالوث القّدو�س..."، ثّم نرتّل: "امل�صيح 
الهيكل، وبعدها يقول الكاهن هذه ال�صتيخونات، فيما  قام..." 10 مّرات: 3 من 

ترتّل اجلوقة على كّل منها "امل�صيح قام...":
- ا�صتيخن 1: ليقم اهلل...

- ا�صتيخن 2: كما يُباد الدخان...
- ا�صتيخن 3: كذلك تهلك اخلطاأة...

- ا�صتيخن 4: هذا هو اليوم...
- املجد لالآب...

- الآن وكّل اأوان...
وفيما يبّخر الكاهن خارًجا، من الباب امللوكي، يرتّل :"امل�صيح قام..." مطّولة.

يُتلى  "الباعوث".  ب�  املعروفة  الغروب  خدمة  تُقام  الف�صح،  اأحد  م�صاء  با�صتثناء 
�صواعي الف�صح بينما يلب�س الكاهن حلّته بكاملها. ويختم ال�صواعي من الباب امللوكي. 
ثم يفتتح �صالة الغروب بالإعالن "املجد للثالوث القّدو�س..." باملبخرة، ما�صًكا �صمعة 
م�صاءة بي�صاره كالعادة، وتُرتّل "امل�صيح قام..." ع�رش مّرات مع ا�صتيخوناتها بالتناوب 
ني. ي�صري الإي�صوذن بالإجنيل. يُرتَّل الربوكيمنن الكبري اخلا�س.  بني الهيكل واخلور�صَ
يُتلى اإجنيل الباعوث بلغات متعّددة على ثالث وقفات. ي�صري زياح الباعوث اأثناء ترنيم 

الف�صحيات. ويحّل ال�صالة باخلتم اخلا�س بيوم الف�صح.
وجرت العادة اأن يُقام زياح الباعوث وقراءة الإجنيل بلغات خمتلفة بعد نهاية قّدا�س 

إثنني الباعوث. ا
خدمة �صالة الغروب يف الأيّام العاديّة يف الفرتة الف�صحيّة

تُقام �صالة الغروب من م�صاء الإثنني الذي يلي اأحد توما وحتى وداع الف�صح )ما 
عدا غروب الآحاد( وفق الرتتيب املذكور يف الأيّام العادية على مدار ال�صنة، مع مراعاة 

الأمور التالية:
إلهنا..."، يرتّل "امل�صيح قام من  بعد اأن يفتتح الكاهن ال�صالة بالإعالن "تبارك اهلل ا
بني الأموات..." مّرة، ويرتّلها كّل من خور�س اليمني مّرة، وخور�س الي�صار مّرة. بعد 
ذلك يتلو املتقّدم مزمور الغروب. يحّل الكاهن ال�صالة باخلتم الكبري مع العبارة "اأيّها 

إلهنا احلقيقي، يا من قام من بني الأموات لأجل خال�صنا". امل�صيح ا
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القّدي�صني..."،  اآبائنا  "ب�صلوات  يقول:  ال�رشق ول  اإىل  الكاهن  يلتفت  بعد اخلتم، 
يف  للذين  احلياة  ووهب  باملوت،  املوت  ووطئ  الأموات،  بني  من  قام  "امل�صيح  بل: 

القبور"، فيجيب ال�صعب: "حقًّا قام الرّب".
تنبيه:

إذا اأقام رئي�س الكهنة اخلدمة، فبعد اخلتم يقول الرئي�س عبارة "امل�صيح قام..."،  - ا
ويف نهايتها يقول الكاهن: "ب�صلوات �صيّدنا القّدي�س...".

- تُقام �صالة الغروب يف اأ�صبوع التجديدات كما يف م�صاء يوم الف�صح املجيد مع 
مراعاة ما يلي:

- يلب�س الكاهن البطر�صيل والأفلونيّة فقط. - ي�صري الإي�صوذن باملبخرة. - يُرتّل 
الربوكيمنن الكبري اخلا�س. - ل يُتلى اإجنيل الباعوث ول ي�صري زياح.

َحر يف الأيّام العاديّة يف الفرتة الف�صحيّة خدمة �صالة ال�صَّ
)ما عدا  الف�صح  توما وحتى وداع  اأحد  يلي  الذي  الإثنني  َحر من  ال�صَّ تُقام �صالة 
الأمور  مراعاة  مع  ال�صنة،  مدار  على  العادية  الأيّام  املذكور يف  الرتتيب  وفق  الآحاد( 

التالية:
إلهنا..."، يرتّل "امل�صيح قام من  بعد اأن يفتتح الكاهن ال�صالة بالإعالن "تبارك اهلل ا
الي�صار مّرة.  اليمني مّرة، وخور�س  بني الأموات..." مّرة، ويرتّلها كّل من خور�س 
اأبانا  ثّم  القّدو�س...  الثالوث  اأيّها  والآن...  "املجد...  قائاًل  القارئ  يتابع  ذلك  بعد 
املزمورين 19 و  اأهملنا  إذا  ا امللك والقدرة..." )هذا  "لأّن لك  الذي..."، والإعالن 
"لي�صتجب لك  املزمور  القارئ مبا�رشةً  يتلو  قام..." )ثالثًا(،  "امل�صيح  فبعد  20 واإلّ، 

الرّب...".
إذ قد راأينا قيامة امل�صيح..." قبل املزمور اخلم�صني. يتلو املتقّدم: "ا

إلهنا احلقيقي، يا من قام  يحّل الكاهن ال�صالة باخلتم الكبري مع العبارة "اأيّها امل�صيح ا
من بني الأموات لأجل خال�صنا".

القّدي�صني..."،  اآبائنا  "ب�صلوات  يقول:  ال�رشق ول  اإىل  الكاهن  يلتفت  بعد اخلتم، 
يف  للذين  احلياة  ووهب  باملوت،  املوت  ووطئ  الأموات،  بني  من  قام  "امل�صيح  بل: 

القبور"، فيجيب ال�صعب: "حقًّا قام الرّب".
تنبيه:

إذا اأقام رئي�س الكهنة اخلدمة، فبعد اخلتم يقول الرئي�س عبارة "امل�صيح قام..."،  - ا
ويف نهايتها يقول الكاهن: "ب�صلوات �صيّدنا القّدي�س...".

ياأخذ  املجيد.  الف�صح  يوم  يف  كما  التجديدات  اأ�صبوع  يف  َحر  ال�صَّ �صالة  تُقام   -
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إذا  الكاهن الكريون ويدخل الهيكل. يُتلَى �صواعي الف�صح، بينما يلب�س الكاهن حلّته )ا
إلهي، واإلّ فالبطر�صيل والأفلونيّة فقط من دون اأخذ الكريون(، ثّم  كان �صيُقام قّدا�س ا
�صمعة  ما�صًكا  باملبخرة،  القّدو�س..."  للثالوث  "املجد  بالإعالن  َحر  ال�صَّ �صالة  يفتتح 
م�صاءة بي�صاره كالعادة، وتُرتّل "امل�صيح قام..." ع�رش مّرات مع ا�صتيخوناتها بالتناوب 
ني، ثّم بقيّة اخلدمة بتمامها مع اخلتم كما يف يوم الف�صح )عدا  بني الهيكل واخلور�صَ

عظة القّدي�س يوحنا الذهبي الفم(.

الباّر  وتذكار  الباعوث(،  إثنني  )ا التجديدات  أ�صبوع  ا الإثنني من   -20
اأنطاكية  بطريرك  اأن�صتا�صيو�س  والقّدي�س  ال�صعري،  ثيوذور�س 

املعرتف، وزّكا الع�صار
اللحن 2

حاماًل  كاملًة  حلّته  الكاهن  يرتدي  )الباعوث(،  امل�صاء  �صالة  يف 
للثالوث  "املجد  ويقول:  الي�رشى  باليد  و�صمعًة  اليمنى  بيده  املبخرة 
القّدو�س"، "امل�صيح قام" )10 مرات مع ا�صتيخوناتها، كما يف �صالة 
إليك �رشخت" ومبا�رشة بعد  َحر والقّدا�س الإلهّي(. على "يا رّب ا ال�صَّ
"لت�صتقم �صالتي": من�صك 6 ا�صتيخونات للقيامة )اللحن 2(، ذوك�صا 
الإي�صوذن:   .)2 )اللحن  للقيامة  كانني   ،2 للحن  ال�صابعة  القطعة 
الباعوث  اإجنيل  ثّم  عظيم"،  إله  ا "اأّي  الكبري  والربوكيمنن  بالإجنيل، 
)يو 20: 19 – 25( يقراأ من الباب امللوكي ومن املن�ّصات اخلا�صة 
ثّم   ،2 للحن  الأوىل  القطعة  الأبو�صتيخن:  املب�رّشة.  اللغات  بكافة 
الف�صحيّات، ذوك�صا كانني "اليوم يوم القيامة…"، ثّم "امل�صيح قام" 

)ثالث مّرات(. اخلتم بعبارة القيامة.
َحر، بح�صب كتاب البنديك�صتاري. يف �صالة ال�صَّ

اأ�صبوع  من  لالإثنني  الر�صالة  الف�صح.  قّدا�س  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
لالإثنني من  الإجنيل   .)26 – )اأع 1: 12 - 17، 21  التجديدات 

اأ�صبوع التجديدات )يو 1: 18 – 28(.
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الكهنة  يف  ال�صهيد  تذكار  التجديدات:  أ�صبوع  ا من  الثالثاء   -21
ينواريو�س ورفقته، والقّدي�س اأن�صتا�صيو�س ال�صينائي

اللحن 3، اخلدمة بح�صب كتاب البنديك�صتاري.
الر�صالة للثالثاء من اأ�صبوع التجديدات )اأع 2: 14 - 21(.

الإجنيل للثالثاء من اأ�صبوع التجديدات )لو 24: 12 - 35(.

ثيوذور�س  القّدي�س  تذكار  التجديدات:  أ�صبوع  ا من  الأربعاء   -22
ال�صيقي، والر�صول نثنائيل

اللحن 4، اخلدمة بح�صب كتاب البنديك�صتاري.
الر�صالة لالأربعاء من اأ�صبوع التجديدات )اأع 2: 22 – 38(.
الإجنيل لالأربعاء من اأ�صبوع التجديدات )يو 1: 35 – 51(.

يف  العظيم  القّدي�س  تذكار  التجديدات:  أ�صبوع  ا من  اخلمي�س   -23
ال�صهداء جاورجيو�س الالب�س الظفر*

أيّار. * تُنقل خدمة القّدي�س جاورجيو�س اإىل 6 ا

اللحن 5، اخلدمة بح�صب كتاب البنديك�صتاري.
الر�صالة للخمي�س من اأ�صبوع التجديدات )اأع 2: 38 – 43(.

الإجنيل للخمي�س من اأ�صبوع التجديدات )يو 3: 1 – 15(.

جتديد  تذكار  احلياة(:  )ينبوع  التجديدات  أ�صبوع  ا من  اجلمعة   -24
وتذكار  احلّي،  الينبوع  الإله  اأّم  �صيّدتنا  القدا�صة  الكلّيّة  هيكل 

الباّرة األي�صابات العجائبيّة، وال�صهيد �صابا
اللحن 6

يف �صالة الغروب، "املجد للثالوث القّدو�س". "امل�صيح قام" )10 
إليك �رشخت": من�صك 10  ا "يا رّب  ا�صتيخوناتها(. على  مرات مع 
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للينبوع،  ذوك�صا  للينبوع،   4  ،)6 )اللحن  للقيامة   6 ا�صتيخونات: 
كانني للقيامة )اللحن 6(. الربوكيمنن الكبري: "اأحبّك يا رّب..." مع 
ثّم 3  للقيامة )اللحن 6(،  القطعة الأوىل  الأبو�صتيخن:  ا�صتيخوناته. 
للينبوع، ذوك�صا للينبوع، كانني "اليوم يوم القيامة". و "امل�صيح قام" 

)3 مّرات(.
الأودية  بعد  وللينبوع.  للف�صح  القوانني:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
بعد  للينبوع.  الكاث�صما  ثّم  الف�صح،  وقنداق  الإيباكويي  الثالثة: 
للميناون  ال�صنك�صار  ثّم  للينبوع،  القنداق والبيت  ال�صاد�صة:  الأودية 
إذ قد راأينا" )ثالثًا(. على "لوالدة الإله": التا�صعة  وللبنديك�صتاري. "ا
للف�صح مع تعظيماتها، وللينبوع. الإك�صاب�صتالري: للف�صح وللينبوع. 
الإينو�س: 4 للقيامة )اللحن 6(، 4 للينبوع، ثّم الف�صحيّات، ذوك�صا 

كانني "اليوم يوم القيامة"، و "امل�صيح قام" )ثالثًا(.
اأ�صبوع  من  للجمعة  الر�صالة  الف�صح.  قّدا�س  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
التجديدات )اأع 3: 1 – 8(. الإجنيل للجمعة من اأ�صبوع التجديدات 

)يو 2: 12 – 22(.

أ�صبوع التجديدات: تذكار الر�صول مرق�س الإجنيلي 25- ال�صبت من ا
اللحن 8

يف �صالة الغروب، "امل�صيح قام" )10 مّرات(. بعد مزمور الغروب: 
إليك �رشخت": من�صك 8 ا�صتيخونات: 4 للقيامة، 4  ا على "يا رّب 
الربوكيمنن  الإي�صوذن.  للقيامة.  كانني  للر�صول،  ذوك�صا  للر�صول، 
الكبري. الأبو�صتيخن: للقيامة، الف�صحيّات، ذوك�صا للر�صول، كانني 
"اليوم يوم القيامة". الطروباريّات: امل�صيح قام، للر�صول، امل�صيح قام. 

اخلتم بعبارة القيامة.
ال�صالميّة  الطلبة  مّرات(.   10( قام"  "امل�صيح  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
يا  املقّد�صة  لقيامتك  "املجد  ال�صتيخن:  للف�صح،  القوانني:  الكربى. 
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الأودية  بعد  اأجلنا".  ت�صّفع من  امل�صيح  "يا ر�صول  رّب"، ولالإجنيلّي: 
ي�صوع"،  قام  "لقد  )ثالثاً(،  قام"  "امل�صيح  القيامة.  اإرمو�س  الأوىل: 
اأودية(. بعد الأودية  الرتتيب ي�صري على كّل  الطلبة كالعادة )هذا  ثّم 
الثالثة: الإيباكويي والقنداق للف�صح. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق 
ي�صوع  قام  "لقد  )ثالثاً(،  راأينا"  قد  إذ  "ا ال�صنك�صار.  ثّم  للر�صول، 
للف�صح.  للر�صول،  للف�صح،  الإك�صاب�صتالري:  )ثالثاً(.  القرب"  من 
للر�صول،  ذوك�صا  الف�صحيّات،  للر�صول،   3 للقيامة،   3 الإينو�س: 

كانني "اليوم يوم القيامة". "امل�صيح قام" )ثالثاً(.
"امل�صيح  الطروباريّات:  الف�صح.  قّدا�س  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
)اليوميّة(  الر�صالة  للف�صح.  القنداق:  الإيباكويي.  للر�صول،  قام..."، 
)اأع 3: 11 - 16(. الإجنيل لالإجنيلّي مرق�س )لو 10: 16 – 21(.

امل�صيح  قيامة  جتديد  الر�صول(:  )توما  الف�صح  بعد   1 الأحد   -26
با�صيالف�س  ال�صهيد  وتذكار  الر�صول،  توما  القّدي�س  وتفتي�س 

اأ�صقف اأما�صية
بعد  )ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  اهلل":  "تبارك  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
إليك  ا رّب  "يا  على  )كاملة(.  للرجل"  "طوبى  الغروب:  مزمور 
للعيد.  كانني  ذوك�صا  للعيد،  ا�صتيخونات   10 من�صك  �رشخت": 
للعيد  الطروباريّات:  للعيد.  كانني  ذوك�صا  للعيد،  الأبو�صتيخن: 
ال�رشق  اإىل  الكاهن  يلتفت  وبعده،  القيامة،  بعبارة  اخلتم  )ثالثًا(. 
"امل�صيح قام من بني  اآبائنا القّدي�صني..."، بل:  "ب�صلوات  ول يقول: 
القبور"،  يف  للذين  احلياة  ووهب  باملوت،  املوت  ووطئ  الأموات، 

فيجيب ال�صعب: "حقًّا قام الرّب".
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
الأوىل والثانية للعيد، البوليئيليون، ثّم الثالثة للعيد. الأنافثمي: "منذ 
َحر للعيد: الإيوثينا 1، ]يُقراأ من  �صبابي"، وبروكيمنن العيد. اإجنيل ال�صَّ
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أثناء قراءته ل  إذ قد راأينا"، املزمور 50 )درًجا(، وا الباب امللوكي[، "ا
أيّام الآحاد، ذوك�صا  يخرج الكاهن بالإجنيل للتقبيل كما هو معتاد يف ا
ا�صتيخن.  للعيد من دون  القوانني:  الر�صل..." كانني...  "ب�صفاعات 
بعد الأودية الثالثة: الإيباكويي. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت 
الكاطافا�صيّات:  وللبنديك�صتاري.  اليومّي  ال�صنك�صار  ثّم  للعيد، 
الإك�صاب�صتالري:  العيد.  قانون  تا�صعة  الإله":  "لوالدة  للف�صح. على 
للعيد،   4 الإينو�س:  واحدة(.  مّرة  والثانية  مّرتني،  )الأوىل  للعيد 

ذوك�صا كانني للعيد. ذوك�صولوجيا كربى. طروباريّة العيد.
يف القّدا�س الإلهّي، بعد "مباركة مملكة...": "امل�صيح قام" )ثالثًا(. 
طروباريّة  الإي�صوذن:  بعد  للف�صح.  والإي�صوذيكون:  الأنديفونات 
لأحد  الر�صالة  وللف�صح.  لتوما  القنداق:  الكني�صة.  و�صاحب  العيد 
الر�صول توما  لأحد  الإجنيل   .)20  –  12  :5 )اأع  الر�صول   توما 

ة": تا�صعة العيد "اأيّتها امل�صباح".  )يو 20: 19 – 31(. على "خا�صّ
الكينونيكون: للعيد "اإمدحي يا اأور�صليم للرّب...". بعد "خلّ�س يا 
اأهلل �صعبك": "امل�صيح قام". ثّم "ليكن ا�صم الرّب مباَرًكا". اخلتم بعبارة 

القيامة كما يف امل�صاء.

27- الإثنني: تذكار ال�صهيد يف الكهنة �صمعان ن�صيب الرّب
الر�صالة لالإثنني من الأ�صبوع 2 بعد الف�صح )اأع 3: 19 – 26(.

الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 2 بعد الف�صح )يو 2: 1 – 11(.

28- الثالثاء: تذكار القّدي�صني امل�صت�صهدين يف كيزيكو�س
الر�صالة للثالثاء من الأ�صبوع 2 بعد الف�صح )اأع 4: 1 – 10(.

الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 2 بعد الف�صح )يو 3: 16 – 21(.

29- الأربعاء: تذكار الر�صولني يا�صنو�س و�صو�صيباتر�س ورفقتهما
الر�صالة للر�صولني )1 كو 4: 9 – 16(.
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الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 2 بعد الف�صح )يو 5: 17 – 24(.

الالهوتي  يوحنّا  اأخي  يعقوب  الر�صول  تذكار  اخلمي�س:   -30
)الثاولوغو�س(

الر�صالة للر�صول )اأع 12: 2 – 11(.
الإجنيل للر�صول )لو 9: 1 – 6(.
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�سهر اأّيار
اأّيامه.واحد.وثالثون

�ساعات.نهاره.اأربع.ع�سرة.�ساعة،.�ساعات.ليله.ع�سر.�ساعات

إي�صيذورة 1- اجلمعة: تذكار النبّي اإرميا، والباّرة ا
الر�صالة للنبّي )ا ت�س 2: 14 – 20(.

الإجنيل للنبّي )لو 4: 22 - 30(.

بطريرك  الكبري  اأثنا�صيو�س  القّدي�س  ج�صد  نقل  تذكار  ال�صبت:   -2
الإ�صكندريّة، وداع اأحد توما

َحر إي�صوذن يف الغروب، وذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ ا
يف �صالة الغروب، "امل�صيح قام" )ثالثًا(. بعد مزمور الغروب: على 
إليك �رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات: 3 للعيد )اأ�صبوع توما(،  "يا رّب ا
3 للقّدي�س، ذوك�صا للقّدي�س، كانني للعيد. الإي�صوذن. الربوكيمنن 
اليومّي. الأبو�صتيخن: القطعة الأوىل للعيد، ثّم 3 للقّدي�س، ذوك�صا 
القرب خمتوًما"،  إذ كان  "ا للعيد  الطروباريّات:  للعيد.  للقّدي�س، كانني 

ذوك�صا للقّدي�س، ثّم كانني للعيد. اخلتم بعبارة القيامة.
يف  كما  الطروباريّات:  )ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
إذ قد راأينا". املزمور  امل�صاء. الكاث�صماطات للقّدي�س والكانني للعيد. "ا
50. القوانني: للعيد وللقّدي�س. بعد الأودية الثالثة: القنداق للقّدي�س، 
ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  للعيد.  للقّدي�س، ذوك�صا كانني  الكاث�صما  ثّم 
القنداق والبيت للعيد )لتوما( ثّم ال�صنك�صار اليومّي. الكاطافا�صيّات: 
للف�صح. على "لوالدة الإله": ل نقول "يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم"، 
إّن  بل: التا�صعة للعيد )لتوما(، ونختم بالكاطافا�صيّة التا�صعة للف�صح "ا
)الأّول(،  للعيد  الإك�صاب�صتالري:  ا�صتنريي...".  هتف...  املالك 
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الأحد(،  إينو�س  )ا للعيد   3 الإينو�س:  )الثان(.  للعيد  ثّم  وللقّدي�س، 
للعيد.  ذوك�صولوجيا كربى.  للقّدي�س، كانني  للقّدي�س، ذوك�صا   3

الطروباريّة: للعيد.
)ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  مملكة":  "مباركة  بعد  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
للعيد  الطروباريّات:  للف�صح.  والإي�صوذيكون:  الأنديفونات 
"باليمني  )لتوما(  للعيد  القنداق:  الكني�صة.  ول�صاحب  وللقّدي�س 
الإجنيل   .)16  -  7  :13 )عب  للقّدي�س  الر�صالة  التفتي�س".  الواّدة 
"اأيّتها  العيد  تا�صعة  ة":  "خا�صّ – 19(. على  للقّدي�س )مت 5: 14 
اأهلل �صعبك"، وعو�ًصا  يا  "خلّ�س  بعد  للعيد.  امل�صباح". كينونيكون: 
يودَّع  وهكذا  القيامة.  بعبارة  اخلتم  قام".  "امل�صيح  نظرنا":  "قد  من 

اأحد الر�صول توما.

3- الأحد 2 بعد الف�صح )حامالت الطيب(: تذكار الن�صوة حامالت 
الطيب القّدي�صات، ويو�صف الرامي الذي كان تلميًذا خمفيًّا، ومعه 
نيقودميو�س التلميذ الليلي، وتذكار ال�صهيدين تيموثاو�س ومافرا

اللحن 2 – الإيوثينا 4
بعد  )ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  اهلل":  "تبارك  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
إليك  ا رّب  "يا  على  )كاملة(.  للرجل"  "طوبى  الغروب:  مزمور 
 3  ،)2 )اللحن  للقيامة   7 ا�صتيخونات:   10 من�صك  �رشخت": 
)اللحن  للقيامة  كانني  الطيب،  ذوك�صا حلامالت  الطيب،  حلامالت 
2(. الأبو�صتيخن: القطعة الأوىل للقيامة )اللحن 2(، ثّم الف�صحيّات، 
ذوك�صا حلامالت الطيب، كانني "اليوم يوم القيامة". الطروباريّات: 
إّن املالك".  "ا املتّقي"، كانني  إّن يو�صف  "ا للقيامة )اللحن 2(، ذك�صا 

اخلتم بعبارة القيامة.
)ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  اهلل":  "تبارك  بعد  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات: للقيامة. الإفلوجيطارية 
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َحر: الإيوثينا  والإيباكويي والأنافثمي والربوكيمنن للحن. اإجنيل ال�صَّ
إذ قد راأينا"، املزمور 50 )ترتياًل(، واأثناء  4، يُقراأ عن ميني املائدة، "ا
البدء برتتيله يخرج الكاهن بالإجنيل للتقبيل كما يف كافّة اآحاد القيامة. 
الكاث�صما  الثالثة:  الأودية  بعد  الطيب.  للف�صح وحلامالت  القوانني: 
والبيت حلامالت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  الطيب.  حلامالت 
الكاطافا�صيّات:  وللبنديك�صتاري.  اليومّي  ال�صنك�صار  الطيب، 
تعظيماتها.  مع  الف�صح  تا�صعة  الإله":  "لوالدة  على  للف�صح. 
للقيامة   4 الإينو�س:  الطيب.  وحلامالت  للف�صح  الإك�صاب�صتالري: 
"اليوم يوم  الإيوثينا 2، كانني  الف�صحيّات، ذوك�صا  ثّم  )اللحن 2(، 

القيامة". ذك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
)ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  مملكة":  "مباركة  بعد  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
الطروباريّات:  ثّم  للف�صح.  الإي�صوذيكون:  للف�صح.  الأنديفونات: 
لأحد  الر�صالة  للف�صح.  القنداق:  الكني�صة.   ول�صاحب  للعيد، 
الطيب  – 7(. الإجنيل لأحد حامالت  الطيب )اأع 6: 1  حامالت 
ة": تا�صعة الف�صح.  )مر 15: 43 – 47، 16: 1 – 8(. على "خا�صّ
"قد  من  وعو�ًصا  �صعبك"،  اأهلل  يا  "خلّ�س  بعد  الف�صح.  كينونيكون: 

نظرنا": "امل�صيح قام". اخلتم بعبارة القيامة.

4- الإثنني: تذكار ال�صهيدة بالجيا، والباّر اإيالريو�س العجائبي
،15  –  8  :6 )اأع  الف�صح  بعد   3 الأ�صبوع  من  لالإثنني   الر�صالة 

.)60 - 47 ،5 – 1 :7
الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 3 بعد الف�صح )يو 4: 46 – 54(.

إيريني، وال�صهيد افرام اجلديد 5- الثالثاء: تذكار ال�صهيدة ا
الر�صالة للثالثاء من الأ�صبوع 3 بعد الف�صح )اأع 8: 5 - 17(.

الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 3 بعد الف�صح )يو 6: 27 - 33(.
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القّدي�س  الكثري اجلهاد، وتذكار  اأيوب  ال�صّديق  6- الأربعاء: تذكار 
العظيم يف ال�صهداء جاورجيو�س الالب�س الظفر

بعد  )ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  اهلل":  "تبارك  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
إليك  ا رّب  "يا  على  مزامري(.   3( للرجل"  "طوبى  الغروب:  مزمور 
�رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات: للقّدي�س، ذوك�صا للقّدي�س، كانني 
للقّدي�س.  القراءات  الإي�صوذن.  الطيب(.  حامالت  )اأ�صبوع  للعيد 
اأ�صبوع  للعيد  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقّدي�س،  الأبو�صتيخن: 
إّن يو�صف"، "عندما انحدرت"،  حامالت الطيب(. الطروباريّات: "ا
اخلتم  املالك".  إّن  "ا كانني  جاورجيو�س،  القّدي�س  طروباريّة  ذوك�صا 

بعبارة القيامة.
)ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  اهلل":  "تبارك  بعد  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
والكانني  للقّدي�س،  الكاث�صماطات:  امل�صاء.  يف  كما  الطروباريّات: 
كانني  ذوك�صا  للقّدي�س،  الثالثة  الكاث�صما  ثّم  البوليئيليون.  للعيد. 
�صبابي"،  "منذ  الرابع  اللحن  الأوىل من  الأنديفونا  الأنافثمي:  للعيد. 
إذ قد  َحر: للقّدي�س، "ا الربوكيمنن "ال�صّديق كالنخلة يزهر". اإجنيل ال�صَّ
راأينا"، املزمور 50 وما يليه. القوانني: للبنديك�صتاري وللقّدي�س. بعد 
القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  للقّدي�س.  الكاث�صما  الثالثة:  الأودية 
والبيت للقّدي�س، وال�صنك�صار. الكاطافا�صيّات: للف�صح. على "لوالدة 
الإله": "يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم". الإك�صاب�صتالري: للقّدي�س 
وللعيد )حامالت الطيب(. الإينو�س: 4 للقّدي�س،  ذوك�صا للقّدي�س، 

كانني للعيد )اليوميّة(. ذك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للقّدي�س.
)ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  مملكة":  "مباركة  بعد  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
الطروباريّات  للف�صح.  الإي�صوذيكون:  للف�صح.  الأنديفونات: 
�صاحب  وللقّدي�س  جاورجيو�س  وللقّدي�س  الطيب  حلامالت 
 .)11 – الكني�صة. القنداق: للف�صح. الر�صالة للقّدي�س )اأع 12: 1 
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ة":  الإجنيل للقّدي�س )يو 15: 17 – 27، 16: 1 – 2(. على "خا�صّ
"خلّ�س  بعد  ال�صّديق".  "تذكار  كينونيكون:  ال�صتئهال".  "بواجب 
يا اأهلل �صعبك"، وعو�ًصا من "قد نظرنا": "امل�صيح قام". اخلتم بعبارة 

العيد والقيامة.

7- اخلمي�س: تذكار عالمة ال�صليب التي ظهرت يف اأور�صليم
الر�صالة لعالمة ال�صليب )اأع 26: 1، 12 – 20(.

الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 3 بعد الف�صح )يو 6: 40 - 44(.

اأر�صانيو�س  والقّدي�س  الإجنيلّي،  يوحنّا  القّدي�س  تذكار  اجلمعة:   -8
الكبري

غروب كبري و�َصَحر ممتاز
بعد  )ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  اهلل":  "تبارك  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
إليك  ا رّب  "يا  على  مزامري(.   3( للرجل"  "طوبى  الغروب:  مزمور 
�رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات: 3 لالإجنيلّي، 3 للقّدي�س ار�صانيو�س، 
ذوك�صا لالإجنيلّي، كانني للعيد )اليوميّة حلامالت الطيب(. الإي�صوذن. 
لالإجنيلّي،  الأبو�صتيخن:  لالإجنيلّي.  القراءات  اليومّي.  الربوكيمنن 
الطروباريّات:  الطيب(.  )حامالت  للعيد  كانني  لالإجنيلّي،  ذوك�صا 
للقّدي�س الإجنيلّي، كانني  "عندما انحدرت"، ذوك�صا  إّن يو�صف"،  "ا

إّن املالك". اخلتم بعبارة القيامة. "ا
)ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  اهلل":  "تبارك  بعد  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات الأوىل للعيد )حامالت 
البوليئيليون.  للعيد.  والكانني  لالإجنيلّي  الثانية  الكاث�صما  الطيب(، 
الأنديفونا  الأنافثمي:  للعيد.  والكانني  لالإجنيلّي  الثالثة  الكاث�صما 
الأر�س  "اإىل كّل  الربوكيمنن  �صبابي".  "منذ  الرابع  اللحن  الأوىل من 
املزمور  راأينا".  قد  إذ  "ا لالإجنيلّي،  َحر  ال�صَّ اإجنيل  �صوته".  خرج 
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كانني  وطلباته…"،  الر�صول  "ب�صفاعات  ذوك�صا  )درًجا(،   50
الإيذيوميال  رحيم…":  "يا  وعلى  الإله..."،  والدة  "ب�صفاعات 
لالإجنيلّي. القوانني: للعيد )حامالت الطيب( ولالإجنيلّي. بعد الأودية 
الثالثة: كاث�صما للر�صول، ذوك�صا للقّدي�س، كانني للعيد. بعد الأودية 
ال�صاد�صة: القنداق والبيت لالإجنيلّي الر�صول، ثّم ال�صنك�صار اليومّي. 
اأكرم  هي  من  "يا  الإله":  "لوالدة  على  للف�صح.  الكاطافا�صيّات: 
وللعيد.  وللقّدي�س  للر�صول  الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم...".  من 
)اليوميّة  للعيد  كانني  لالإجنيلّي،  ذوك�صا  لالإجنيلّي،   4 الإينو�س: 

حلامالت الطيب(. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للر�صول.
)ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  مملكةٌ":  "مباركةٌ  بعد  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
قام".  "امل�صيح  الإي�صوذن:  طروباريّة  للف�صح.  الأنديفونات: 
الإي�صوذيكون: للف�صح. الطروباريّات بعد الإي�صوذن: كما يف امل�صاء 
الر�صالة  للف�صح.  القنداق:  الكني�صة.  ول�صاحب  وللقّدي�س،  للعيد 
للر�صول )1 يو 1: 1 – 7(. الإجنيل للر�صول )يو 19: 25 - 28، 
21: 24 - 25 (. كينونيكون: "اإىل كّل الأر�س خرج �صوته…". 

عو�صاً من "قد نظرنا": "امل�صيح قام". اخلتم بعبارة القيامة.

إ�صعياء، وال�صهيد خري�صتوفور�س 9- ال�صبت: تذكار النبّي ا
الر�صالة للنبّي )1 ت�س 2: 14 – 20(.

الإجنيل للنبّي )لو 4: 22 – 30(.

الغيور،  �صمعان  الر�صول  تذكار  )املخلّع(:  الف�صح  بعد  اأحد 3   -10
والباّر لفرنديو�س، والباّرة اأوملبيّا

اللحن 3 – الإيوثينا 5
بعد  )ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  اهلل":  "تبارك  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
إليك  ا رّب  "يا  على  )كاملة(.  للرجل"  "طوبى  الغروب:  مزمور 

dipticha ANTAKIA TIPICON2 2020.indd   102 11/8/2019   3:20:01 PM



103 �صهر اأيّار

 3  ،)3 )اللحن  للقيامة   7 ا�صتيخونات:   10 من�صك  �رشخت": 
للمخلّع، ذوك�صا للمخلّع، كانني للقيامة )اللحن 3(. الأبو�صتيخن: 
القطعة الأوىل للقيامة )اللحن 3(، ثّم الف�صحيّات، ذوك�صا للمخلّع، 
كانني "اليوم يوم القيامة". الطروباريّات: للقيامة )اللحن 3(، ذك�صا 

كانني ثيوطوكيّة. اخلتم بعبارة القيامة.
)ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  اهلل":  "تبارك  بعد  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
ثيوطوكيّة.  تُعاد، كانني  )اللحن 3(، ذوك�صا  للقيامة  الطروباريّات: 
والأنافثمي  والإيباكويي  الإفلوجيطارية  للقيامة.  الكاث�صماطات: 
وما  راأينا"  قد  "اإذ   ،5 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن 
الكاث�صما  الثالثة:  الأودية  بعد  وللمخلّع.  للف�صح  القوانني:  يليها. 
للمخلّع. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت للمخلّع، ال�صنك�صار 
"لوالدة  على  للف�صح.  الكاطافا�صيّات:  وللبنديك�صتاري.  اليومّي 
للف�صح  الإك�صاب�صتالري:  تعظيماتها.  مع  الف�صح  تا�صعة  الإله": 
وللمخلّع. الإينو�س: 4 للقيامة )اللحن 3(، ثّم الف�صحيّات، ذوك�صا 
للمخلّع، كانني "اليوم يوم القيامة". ذك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار 

اخلال�س".
)ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  مملكة":  "مباركة  بعد  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
املخلّع  لأحد  الر�صالة  للف�صح.  القنداق:  للف�صح.  الأنديفونات: 
)اأع 9: 32 – 42(. الإجنيل لأحد املخلّع )يو 5: 1 – 15(. على 
"قد  من  عو�ًصا  الف�صح.  كينونيكون:  الف�صح.  تا�صعة  ة":  "خا�صّ

نظرنا": "امل�صيح قام". اخلتم بعبارة القيامة.

موكيو�س،  وال�صهيد  الق�صطنطينيّة،  إن�صاء  ا تذكار  الإثنني:   -11
والقّدي�صني كريلّ�س وميثوديو�س املعاديَل الر�صل

الر�صالة لل�صهيد )كو 3: 12 - 16(.
الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 4 بعد الف�صح )يو 6: 56 - 69(.
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والقّدي�س  قرب�س،  اأ�صُقف  ابيفانيو�س  القّدي�س  تذكار  الثالثاء:   -12
جرمانو�س رئي�س اأ�صاقفة الق�صطنطينيّة

الر�صالة للثالثاء من الأ�صبوع 4 بعد الف�صح )اأع 10: 21 – 33(.
الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 4 بعد الف�صح )يو 7: 1 – 13(.

غليكاريّة  ال�صهيدين  وتذكار  اخلم�صني،  انت�صاف  الأربعاء:   -13
ولوذي�صيو�س

َحر إي�صوذن يف الغروب، وذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ ا
يف �صالة الغروب، "امل�صيح قام" )ثالثًا(. بعد مزمور الغروب: على 
للعيد ونعيدها،  ا�صتيخونات: 3  إليك �رشخت": من�صك 6  ا "يا رّب 
ذوك�صا كانني للعيد. الإي�صوذن. "يا نوراً بهيًّا". الربوكيمنن اليومّي. 
القراءات. الأبو�صتيخن: للعيد، ذوك�صا  كانني للعيد. الطروباريّات: 

للعيد )ثالثاً(. اخلتم بعبارة القيامة.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
العيد  قانونا  القوانني:  )درجاً(.   50 املزمور  راأينا".  قد  إذ  "ا للعيد. 
)من دون ا�صتيخن(. بعد الأودية الثالثة: كاث�صما للعيد. بعد الأودية 
ال�صاد�صة: القنداق والبيت للعيد. الكاطافا�صيّات: للعيد )باللحن 8(. 
للعيد  الإك�صاب�صتالري:  للعيد.  التا�صعة  الأودية  الإله":  "لوالدة  على 
ذوك�صولوجيا  للعيد.   كانني  ذوك�صا  للعيد،  الإينو�س:  )مّرتني(. 

كربى. الطروباريّة: للعيد.
يف القّدا�س الإلهّي، الأنديفونات: للف�صح. طروباريّة الإي�صوذن: 
قام...".  من  يا  "خل�صنا...  الإي�صوذيكون:  قام...".  "امل�صيح 
القنداق:  الكني�صة.  ل�صاحب  للعيد،  الإي�صوذن:  بعد  الطروباريّات 
ن�صف  لأربعاء  الر�صالة  النامو�صي".  العيد  انت�صاف  "يف  للعيد 
اخلم�صني ن�صف  لأربعاء  الإجنيل   .)18  -  6  :14 )اأع   اخلم�صني 
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كينونيكون:  العيد.  تا�صعة  ة":  "خا�صّ على   .)30  –  14  :7 )يو 
"قال الرّب: َمن ياأكل ج�صدي وي�رشب دمي يثبت يّف واأنا فيه". بعد 
"خلّ�س يا اأهلل �صعبك"، وعو�ًصا من "قد نظرنا": "امل�صيح قام". اخلتم 

بعبارة القيامة.

خيّو،  يف  امل�صت�صهد  إي�صيذور�س  ا القّدي�س  تذكار  اخلمي�س:   -14
والقّدي�س ثارابونُد�س اأ�صُقف قرب�س

:10 )اأع  الف�صح  بعد   4 الأ�صبوع  من  للخمي�س   الر�صالة 
.)43 - 34

الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 4 بعد الف�صح )يو 8: 12 - 20(.

العجائبي  واأخلّيو�س  الكبري،  باخوميو�س  الباّر  تذكار  اجلمعة:   -15
اأ�صقف لر�صا

الر�صالة للباّر )غل 5: 22 – 26، 6: 1 - 2(.
الإجنيل للباّر )مت 4: 23 – 25، 5: 1 – 13(.

16- ال�صبت: تذكار الباّر ثيوذور�س املتقّد�س
الر�صالة لل�صبت من الأ�صبوع 4 بعد الف�صح )اأع 12: 1 - 11(.
الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 4 بعد الف�صح )يو 8: 31 - 42(.

17- الأحد 4 بعد الف�صح )ال�صامريّة(: تذكار الر�صولني اأندرونيك�س 
ويونيا

اللحن 4 – الإيوثينا 7
بعد  )ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  اهلل":  "تبارك  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
إليك  ا رّب  "يا  على  )كاملة(.  للرجل"  "طوبى  الغروب:  مزمور 
 3  ،)4 )اللحن  للقيامة   4 ا�صتيخونات:   10 من�صك  �رشخت": 
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للقيامة  كانني  لل�صامريّة،  ذوك�صا  لل�صامريّة،   3 اخلم�صني،  لن�صف 
الأوىل  القطعة  الأبو�صتيخن:  الربوكيمنن.  الإي�صوذن.   .)4 )اللحن 
لن�صف  كانني  لل�صامريّة،  ذوك�صا  الف�صحيّات،   ،)4 )اللحن  للقيامة 
اخلم�صني. الطروباريّات: للقيامة )اللحن 4(، ذوك�صا كانني لن�صف 

اخلم�صني. اخلتم بعبارة القيامة.
)ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  اهلل":  "تبارك  بعد  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
اخلم�صني.  لن�صف  كانني  تعاد،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات: 
والأنافثمي  والإيباكويي  الإفلوجيطارية  للقيامة.  الكاث�صماطات: 
وما  راأينا"  قد  "اإذ   ،7 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن 
الأودية  بعد  ولل�صامريّة.  اخلم�صني  ولن�صف  للف�صح  القوانني:  يليها. 
بعد  لل�صامريّة.  كاث�صما  ثّم  اخلم�صني،  لن�صف  القنداق  الثالثة: 
اليومّي  ال�صنك�صار  لل�صامريّة،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية 
الإله":  "لوالدة  على  للف�صح.  الكاطافا�صيّات:  وللبنديك�صتاري. 
ولل�صامريّة  للف�صح  الإك�صاب�صتالري:  تعظيماتها.  مع  الف�صح  تا�صعة 
ولن�صف اخلم�صني. الإينو�س: 4 للقيامة )اللحن 4(، ثّم الف�صحيّات، 
كربى.  ذك�صولوجيا  القيامة.  يوم  اليوم  كانني  لل�صامريّة،  ذوك�صا 

"اليوم �صار اخلال�س".
قام"  "امل�صيح  مملكة":  "مباركة  بعد  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
قام".  "امل�صيح  الإي�صوذن:  على  للف�صح.  الأنديفونات:  )ثالثًا(. 
اخلم�صني،  لن�صف  للقيامة،  الطروباريّات:  للف�صح.  الإي�صوذيكون: 
)اأع  ال�صامريّة  لأحد  الر�صالة  للف�صح.  القنداق:  الكني�صة.  ل�صاحب 
11: 19 – 30(. الإجنيل لأحد ال�صامريّة )يو 4: 5 – 42(. على 
"قد  من  عو�ًصا  للف�صح.  كينونيكون:  الف�صح.  تا�صعة  ة":  "خا�صّ

نظرنا": "امل�صيح قام". اخلتم بعبارة القيامة.

18- الإثنني: تذكار ال�صهداء بطر�س ورفقته، والقّدي�صة كالفذيّة
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الر�صالة لالإثنني من الأ�صبوع 5 بعد الف�صح )اأع 12: 12 – 17(.
الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 5 بعد الف�صح )يو 8: 42 – 51(.

19- الثالثاء: تذكار ال�صهيد باتريكيو�س اأ�صُقف بر�صة ورفقته
الر�صالة للثالثاء من الأ�صبوع 5 بعد الف�صح )اأع 12: 25 – 26، 

.)12 – 1 :13
الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 5 بعد الف�صح )يو 8: 51 – 59(.

عظام  ونقل  ورفقته،  ثاللو�س  ال�صهداء  تذكار  الأربعاء:   -20
وداع  الأرجوان،  بائعة  ليديا  والقّدي�صة  نيقولو�س،  القّدي�س 

ن�صف اخلم�صني
ترتَّل خدمة الوداع كما هي يف يوم العيد، ما عدا القراءات والر�صالة 

والإجنيل.
الر�صالة لل�صهداء )رو 8: 28 – 39(.

الإجنيل لل�صهداء )لو 10: 19 – 21(.

21- اخلمي�س: تذكار القّدي�َصني ق�صطنطني وهيالنة املعاديَل الر�صل
غروب كبري و�َصَحر ممتاز

بعد  )ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  اهلل":  "تبارك  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
إليك  ا رّب  "يا  على  مزامري(.   3( للرجل"  "طوبى  الغروب،  مزمور 
اليوميّة لأ�صبوع  )القطع  للعيد  ا�صتيخونات: 3  �رشخت": من�صك 6 
)اليوميّة  للعيد  كانني  للقّدي�َصني،  ذوك�صا  للقّدي�َصني،   3 ال�صامريّة(، 
لأ�صبوع ال�صامريّة(. الإي�صوذن. "يا نوًرا بهيًّا". الربوكيمنن اليومي. 
للقّدي�َصني،  ذوك�صا  للقّدي�َصني،  الأبو�صتيخن:  للقّدي�َصني.  القراءات 
الرّب"،  تلميذات  إّن  "ا الطروباريّات:  )ال�صامريّة(.  للعيد  كانني 

إّن ال�رشّ اخلفّي". ذوك�صا للقّدي�َصني، كانني "ا
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)ثالثاً(.  قام"  "امل�صيح  اهلل":  "تبارك  بعد  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
والثانية  الأوىل  الكاث�صماطات:  امل�صاء.  يف  كما  الطروبارياّت: 
البوليئيليون.  ال�صامريّة(.  )اأ�صبوع  للعيد  كانني  ذوك�صا  للقّدي�َصني، 
اللحن  الأوىل من  الأنديفونا  الأنافثمي:  للقّدي�َصني.  الثالثة  الكاث�صما 
راأينا".  قد  إذ  "ا للقّدي�َصني،  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  �صبابي…".  "منذ  الرابع 
املزمور 50 )درًجا(، ذوك�صا "ب�صفاعات القّدي�َصني وطلباتهما…"، 
كانني "ب�صفاعات والدة الإله…"، وعلى "يا رحيم…": الإيذيوميال 
بعد  وللقّدي�َصني.  ال�صامريّة(،  )اأ�صبوع  للعيد  القوانني:  للقّدي�َصني. 
الثالثة: الكاث�صما للقّدي�َصني. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق  الأودية 
والبيت للقّدي�َصني. الكاطافا�صيّات: للف�صح. على "لوالدة الإله": "يا 
وللعيد  للقّدي�َصني،  الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم".  من  اأكرم  من هي 
)ال�صامريّة(. الإينو�س: 4 للقّدي�َصني، ذوك�صا للقّدي�َصني، كانني للعيد 

)اأ�صبوع ال�صامريّة(. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة للقّدي�َصني.
)ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  "مباركةٌ":  بعد  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
الأنديفونات والإي�صوذن: للف�صح. الر�صالة للقّدي�صني )اأع 26 : 1، 
ًة:  خا�صّ على   .)9  –  1  :10 )يو  للقّدي�َصني  الإجنيل   .)20  –  12

"بواجب ال�صتئهال". عو�ًصا من "قد نظرنا": "امل�صيح قام".

22- اجلمعة: تذكار ال�صهيد با�صيلي�صكو�س
الر�صالة للجمعة من الأ�صبوع 5 بعد الف�صح )اأع 15: 5 – 12(.
الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 5 بعد الف�صح )يو 10: 17 – 28(.

مرمي  والقّدي�صة  املعرتف،  ميخائيل  القّدي�س  تذكار  ال�صبت:   -23
لكالوبّا حاملة الطيب، والقّدي�صة �صو�صنّا، وال�صهيدة ماركيان
الر�صالة لل�صبت من الأ�صبوع 5 بعد الف�صح )اأع 15: 35 – 41(.
الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 5 بعد الف�صح )يو 10: 27 – 38(.
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24- الأحد 5 بعد الف�صح )الأعمى(: تذكار الباّر �صمعان الذي يف 
اجلبل العجيب

اللحن 5 – الإيوثينا 8
)ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  اهلل":  "تبارك  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
رّب  "يا  على  )كاملة(.  للرجل"  "طوبى  الغروب:  مزمور  بعد 
،)5 )اللحن  للقيامة   7 ا�صتيخونات:   10 من�صك  �رشخت":  إليك   ا

3 لالأعمى، ذوك�صا لالأعمى، كانني للقيامة )اللحن 5(. الأبو�صتيخن: 
القطعة الأوىل للقيامة )اللحن 5(، ثّم الف�صحيّات، ذوك�صا لالأعمى، 
كانني "اليوم يوم القيامة". الطروباريّات: للقيامة )اللحن 5(، ذك�صا 

كانني ثيوطوكيّة. اخلتم بعبارة القيامة.
)ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  اهلل":  "تبارك  بعد  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
ثيوطوكيّة  كانني  تُعاد،  ذوك�صا   ،)5 )اللحن  للقيامة  الطروباريّات: 
والإيباكويي  الإفلوجيطارية  للقيامة.  الكاث�صماطات:  للقيامة. 
قد  إذ  "ا  ،8 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن  والأنافثمي 
الثالثة:  الأودية  بعد  ولالأعمى.  للقيامة  القوانني:  يليها.  وما  راأينا" 
الكاث�صما لالأعمى. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت لالأعمى، 
على  للف�صح.  الكاطافا�صيّات:  وللبنديك�صتاري.  اليومّي  ال�صنك�صار 
الإك�صاب�صتالري:  تعظيماتها.  مع  الف�صح  تا�صعة  الإله":  "لوالدة 
للف�صح ولالأعمى. الإينو�س: 4 للقيامة )اللحن 5(، ثّم الف�صحيّات، 
كربى.  ذك�صولوجيا  القيامة".  يوم  "اليوم  كانني  لالأعمى،  ذوك�صا 

"اليوم �صار اخلال�س".
)ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  مملكة":  "مباركة  بعد  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
الأعمى  لأحد  الر�صالة  للف�صح.  القنداق:  للف�صح.  الأنديفونات: 
 .)38 – الأعمى )يو 9: 1  الإجنيل لأحد   .)34 – )اأع 16: 16 
ة": تا�صعة الف�صح. كينونيكون: للف�صح. عو�ًصا من "قد  على "خا�صّ
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نظرنا": "امل�صيح قام". اخلتم بعبارة القيامة.

25- الإثنني: تذكار وجود هامة ال�صابق ثالثًا
غروب كبري و�َصَحر ممتاز

إليك  ا رّب  "يا  على  الغروب،  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
الأعمى(، )اأ�صبوع  للعيد   3 ا�صتيخونات:   6 من�صك   �رشخت": 

3 لل�صابق، ذوك�صا لل�صابق، كانني للعيد. الإي�صوذن. الأبو�صتيخن: 
الطروباريات:  )الأعمى(.  للعيد  كانني  لل�صابق،  ذوك�صا  لل�صابق، 
بلحن  للقيامة  كانني  لل�صابق،  ذوك�صا  املوؤمنني"،  نحن  "لن�صبّح 

طروباريّة ال�صابق. اخلتم بعبارة القيامة.
َحر، الطروباريات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
لل�صابق وذوك�صا كانني للعيد. البوليئيليون والكاث�صما الثالثة لل�صابق 
اأ�رشق  "هناك  الربوكيمنن  �صبابي"،  "منذ  للعيد.  كانني  وذوك�صا 
اإجنيل  دعته".  وكل  داود  رب  يا  "اذكر  وال�صتيخن  لداود"،  قرنًا 
)الأعمى(  للعيد  القوانني  يليه.  وما   50 املزمور  لل�صابق،  َحر  ال�صَّ
كانني  ذوك�صا  لل�صابق،  الكاث�صما  الثالثة:  الأودية  بعد  ولل�صابق. 
لل�صابق،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  )الأعمى(.  للعيد 
لل�صابق  الإك�صاب�صتالري:  للف�صح.  الكاطافا�صيّات:  وال�صنك�صار. 
للعيد  كانني  لل�صابق،  ذوك�صا  لل�صابق،  الإينو�س  )الأعمى(.  وللعيد 

)اليوميّة لالأعمى(. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: لل�صابق.
كو   2( لل�صابق  الر�صالة  للف�صح.  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
– 15(. كينونيكون  لل�صابق )مت 11: 2  – 15(، الإجنيل   6 :4
اخلتم  قام".  "امل�صيح  نظرنا":  "قد  من  عو�ًصا  ال�صديق…".  "تذكار 

بعبارة القيامة.

26- الثالثاء: تذكار الر�صول َكْربُ�س اأحد ال�صبعني
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الر�صالة للر�صول )1 كو 4: 9 – 16(.
الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 6 بعد الف�صح )يو 12: 19 – 36(.

27- الأربعاء: وداع الف�صح، وتذكار ال�صهيد يف الكهنة اأّلذيو�س، 
والقّدي�س يوحنّا الرو�صّي

يوم  متاًما كما يف  َحر  وال�صَّ امل�صاء  اخلدمة جميعها يف �صالة  نرتّل 
العيد. لي�س من قراءات ول ليتني ول ك�رش خبزات، اإذ ل تُقام �صهرانيّة 

يف هذا اليوم.
الر�صالة لالأربعاء من الأ�صبوع 6 بعد الف�صح )اأع 18: 22 – 28(.
الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 6 بعد الف�صح )يو 12: 36 – 47(.

* يُ�صمح فقط باأكل ال�صمك.

امل�صيح،  ي�صوع  وخملّ�صنا  إلهنا  وا ربّنا  �صعود  ال�صعود:  خمي�س   -28
وتذكار القّدي�س اأفتي�صيو�س اأ�صُقف مالطية، والقّدي�س اأندراو�س 

املتباله
إليك  ا رّب  "يا  على  الغروب،  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
للعيد.  كانني  ذوك�صا  للعيد،  ا�صتيخونات:   10 من�صك  �رشخت": 
للعيد.  القراءات  اليومّي.  الربوكيمنن  بهيًّا".  نوًرا  "يا  الإي�صوذن. 
للعيد  الطروباريّات:  للعيد.  كانني  ذوك�صا  للعيد،  الأبو�صتيخن: 

)ثالثًا(. اخلتم بعبارة العيد.
الكاث�صماطات  امل�صاء.  يف  كما  الطروباريّات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
الأنديفونا  الأنافثمي:  للعيد.  الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون.  للعيد. 
الأوىل من اللحن الرابع "منذ �صبابي…". الربوكيمنن "�صعد اهلل بتهليل 
إذ قد راأينا". املزمور  َحر للعيد، "ا الرّب ب�صوت البوق…". اإجنيل ال�صَّ
كانني  وطلباتهم…"،  الر�صل  "ب�صفاعات  ذوك�صا  )درًجا(،   50
"ب�صفاعات والدة الإله…"، وعلى "يا رحيم…": الإيذيوميال للعيد. 
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كانني  ذوك�صا  العيد،  كاث�صما  الثالثة:  الأودية  بعد  للعيد.  القانونان 
للعيد. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت للعيد. الكاطافا�صيّات: 
الأودية  الإله":  "لوالدة  على  الل�صان".  الألكن  إّن  "ا للعن�رشة  الثانية 
للعيد،   4 الإينو�س:  )ثالثًا(.  للعيد  الإك�صاب�صتالري:  للعيد.  التا�صعة 

ذوك�صا كانني للعيد. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للعيد.
"�صعد  الإي�صوذيكون:  للعيد.  الأنديفونات:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
مبجد…".  عنّا  �صعد  من  يا  البوق…  ب�صوت  الرّب  بتهليل  اهلل 
القنداق: للعيد. الر�صالة خلمي�س ال�صعود )اأع 1: 1 - 12(. الإجنيل 
ة": تا�صعة العيد.  خلمي�س ال�صعود )لو 24: 36 – 53(. على "خا�صّ
كينونيكون: "�صعد اهلل بتهليل الرّب ب�صوت البوق". عو�ًصا من "قد 

نظرنا": طروباريّة ال�صعود. اخلتم بعبارة العيد.

األك�صندرو�س  والقّدي�س  ثيودو�صيّا،  ال�صهيدة  تذكار  اجلمعة:   -29
رئي�س اأ�صاقفة الإ�صكندرية

الر�صالة لل�صهيدة )غل 3: 23 – 29، 4: 1 – 5(.
الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 6 بعد الف�صح )يو 14: 1 - 11(.

والباّرة  الدملاتن،  دير  رئي�س  إ�صحاقيو�س  ا الباّر  تذكار  ال�صبت:   -30
إيبومون ا

الر�صالة لل�صبت من الأ�صبوع 6 بعد الف�صح )اأع 20: 7 - 12(.
الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 6 بعد الف�صح )يو 14: 10 - 21(.

31- الأحد 6 بعد الف�صح )اآباء املجمع امل�صكوينّ الأّول(، اأي الآباء 
ال� 318 املتو�ّصحني باهلل املجتمعني يف نيقية، وتذكار ال�صهيد 

هرميو�س
اللحن 6 – الإيوثينا 10
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يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة   3 ا�صتيخونات:   10 من�صك  �رشخت":  إليك  ا رّب  "يا  على 
للقيامة  كانني  لالآباء،  ذوك�صا  لالآباء،   4 لل�صعود،   3  ،)6 )اللحن 
 ،)6 )اللحن  للقيامة  الأبو�صتيخن:  لالآباء.  القراءات:   .)6 )اللحن 
 ،)6 )اللحن  للقيامة  الطروباريّات:  لل�صعود.  كانني  لالآباء،  ذوك�صا 

ذك�صا لالآباء، كانني لل�صعود. اخلتم بعبارتَي القيامة وال�صعود.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
للقيامة. الإفلوجيطارية والإيباكويي والأنافثمي والربوكيمنن للحن. 
إذ قد راأينا" وما يليها. القوانني: للقيامة  َحر: الإيوثينا 10، "ا اإجنيل ال�صَّ
ولل�صعود.  لالآباء  كاث�صما  الثالثة:  الأودية  بعد  ولالآباء.  ولل�صعود 
اليومّي  ال�صنك�صار  لالآباء،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد 
الألكن  إّن  "ا للعن�رشة  الثانية  الكاطافا�صيّات:  وللبنديك�صتاري. 
ال�صريوبيم".  اأكرم من  "يا من هي  الإله":  "لوالدة  الل�صان...". على 
للقيامة   4 الإينو�س:  ولل�صعود.  ولالآباء  للقيامة  الإك�صاب�صتالري: 
الفائقة".  هي  "اأنت  كانني  لالآباء،  ذوك�صا  لالآباء،   4  ،)6 )اللحن 

ذك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
الإي�صوذن  لل�صعود. طروباريّة  الأنديفونات:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
قام...".  من  يا  لن�صجد...  "هلّموا  الإي�صوذيكون:  لل�صعود. 
الطروباريّات بعد الإي�صوذن: للقيامة، لل�صعود، ل�صاحب الكني�صة. 
القنداق: لل�صعود. الر�صالة لأحد اآباء املجمع امل�صكون الأّول )نيقية( 
املجمع  اآباء  لأحد  الإجنيل   .)36  –  28  ،18  –  16  :20 )اأع 
ة": "بواجب  امل�صكون الأّول )نيقية( )يو 17: 1 – 13(. على "خا�صّ
ال�صتئهال". كينونيكون: "�صبّحوا الرّب من ال�صموات". عو�ًصا من 

"قد نظرنا": طروباريّة ال�صعود. اخلتم بعبارتَي القيامة وال�صعود.
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�صهر حزيران
اأّيامه.ثالثون

�ساعات.نهاره.خم�س.ع�سرة.�ساعة،.�ساعات.ليله.ت�سع.�ساعات

1- الإثنني: تذكار ال�صهيد يو�صتينو�س الفيل�صوف
الر�صالة لالإثنني من الأ�صبوع 7 بعد الف�صح )اأع 21: 8 – 14(.

الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 7 بعد الف�صح )يو 14: 27 – 31، 
.)7 – 1 :15

ا�صاقفة  رئي�س  املعرتف  نيكيفور�س  القّدي�س  تذكار  الثالثاء:   -2
الق�صطنطينيّة

الر�صالة للقّدي�س )عب 8: 1 – 6(.
الإجنيل للقّدي�س )لو 12: 8 – 12(.

3- الأربعاء: تذكار ال�صهيد لوكليانو�س، وال�صهيدة باڤال
الر�صالة لالأربعاء من الأ�صبوع 7 من الف�صح )اأع 23: 1 – 11(.

الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 7 بعد الف�صح )يو 16: 15 - 23(.

ْطروفانيِ�س رئي�س اأ�صاقفة الق�صطنطينيّة،  4- اخلمي�س: تذكار القّدي�س ميِ
والقّدي�صتني مرمي ومرتا اأختي لعازر

الر�صالة للقّدي�س )عب 7: 26 – 28، 8: 1 – 2(.
الإجنيل للقّدي�س )يو 10: 1 - 9(.

5- اجلمعة: وداع عيد ال�صعود، وتذكار ال�صهيد دوروثاو�س اأ�صُقف 
�صور
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َحر ح�صب ترتيبها يف  ترتّل اخلدمة جميعها يف �صالة امل�صاء وال�صَّ
َحر. يوم العيد، خال القراءات والليتني والبوليئيليون واإجنيل ال�صَّ

الر�صالة للجمعة من الأ�صبوع 7 بعد الف�صح )اأع 27: 1 – 44، 
.)1 :28

الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 7 بعد الف�صح )يو 17: 18 – 26(.

دير  رئي�س  اجلديد  اإيالريّون  القّدي�س  وتذكار  الراقدين:  �صبت   -6
الدملاتن، وال�صهيد غال�صيو�س

إليك  ا رّب  "يا  وعلى  الغروب  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
،)6 )اللحن  �صهوديّة  قطع   3 ا�صتيخونات:   6 من�صك   �رشخت": 

كانني  واأنتحب"،  "اأنوح  لالأموات  ذوك�صا  لالأموات،  قطع   3
عو�ًصا  )قراءةً(.  بهيًّا"  نوًرا  "يا   .)6 )اللحن  القيامة  ثيوطوكيّة 
ال�صتيخونات.  مع  )ثالثًا(  "هلليلوييا"  اليومّي:  الربوكيمنن  من 
كانني  لالأموات،  ذوك�صا   ،6 باللحن  �صهوديّات  الأبو�صتيخن: 
الأخري  ال�صطر  اإعادة  لالأموات، ذوك�صا:  الطروباريّات:  ثيوطوكيّة. 

من الطروباريّة، كانني الثيوطوكيّة التابعة للذوك�صا.
املخلّ�س…"(  "اأيّها  الأربع  اجلنّاز  )طروباريّات  الرتي�صاجيون 
ة ب�صبت الأموات كما يف كتاب خدمة الكاهن. اخلتم  والطلبة اخلا�صّ

بعبارة: "يا من ي�صود على الأحياء والأموات…".
َحر، عو�ًصا من "اأهلل الرّب ظهر لنا": هلليلوييا )ثالثًا(  يف �صالة ال�صَّ
الأوىل  الكاث�صما  امل�صاء.  كما يف  الطروباريّات:  ال�صتيخونات.  مع 
الكاث�صما  لالأموات.  الإفلوجيطارية  )البنديك�صتاري(.   6 للحن 
بعد  لالأموات.  القانون:   .  50 املزمور  )البنديك�صتاري(.  الثانية 
والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  الكاث�صما.  الثالثة:  الأودية 
القانون  اأرامي�س  الكاطافا�صيّات:  ال�صنك�صار.  ثّم  للبنديك�صتاري، 
اأكرم  هي  من  "يا  الإله":  "لوالدة  على   .)6 )اللحن  اإ�رشائيل"  إّن  "ا
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الإينو�س:  ولل�صيّدة.  لالأموات  الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم".  من 
الثيوطوكيّة  كانني   ،)2 )باللحن  لالأموات  ذوك�صا  لالأموات،   4
ينبغي املجد… املجد هلل يف العلى…" )قراءة(.  "لك  )باللحن 6(. 
الثيوطوكيّة  كانني  لالأموات،  ذوك�صا   ،)6( للحن  الأبو�صتيخن: 
التابعة للذوك�صا. "�صالح العرتاف للرّب…". الطروباريّات: كما 

يف امل�صاء.
يف القّدا�س الإلهّي، الإي�صوذيكون: "هلّموا لن�صجد... خلّ�صنا يا 
ابن اهلل، يا من هو عجيب يف قّدي�صيه…". القنداق: لالأموات "مع 
القّدي�صني". الر�صالة لل�صبت من الأ�صبوع ال�صابع بعد الف�صح )اأع 28: 
1 – 31(. الإجنيل لل�صبت الذي قبل العن�رشة )يو 21: 14 – 25(. 
اجلنّاز  )طروباريّات  الرتي�صاجيون  مباَرًكا":  الرّب  ا�صم  "ليكن  وبعد 
ة ب�صبت الأموات كما يف  الأربع "اأيّها املخلّ�س…"( والطلبة اخلا�صّ
كتاب خدمة الكاهن. اأو يختم القّدا�س ب�صكل طبيعّي يف الكني�صة، ثّم 
يخرج الكّل اإىل املقربة حيث يقيمون �صالة الرتي�صاجيون مع الطلبة 

ة ب�صبت الأموات. اخلا�صّ
7- اأحد العن�رصة العظيم، وتذكار ال�صهيد ثيوذوتُ�س اأ�صُقف اأنقرة، 

وال�صهيد بايي�صيو�س )كفالونيّة(
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: ل يُقال "طوبى للرجل". 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات للعيد، ذوك�صا  على "يا رّب ا
كانني  ذوك�صا  للعيد،  الأبو�صتيخن:  للعيد.  القراءات:  للعيد.  كانني 

للعيد. الطروباريّات: للعيد )ثالثًا(. اخلتم بعبارة العيد.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
الأنافثمي:  الثالثة.  الكاث�صما  ثّم  البوليئيليون،  للعيد،  والثانية  الأوىل 
َحر: للعيد ""منذ �صبابي"، والربوكيمنن للعيد مع ا�صتيخوناته. اإجنيل ال�صَّ

املزمور 50  بل حالً:  راأينا"،  قد  إذ  "ا تُقال  امللوكّي(، ل  الباب  )من 
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)قراءة(، ذوك�صا "ب�صفاعات الر�صل"، كانني "ب�صفاعات والدة الإله"، 
دون  من  العيد  قانونا  القوانني:  العيد.  إيذيوميال  ا رحيم":  "يا  وعلى 
ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  العيد.  كاث�صما  الثالثة:  الأودية  بعد  ا�صتيخن. 
وللبنديك�صتاري.  اليومّي  وال�صنك�صار  للعيد،  والبيت  القنداق 
العيد.  تا�صعة  الإله":  "لوالدة  على  مزدوجة.  للعيد  الكاطافا�صيّات: 
الثانية والقطعة  )مّرتني(،  للعيد  الأوىل  القطعة   الإك�صاب�صتالري: 

)مّرة واحدة(. الإينو�س: 6 للعيد، ذوك�صا كانني للعيد. ذوك�صولوجيا 
كربى. طروباريّة العيد.

للعيد.  الإي�صوذن:  للعيد.  الأنديفونات:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
بامل�صيح  الذين  "اأنتم  الرتي�صاجيون:  من  وعو�ًصا  للعيد.  القنداق: 
اعتمدمت". الر�صالة لأحد العن�رشة )اأع 2: 1 – 11(. الإجنيل لأحد 
العيد )القانون  ة": تا�صعة  "خا�صّ – 52(. على  العن�رشة )يو 7: 37 
الأّول(. كينونيكون: "روحك ال�صالح يهديني...". عو�ًصا من "قد 

نظرنا": طروباريّة العن�رشة. اخلتم بعبارة العيد.
أو م�صاءً، �صالة ال�صجدة، بعد مزمور الغروب،  بعد القّدا�س مبا�رصة، ا
إليك  ا رّب  "يا  وعلى  باملنا�صبة،  اخلا�ّس  الكبري  ال�صينابتي  )الطلبة( 
ذوك�صا  ونعيدها،  للعيد  قطع   3 ا�صتيخونات:   6 من�صك  �رشخت": 
كانني للعيد. الإي�صوذن باملبخرة. "يا نوًرا بهيًّا" )ترتياًل(. الربوكيمنن 
إله عظيم" مع ال�صتيخونات. الطلبة "اأي�ًصا واأي�ًصا باإحناء  الكبري: "اأّي ا
يف  راكع  )وهو  الأفا�صني  الكاهن  ويتلو  اجلميع  فريكع  الركب…"، 
الباب امللوكي ووجهه اإىل ال�صعب(. ثّم النهو�س والطلبة والإعالن. 
الركوع للمّرة الثانية والأفا�صني. ثّم النهو�س والطلبة والإعالن. "اأّهلنا 
والطلبة  النهو�س  ثّم  والأفا�صني.  الثالثة  للمّرة  الركوع  ثّم  رّب".  يا 
والإعالن. الأبو�صتيخن: للعيد، ذوك�صا كانني للعيد. الطروباريّات: 
ذاته...".  اأخلى  من  "يا  ال�صجدة  �صالة  بعبارة  اخلتم  )ثالثًا(.  للعيد 

اأنظر كتاب خدمة الكاهن.
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* ي�صمح باأكل الزفرين يف الأ�صبوع الذي يلي العن�رصة.

إثنني الروح القد�س، وتذكار نقل عظام القّدي�س ال�صهيد العظيم  8- ا
ثيوذور�س قائد اجلي�س، وال�صهيدة كاليوبي

الكاطافا�صيّات:  العيد.  قانونا  القوانني:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
الإله":  "لوالدة  على  الل�صان...".  الألكن  إّن  "ا الثانية  الكاطافا�صيّة 
يف  )كما  الإينو�س  الإك�صاب�صتالري.  القانوننَي.  من  العيد  تا�صعة 

البنديك�صتاري(. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للعيد.
يف القّدا�س الإلهّي، وعو�ًصا من الرتي�صاجيون: "اأنتم الذين بامل�صيح 
اعتمدمت". الر�صالة لإثنني الروح القد�س )اأف 5: 8 – 19(. الإجنيل 
ة": تا�صعة  لإثنني الروح القد�س )مت 18: 10 – 20(. على "خا�صّ
العيد الثانية. بعد "خلّ�س يا اأهلل �صعبك": "قد نظرنا". اخلتم بعبارة العيد.

9- الثالثاء: تذكار القّدي�س كريلُّ�س رئي�س اأ�صاقفة الإ�صكندريّة
الر�صالة للقّدي�س )عب 7: 26 – 28، 8: 1 – 2(.

الإجنيل للقّدي�س )مت 5: 14 – 19(.

10- الأربعاء: تذكار ال�صهيدين األك�صندرو�س واأنطونينا
الر�صالة لالأربعاء من الأ�صبوع 1 بعد العن�رشة )رو 1: 18 - 27(.

الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 1 من متّى )مت 5: 20 - 26(.

11- اخلمي�س: تذكار الر�صولني برثلماو�س اأحد ال� 12، وبرنابا اأحد 
إيقونة بواجب ال�صتئهال ال� 70، وا

َحر ذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ
الر�صالة للر�صولني )اأع 11: 19 – 30(.
الإجنيل للر�صولني )لو 10: 16 – 21(.
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12- اجلمعة: تذكار الباّرين اأنوفريو�س امل�رشي وبطر�س الآثو�صي
الر�صالة للبار )رو 8: 14 - 21(.

الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 1 من متّى )مت 5: 33 - 41(.

13- ال�صبت: وداع العن�رصة، وتذكار ال�صهيدة اأكيلينا
َحر ح�صب ترتيبها يف  ترتّل اخلدمة جميعها يف �صالة امل�صاء وال�صَّ

َحر. يوم العيد، خال القراءات والليتني والبوليئيليون واإجنيل ال�صَّ
الر�صالة لل�صبت من الأ�صبوع 1 بعد العن�رشة )رو 1: 7 - 11(.
الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 1 من متّى )مت 5: 42 – 48(.

14- الأحد 1 بعد العن�رصة )جميع القّدي�صني(، وتذكار النبّي الي�صع، 
والقّدي�س مثوديو�س رئي�س اأ�صاقفة الق�صطنطينيّة

اللحن 8 – الإيوثينا 1
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة، ا�صتيخونات: 6  إليك �رشخت": من�صك 10  ا رّب  "يا   على 

4 للقّدي�صني، ذوك�صا للقّدي�صني، كانني للقيامة )اللحن 8(. القراءات: 
للقّدي�صني،  ذوك�صا   ،)8 )اللحن  للقيامة  الأبو�صتيخن:  للقّدي�صني. 
للقيامة،  الطروباريّات:  الذوك�صا.  بلحن  القيامة  ثيوطوكيّة  كانني 
إّن ال�رشّ اخلفي منذ الدهور" )اللحن 4(.  ذوك�صا للقّدي�صني، كانني "ا

اخلتم بعبارة القيامة.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
والربوكيمنن  والأنافثمي  والإيباكويي  الإفلوجيطارية  للقيامة. 
إذ قد راأينا" وما يليها. القوانني:  َحر: الإيوثينا 1، "ا للحن. اإجنيل ال�صَّ
للقيامة،  والبيت  القنداق  الثالثة:  الأودية  بعد  وللقّدي�صني.  للقيامة 
والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  للقّدي�صني.  الكاث�صما  ثّم 
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الكاطافا�صيّات:  للبنديك�صتاري.  ثّم  اليومّي  ال�صنك�صار  للقّدي�صني، 
"افتح فمي". على "لوالدة الإله": "يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم". 
لها.  التابعة  والثيوطوكيّة  وللقّدي�صني  للقيامة  الإك�صاب�صتالري: 
الإينو�س: 4 للقيامة، 4 للقّدي�صني، ذوك�صا الإيوثينا 1، كانني "اأنت 

هي الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
البارئ".  الرّب  "اأيّها  للقّدي�صني  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
الر�صالة لأحد جميع القّدي�صني )عب 11: 33 – 40، 12: 1 – 2(. 
الإجنيل لالأحد 1 من متّى املعروف باأحد جميع القّدي�صني )مت 10: 
ة": "بواجب  32 – 33، 37 – 38، 19: 27 – 30(. على "خا�صّ
بعد  بالرّب".  ال�صّديقون  اأيّها  "ابتهجوا  كينونيكون:  ال�صتئهال". 

"خلّ�س يا اأهلل �صعبك": "قد نظرنا". اخلتم بعبارة القيامة.

�صوم  بدء  إيرونيُم�س،  ا والباّر  عامو�س،  النبّي  تذكار  الإثنني:   -15
الر�صل

الر�صالة لالإثنني من الأ�صبوع 2 بعد العن�رشة )رو 2: 28 – 29، 
.)18 - 1 :3

الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 2 من متّى )مت 6: 31 – 34، 7: 
.)11 - 9

16- الثالثاء: تذكار القّدي�س تيخن اأ�صُقف اأماثو�س
الر�صالة للثالثاء من الأ�صبوع 2 بعد العن�رشة )رو 4: 4 – 12(.
الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 2 من متّى )مت 7: 15 – 21(.

إي�صفرو�س ورفقته، وال�صهداء مانوئيل  17- الأربعاء: تذكار ال�صهداء ا
و�صابل وا�صمعيل

الر�صالة لل�صهداء )اأف 6: 10 – 17(.
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الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 2 من متّى )مت 7: 21 – 23(.

18- اخلمي�س: تذكار ال�صهداء لونديو�س ورفقته
الر�صالة للخمي�س من الأ�صبوع 2 بعد العن�رشة )رو 5: 10 - 16(.
الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 2 من متّى )مت 8: 23 - 27(.

19- اجلمعة: تذكار الر�صول يهوذا ن�صيب الرّب، والباّر بايي�صيو�س 
الكبري

الر�صالة للر�صول )يه 1: 1 – 25(.
الإجنيل للر�صول )يو 14: 21 - 24(.

والأب  بتاُرن،  اأ�صُقف  مثوديو�س  القّدي�س  تذكار  ال�صبت:   -20
نيقولو�س كبا�صيال�س

الر�صالة لل�صبت من الأ�صبوع 2 بعد العن�رشة )رو 3: 19 - 26(.
الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 2 من متّى )مت 7: 1 - 8(.

21- الأحد 2 بعد العن�رصة: تذكار ال�صهيد يوليانو�س الطر�صو�صي
اللحن 1 – الإيوثينا 2

يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(، 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 7 للقيامة، 3  وعلى "يا رّب ا
لل�صهيد، ذوك�صا كانني للقيامة )اللحن 1(. الإي�صوذن. الأبو�صتيخن: 
ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات:  ثيوطوكيّة.  كانني  ذوك�صا  للقيامة، 

كانني ثيوطوكيّة.
كانني  تُعاد،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات:  َحر،  ال�صِّ �صالة  يف 
والإيباكويي  الإفلوجيطارية  للقيامة.  الكاث�صماطات:  ثيوطوكيّة. 
قد  إذ  "ا  .2 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن  والأنافثمي 
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الإيوثينا  ذوك�صا  فمي".  "اأفتح  الكاطافا�صياّت:  يليها.  وما  راأينا" 
�صار  "اليوم  كربى.  ذوك�صولوجيا  الفائقة".  هي  "اأنت  كانني   ،2

اخلال�س".
يف القّدا�س الإلهّي، القنداق: "يا �صفيعة امل�صيحينّي". الر�صالة لالأحد 
2 بعد العن�رشة )رو 2: 10 – 16(. الإجنيل لالأحد 2 من متّى )مت 
ة": "بواجب ال�صتئهال". كينونيكون:  4: 18 – 23(. على "خا�صّ
"قد  اأهلل �صعبك":  يا  "خلّ�س  ال�صموات…". بعد  الرّب من  "�صبّحوا 

نظرنا". اخلتم بعبارة القيامة.

والباّر  �صمي�صاط،  اأ�صُقف  إف�صافيو�س  ا ال�صهيد  تذكار  الإثنني:   -22
إي�صيخيو�س رئي�س دير العليقة يف �صيناء ا

الر�صالة لالإثنني من الأ�صبوع 3 بعد العن�رشة )رو 7: 1 - 13(.
الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 3 من متّى )مت 9: 36 – 38، 10: 

.)8 - 1

23- الثالثاء: تذكار ال�صهيدة اأغريبيني ورفقتها
الر�صالة للثالثاء من الأ�صبوع 3 بعد العن�رشة )رو 7: 14 – 25، 

.)2 - 1 :8
الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 3 من متّى )مت 10: 9 - 15(.

24- الأربعاء: تذكار مولد يوحنّا املعمدان، وتذكار القّدي�صني زخريّا 
واألي�صابات والَدي ال�صابق

غروب كبري و�َصَحر ممتاز
"طوبى  الغروب:  مزمور  بعد  م�صاءً(،  )الأحد  الغروب  �صالة  يف 
 8 من�صك  �رشخت":  إليك  ا رّب  "يا  على  مزامري(.   3( للرجل" 
كانني  لل�صابق،  ذوك�صا  الأوىل،  وتُعاد  لل�صابق   7 ا�صتيخونات: 
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القراءات  اليومّي.  الربوكيمنن  الإي�صوذن.  للذوك�صا.  التابعة  القطعة 
لل�صابق. الأبو�صتيخن: لل�صابق، ذوك�صا لل�صابق، كانني القطعة التابعة 
ال�رشّ  إّن  "ا كانني  تُعاد،  ذوك�صا  لل�صابق،  الطروباريّات:  للذوك�صا. 

اخلفّي منذ الدهور" )اللحن 4(.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
لل�صابق. البوليئيليون. الكاث�صما الثالثة لل�صابق. الأنافثمي: الأنديفونا 
اأيّها  "واأنت  الربوكيمنن  �صبابي…".  "منذ  الرابع  اللحن  من  الأوىل 
لتُعّد طرقه".  الرّب  اأمام وجه  ت�صبق  تُدعى، لأنّك  العلي  نبّي  ال�صبي 
"ب�صفاعات  ذوك�صا  )درًجا(،   50 املزمور  لل�صابق،  َحر  ال�صَّ اإجنيل 
وعلى  الإله…"،  والدة  "ب�صفاعات  كانني  وطلباته…"،  َك  �صابقيِ
ولل�صابق.  لل�صيّدة  القوانني:  لل�صابق.  الإيذيوميال  رحيم…":  "يا 
بعد  ثيوطوكيّة.  لل�صابق، ذوك�صا كانني  الثالثة: كاث�صما  الأودية  بعد 
اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم  لل�صابق،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية 
اأكرم  "يا من هي  "لوالدة الإله":  "اأفتح فمي". على  الكاطافا�صيّات: 
الإينو�س:  ولل�صيّدة.  لل�صابق  الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم…".  من 
الذوك�صا.  بلحن  لل�صيّدة  كانني  لل�صابق،  ذوك�صا  لل�صابق،   4

ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة لل�صابق.
يف القّدا�س الإلهّي، القنداق: "يا �صفيعة امل�صيحينّي". الر�صالة لل�صابق 
 )رو 13: 11 - 14، 14: 1 – 4(. الإجنيل لل�صابق )لو 1: 1 - 25،

57 - 68، 71 – 80(. كينونيكون: "تذكار ال�صّديق…".

اأورنديو�س  وال�صهداء  فربونيّة،  ال�صهيدة  تذكار  اخلمي�س:   -25
واإخوته ال�صتّة

الر�صالة لل�صهيدة )عب 10: 32 – 38(.
الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 3 من متّى )مت 10: 23 - 31(.
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26- اجلمعة: تذكار الباّر داود الت�صالونيكي
الر�صالة للباّر )غل 5: 22 – 26، 6: 1 – 2(.

الإجنيل للباّر )لو 6: 17 – 23(.

امراأة  ويونّا  الغرباء،  م�صيف  �صم�صون  الباّر  تذكار  ال�صبت:   -27
خوزي

الر�صالة للباّر )2 كو 9: 6 – 11(.
الإجنيل للباّر )لو 12: 32 – 40(.

28- الأحد 3 بعد العن�رصة: تذكار نقل عظام كري�س ويوحنّا العادَمي 
الف�ّصة

اللحن 2 – الإيوثينا 3
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 7 للقيامة، 3  على "يارب ا
لل�صهداء، ذوك�صا كانني للقيامة )اللحن 2(. الإي�صوذن. الأبو�صتيخن: 
ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات:  ثيوطوكيّة.  كانني  ذوك�صا  للقيامة. 

كانني ثيوطوكيّة. اخلتم بعبارة القيامة.
كانني  تُعاد،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
والإيباكويي  الإفلوجيطارية  للقيامة.  الكاث�صماطات  ثيوطوكيّة. 
قد  إذ  "ا  ،3 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن  والأنافثمي 
القنداق  ال�صاد�صة:  يليها. القوانني: للقيامة. وبعد الأودية  راأينا" وما 
الإله":  "لوالدة  على  "اأفتح فمي".  الكاطافا�صيّات:  للقيامة.  والبيت 
"يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم". الإك�صاب�صتالري: للقيامة ولل�صيّدة. 
الفائقة".  هي  "اأنت  كانني   ،3 الإيوثينا  ذوك�صا  للقيامة،  الإينو�س: 

ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
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الر�صالة  امل�صيحينّي".  �صفيعة  "يا  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
 لالأحد 3 بعد العن�رشة )رو 5: 1 – 10(. الإجنيل لالأحد 3 من متّى

ال�صتئهال".  "بواجب  ة":  "خا�صّ على   .)33  -  22  :6 )مت 
اأهلل  يا  "خلّ�س  بعد  ال�صموات".  من  الرّب  "�صبّحوا  كينونيكون: 

�صعبك": "قد نظرنا". اخلتم بعبارة القيامة.

29- الإثنني: تذكار بطر�س وبول�س هامتَي الر�صل
غروب كبري و�َصَحر ممتاز

إليك  ا رّب  "يا  على  الغروب،  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
للر�صولني،  ذوك�صا  للر�صولني،  ا�صتيخونات:   6 من�صك  �رشخت": 
كانني ثيوطوكية القيامة )اللحن 4(. الإي�صوذن، الربوكيمنن اليومّي 
كانني  للر�صولني،  ذوك�صا  للر�صولني،  الأبو�صتيخن:  والقراءات. 
ثيوطوكيّة القيامة بلحن الذوك�صا. الطروباريات: للر�صولني، ذوك�صا 

إّن ال�رشّ اخلفي" )اللحن 4(. تعاد، كانني "ا
الكاث�صماطات  امل�صاء.  يف  كما  الطروباريات.  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
�صبابي"،  "منذ  الثالثة.  والكاث�صما  البوليئيليون  للر�صولني، 
وال�صتيخن:  �صوتهما"،  خرج  الأر�س  كّل  "اإىل  والربوكيمنن: 
 50 املزمور  للر�صولني،  َحر  ال�صَّ اإجنيل  اهلل".  جمد  تذيع  "ال�صموات 
بعد  )القانونان(.  وللر�صولني  لل�صيّدة،  القوانني:  يليه.  وما  )درًجا( 
القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  للر�صولني.  الكاث�صما  الثالثة:  الأودية 
فمي".  "اأفتح  الكاطافا�صيات:  وال�صنك�صار.  للر�صولني  والبيت 
الإك�صاب�صتالري: للر�صولني، ولل�صيّدة. الإينو�س: للر�صولني، ذوك�صا 

لهما، كانني لل�صيّدة. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة للر�صولني.
الر�صالة  امل�صيحيني".  �صفيعة  "يا  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
للر�صولني )2 كو 11: 21 - 33 ، 12: 1- 9(. الإجنيل للر�صولني 
)مت 16: 13 – 19(.كينونيكون: "اإىل كّل الأر�س خرج منطقهما".
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30- الثالثاء: تذكار جامع للر�صل الثني ع�رش
َحر إي�صوذن يف الغروب، وذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ ا

إليك  ا رّب  "يا  وعلى  الغروب،  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
�رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات: 3 لهامتَي الر�صل، 3 لالثني ع�رش، 
الذوك�صا  بلحن  القيامة  ثيوطوكيّة  كانني  الر�صل،  لهامتَي  ذوك�صا 
لهامتَي  الأبو�صتيخن:  اليومّي.  الربوكيمنن  الإي�صوذن.   .)6 )اللحن 
لهامتَي  ذوك�صا  الإينو�س"(،  "قطع  ال�صهر   29 يف  )اأطلبها  الر�صل 
الكرمة".  اأنت  الإله  والدة  "يا  لها  التابعة  الثيوطوكيّة  كانني  الر�صل، 
اأيّتها  إيّاك  "ا كانني  للر�صل،  ذوك�صا  الر�صل،  لهامتَي  الطروباريّات: 

املتو�ّصطة" )اللحن 3(.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صِّ
الر�صل  لهامتَي  القوانني:  ال�صهر(.   29 يف  )اأطلبها  الر�صل  لهامتَي 
وللر�صل. بعد الأودية الثالثة: كاث�صما للر�صل، ذوك�صا كانني ثيوطوكيّة. 
الكاطافا�صيّات:  للر�صل.  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  وبعد 
"اأفتح فمي". على "لوالدة الإله": "يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم". 
ذوك�صا  للر�صل،   4 الإينو�س:  ولل�صيّدة.  للر�صل  الإك�صاب�صتالري: 
كربى.  ذوك�صولوجيا  الذوك�صا.  بلحن  لل�صيّدة  كانني  للر�صل، 

الطروباريّة للر�صل.
يف القّدا�س الإلهّي، القنداق: "يا �صفيعة امل�صيحينّي". الر�صالة للر�صل 
)1 كو 4: 9 – 16(. الإجنيل للر�صل )مت 9: 36، 10: 1 – 8(. 

كينونيكون: "اإىل كّل الأر�س خرج �صوتهم…".
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�سهر مّتوز
اأّيامه.واحد.وثالثون

�ساعات.نهاره.اأربع.ع�سرة.�ساعة،.و�ساعات.ليله.ع�سر.�ساعات

1- الأربعاء: تذكار ال�صهيدين قزما ودميانو�س املاقتَي الف�ّصة
َحر إي�صوذن يف الغروب، وذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ ا

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

)اللحن 8(.
الكاث�صماطات  امل�صاء.  يف  كما  الطروباريّات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
القوانني:  للقّدي�َصني.  الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون.  للقّدي�َصني. 
كانني  للقّدي�َصني، ذوك�صا  الكاث�صما  الثالثة:  الأودية  بعد  للقّدي�َصني. 
ثّم  للقّدي�َصني،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  ثيوطوكيّة. 
"لوالدة  على  فمي".  "اأفتح  الكاطافا�صيّات:  اليومّي.  ال�صنك�صار 
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 

بلحن الذوك�صا. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للقّدي�َصني.
الر�صالة  امل�صيحينّي".  �صفيعة  "يا  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
للقّدي�َصني )1 كو 12: 27 - 31، 13: 1 – 8(. الإجنيل للقّدي�َصني 

)مت 10: 1، 5 – 8(. كينونيكون: "تذكار ال�صّديق…".
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2- اخلمي�س: تذكار و�صع ثوب والدة الإله يف فال�رشن�س
َحر إي�صوذن يف الغروب، وذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ ا

فمي".  "اأفتح  الكاطافا�صيّات:  امليناون.  كتاب  بح�صب  اخلدمة 
الر�صالة للعيد )عب 9: 1 – 7(. الإجنيل للعيد )لو 1: 29 – 40، 

56(. كينونيكون: "كاأ�س اخلال�س".

اأ�صاقفة  رئي�س  واأناطوليو�س  ياكنث�س،  ال�صهيد  تذكار  اجلمعة:   -3
الق�صطنطينية

:11 )رو  العن�رشة  بعد   4 الأ�صبوع  من  للجمعة   الر�صالة 
.)36 - 25

الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 4 من متّى )مت 12: 1 - 8(.

اأ�صاقفة  رئي�س  الأور�صليمي  اأندراو�س  القّدي�س  تذكار  ال�صبت:   -4
كريت، والقّدي�س اأندره روبالف

الر�صالة للقّدي�س اأندراو�س )غل 5: 22 – 26، 6: 1 – 2(.
الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 4 من متّى )مت 8: 14 – 23(.

5- الأحد 4 بعد العن�رصة: تذكار الباّر اأثنا�صيو�س الآثو�صي، وملباذو�س 
العجائبي

اللحن 3 – الإيوثينا 4
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة،   6 ا�صتيخونات:   10 من�صك  �رشخت":  إليك  ا "يارب  على 
الإي�صوذن.   .)3 )اللحن  للقيامة  كانني  للباّر،  ذوك�صا  للباّر،   4
بلحن  القيامة  ثيوطوكيّة  للباّر، كانني  للقيامة، ذوك�صا  الأبو�صتيخن: 
اأيّتها  إيّاك  "ا كانني  للباّر،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريات:  الذوك�صا. 

املتو�ّصطة" )اللحن 3(. اخلتم بعبارة القيامة.
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َحر، الطروباريات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
للقيامة:  الثانية  الكاث�صما  فبعد  للقّدي�س  التعييد  �صئت  إذا  )ا للقيامة 
الإفلوجيطارية  للباّر(.  الثالثة  الكاث�صما  ثّم  للباّر،  البوليئيليون 
َحر: الإيوثينا  والإيباكويي والأنافثمي والربوكيمنن للحن. اإجنيل ال�صَّ
4، "اإذ قد راأينا" وما يليها. القوانني: للقيامة وللباّر. بعد الأودية الثالثة: 
القنداق والبيت للباّر. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت للقيامة، 
الإله":  "لوالدة  على  فمي".  "اأفتح  الكاطافا�صيّات:  وال�صنك�صار. 
للباّر  للقيامة،  الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم".  من  اأكرم  هي  من  "يا 
للباّر، ذوك�صا الإيوثينا 4، كانني  ولل�صيّدة. الإينو�س: 4 للقيامة، 4 

"اأنت هي الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
يف القّدا�س الإلهّي، القنداق: "يا �صفيعة امل�صيحينّي". الر�صالة للباّر 
 –  5  :8 )مت  متّى  من   4 لالأحد  الإجنيل   .)16  -  7  :13 )عب 
13(. كينونيكون: "�صبّحوا الرّب من ال�صموات". "قد نظرنا". اخلتم 

بعبارة القيامة.

6- الإثنني: تذكار القّدي�س �صي�صوي الكبري )�صا�صني(
 ،5 –  4 )رو 12:  العن�رشة  بعد   5 الأ�صبوع  من  لالإثنني  الر�صالة 

.)21 - 15
الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 5 من متّى )مت 12: 9 - 13(.

َّد له يف كني�صته، فالر�صالة والإجنيل كما يف يوم 5 �صابقاً. إذا كان يُعي * مالحظة: ا

7- الثالثاء: تذكار الباّر توما امليليون، وال�صهيدة كرياكي
الر�صالة للثالثاء من الأ�صبوع 5 بعد العن�رشة )رو 14: 9 – 18(.

 ،17 – الأ�صبوع 5 من متّى )مت 12: 14  للثالثاء من  الإجنيل 
.)30 – 22
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ال�صهداء،  يف  العظيم  بروكوبيو�س  القّدي�س  تذكار  الأربعاء:   -8
وال�صهيد يف الكهنة اأن�صتا�صيو�س

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

.)22 - 16

9- اخلمي�س: تذكار القّدي�س بنكراتيو�س اأ�صُقف طفرومانية
الر�صالة للقّدي�س )عب 7: 26 – 28، 8: 1 – 2(.

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

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

غروب كبري و�َصَحر ممتاز
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- ال�صبت: 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" )3مزامري(. 
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. 
القراءات للقّدي�صة. الأبو�صتيخن: للقّدي�صة، ذوك�صا للقّدي�صة، كانني 
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ثيوطوكيّة القيامة بلحن الذوك�صا. الطروباريّات: للقّدي�صة، ذوك�صا 
إيّاك اأيّتها املتو�ّصطة" )اللحن 3(. تُعاد، كانني "ا

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

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

كينونيكون: "تذكار ال�صّديق…".

12- الأحد 5 بعد العن�رصة: تذكار ال�صهيدين بروكل�س واإيالريو�س، 
والقّدي�صة فريونيكي النازفة الدم، والقّدي�س بايي�صيو�س الآثو�صي

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
لل�صهيَدين. ذوك�صا كانني للقيامة )اللحن 4(. الإي�صوذن. الربوكيمنن 
اليومّي. الأبو�صتيخن: للقيامة، ذوك�صا كانني للقيامة. الطروباريّات: 
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للقيامة، ذوك�صا كانني ثيوطوكيّة القيامة. اخلتم بعبارة القيامة.
كانني  تُعاد،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
والإيباكويي  الإفلوجيطارية  للقيامة.  الكاث�صماطات:  ثيوطوكيّة. 
قد  إذ  "ا  ،5 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن  والأنافثمي 
القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  للقيامة.  القوانني:  يليها.  وما  راأينا" 
الإله":  "لوالدة  على  "اأفتح فمي".  الكاطافا�صيّات:  للقيامة.  والبيت 
"يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم". الإك�صاب�صتالري: للقيامة، ولل�صيّدة. 
الفائقة".  هي  "اأنتيِ  كانني   ،5 الإيوثينا  ذوك�صا  للقيامة،  الإينو�س: 

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

الرّب من ال�صموات". "قد نظرنا". اخلتم بعبارة القيامة.
إذا كان يعيّد للقّدي�س بايي�صيو�س تكون اخلدمة كالتايل: * مالحظة: ا

يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب، "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة،  ا�صتيخونات: 6  إليك �رشخت": من�صك 10  ا رّب  "يا  على 
4 للقّدي�س بايي�صيو�س. ذوك�صا للقّدي�س، كانني للقيامة )اللحن 4(. 
ذوك�صا  للقيامة،  الأبو�صتيخن:  اليومّي.  الربوكيمنن  الإي�صوذن. 
الطروباريّات:  الذوك�صا.  بلحن  القيامة  ثيوطوكيّة  كانني  للقّدي�س، 
للقيامة، ذوك�صا للقّدي�س، كانني للقيامة بلحن الذوك�صا "اإفرحي يا 

باب الرّب" )حلن 5(. اخلتم بعبارة القيامة.
َحر، الطروباريات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
الإيباكويي  للقّدي�س.  الثالثة  والكاث�صما  البوليئيليون  للقيامة. 
إذ قد  َحر: الإيوثينا 5. "ا والأنافثمي والربوكيمنن للحن 4. اإجنيل ال�صَّ
الثالثة:  الأودية  بعد  وللقّدي�س.  للقيامة  القوانني:  يتلوها.  وما  راأينا" 
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ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  له.  والكاث�صما  للقّدي�س،  والبيت  القنداق 
القنداق والبيت للقيامة. الكاطافا�صيّات: "اأفتح فمي". على "لوالدة 
اأكرم من ال�صريوبيم". الإك�صاب�صتالري: للقيامة،  "يا من هي  الإله": 
للقّدي�س ولل�صيّدة. الإينو�س: 4 للقيامة، 4 للقّدي�س، ذوك�صا الإيوثينا 
�صار  "اليوم  كربى.  ذوك�صولوجيا  الفائقة".  هي  "اأنتيِ  كانني   ،5

اخلال�س".
 1 :6 ،26 – يف القّدا�س الإلهّي، الر�صالة للقّدي�س )غل 5: 22 
– 2( )اأنظر ر�صالة الباّر �صابا 5 كانون الأّول(، الإجنيل لالأحد 5 من 

متّى )مت 8: 28 – 34، 9: 1( .

والقّدي�س  املالئكة،  رئي�س  جلربائيل  جامع  تذكار  الإثنني:   -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 لالإثنني من الأ�صبوع 6 من متّى )مت 13: 10 – 23(.

14- الثالثاء: 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 – 14(.
الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 6 من متّى )مت 13: 24 – 30(.

15- الأربعاء: 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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16- اخلمي�س: تذكار ال�صهيد يف الكهنة اأثينوجان�س ورفقته
الر�صالة للخمي�س من الأ�صبوع 6 بعد العن�رشة )1 كو 3: 18 - 23(.
الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 6 من متّى )مت 13: 36 - 42(.

17- اجلمعة: تذكار القّدي�صة مارينا العظيمة يف ال�صهيدات
إي�صوذن يف الغروب ا

كربى،  ذوك�صولوجيا  فمي".  "اأفتح  الكاطافا�صيّات:  َحر،  ال�صَّ يف 
ويف النهاية طروباريّة القّدي�صة.

:4  ،29  –  23  :3 )غل  للقّدي�صة  الر�صالة  الإلهّي،  القّدا�س  1 – 5(. الإجنيل للقّدي�صة )مر 5: 24 – 34(. يف 

إميليانو�س، والباّر مبفو 18- ال�صبت: تذكار ال�صهيد ا
الر�صالة لل�صهيد )رو 8: 28 – 39(.

الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 6 من متّى )مت 9: 18 - 26(.

الرابع(، وتذكار  19- الأحد 4 بعد العن�رصة )اآباء املجمع امل�صكوينّ 
الباّرة مكرينا اأخت القّدي�س با�صيليو�س الكبري، والباّر ذيّ�س

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

ولد من البتول" )اللحن 8(. اخلتم بعبارة القيامة.
َحر، الطروباريات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
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للقيامة. الإفلوجيطارية والإيباكويي والأنافثمي والربوكيمنن للحن. 
إذ قد راأينا" وما يليها. القوانني: للقيامة  اإجنيل ال�صحر: الإيوثينا 6، "ا
الكاث�صما  ثّم  للقيامة،  والبيت  القنداق  الثالثة:  الأودية  بعد  ولالآباء. 
وال�صنك�صار.  لالآباء  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  لالآباء. 
اأكرم  "يا من هي  "لوالدة الإله":  "اأفتح فمي". على  الكاطافا�صيّات: 
من ال�صريوبيم". الإك�صاب�صتالري: للقيامة، لالآباء ولل�صيّدة. الإينو�س: 
ال�صنوج،  بنغمات  �صبّحوه  على:  الأوىل  )تُعاد  لالآباء   4 للقيامة،   4
ومن ثّم القطعتان الثانية والثالثة مع ال�صتيخنني: "مبارٌك اأنت يا رّب 
هي  "اأنت  كانني  لالآباء،  ذوك�صا  اأبراره"(،  إليه  ا "اإجمعوا  اآبائنا"،  إله  ا

الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
للقيامة ولالآباء  الإي�صوذن:  بعد  الطروباريّات  القّدا�س الإلهّي،  يف 
الر�صالة  امل�صيحينّي".  �صفيعة  "يا  القنداق:  الكني�صة.  ول�صاحب 
القّدي�صني لالآباء  الإجنيل   .)15  –  8  :3 )تي  القّدي�صني   لالآباء 
)مت 5: 14 – 19(. كينونيكون: "�صبّحوا الرّب من ال�صموات".

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

إليك  ا "يارّب  على  الغروب،  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
كانني  للنبي،  ذوك�صا  للنبي،  ا�صتيخونات   6 من�صك  �رشخت": 
اليومّي.  الربوكيمنن  الإي�صوذن،   .)6 )اللحن  القيامة  ثيوطوكيّة 
الأيقونة وك�رش اخلبزات اخلم�س.  الليتني مع زيّاح  للنبي.  القراءات: 
بلحن  القيامة  ثيوطوكيّة  كانني  له،  ذوك�صا  للنبي،  الأبو�صتيخن: 
ال�رشَّ  إّن  "ا كانني  تعاد،  ذوك�صا  للنبي،  الطروباريات:  الذوك�صا. 

اخلفّي" )اللحن 4(.
َحر، الطروباريات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
للنبي. البوليئيليون، الكاث�صما الثالثة للنبي. "منذ �صبابي"، الربوكيمنن 
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"ل  وال�صتيخن  ملكي�صادق"،  رتبة  على  الدهر  اإىل  الكاهن  "اأنت 
َحر، املزمور 50 وما  مت�ّصوا م�صحائي وباأنبيائي ل متكروا". اإجنيل ال�صَّ
يليه. القانون: لل�صيّدة وللنبي. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت 
"اأفتح فمي". الإك�صاب�صتالري:  للنبي وال�صنك�صار. الكاطافا�صيّات: 
للنبي ولل�صيّدة. الإينو�س: للنبي، ذوك�صا للنبي، كانني القطعة التابعة 

للذوك�صا. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للنبي.
يف القّدا�س الإلهّي، القنداق: "يا �صفيعة امل�صيحينّي". الر�صالة للنبي 
)يع 5: 10 – 20(. الإجنيل للنبي )لو 4: 22 – 30(. كينونيكون: 

"ابتهجوا اأيّها ال�صّديقون بالرّب".

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

الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 7 بعد العن�رشة )مت 14: 1 – 13(.

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

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

اأ�صُقف  فوقا  الكهنة  يف  ال�ّصهيد  عظام  نقل  تذكار  اخلمي�س:   -23
�صينوبي، والنبّي حزقيال

:7 كو   1( العن�رشة  بعد   7 الأ�صبوع  من  للخمي�س   الر�صالة 
.)35 - 24

الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 7 من متّى )مت 15: 12 - 21(.

24- اجلمعة: تذكار العظيمة يف ال�صهيدات خري�صتينا
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الر�صالة للقّدي�صة )2 ت�س 2: 13 – 16، 3: 1 – 5(.
الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 7 من متّى )مت 15: 29 - 31(.

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

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

للقّدي�صة. الطروباريات: للقّدي�صة، ذوك�صا كانني تعاد.
َحر، الطروباريات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
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".  "اأفتح  الكاطافا�صيّات:  اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم 
الإله": "يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم". الإك�صاب�صتالري: للقّدي�صة. 
الإينو�س: 4 للقّدي�صة، ذوك�صا كانني للقّدي�صة. ذوك�صولوجيا كربى. 

الطروباريّة: للقّدي�صة.
للقّدي�صة الر�صالة  حنّة.  للقّدي�صة  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  21(.  يف   -  16  :8 )لو  للقّدي�صة  الإجنيل   .)27  -  22  :4 )غل 

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

ال�صهيد يف الكهنة ارمولو�س،  تذكار  26- الأحد 7 بعد العن�رصة: 
والباّرة يف ال�صهيدات بارا�صكيڤي

اللحن 6 – الإيوثينا 7
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يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة، ا�صتيخونات: 6  إليك �رشخت": من�صك 10  ا رّب  "يا   على 

 .)6 )اللحن  للقيامة  كانني  لل�صهيدة،  ذوك�صا  لل�صهيدة.   4
للقيامة  ثيوطوكيّة  كانني  لل�صهيدة،  ذوك�صا  للقيامة.  الأبو�صتيخن: 
كانني  لل�صهيدة،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات:  الذوك�صا.  بلحن 

إّن جربائيل مَلّا تفّوه". اخلتم بعبارة القيامة. "ا
َحر، الطروباريات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
للقيامة. الإفلوجيطارية والإيباكويي والأنافثمي والربوكيمنن للحن. 
إذ قد راأينا" وما يليها. القوانني: للقيامة.  َحر: الإيوثينا 7، "ا اإجنيل ال�صَّ
الكاطافا�صيّات:  للقيامة.  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد 
"اأفتح فمي". على "لوالدة الإله": "يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم". 
للقيامة،  الإينو�س: 4  لل�صهيدة ولل�صيّدة.  للقيامة،  الإك�صاب�صتالري: 
الفائقة".  هي  "اأنتيِ  كانني   ،7 الإيوثينا  ذوك�صا  لل�صهيدة،   4

ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
الر�صالة  امل�صيحينّي".  �صفيعة  "يا  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
 لالأحد 7 بعد العن�رشة )رو 15: 1 – 7(. الإجنيل لالأحد 7 من متّى
)مت 9: 27 – 35(. كينونيكون: "�صبّحوا الرّب من ال�صموات".

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

غروب كبري و�َصَحر ممتاز
إليك  ا رّب  "يا  على  الغروب،  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
�رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات للقّدي�س، ذوك�صا للقّدي�س، كانني 
اليومّي.  الربوكيمنن  الإي�صوذن.   .)6 )اللحن  القيامة  ثيوطوكيّة 
التابعة  القطعة  كانني  له،  ذوك�صا  للقّدي�س،  الأبو�صتيخن:  القراءات. 
اأيّتها  إيّاك  للذوك�صا. الطروباريات: للقّدي�س، ذوك�صا تعاد، كانني "ا
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املتو�ّصطة" )اللحن 3(.
َحر، الطروباريات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
�صبابي"  "منذ  للقّدي�س.  الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون،  للقّدي�س، 
"مغرو�س  وال�صتيخن  يزهر"  كالنخلة  "ال�صّديق  والربوكيمنن 
القوانني:  يليه.  وما   50 املزمور  َحر.  ال�صَّ اإجنيل  الرّب".  بيت  يف 
للقّدي�س  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  وللقّدي�س.  لل�صيّدة 
قانون  )اأرامي�س  اإ�رشائيل"  م�صّف  إّن  "ا الكاطافا�صيّات:  وال�صنك�صار. 
عيد التجلّي(. على "لوالدة الإله": "يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم"، 
الإك�صاب�صتالري:  التجلّي.  عيد  قانون  من  التا�صعة  باأرمو�س  ونختم 
القطعة  كانني  له،  ذوك�صا  للقّدي�س،  الإينو�س:  ولل�صيّدة.  للقّدي�س 

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

"تذكار ال�صّديق يكون موؤبًّدا".

وتيمن  ونيكانر  بروخورو�س  ني  القّدي�صيِ تذكار  الثالثاء:   -28
إيريني خري�صوفالندي وبرمينا�س ال�صمام�صة، والقّدي�صة ا

الر�صالة للقّدي�صني )اأع 6: 1 – 7(.
الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 8 من متّى )مت 16: 6 – 12(.

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

الر�صالة لل�صهيد )رو 8: 28 – 39(.
الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 8 من متّى )مت 16: 20 - 24(.

30- اخلمي�س: تذكار �صيال و�صلوان�س ورفقتهما
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الر�صالة للقّدي�َصني )رو 8: 14 – 21(.
الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 8 من متّى )مت 16: 24 – 28(.

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

الر�صالة للقّدي�س افذوكيُم�س )رو 8: 14 – 21(.
الإجنيل للقّدي�س افذوكيُم�س )لو 8: 16 – 22(.
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�سهر اآب
اأّيامه.واحد.وثالثون

�ساعات.نهاره.ثالث.ع�سرة.�ساعة،.�ساعات.ليله.اإحدى.ع�سرة.�ساعة

1- ال�صبت: عيد زيّاح ال�صليب، وتذكار املكابينّي ال� 7 ال�صهداء 
واأّمهم �صلمون ومعلّمهم لعازر، بدء �صوم ال�صيّدة

َحر، من دون  إي�صوذن يف الغروب، وذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ ا
زيّاح لل�صليب

اخلدمة بح�صب كتاب امليناون.
يف القّدا�س الإلهّي، "مَلّا جتلّيت". والرتي�صاجيون "قّدو�س اهلل...". 
الإجنيل   .)2 –  1 :12 ،40 – للقّدي�صني )عب 11: 33  الر�صالة 

للقّدي�صني )مت 10: 16 – 22(. "قد نظرنا".
م�صاءً، ل تُقام �صالة الرباكلي�صي.

2- الأحد 8 بعد العن�رصة: تذكار نقل عظام ا�صتفانو�س اأّول ال�صهداء 
ورئي�س ال�صمام�صة
اللحن 7 – الإيوثينا 8

يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 6 للقيامة، 4  على "يارب ا
للقّدي�س، ذوك�صا للقّدي�س، كانني للقيامة )اللحن 7(. الأبو�صتيخن: 
الذوك�صا.  بلحن  ثيوطوكيّة  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقيامة، 
اخلفّي".  ال�رشّ  إّن  "ا كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريات: 

اخلتم بعبارة القيامة.
َحر، الطروباريات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
والربوكيمنن  والأنافثمي  والإيباكويي  الإفلوجيطارية  للقيامة. 
إذ قد راأينا" وما يليها. القوانني:  َحر: الإيوثينا 8، "ا للحن. اإجنيل ال�صَّ
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للقيامة. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت للقيامة وال�صنك�صار. 
الإله":  "لوالدة  على  اإ�رشائيل".  م�صّف  إّن  "ا للتجلّي  الكاطافا�صيّات: 
"يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم". الإك�صاب�صتالري: للقيامة للقّدي�س 
ولل�صيّدة. الإينو�س: 4 للقيامة، 4 للقّدي�س، ذوك�صا الإيوثينا 8، كانني 

"اأنت هي الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
بعد   8 لالأحد  الر�صالة  للتجلّي.  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
متّى من   8 لالأحد  الإجنيل   .)17  -  10  :1 كو   1(  العن�رشة 
)مت 14: 14 - 22(. كينونيكون: "�صبّحوا الرّب من ال�صموات".

م�صاءً، �صالة الرباكلي�صي.
"تبارك اهلل"،  بعد  الآتي:  ال�صكل  على  الرباكلي�صي  وتكون �صالة 
�صالة  كانت  إذا  ا )مالحظة:  �صالتي"  اإىل  ا�صتمع  رّب  "يا  املزمور 
نتلو  عبدك"  تطلق  "الآن  فبعد  الغروب،  ب�صالة  متّ�صلة  الرباكلي�صي 
لنا"  "اأهلل الرّب ظهر  ثّم  اإىل �صالتي"(.  "يا رّب ا�صتمع  حاًل املزمور 
من دون ا�صتيخونات، ثم "اإىل والدة الإله هلّموا لن�صَع الآن"، ذوك�صا 
إننا لن ن�صمت".  تُعاد )اأو نرتّل طروباريّة الكني�صة(، كانني "يا والدة ا
املزمور 50. ثم نبتدئ برتتيل القانون. بعد الأودية الثالثة: "خلّ�صي 
عبيدك" و"انظري باإ�صفاق"، ثّم الطلبة والإعالن. ترتيل "اأيتها ال�صفيعة 
احلاّرة" ثّم الأوديات 4 و 5 و 6. "خلّ�صي عبيدك" و"اأيّتها الطاهرة". 
الطلبة. ثّم "يا �صفيعة امل�صيحينّي"، "منذ �صبابي" والربوكيمنن "�صاأذكر 
من  والفلونيّة  )بالبطر�صيل  الإجنيل  وجيل".  جيل  كّل  يف  ا�صمك 
الباب امللوكي(، ذوك�صا "اأيها الآب"، الآن "ب�صفاعات والدة الإله"، 
اأهلل  يا  "خلّ�س  الكاهن  من  ثّم  الثالث.  القطع  رحيم":  "يا  وعلى 
"بواجب ال�صتئهال"  ثّم  الأوديات 7 و 8 و 9  �صعبك" والإعالن. 
والتعظيمات )هنا يبّخر الكاهن يف الكني�صة كما عند "يا من هي اأكرم 
اأهلل" وما  يا  "اإرحمنا  "قدو�س اهلل" والطروباريات  ال�صريوبيم"(.  من 
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إذا كانت �صالة الرباكلي�صي متّ�صلة ب�صالة الغروب  يليها. )مالحظة: ا
ذوك�صا  به،  املحتفى  القّدي�س  طروبارية  هنا  فرنتّل  �صابًقا،  ُذكر  كما 
كانني لل�صيّدة(. ثّم يقول الكاهن الطلبة "اإرحمنا يا اأهلل…". "من اأجل 
حفظ هذه املدينة )القرية، الدير("، )كما يف �صالة ن�صف الليل(. ثّم 
إذا كان  اخلتم. ثّم نرتّل الطروباريات "حامي اأيّتها ال�صاحلة" وما يليها ا
الرباكلي�صي ال�صغري، والإك�صاب�صتالريات "اأيّها الر�صل اجتمعوا" وما 

إذا كان الرباكلي�صي الكبري. "ب�صلوات اآبائنا القّدي�صني...". يليها ا

3- الإثنني: تذكار الأبرار ا�صحاقيو�س وذملات�س وفف�صت�س، والقّدي�صة 
�صالومة حاملة الطيب

الر�صالة للقّدي�صني )غل 5: 22 – 26، 6: 1 – 2(.
الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 9 من متّى )مت 18: 1 - 11(.

م�صاءً، �صالة الرباكلي�صي.

4- الثالثاء: تذكار ال�صهداء الفتية ال�صبعة الذين يف اأف�ص�س
:12 كو   1( العن�رشة  بعد   9 الأ�صبوع  من  للثالثاء   الر�صالة 

.)26 – 12
 ،22 – الأ�صبوع 9 من متّى )مت 18: 18  للثالثاء من  الإجنيل 

.)15 – 13 ،2 – 1 :19
م�صاءً، �صالة الرباكلي�صي .

إف�صغنيو�س، ونونة  5- الأربعاء: تقدمة عيد التجلّي، وتذكار ال�صهيد ا
اأّم القّدي�س غريغوريو�س الالهوتي

الر�صالة لل�صهيد )1 بط 1: 1 – 25، 2: 1 – 10(.
الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 9 من متّى )مت 20: 1 - 16(.

م�صاءً، ل تُقام �صالة الرباكلي�صي.
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إلهنا ي�صوع امل�صيح 6- اخلمي�س: جتلّي ربّنا وا
إليك  ا رّب  "يا  على  الغروب،  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
للعيد.  كانني  ذوك�صا  للعيد،  ا�صتيخونات   6 من�صك  �رشخت": 
وك�رش  الليتني  للعيد.  القراءات  اليومّي.  الربوكيمنن  الإي�صوذن. 
الطروباريّات:  للعيد.  للعيد، ذوك�صا كانني  الأبو�صتيخن:  اخلبزات. 

للعيد )ثالثًا(. اخلتم بعبارة العيد.
الكاث�صماطات  امل�صاء.  يف  كما  الطروباريّات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
الأنديفونا  الأنافثمي:  للعيد.  الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون.  للعيد. 
الأوىل من اللحن الرابع "منذ �صبابي…"، الربوكيمنن "ثابور وحرمون 
)درًجا(،   50 املزمور  للعيد،  َحر  ال�صَّ اإجنيل  يتهلالن…".  با�صمك 
والدة  "ب�صفاعات  الر�صل وطلباتهم…"، كانني  "ب�صفاعات  ذوك�صا 
للعيد  القوانني:  للعيد.  الإيذيوميال  "يا رحيم…":  الإله…"، وعلى 
)قانونان(. بعد الأودية الثالثة: الكاث�صما للعيد، ذوك�صا كانني تُعاد. 
بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت للعيد، ثّم ال�صنك�صار اليومّي. 
التا�صعة  الأودية  الإله":  "لوالدة  على  لل�صليب.  الكاطافا�صيّات: 
للعيد،   4 الإينو�س:  )ثالثًا(.  للعيد  الإك�صاب�صتالري:  العيد.  لقانوَن 

ذوك�صا كانني للعيد. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للعيد.
الإي�صوذيكون:  يف  للعيد.  الأنديفونات:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
النور… يا من جتلّى  نعاين  من قبلك هي عني احلياة، وبنورك  "لأّن 
:1 بط   2( للعيد  الر�صالة  للعيد.  القنداق  ثابور…".  طور   على 

ة": تا�صعة  10 – 19(. الإجنيل للعيد )مت 17: 1 – 9(. على "خا�صّ
العيد. كينونيكون: "يا رّب بنور وجهك ن�صلك اإىل الدهر…". عو�ًصا 
العيد. بعبارة  اخلتم  العيد.  طروباريّة  جتلّيت"  "مَلّا  نظرنا":  "قد  من 

إلهنا  "ا نرتّل الربوكيمنن الكبري  م�صاء اخلمي�س: يف �صالة الغروب، 
يف ال�صماء" مع ا�صتيخوناته.

�صالة الرباكلي�صي.
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7- اجلمعة: تذكار ال�صهيد يف الأبرار دوماتيو�س
الر�صالة لل�صهيد )2 تي 1: 8 – 18(.

الإجنيل ملا بعد عيد التجلّي يف 7 ال�صهر )مر 9: 2 – 9(.
م�صاءً: �صالة الرباكلي�صي.

إميليانو�س املعرتف اأ�صُقف كيزيكو�س 8- ال�صبت: تذكار القّدي�س ا
الر�صالة لل�صبت  من الأ�صبوع 9 بعد العن�رشة )رو 14: 6 - 9(.
الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 9 من متّى )مت 15: 32 - 39(.

م�صاءً: ل تُقام �صالة الرباكلي�صي.

9- الأحد 9 بعد العن�رصة: تذكار الر�صول متّيا�س، والباّر ب�صويي
اللحن 8 – الإيوثينا 9

يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 6 للقيامة، 4  على "يارّب ا
للتجلّي )قطع امل�صاء(، ذوك�صا للتجلّي "هلّموا ن�صعد اإىل جبل الرّب" 
للقيامة،  الأبو�صتيخن:   .)8 )اللحن  للقيامة  كانني  العيد(،  )ليتني 
الليتني(.  )كانني  مو�صى"  إّن  ا امل�صيح  "اأيّها  للتجلّي  كانني  ذوك�صا 
الطروباريات: للقيامة، ذوك�صا كانني للتجلّي. اخلتم بعبارتَي التجلّي 

والقيامة.
كانني  تُعاد،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
للتجلّي. الكاث�صماطات: للقيامة، وكّل كانني للتجلّي. الإفلوجيطارية 
َحر: الإيوثينا  والإيباكويي والأنافثمي والربوكيمنن للحن. اإجنيل ال�صَّ
الأّول  العيد  وقانون  للقيامة  القوانني:  يليها.  وما  راأينا"  قد  إذ  "ا  ،9
الثالثة:  الأودية  بعد  لك".  املجد  إلهنا،  ا يا  لك،  "املجد  وا�صتيخن: 
القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  له.  الكاث�صما  ثّم  للتجلّي  القنداق 
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والبيت للقيامة وال�صنك�صار. الكاطافا�صيّات: لل�صليب. على "لوالدة 
للقيامة  الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم".  من  اأكرم  هي  من  "يا  الإله": 
وللتجلّي. الإينو�س: 4 للقيامة، 4 للتجلّي )القطع اليوميّة(، ذوك�صا 
"اليوم  الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى.  "اأنت هي  الإيوثينا 9، كانني 

�صار اخلال�س".
يف القّدا�س الإلهّي، الأنديفونات: للعيد. الإي�صوذيكون: "... يا من 
 قام...". القنداق: للتجلّي. الر�صالة لالأحد 9 بعد العن�رشة )1 كو 3:
9 - 17(. الإجنيل لالأحد 9 من متّى )مت 14: 22 - 34(. اخلتم 

بعبارتَي التجلّي والقيامة.
م�صاءً: �صالة الرباكلي�صي.

10- الإثنني: تذكار ال�صهيد لفرنديو�س رئي�س ال�صمام�صة
الر�صالة لل�صهيد )2 تيمو 2: 1 – 10(.

الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 10 من متّى )مت21: 18 - 22(.
م�صاءً: �صالة الرباكلي�صي.

والقّدي�س  ال�صهيد،  ال�صما�س  إفْبُلُ�س  ا القّدي�س  تذكار  الثالثاء:   -11
نيفن بطريرك الق�صطنطينيّة

الر�صالة لل�صهيد )رو: 28 – 39(.
الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 10 من متّى )مت 21: 23 – 27(.

م�صاءً: �صالة الرباكلي�صي.

12- الأربعاء: تذكار ال�صهيدين فوتيو�س واأنيكيتو�س
الر�صالة لالأربعاء من الأ�صبوع 10 بعد العن�رشة )1 كو 16: 4 - 

.)12

dipticha ANTAKIA TIPICON2 2020.indd   148 11/8/2019   3:20:03 PM



149 �صهر اآب

الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 10 من متّى )مت 21: 28 - 32(.
م�صاءً: �صالة الرباكلي�صي.

13- اخلمي�س: وداع التجلّي، وتذكار نقل عظام القّدي�س مك�صيمو�س 
دو�صيتاو�س،  وتلميذه  غّزة  اأ�صُقف  ودوروثاو�س  املعرتف، 

والقّدي�س تيخن زادون�صكي
َحر ح�صب ترتيبها يف  نرتّل اخلدمة جميعها يف �صالة امل�صاء وال�صَّ
َحر فتحذف  يوم العيد اأّما القراءات والليتني والبوليئيليون واإجنيل ال�صَّ

خدمتهم. ويف الإينو�س: قطع العيد مع ذوك�صولوجيا.
الإي�صوذن  طروباريّة  للعيد.  الأنديفونات:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
للعيد. الإي�صوذيكون: "لأّن من قبلك عني احلياة... خلّ�صنا يا ابن اهلل، 
يا من جتلّى...". القنداق: للتجلّي. "قّدو�س اهلل". الر�صالة للخمي�س 
من الأ�صبوع 10 بعد العن�رشة )2 كو 1: 1 - 7(. الإجنيل للخمي�س 
ة":  من الأ�صبوع 10 من متّى )مت 21: 43 - 46(.  على "خا�صّ
ولدتك..."،  إّن  ا الإله  والدة  "يا  للعيد  قانون  من  ال�صابع  الإرمو�س 
كما يف يوم العيد. الكينونيكون: للعيد. وعو�صاً من "قد نظرنا": "مَلّا 

جتلّيت". اخلتم بعبارة التجلّي.
م�صاءً: �صالة الرباكلي�صي.

14- اجلمعة: تقدمة عيد الرقاد، وتذكار النبي ميخا
الر�صالة للجمعة من الأ�صبوع 10 بعد العن�رشة )2 كو 1: 12 - 20(.
الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 10 من متّى )مت 22: 23 - 33(.

15- ال�صبت: رقاد �صيّدتنا والدة الإله الفائقة القدا�صة
غروب كبري و�َصَحر ممتاز

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

كانني للعيد. الطروباريّات: للعيد )ثالثًا(.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
الأنديفونا  الأنافثمي:  للعيد.  الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون.  للعيد. 
"�صاأذكر  الربوكيمنن  �صبابي…"،  "منذ  الرابع  اللحن  من  الأوىل 
 50 املزمور  للعيد،  َحر  ال�صَّ اإجنيل  وجيل…".  جيٍل  كّل  يف  ا�صمكيِ 
كانني  وطلباتها…"،  الإله  والدة  "ب�صفاعات  ذوك�صا  )درًجا(، 
"ب�صفاعات والدة الإله…"، وعلى "يا رحيم…": الإيذيوميال للعيد. 
للعيد.  الإيباكويي  الثالثة:  الأودية  بعد  )القانونان(.  للعيد  القوانني: 
بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت للعيد، ثّم ال�صنك�صار اليومّي. 
الكاطافا�صيّات: للعيد )القانون الأّول(. على "لوالدة الإله": الأودية 
)ثالثًا(.  للعيد  الإك�صاب�صتالري:  التعظيمات.  مع  للقانونني  التا�صعة 
كربى.  ذوك�صولوجيا  للعيد.  كانني  ذوك�صا  للعيد،   4 الإينو�س: 

الطروباريّة: للعيد.
يف القّدا�س الإلهّي، الأنديفونات: للعيد. الإي�صوذيكون: "هلّموا 
للعيد.  القنداق:  قّدي�صيه…".  يف  عجيب  هو  من  يا  لن�صجد… 
الر�صالة للعيد )يف 2: 5 – 11(. الإجنيل للعيد )لو 10: 38 - 42، 
ة": تا�صعة العيد. كينونيكون: "كاأ�س  11: 27 – 28(. على "خا�صّ

اخلال�س اأقبل…". "قد نظرنا". واخلتم.

16- الأحد 10 بعد العن�رصة: تذكار نقل املنديل ال�رشيف من الرها 
وال�صهيد ديوميدو�س
اللحن 1 – الإيوثينا 10

يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
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للقيامة،  ا�صتيخونات: 6  إليك �رشخت": من�صك 10  ا رّب  "يا  على 
"باأيّة اأعني" اللحن 2( )تُعاد الأوىل منها(،  4 للرقاد )اليوميّة للعيد: 
كانني  العيد(،  )ليتني  رفعة..."  اأ�صمى  هي  التي  إّن  "ا للرقاد  ذوك�صا 
الأبو�صتيخن:  اليومّي.  الربوكيمنن  الإي�صوذن.   .)1 )اللحن  للقيامة 
)كانني  ال�صعوب..."  اأيّها  "رتّلوا  للرقاد  كانني  ذوك�صا  للقيامة، 
للقيامة، ذوك�صا كانني للرقاد. اخلتم بعبارة  الليتني(. الطروباريات: 

القيامة.
كانني  تُعاد،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
والإيباكويي  الإفلوجيطارية  للقيامة.  الكاث�صماطات:  للرقاد. 
إذ  "ا  ،10 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن  والأنافثمي 
الثان(.  العيد  )قانون  وللرقاد  للقيامة  القوانني:  يليها.  راأينا" وما  قد 
نف�صك..." و�صعت  "لقد  للعيد  الكاث�صما  الثالثة:  الأودية   بعد 
للقيامة  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  اآب(.   16(
وال�صنك�صار. الكاطافا�صيّات: للرقاد. على "لوالدة الإله": "يا من هي 
التا�صعة(.  )الكاطافا�صيّة  الرقاد  بتا�صعة  ال�صريوبيم"، ونختم  اأكرم من 
 4 الإينو�س:  اليوميّة(.  )القطع  وللرقاد  للقيامة  الإك�صاب�صتالري: 
للقيامة، 4 للرقاد )القطع اليوميّة من الأبو�صتيخن مع اإعادة الأوىل(، 
ذوك�صولوجيا  الفائقة".  هي  "اأنت  كانني   ،10 الإيوثينا  ذوك�صا 

كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
 ..." الإي�صوذيكون:  للعيد.  الأنديفونات:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
الكني�صة.  ول�صاحب  للعيد  للقيامة،  الطروباريّات:  قام...".  من  يا 
:4 كو   1( العن�رشة  بعد   10 لالأحد  الر�صالة  للعيد.   القنداق: 

9 - 16(. الإجنيل لالأحد 10 من متّى )مت 17: 14 - 23(.

17- الإثنني: تذكار ال�صهيد مرين
الر�صالة لالإثنني  من الأ�صبوع 11 بعد العن�رشة )2 كو 2: 3 - 15(.
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الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 11 من متّى )مت 23: 13 - 22(.

والقّدي�س  ولفُْر�س،  فلور�س  ال�صهيدين  تذكار  الثالثاء:   -18
اأر�صانيو�س اجلديد الذي من بارو�س

الر�صالة لل�صهيدين )كو 1: 24 – 29، 2: 1(.
الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 11 من متّى )مت 23: 23 – 28(.

 2593 وال�  اجلي�س  قائد  اأندراو�س  القّدي�س  تذكار  الأربعاء:   -19
امل�صت�صهدين معه

:3 كو   2( العن�رشة  بعد   11 الأ�صبوع  من  لالأربعاء   الر�صالة 
.)11 – 4

الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 11 من متّى )مت 23: 29 - 39(.

20- اخلمي�س: تذكار النبي �صموئيل
الر�صالة للنبي )1 كو 14: 20 – 25(.

الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 11 من متّى )مت 24: 13 – 28(.

21- اجلمعة: تذكار الر�صول تّداو�س، وال�صهداء با�صي واأولدها
:4 كو   2( العن�رشة  بعد   11 الأ�صبوع  من  للجمعة   الر�صالة 

.)18 - 13
الإجنيل للقّدي�س )مر 3: 13 – 21(.

22- ال�صبت: تذكار ال�صهيد اأغاثونيك�س ورفقته
الر�صالة لل�صبت من الأ�صبوع 11 بعد العن�رشة )1 كو 1: 3 - 9(.
الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 11 من متّى )مت 19: 3 - 12(.
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23- الأحد 11 بعد العن�رصة: وداع عيد الرقاد، وتذكار ال�صهيد لوبّ�س
اللحن 2 – الإيوثينا 11

يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 4 للقيامة، 6  على "يارّب ا
الأبو�صتيخن:  اآب(.   15( للرقاد  كانني  ذوك�صا  اآب(،   15( للرقاد 
ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريات:  للرقاد.  كانني  ذوك�صا  للقيامة، 

للرقاد، كانني تُعاد. اخلتم بعبارة القيامة.
َحر، الطروباريات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
والأنافثمي  والإيباكويي  الإفلوجيطارية  للعيد.  كانني  وكّل  للقيامة 
راأينا" وما  قد  "اإذ  الإيوثينا 11،  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن 
الثالثة:  الأودية  بعد  )القانونان(.  وللرقاد  للقيامة  القوانني:  يليها. 
القنداق والبيت للقيامة، ثّم الكاث�صما للرقاد. بعد الأودية ال�صاد�صة: 
للرقاد.  الكاطافا�صيّات:  وال�صنك�صار.  للرقاد،  والبيت  القنداق 
التعظيمات.  مع  للقانونني  التا�صعة  الأودية  الإله":  "لوالدة  على 
الإك�صاب�صتالري: للقيامة وللرقاد. الإينو�س: 4 للقيامة )اللحن 2(، 
الفائقة". ذوك�صولوجيا  "اأنت هي  للرقاد، كانني  للرقاد، ذوك�صا   4

كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
الثانية:  الأنديفونا  ويف  للعيد،  الأنديفونات:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
"خلّ�صنا يا ابن اهلل يا من قام...". الإي�صوذيكون: "... يا من قام...". 
للعيد.  القنداق:  الكني�صة.  ول�صاحب  وللعيد  للقيامة  الطروباريّات: 
الر�صالة لالأحد 11 بعد العن�رشة )1 كو 9: 2 – 12(. الإجنيل لالأحد 
ة": تا�صعة العيد.  11 من متّى )مت 18: 23 – 35(. على "خا�صّ

الكينونيكون: "كاأ�س اخلال�س". "قد نظرنا". واخلتم.
* بعد وداع العيد، نعود اإىل كاطافا�صيّات ال�صليب، والقنداق يف القّدا�س الإلهّي مليالد 

إّن يواكيم وحنّة". ال�صيّدة: "ا
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قزما  والقّدي�س  افتي�صي�س،  الكهنة  يف  ال�صهيد  تذكار  الإثنني:   -24
اليتويل

الر�صالة لالإثنني من الأ�صبوع 12 بعد العن�رشة )2 كو 5: 10 - 15(.
الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 12 من متّى )مر 1: 9 - 15(.

والر�صول  الر�صول،  برثلماو�س  ج�صد  عودة  تذكار  الثالثاء:   -25
تيط�س

الر�صالة للر�صول )تي 1: 1 – 5، 3: 1 – 2، 12 – 15(.
الإجنيل للر�صول )مت 5: 14 – 19(.

26- الأربعاء: تذكار ال�صهيدين اأدريانو�س ونتاليا ورفقتهما
الر�صالة لل�صهيدين )عب 10: 32 – 38(.

الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 12 من متّى )مر 1: 23 - 28(.

27- اخلمي�س: تذكار الباّر بيمن، وال�صهيد فانوريو�س
الر�صالة للباّر )غل 5: 22 – 26، 6: 1 – 2(.

الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 12 من متّى )مر 1: 29 - 35(.

28- اجلمعة: تذكار الباّر مو�صى احلب�صي
الر�صالة للباّر )غل 5: 22 – 26، 6: 1 – 2(.

الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 12 من متّى )مر 2: 18 - 22(.

29- ال�صبت: تذكار قطع راأ�س يوحنا املعمدان
 * �صوم كامل، ومُتنع الأكاليل يف هذا اليوم.

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

الإله" )اللحن 2(.
َحر، الطروباريات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
لل�صابق. البوليئيليون. الكاث�صما الثالثة لل�صابق. الأنافثمي: الأنديفونا 
الأوىل من اللحن الرابع "منذ �صبابي…"، الربوكيمنن "كرميٌ بني يدي 
َحر لل�صابق، املزمور 50 )درًجا(،  الرّب موت اأبراره…". اإجنيل ال�صَّ
والدة  "ب�صفاعات  كانني  وطلباته…"،  �صابقك  "ب�صفاعات  ذوك�صا 
القوانني:  لل�صابق.  الإيذيوميال  رحيم…":  "يا  وعلى  الإله…"، 
لل�صيّدة ولل�صابق. بعد الأودية الثالثة: الكاث�صما لل�صابق، ذوك�صا اأي�ًصا 
له، كانني ثيوطوكيّة. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت لل�صابق، 
ثّم ال�صنك�صار اليومّي. الكاطافا�صيّات: لل�صليب. على "لوالدة الإله": 
لل�صابق،  الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم…".  من  اأكرم  هي  من  "يا 
لل�صابق،  ذوك�صا  لل�صابق،   4 الإينو�س:  لل�صيّدة.  ثّم  لل�صابق،  واأي�ًصا 
الطروباريّة:  كربى.  ذوك�صولوجيا  الذوك�صا.  بلحن  لل�صيّدة  كانني 

لل�صابق.
وحنّة".  يواكيم  إّن  "ا ال�صيّدة  مليالد  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
الر�صالة لل�صابق )اأع 13: 25 – 33(. الإجنيل لل�صابق )مر 6: 14 

– 30(. كينونيكون: "تذكار ال�صّديق…".

30- الأحد 12 بعد العن�رصة: تذكار القّدي�صني األك�صندرو�س ويوحنا 
وبول�س اجلديد بطاركة الق�صطنطينيّة

اللحن 3 – الإيوثينا 1
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يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة،  ا�صتيخونات: 4  إليك �رشخت": من�صك 10  ا رّب  "يا  على 
احلايل(،  ال�صهر   3 قطع  )من  األك�صندرو�س  للقّدي�س   3 لل�صابق،   3
للقيامة،  الأبو�صتيخن:   .)3 )اللحن  للقيامة  كانني  لل�صابق،  ذوك�صا 
الطروباريّات:  الذوك�صا.  بلحن  ثيوطوكيّة  كانني  لل�صابق،  ذوك�صا 
للقيامة، ذوك�صا لل�صابق، كانني "اأ�رشارك كلّها". اخلتم بعبارة القيامة.

َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
إذ قد راأينا" وما يليها. القوانني:  َحر: الإيوثينا 1، "ا للقيامة. اإجنيل ال�صَّ
الأودية  بعد  لل�صابق.  كاث�صما  الثالثة:  الأودية  بعد  ولل�صابق.  للقيامة 
الكاطافا�صيّات:  وال�صنك�صار.  للقيامة،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة: 
الإينو�س:  ولل�صيّدة.  لل�صابق  للقيامة،  الإك�صاب�صتالري:  لل�صليب. 
للقيامة، ذوك�صا الإيوثينا 1، كانني "اأنت هي الفائقة". ذوك�صولوجيا 

كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
 12 لالأحد  الر�صالة  ال�صيّدة.  مليالد  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
متّى من  لالأحد 12  الإجنيل   .)11 –  1 كو 15:   1( العن�رشة   بعد 

)مت 19: 16 – 24(.

31- الإثنني: تذكار و�صع زنّار والدة الإله
َحر ذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ

إّن زنّاركيِ املكّرم" )باللحن  يف القّدا�س الإلهّي، القنداق: لل�صيّدة "ا
)لو 10:  للزنّار  الإجنيل   .)7 – للزنّار )عب 9: 1  الر�صالة  الثان(. 
38 – 42، 11: 27 – 28(. الكينونيكون: "كاأ�س اخلال�س اأقبل".
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�سهر اأيلول
اأّيامه.ثالثون

�ساعات.نهاره.اثنتا.ع�سرة.�ساعة،.�ساعات.ليله.اثنتا.ع�سرة.�ساعة

الباّر  وتذكار  الكن�صيّة(،  ال�صنة  )ابتداء  الأنديكتي  الثالثاء:   -1
إيثال.  �صمعان العامودي، وال�صّديق ي�صوع بن نون، وال�صهيد ا
ال�صما�س،  عمون  ومعلّمهّن  الأربعني  الن�صوة  والقّدي�صات 
لوالدة  وتذكار جامع  واأخويها.  كالي�صتي  ال�صهيدة  والقّدي�صة 

الإله يف ميا�صينا
غروب كبري و�َصَحر ممتاز

للرجل" "طوبى  الغروب:  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة   يف 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات:  )3 مزامري(. على "يا رّب ا
3 لالأنديكتي، 7 للباّر، ذوك�صا للباّر، كانني لالأنديكتي. الإي�صوذن. 
الربوكيمنن اليومّي. القراءات. )اإن �صئت الليتني للباّر وك�رش اخلبزات 
اخلم�س(. الأبو�صتيخن: لالأنديكتي، ذوك�صا للباّر، كانني لالأنديكتي. 

الطروباريّات: لالأنديكتي، ذوك�صا للباّر، كانني لل�صيّدة )للعيد(.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
الكاث�صما  البوليئيليون.  للباّر.  والثانية  لالأنديكتي،  الأوىل  الكاث�صما 
الثالثة للقّدي�صني. الأنافثمي: الأنديفونا الأوىل من اللحن الرابع "منذ 
اأبراره…".  موت  الرّب  يدي  بني  "كرميٌ  الربوكيمنن  �صبابي…"، 
َحر للباّر، املزمور 50 )درًجا(، ذوك�صا "ب�صفاعات �صفيّك  اإجنيل ال�صَّ
"يا  وعلى  الإله…"،  والدة  "ب�صفاعات  كانني  وطلباته…"،  الباّر 
رحيم…": الإيذيوميال لالأنديكتي. القوانني: لالأنديكتي. بعد الأودية 
بعد  لالأنديكتي.  كانني  للقّدي�صني،  ذوك�صا  للباّر،  الكاث�صما  الثالثة: 
الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت لالأنديكتي وللباّر، ثّم ال�صنك�صار 
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من  "يا  الإله":  "لوالدة  على  لل�صليب.  الكاطافا�صيّات:  اليومّي. 
وللباّر  لالأنديكتي  الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم…".  من  اأكرم  هي 
ولل�صيّدة. الإينو�س: 4 لالأنديكتي، ذوك�صا للباّر، كانني لالأنديكتي. 

ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: لالأنديكتي.
بعد  لالأنديكتي.  الإي�صوذن:  طروباريّة  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
ول�صاحب  للقّدي�س،  لالأنديكتي،  الطروباريّات:  الإي�صوذن، 
:2 تي   1( لالأنديكتي  الر�صالة  لالأنديكتي.  القنداق:   الكني�صة. 

1 – 7(. ]يف كني�صته، تُقال الر�صالة للباّر، اأنظر القّدي�س �صابا[. الإجنيل 
ال�صنة  اإكليل  "بارك  كينونيكون:   .)22  –  16  :4 )لو  لالأنديكتي 
الطروباريّة:  اخلور�س  يُرتِّل  الّرّب..."،  "بركة  بعد  ب�صالحك…". 

"يا مبدع اخلليقة"، ثّم طلبة الأنديكتي مع الإف�صني، ثّم اخلتم.

ال�صائم بطريرك  ال�صهيد ماما، والقّدي�س يوحنّا  2- الأربعاء: تذكار 
الق�صطنطينيّة

الر�صالة لل�صهيد )رو 8: 28 – 39(.
الإجنيل لل�صهيد )يو 15: 1 – 11(.

3- اخلمي�س: تذكار ال�صهيد يف الكهنة اأنثيُم�س والباّر ثيوكتي�صتو�س، 
والقّدي�صة فيڤي )تلميذة الر�صول بول�س(، ونقل عظام القّدي�س 

نكتاريو�س
الر�صالة لل�صهيد )عب 13: 7 – 16(.

الإجنيل لل�صهيد )مت 11: 27 – 30(.

الثالثة،  وتالميذه  اأنطاكية  اأ�صُقف  بابيال  ال�صهيد  تذكار  اجلمعة:   -4
والنبي مو�صى

الر�صالة للقّدي�س )عب 11: 33 – 40، 12: 1 – 2(.
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الإجنيل للقّدي�س )مت 10: 32 – 36، 11: 1(.

5- ال�صبت: تذكار النبي زخريا والد ال�صابق
الر�صالة للنبي )عب 6: 13 – 20(.

الإجنيل للنبي )مت 23: 29 – 39(.

6- الأحد 13 بعد العن�رصة: تذكار اأعجوبة رئي�س املالئكة ميخائيل 
يف كولو�ّصي

اللحن 4، اليوثينا 2
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": ن من�صك 10 ا�صتيخونات: 6 للقيامة  على "يا رّب ا
كانني  املالئكة،  لرئي�س  ذوك�صا  املالئكة،  لرئي�س   4  ،)4 )اللحن 
لرئي�س  كانني  ذوك�صا  للقيامة،  الأبو�صتيخن:   .)4 )اللحن  للقيامة 
إّن  املالئكة. الطروباريات: للقيامة، ذوك�صا لرئي�س املالئكة، كانني "ا

ال�رشّ اخلفّي". اخلتم بعبارة القيامة.
َحر، الطروباريات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
للقيامة. الإفلوجيطارية والإيباكويي والأنافثمي والربوكيمنن للحن. 
إذ قد راأينا" وما يليها. الكاطافا�صيّات:  "ا َحر: الإيوثينا 2،  ال�صَّ اإجنيل 
الإينو�س:  املالئكة.  ولرئي�س  للقيامة  الإك�صاب�صتالري:  "لل�صليب". 
4 للقيامة، 4 لرئي�س املالئكة، ذوك�صا الإيوثينا 2، كانني "اأنت هي 

الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
 13 لالأحد  الر�صالة  ال�صيّدة.  مليالد  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
 بعد العن�رشة )1 كو 16: 13 – 24(. الإجنيل لالأحد 13 من متى
)مت 21: 33 – 42(. الكينونيكون: "�صبّحوا الرّب من ال�صموات".

والباّرة  �صوزن،  ال�صهيد  وتذكار  ال�صيّدة،  ميالد  تقدمة  الإثنني:   -7
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كا�صيان )كاتبة الت�صابيح(
الر�صالة لل�صهيد )رو 6: 18 – 23(.

الإجنيل لل�صهيد )لو 21: 12 – 19(.

8- الثالثاء: ميالد �صيّدتنا والدة الإله الفائقة القدا�صة
غروب كبري و�َصَحر ممتاز

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

)ثالثًا(.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
الأنديفونا  الأنافثمي:  للعيد.  الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون.  للعيد. 
الأوىل من اللحن الرابع "منذ �صبابي…"، الربوكيمنن "�صاأذكر ا�صمكيِ 
َحر للعيد، املزمور 50 )درًجا(،  يف كّل جيل وجيل…". اإجنيل ال�صَّ
ذوك�صا "ب�صفاعات والدة الإله وطلباتها…"، كانني "ب�صفاعات والدة 
الإله…"، وعلى "يا رحيم…": الإيذيوميال للعيد. القوانني: للعيد. 
بعد الأودية الثالثة: الإيباكويي للعيد. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق 
لل�صليب.  الكاطافا�صيّات:  اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم  للعيد،  والبيت 
للعيد  الإك�صاب�صتالري:  للعيد.  التا�صعة  الأودية  الإله":  "لوالدة  على 
للعيد. ذوك�صولوجيا  للعيد، ذوك�صا كانني  الإينو�س: 4  )قطعتان(. 

كربى. الطروباريّة: للعيد.
يف القّدا�س الإلهّي، القنداق: للعيد. الر�صالة للعيد )يف 2: 5 – 11(. 
ة":  الإجنيل للعيد )لو 10: 38 - 42، 11: 27 – 28(. على "خا�صّ
نظرنا". "قد  اأقبل…".  اخلال�س  "كاأ�س  كينونيكون:  العيد.  تا�صعة 
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ي  9- الأربعاء: تذكار جامع للقّدي�َصني ال�صّديَقني يواكيم وحنّة جدَّ
امل�صيح الإله، وال�صهيد �صفريانو�س

الر�صالة للقّدي�صني )غل 4: 22 – 27(.
الإجنيل للقّدي�َصني )لو 8: 16 – 21(.

10- اخلمي�س: تذكار ال�صهيدات مينوذورة وميرتوذورة ونيمفوذورة
الر�صالة للخمي�س من الأ�صبوع 14 بعد العن�رشة )غل 1: 1 – 3، 

.)5 - 1 :2 ،24 – 20
الإجنيل لتقدمة عيد رفع ال�صليب يف 10 ايلول )يو 3: 16 – 21(.

والقّدي�س  الإ�صكندريّة،  ثيوذورة  الباّرة  تذكار  اجلمعة:   -11
افر�صينو�س الطبّاخ

الر�صالة للجمعة من الأ�صبوع 14 بعد العن�رشة )غل 2: 6 - 10(.

الإجنيل لتقدمة عيد رفع ال�صليب يف 11 اأيلول )يو 12: 19 – 36(.

الكهنة  يف  ال�صهيد  وتذكار  ال�صيدة،  ميالد  وداع  ال�صبت:   -12
افطونوم�س

َحر ح�صب ترتيبها يف  نرتّل اخلدمة جميعها يف �صالة امل�صاء وال�صَّ
َحر. يوم العيد خال القراءات والليتني والبوليئيليون واإجنيل ال�صَّ
الر�صالة لل�صبت قبل عيد رفع ال�صليب )1 كو 2: 6 - 9(.

الإجنيل لل�صبت قبل عيد رفع ال�صليب )مت 10: 37 – 42، 11: 1(.

وتذكار  ال�صليب،  عيد  تقدمة  ال�صليب:  رفع  عيد  قبل  الأحد   -13
ال�صهيد كورنيليو�س قائد املئة ورفقته، وجتديد هيكل القيامة

اللحن 5 – الإيوثينا 3
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
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إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 4 للقيامة، 3  على "يارب ا
احلايل(،  ال�صهر  ال�صغرى، 14  الغروب  )قطع  للتقدمة   3 للتجديد، 
ذوك�صا للتجديد، كانني للقيامة )اللحن 5(. الإي�صوذن. الربوكيمنن 
كانني  ذوك�صا  للقيامة،  الأبو�صتيخن:  للتجديد.  القراءات  اليومّي. 
ال�صغرى(.  الغروب  )�صالة  الأجزاء"  املثلّث  امل�صيح  �صليب  "يا 
اخلتم  للتقدمة.  كانني  للتجديد،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريات: 

بعبارة القيامة.
َحر، الطروباريات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
للقيامة، وكّل كانني للتجديد. الإفلوجيطارية والإيباكويي والأنافثمي 
وما  راأينا"  قد  "اإذ   ،3 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن 
والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  للقيامة.  القوانني:  يليها. 
"لوالدة  على  لل�صليب.  الكاطافا�صيّات:  وال�صنك�صار.  للقيامة، 
اأكرم من ال�صريوبيم". الإك�صاب�صتالري: للقيامة،  "يا من هي  الإله": 
للتجديد،   4  ،)5 )اللحن  للقيامة   4 الإينو�س:  ولل�صيّدة.  للتجديد 
وال�صتيخونني على القطعتني الأخريتني: "يا رّب اأحببُت جمال بيتك 
ومو�صع �صكنى جمدك"، و "بك يليق الت�صبيح يا اأهلل يف �صهيون ولك 
هي  "اأنت  كانني   ،3 الإيوثينا  ذوك�صا  اأور�صليم"،  يف  النذور  توفى 

الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
قّدو�س  الرتي�صاجيون:  للتجديد.  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
 – ال�صليب )غل 6: 11  رفع  قبل عيد  الذي  لالأحد  الر�صالة  اهلل... 
 –  13  :3 )يو  ال�صليب  رفع  عيد  قبل  الذي  لالأحد  الإجنيل   .)18

17(. "بواجب ال�صتئهال". "قد نظرنا". اخلتم بعبارة القيامة.

14- الإثنني: عيد رفع ال�صليب الكرمي املحيي
* �صوم عن الزفرين، ومُتنع الأكاليل يف هذا اليوم.

يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب والطلبة نبداأ مبا�رشة برتتيل: 
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إليك �رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات لل�صليب )3 تُعاد(،  ا "يا رّب 
ذوك�صا كانني لل�صليب. الإي�صوذن. الربوكيمنن اليومّي. القراءات: 
والذوك�صا  الأبو�صتيخن  اخلم�س.  اخلبزات  وك�رش  الليتني  لل�صليب. 
كانني لل�صليب. الطروباريّات: لل�صليب )ثالثًا(. اخلتم بعبارة القيامة، 

ون�صيف بعد "وبقدرة ال�صليب املحيي": "الذي نعيّد لرفعه اليوم".
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
الأنافثمي:  اأي�ًصا.  له  الثالثة  الكاث�صما  ثّم  البوليئيليون،  لل�صليب، 
قد  إذ  "ا للعيد،  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  للعيد.  الربوكيمنن  ثّم  �صبابي"،  "منذ 
امليناون(.  يف  )كما  وذوك�صا...  )درًجا(،   50 املزمور  راأينا"، 
الثالثة:  الأودية  بعد  ا�صتيخن(.  دون  )من  ال�صليب  قانون  القوانني: 
الكاث�صما لل�صليب. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت لل�صليب، 
وال�صنك�صار. الكاطافا�صيّات: لل�صليب. على "لوالدة الإله": الأوديتان 
من التا�صعة. الإك�صاب�صتالري: لل�صليب، الأّول مّرتني، والثان مّرة. 
الإينو�س: 4 لل�صليب، ذوك�صا كانني لل�صليب. ذوك�صولوجيا كربى. 
زيّاح  يجري  الذوك�صولوجيا:  اآخر  يف  مطّولة  اهلل"  "قّدو�س  وعند 
ال�صليب* بح�صب كتاب امليناون. ثّم طروباريّة ال�صليب "خلّ�س يا 

رّب �صعبك"، والقّدا�س الإلهّي.
يف القّدا�س الإلهّي، الأنديفونات: للعيد. القنداق: للعيد. وعو�ًصا 
 من الرتي�صاجيون: "ل�صليبك يا �صيّدنا...". الر�صالة لل�صليب )1 كو 1:
،20  –  13  ،11  –  6  :19 )يو  لل�صليب  الإجنيل   .)24  –  18 

ة": تا�صعة العيد. كينونيكون:  25 – 28، 30 – 35(. عند "خا�صّ
"لقد ارت�صم علينا نور وجهك...". عو�ًصا من "قد نظرنا": طروباريّة 

ال�صليب "خلّ�س يا رّب �صعبك". اخلتم كما يف امل�صاء.
أن يتّمم زياح ال�صليب يف نهاية القّدا�س الإلهّي.  * درجت العادة يف كنائ�س الرعايا ا

�صمعان  والقّدي�س  ال�صهيد،  نيقيطا  القّدي�س  تذكار  الثالثاء:   -15
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الت�صالونيكي
الر�صالة لل�صهيد )كو 1: 24 – 29(.
الإجنيل لل�صهيد )مر 4: 10 – 22(.

اآفيميّة،  ال�صهيدات  يف  العظيمة  القّدي�صة  تذكار  الأربعاء:   -16
والقّدي�س مرتينو�س اأ�صُقف رومية

َحر ذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ
الر�صالة للقّدي�صة )2 كو 6: 1 – 10(.

الإجنيل للقّدي�صة )لو 7: 36 – 50(.

واألبيذي  بي�صتي  وبناتها  �صوفيا  ال�صهيدات  تذكار  اخلمي�س:   -17
واأغابي

:3 )غل  العن�رشة  بعد   15 الأ�صبوع  من  للخمي�س   الر�صالة 
.)5 - 1 :4 ،29 – 23

الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 15 من متّى )مر 6: 30 - 45(.

إفمانيو�س العجائبي اأ�صُقف غورتيني 18- اجلمعة: تذكار القّدي�س ا
الر�صالة للجمعة من الأ�صبوع 15 بعد العن�رشة )غل 4: 8 - 21(.

الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 15 من متّى )مر 6: 45 - 53(.

19- ال�صبت: تذكار ال�صهداء تروفيمو�س و�صباتيو�س ودورمياُذن
،31  –  26  :1 كو   1( ال�صليب  رفع  عيد  بعد  لل�صبت   الر�صالة 

.)5 - 1 :2
الإجنيل لل�صبت بعد عيد رفع ال�صليب )يو 8: 21 – 30(.

اف�صتاثيو�س  ال�صهداء  تذكار  ال�صليب:  رفع  عيد  بعد  الأحد   -20
وزوجته ثيوبي�صتي وولديهما اأغابيو�س وثيوبي�صتو�س
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اللحن 6 – الإيوثينا 4
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة،  4 ا�صتيخونات:   10 من�صك  �رشخت":  إليك  ا "يارب   على 

3 لعيد ال�صليب )القطع اليوميّة(، 3 لل�صهداء، ذوك�صا لل�صهداء، كانني 
الأبو�صتيخن:  اليومّي.  والربوكيمنن  الإي�صوذن   .)6 )اللحن  للقيامة 
الطروباريّات:  )اليوميّة(.  للعيد  كانني  لل�صهداء،  ذوك�صا  للقيامة، 

للقيامة، ذوك�صا لل�صهداء، كانني للعيد. اخلتم بعبارة القيامة.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
والإيباكويي  الإفلوجيطارية  )اليوميّة(.  للعيد  كانني  وكّل  للقيامة، 
إذ  "ا  ،4 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن  والأنافثمي 
الثالثة:  الأودية  بعد  وللعيد.  للقيامة  القوانني:  يليها.  وما  راأينا"  قد 
للقيامة،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  للعيد.  الكاث�صما 
وال�صنك�صار. الكاطافا�صيّات: لل�صليب. على "لوالدة الإله": "يا من 
هي اأكرم من ال�صريوبيم". الإك�صاب�صتالري: للقيامة، لل�صهداء وللعيد 
)اليوميّة(. الإينو�س: 4 للقيامة )اللحن 6(، 4 للعيد )القطع اليوميّة(، 
ذوك�صا الإيوثينا 4، كانني "اأنت هي الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. 

"اليوم �صار اخلال�س".
يا  اهلل  ابن  يا  "خلّ�صنا  العادية:  الأنديفونات  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
ول�صاحب  لل�صليب،  الطروباريّات:  للقيامة.  الإي�صوذن:  قام".  من 
الكني�صة. القنداق: لل�صليب. الرتي�صاجيون: "قّدو�س اهلل...". الر�صالة 
الإجنيل   .)20 – ال�صليب )غل 2: 16  رفع  عيد  بعد  الذي  لالأحد 
.)1  :9  ،38  –  34  :8 )مر  ال�صليب  رفع  عيد  بعد  الذي   لالأحد 

"بواجب ال�صتئهال". "قد نظرنا". اخلتم بعبارة القيامة.

21- الإثنني: وداع عيد ال�صليب، وتذكار الر�صول كدرات�س، والنبي 
يونان
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َحر ح�صب ترتيبها يف  نرتّل اخلدمة جميعها يف �صالة امل�صاء وال�صَّ
َحر. يوم العيد خال القراءات والليتني والبوليئيليون واإجنيل ال�صَّ

الرتي�صاجيون.  للعيد.  والقنداق  الطروباريّة  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
الر�صالة لالإثنني من الأ�صبوع 16 بعد العن�رشة )غل 4: 28 – 31، 
:3 )لو  لوقا  من   1 الأ�صبوع  من  لالإثنني  الإجنيل   .)10  –  1  :5 

إّن املوت  ة": نرتّل التا�صعة للقانون الثان "ا 19 – 22(. وعلى "خا�صّ
الذي نتج جلن�س الب�رش". الكينونيكون: للعيد. "خلّ�س يا رّب �صعبك" 

بدًل من "قد نظرنا". واحلّل.

22- الثالثاء: تذكار ال�صهيد يف الكهنة فوقا اأ�صُقف �صينوبي
الر�صالة لل�صهيد )2 تي 1: 8 – 18(.

الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 1 من لوقا )لو 3: 23 – 28، 4: 1(.

23- الأربعاء: تذكار احلبل بيوحنّا املعمدان
َحر إي�صوذن يف الغروب، وذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ ا

الر�صالة لل�صابق )غل 4: 22 – 27(.
الإجنيل لل�صابق )لو 1: 5 – 25(.

24- اخلمي�س: تذكار القّدي�صة تقال اأوىل ال�صهيدات املعادلة الر�صل، 
والباّر �صلوان الآثو�صي

الر�صالة للقّدي�صة )2 تي 3: 10 – 15(.
الإجنيل للقّدي�صة )مت 25: 1 – 13(.

إذا اأردت التعييد للقّدي�صني تقال و�صلوان تكون اخلدمة كما يلي: ا
للرجل" "طوبى  الغروب:  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة   يف 

إليك �رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات: 3  )3 مزامري(. على "يارب ا
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للقّدي�صة، 3 لللباّر، ذوك�صا للقّدي�صة، كانني للقيامة بلحن الذوك�صا. 
ذوك�صا  للقّدي�صة،  الأبو�صتيخن:  اليومّي.  الربوكيمنن  الإي�صوذن، 
الطروباريات:  الذوك�صا.  بلحن  للقيامة  ثيوطوكيّة  كانني  للباّر، 

إّن ال�رشّ اخلفّي" )اللحن 4(. للقدي�صة، ذوك�صا للباّر، كانني "ا
َحر، الطروباريات: كما يف امل�صاء. القانون: للقّدي�صة  يف �صالة ال�صَّ
وللباّر. الكاطافا�صيّات: "اأفتح فمي". على "لوالدة الإله": "يا من هي 
ولل�صيّدة.  وللباّر  للقّدي�صة  الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم".  من  اأكرم 
نقول  الأخريتني  القطعتني  على  للباّر،   3 للقّدي�صة،   3 الإينو�س: 
ال�صتيخونني التاليني: "كرمي بني يدي الرّب موت اأبراره"، و "مغبوط 
ثيوطوكيّة.  كانني  للقّدي�صة،  ذوك�صا  الرّب".  يخاف  الذي  الرجل 

ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة للقّدي�صة.
الر�صالة  امل�صيحينّي".  �صفيعة  "يا  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
�صابا  الباّر  ر�صالة  )راجع   ،)2  –  1  :6  ،26  –  22  :5 )غل  للباّر 
للقّدي�صة الإجنيل  العن�رشة(.  بعد   27 الأ�صبوع  من  لل�صبت   وهي 

)مت 25: 1 - 13(.

25- اجلمعة: تذكار الباّرة اآفرو�صيني ووالدها بفنوتيو�س
الر�صالة للجمعة من الأ�صبوع 16 بعد العن�رشة )اأف 1: 7 - 17(.

الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 1 من لوقا )لو 4: 22 - 30(.

26- ال�صبت: تذكار انتقال الر�صول يوحنّا الإجنيلّي الالهوتّي
غروب كبري و�َصَحر ممتاز

للرجل" "طوبى  الغروب:  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة   يف 
ا�صتيخونات   6 من�صك  �رشخت":  إليك  ا رّب  "يا  على  مزامري(.   3(
 .)2 )اللحن  القيامة  ثيوطوكيّة  كانني  للر�صول،  ذوك�صا  للر�صول، 
الأبو�صتيخن:  للر�صول.  القراءات  اليومّي.  والربوكيمنن  الإي�صوذن 
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الذوك�صا.  بلحن  لل�صيّدة  كانني  للر�صول،  ذوك�صا   ، للر�صول 
الطروباريّات: للر�صول، ذوك�صا تُعاد، كانني "اأ�رشاركيِ كلّها يا والدة 

الإله" )اللحن 2(.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
للر�صول. البوليئيليون. الكاث�صما الثالثة للر�صول. الأنافثمي: الأنديفونا 
الأوىل من اللحن الرابع "منذ �صبابي…"، الربوكيمنن "يف كّل الأر�س 
)درًجا(،   50 املزمور  للر�صول،  َحر  ال�صَّ اإجنيل  منطقه…".  خرج 
والدة  "ب�صفاعات  كانني  وطلباته…"،  الر�صول  "ب�صفاعات  ذوك�صا 
القوانني:  للر�صول.  الإيذيوميال  رحيم…":  "يا  وعلى  الإله…"، 
ذوك�صا  للر�صول،  الكاث�صما  الثالثة:  الأودية  بعد  وللر�صول.  لل�صيّدة 
للر�صول،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  ثيوطوكيّة.  كانني 
"لوالدة  على  فمي".  "اأفتح  الكاطافا�صيّات:  اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم 
الإله": "يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم". الإك�صاب�صتالري: للر�صول 
لل�صيّدة  كانني  للر�صول،  ذوك�صا  للر�صول،   4 الإينو�س:  ولل�صيّدة. 

)بلحن الذوك�صا(. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للر�صول.
الر�صالة  امل�صيحينّي".  �صفيعة  "يا  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
 للر�صول )1 يو 4: 12 – 19(. الإجنيل للر�صول )يو 19 : 25 - 27،

 : 24 – 25(. كينونيكون: "اإىل كّل الأر�س خرج �صوته…".

كلي�صرتات�س  ال�صهيد  القّدي�س  تذكار  العن�رصة:  بعد  الأحد 16   -27
وال� 49 امل�صت�صهدين معه

اللحن 7، الإيوثينا 5
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": ن من�صك 10 ا�صتيخونات: 7 للقيامة،  على "يا رّب ا

3 للقّدي�س، ذوك�صا كانني للقيامة )اللحن 7(. الإي�صوذن والربوكيمنن 
اليومّي. الأبو�صتيخن: للقيامة. الطروباريات: للقيامة، ذوك�صا كانني 
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ثيوطوكيّة. اخلتم بعبارة القيامة.
كانني  تُعاد،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
إذ  "ا الإيوثينا 5.  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  للقيامة.  الكاث�صماطات:  ثيوطوكيّة. 
قد راأينا" وما يليها. الكاطافا�صيّات: "اأفتح فمي". الإك�صاب�صتالري: 
الإيوثينا  ذوك�صا  للقيامة،  الإينو�س:  ولل�صيّدة.  للقّدي�س  للقيامة، 
�صار  "اليوم  كربى.  ذوك�صولوجيا  الفائقة".  هي  "اأنت  كانني   ،5

اخلال�س".
يف القّدا�س الإلهّي، القنداق: "يا �صفيعة امل�صيحينّي". الر�صالة لالأحد 
لوقا العن�رشة )2 كو 6: 1 - 10(. الإجنيل لالأحد 1 من   16 بعد 

)لو 5: 1 - 11(.

باروخ،  والنبي  املعرتف،  خاريطن  القّدي�س  تذكار  الإثنني:   -28
والباّر اإ�صحق ال�صوري

الر�صالة للقّدي�س )2 كو 4: 6 – 15(.
الإجنيل للقّدي�س )لو 6: 17 – 23(.

إ�صحق راجع خدمته اخلا�ّصة به يف كتاب الن�صكيّات. إذا متّ التعييد للقّدي�س ا * مالحظة: ا

29- الثالثاء: تذكار القّدي�س كرياك�س ال�صائح
الر�صالة للقّدي�س )غل 5: 22 – 26، 6: 1 – 2(.

الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 2 من لوقا )لو 5: 12 – 16(.

اأرمينية  اأ�صُقف  غريغوريو�س  ال�صهيد  القّدي�س  تذكار  الأربعاء:   -30
العظمى، وال�صهيد �صرتاتونيك�س

الر�صالة للقّدي�س )1 كو 16: 13 – 24(.
الإجنيل للقّدي�س )مت 24: 42 – 47(.
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�سهر ت�سرين الأّول
اأّيامه.واحد.وثالثون

�ساعات.نهاره.اإحدى.ع�سرة.�ساعة،.�ساعات.ليله.ثالث.ع�سرة.�ساعة

1-  اخلمي�س: تذكار الر�صول حنانيا اأحد ال�صبعني، والقّدي�س رومان�س 
املرن

الر�صالة للر�صول )اأع 9: 10 – 19(.
الإجنيل للر�صول )لو 10: 16 – 21(.

2- اجلمعة: تذكار ال�صهيد يف الكهنة كربيانو�س، وال�صهيدة يو�صتينا
الر�صالة للقّدي�س )1 تي 1: 12 – 17(.

الإجنيل للقّدي�س )يو 10: 9 – 16(.

الأريوباغي  ديوني�صيو�س  الكهنة  يف  ال�صهيد  تذكار  ال�صبت:   -3
اأ�صُقف اأثينا

الر�صالة للقّدي�س )اأع 17: 16 – 34(.
الإجنيل للقّدي�س )مت 13: 44 – 54(.

إيروثيو�س اأ�صُقف اأثينا،  4- الأحد 17 بعد العن�رصة: تذكار القّدي�س ا
والباّر عّمون امل�رشي

اللحن 8، اليوثينا 6
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": ن من�صك 10 ا�صتيخونات: 7 للقيامة، 3  على "يا رّب ا
للقّدي�س، ذوك�صا كانني للقيامة )اللحن 8(. الإي�صوذن والربوكيمنن 
اليومّي. الأبو�صتيخن: للقيامة. الطروباريات: للقيامة، ذوك�صا كانني 
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ثيوطوكيّة. اخلتم بعبارة القيامة.
كانني  تُعاد،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
إذ  "ا الإيوثينا 6،  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  للقيامة.  الكاث�صماطات:  ثيوطوكيّة. 
قد راأينا" وما يليها. الكاطافا�صيّات: "اأفتح فمي". الإك�صاب�صتالري: 
الإيوثينا  ذوك�صا   ،)8 )اللحن  للقيامة  الإينو�س:  ولل�صيّدة.  للقيامة 
�صار  "اليوم  كربى.  ذوك�صولوجيا  الفائقة".  هي  "اأنت  كانني   ،6

اخلال�س".
يف القّدا�س الإلهّي، القنداق: "يا �صفيعة امل�صيحينّي". الر�صالة لالأحد 
17 بعد العن�رشة )2 كو 6: 16 – 18، 7: 1(. الإجنيل لالأحد 2 من 

لوقا )لو 6: 31 - 36(.

والباّر  ماثوذيّة،  والباّرة  خاريتيني،  ال�صهيدة  تذكار  الإثنني:   -5  
اأفذوكيمو�س

:4 )اأف  العن�رشة  بعد   18 الأ���ص��ب��وع  م��ن  لالإثنني   الر�صالة 
.)32 - 25

الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 3 من لوقا )لو 6: 24 - 30(.

6- الثالثاء: تذكار الر�صول توما
َحر ذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ

الر�صالة للر�صول )1 كو 4: 9 – 16(.
الإجنيل للر�صول )يو 20: 19 – 31(.

وال�صهيد  وباخو�س،  �رشجيو�س  ال�صهيدين  تذكار  الأربعاء:   -7
بوليخرونيو�س

الر�صالة لل�صهيدين )عب 11: 33 – 40، 12: 1 – 2(.
الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 3 من لوقا )لو 6: 46 – 49، 7: 1(.
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التائبة، والقّدي�س  التائبة، وتاييُ�س  الباّرة بالجيا  8- اخلمي�س: تذكار 
�رشجيو�س رادوجن )25 اأيلول �رشقي(

الر�صالة للباّرة )اأف 5: 8 – 19(.
الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 3 من لوقا )لو 7: 17 - 30(.

اأندرونيك�س  والباّر  بن حلفى،  يعقوب  الر�صول  تذكار  اجلمعة:   -9
وزوجته اأثنا�صيّا، وابراهيم ال�صّديق، ولوط

َحر ذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ
الر�صالة للر�صول )1 كو 4: 9 – 16(.

الإجنيل للر�صول )مت 9: 36 – 38، 10: 1 – 8(.

10- ال�صبت: تذكار ال�صهيدين افلمبيو�س واأخته افلمبية
الر�صالة لل�صهيدين )رو 8: 28 – 39(.

الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 3 من لوقا )لو 5: 27 - 32(.

11- الأحد 18 بعد العن�رصة: اآباء املجمع امل�صكوينّ ال�صابع، وتذكار 
ثيوفان�س  والقّدي�س  ال�صبعة،  ال�صمام�صة  اأحد  فيليبّ�س  الر�صول 

املو�صوم
اللحن 1 – الإيوثينا 7

يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة،  ا�صتيخونات: 4  إليك �رشخت": من�صك 10  ا رّب  "يا  على 
الإي�صوذن   .)1 )اللحن  للقيامة  كانني  لالآباء،  ذوك�صا  لالآباء،   6
والربوكيمنن اليومّي. القراءات: لالآباء. الأبو�صتيخن: للقيامة، ذوك�صا 
الطروباريّات:  الذوك�صا.  بلحن  القيامة  ثيوطوكيّة  كانني  لالآباء، 
البتول" )اللحن 8(.  "يا من ولد من  لالآباء، كانني  للقيامة، ذوك�صا 

اخلتم بعبارة القيامة.
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َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
َحر:  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  كالعادة  يليها  وما  الإفلوجيطارية  للقيامة. 
بعد  ولالآباء.  للقيامة  القوانني:  يليها.  راأينا" وما  قد  إذ  "ا الإيوثينا 7، 
بعد  لالآباء.  الكاث�صما  ثّم  للقيامة،  والبيت  القنداق  الثالثة:  الأودية 
ثّم  اليومّي  ال�صنك�صار  لالآباء،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية 
لالآباء. الكاطافا�صيّات: "اأفتح فمي". الإك�صاب�صتالري: للقيامة، لالآباء 
ولل�صيّدة. الإينو�س: 4 للقيامة، 4 لالآباء، ذوك�صا لالآباء، كانني "اأنت 

هي الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س للعامل".
يف القّدا�س الإلهّي، القنداق: "يا �صفيعة امل�صيحينّي". الر�صالة لالآباء 
)تي 3: 8 – 15(. الإجنيل لالآباء الأحد 4 من لوقا )لو 8: 5 – 15(.

وطراخو�س،  واأندرونيك�س  بروف�س  ال�صهداء  تذكار  الإثنني:   -12
والقّدي�س �صمعان الالهوتي احلديث
الر�صالة لل�صهداء )اأف 6: 10 – 17(.
الإجنيل لل�صهداء )لو 21: 12 – 19(.

واأغاثونيكي  واأغاثوذور�س  وبابيلو�س  كربُ�س  تذكار  الثالثاء:   -13
ال�صهداء

الر�صالة لل�صهداء )اأف 6: 10 – 17(.
الإجنيل لل�صهداء )مت 7: 12 – 21(.

قزما  والقّدي�س  ورفقته،  نازاريو�س  ال�صهداء  تذكار  الأربعاء:   -14
املن�صئ اأ�صُقف مايوما

الر�صالة لل�صهداء )اف 6: 10 – 17(.
الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 4 من لوقا )لو 8: 22 - 25(.
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15- اخلمي�س: تذكار ال�صهيد يف الكهنة لوكيانو�س املعلّم الأنطاكّي
الر�صالة لل�صهيد )2 تي 1: 8 – 18(.

الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 4 من لوقا )لو 9: 7 - 11(.

16- اجلمعة: تذكار ال�صهيد لوجنينو�س قائد املئة ورفقته
الر�صالة لل�صهيد )2 تي 2: 1 – 10(.

الإجنيل لل�صهيد )مت 27: 33 – 54(.

17- ال�صبت: تذكار النبي هو�صع وال�صهيد اأندراو�س
الر�صالة للقّدي�س )عب 11: 33 – 40، 12: 1 – 2(.

الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 4 من لوقا )لو 6: 1 - 10(.

18- الأحد 19 بعد العن�رصة: تذكار الر�صول لوقا الإجنيلي
اللحن 2 – الإيوثينا 8

للرجل"  "طوبى  الغروب:  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
ا�صتيخونات:   10 من�صك  �رشخت":  إليك  ا رّب  "يا  على  )كاملة(. 
)اللحن  للقيامة  كانني  للر�صول،  ذوك�صا  للر�صول،   4 للقيامة،   6
بلحن  للقيامة  كانني  للر�صول،  ذوك�صا  للقيامة،  الأبو�صتيخن:   .)2
إيّاك  "ا كانني  للر�صول،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات:  الذوك�صا. 

اأيّتها املتو�ّصطة". اخلتم بعبارة القيامة.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
للقيامة. الإفلوجيطارية والإيباكويي والأنافثمي والربوكيمنن للحن. 
إذ قد راأينا" وما يليها. القوانني: للقيامة  َحر: الإيوثينا 8، "ا اإجنيل ال�صَّ
له،  الكاث�صما  ثّم  للر�صول،  القنداق  الثالثة:  الأودية  بعد  وللر�صول. 
ذوك�صا كانني لل�صيّدة. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت للقيامة، 
الإك�صاب�صتالري:  فمي".  "اأفتح  الكاطافا�صيّات:  وال�صنك�صار. 
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للقيامة، للر�صول ولل�صيّدة. الإينو�س: 4 للقيامة، 4 للر�صول، ذوك�صا 
"اليوم  كربى.  ذوك�صولوجيا  الفائقة".  هي  "اأنت  كانني  للر�صول، 

�صار اخلال�س".
الر�صالة  امل�صيحينّي".  �صفيعة  "يا  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
للر�صول )كو 4: 5 – 18(. الإجنيل للر�صول )لو 10: 16 – 21(.

ار�س 19- الإثنني: تذكار النبي يوئيل، وال�صهيد اأوَّ
الر�صالة للنبي )اأع 2: 14 – 21(.

الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 5 من لوقا )لو 9: 18 - 22(.

جرا�صيمو�س  والقّدي�س  اأرتاميو�س،  ال�صهيد  تذكار  الثالثاء:   -20
النا�صك اجلديد

الر�صالة لل�صهيد )2 تي 2: 1 – 10(.
الإجنيل لل�صهيد )مت 11: 27 – 30(.

مارينا  والقّدي�صة  الكبري،  اإيالريّون  الباّر  اأبينا  تذكار  الأربعاء:   -21
التي من رايثو

الر�صالة للباّر )2 كو 9: 6 – 11(.
الإجنيل للباّر )لو 6: 17 – 23(.

22- اخلمي�س: تذكار القّدي�س اأفريكيو�س املعادل الر�صل، والقّدي�صني 
ال�صبعة الذين يف اأف�ص�س

الر�صالة للقّدي�س )عب 7: 26 – 28، 8: 1 - 2(.
الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 5 من لوقا )لو 9: 49 - 56(.

اأ�صاقفة  واأّول  الرّب  اأخي  الر�صول  يعقوب  تذكار  اجلمعة:   -23
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اأور�صليم
َحر ذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ

الر�صالة للر�صول )غل 1: 11 – 19(.
الإجنيل للر�صول )مت 13: 54 – 58(.

24- ال�صبت: تذكار ال�صهيد اأريثا )احلارث( ورفقته
الر�صالة للقّدي�س )عب 11: 33 – 40، 12: 1 – 2(.

الإجنيل للقّدي�س )لو 12: 32 – 40(.

مركيانو�س  ال�صهيدين  تذكار  العن�رصة:  بعد   20 الأحد   -25
ومرترييو�س، والقّدي�صة طابيثا الرحيمة التي اأقامها بطر�س

اللحن 3 – الإيوثينا 9
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 6 للقيامة، 4  على "يا رّب ا
لل�صهيدين، ذوك�صا لل�صهيدين، كانني للقيامة )اللحن 3(. الإي�صوذن. 
الربوكيمنن اليومّي. الأبو�صتيخن: للقيامة، ذوك�صا لل�صهيدين، كانني 
)اللحن  للقيامة  الطروباريّات:  الذوك�صا.  بلحن  القيامة  ثيوطوكيّة 
إّن ال�رشّ اخلفّي". اخلتم بعبارة القيامة. 3(، ذوك�صا لل�صهيدين، كانني "ا

َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
يليها.  وما  راأينا"  قد  إذ  "ا  ،9 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  للقيامة. 
لل�صهيدين  للقيامة،  الإك�صاب�صتالري:  "اأفتح فمي".  الكاطافا�صيّات: 
ولل�صيّدة. الإينو�س: للقيامة )اللحن 3(، ذوك�صا الإيوثينا 9، كانني 

"اأنت هي الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
يف القّدا�س الإلهّي، القنداق: "يا �صفيعة امل�صيحينّي". الر�صالة لالأحد 
20 بعد العن�رشة )غل 1: 11 – 19(. الإجنيل لالأحد 6 من لوقا )لو 
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.)39 - 27 :8

املفي�س  القّدي�س دميرتيو�س  ال�صهداء  العظيم يف  26- الإثنني: تذكار 
الطيب، والزلزلة العظيمة

غروب كبري و�َصَحر ممتاز
إليك �رشخت":  يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب، على "يا رّب ا
من�صك 6 ا�صتيخونات للقّدي�س، ذوك�صا للقّدي�س، كانني القطعة التابعة 
للقّدي�س.  القراءات:  اليومّي.  الربوكيمنن  الإي�صوذن.  للذوك�صا. 
الأبو�صتيخن: للزلزلة، ذوك�صا للقّدي�س، كانني ثيوطوكيّة القيامة بلحن 
للزلزلة. كانني  تعاد،  ذوك�صا  للقّدي�س،  الطروباريّات:  الذوك�صا. 
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
للقّدي�س. البوليئيليون. الكاث�صما الثالثة للقّدي�س. الأنافثمي: الأنديفونا 
الأوىل من اللحن الرابع "منذ �صبابي…"، الربوكيمنن "عجيب اهلل يف 
املزمور 50 )درًجا(، ذوك�صا  للقّدي�س،  َحر  ال�صَّ اإجنيل  قّدي�صيه…". 
والدة  "ب�صفاعات  كانني  وطلباته…"،  اجلهاد  الالب�س  "ب�صفاعات 
القوانني:  للقّدي�س.  الإيذيوميال  رحيم…":  "يا  وعلى  الإله…"، 
ذوك�صا  للقّدي�س،  الكاث�صما  الثالثة:  الأودية  بعد  وللزلزلة.  للقّدي�س 
للقّدي�س،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  ثيوطوكيّة.  كانني 
"لوالدة  على  فمي".  "اأفتح  الكاطافا�صيّات:  اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم 
الإله": "يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم". الإك�صاب�صتالري: للقّدي�س 
لل�صيّدة.  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقّدي�س،   4 الإينو�س:  وللزلزلة. 

ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للقّدي�س.
الر�صالة  امل�صيحينّي".  �صفيعة  "يا  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
للقّدي�س )2 تي 2: 1 – 10(. الإجنيل للقّدي�س )يو 15: 17 - 27، 

16: 1 – 2(. كينونيكون: "تذكار ال�صّديق".
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27- الثالثاء: تذكار ال�صهيد ن�صطر، والقّدي�صة بروكال امراأة بيالط�س
 ،3 –  1 )كو 1:  العن�رشة  بعد  الأ�صبوع 21  من  للثالثاء  الر�صالة 

.)11 – 6
الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 6 من لوقا )لو 11: 1 – 10(.

واأولدهما،  ونيونيال  ترنتيو�س  ال�صهداء  تذكار  الأربعاء:   -28
والقّدي�س ا�صتفانو�س ال�صابوي

:1 )كو  العن�رشة  بعد   21 الأ�صبوع  من  لالأربعاء   الر�صالة 
.)23 - 18

الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 6 من لوقا )لو 11: 9 - 13(.

ابراميو�س  والباّر  الروميّة،  اأن�صتا�صيّا  ال�صهيدة  تذكار  اخلمي�س:   -29
ومرمي ابنة اأخيه

 الر�صالة للخمي�س من الأ�صبوع 21 بعد العن�رشة )كو 1: 24 – 29،
.)1 :2

الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 6 من لوقا )لو 11: 14 - 23(.

اأخته، والر�صول  30- اجلمعة: تذكار ال�صهيدين زينوبيو�س وزينوبيا 
كالوبا

الر�صالة للجمعة من الأ�صبوع 21 بعد العن�رشة )كو 2: 1 - 7(.
الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 6 من لوقا )لو 11: 23 - 26(.

31- ال�صبت: تذكار الر�صول �صطا�صي�س ورفقته
:3 كو   2( العن�رشة  بعد   21 الأ�صبوع  من  لل�صبت   الر�صالة 

.)18 - 12
الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 6 من لوقا )لو 8: 16 - 21(.
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�سهر ت�سرين الثاين
اأّيامه.ثالثون.يوًما

�ساعات.نهاره.ع�سر.�ساعات،.�ساعات.ليله.اأربع.ع�سرة.�ساعة

وداميانو�س  قزما  القّدي�َصني  تذكار  العن�رصة:  بعد   21 الأحد   -1
املاقتَي الف�ّصة واأّمهما الباّرة ثيوذوتي، والباّر داود )اآفيا(

اللحن 4 – الإيوثينا 10
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 6 للقيامة، 4  على "يا رّب ا
للقّدي�َصني، ذوك�صا للقّدي�َصني، كانني للقيامة )اللحن 4(. الإي�صوذن. 
الربوكيمنن اليومّي. الأبو�صتيخن: للقيامة، ذوك�صا للقّدي�َصني، كانني 
)اللحن  للقيامة  الطروباريّات:  الذوك�صا.  بلحن  القيامة  ثيوطوكيّة 
4(، ذوك�صا للقّدي�َصني، كانني "يا من ُولد من البتول". اخلتم بعبارة 

القيامة.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  كاملعتاد.  يليها  وما  الإفلوجيطارية  للقيامة. 
فمي".  "اأفتح  الكاطافا�صيّات:  يليها.  وما  راأينا"  قد  إذ  "ا  ،10
الإك�صاب�صتالري: للقيامة، للقّدي�َصني، ولل�صيّدة. الإينو�س: 4 للقيامة، 
الفائقة".  هي  "اأنت  كانني   ،10 الإيوثينا  ذوك�صا  للقّدي�َصني،   4

ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
الر�صالة  امل�صيحينّي".  �صفيعة  "يا  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
للقّدي�َصني )1 كو 12: 27 – 31، 13: 1 – 8(. الإجنيل لالأحد 5 

من لوقا )لو 16: 19 - 31(.

2- الإثنني: تذكار ال�صهداء اأكينذينو�س ورفقته
الر�صالة لل�صهداء )عب 12: 1 – 10(.
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الإجنيل لل�صهداء )لو 21: 12 – 19(.

هيكل  وجتديد  ورفقته،  اأكب�صيما�س  ال�صهيد  تذكار  الثالثاء:   -3
القّدي�س جاورجيو�س يف اللد

َحر ذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ
الر�صالة للقّدي�س )اأف 2: 4 – 10(.
الإجنيل للقّدي�س )لو 12: 2 – 12(.

وال�صهيدين  الكبري،  إيوانيكيو�س  ا القّدي�س  تذكار  الأربعاء:   -4
نيكاندر�س اأ�صُقف مريا، وارميو�س الكاهن

الر�صالة للقّدي�س )2 كو 9: 6 – 11(.
الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 7 من لوقا )لو 11: 42 - 46(.

ابي�صتيمي،  وزوجته  غالكتيون  ال�صهيدين  تذكار  اخلمي�س:   -5
والقّدي�س ارما�س ورفقته

الر�صالة لل�صهيدين )عب 10: 32 – 38(.
 ،54 – الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 7 من لوقا )لو 11: 47 

.)1 :12

6- اجلمعة: تذكار القّدي�س بول�س املعرتف رئي�س اأ�صاقفة الق�صطنطينيّة
الر�صالة للقّدي�س )عب 8: 1 – 6(.

الإجنيل للقّدي�س )لو 12: 8 – 12(.

7- ال�صبت: تذكار ال�صهداء الثالثة والثالثني امل�صت�صهدين يف ملطية، 
والقّدي�س لعازر العجائبي

الر�صالة للقّدي�س )عب 11: 33 – 40، 12: 1 – 2(.
الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 7 من لوقا )لو 9: 1 - 6(.
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ميخائيل  املالئكة  لرئي�َصي  جامع  عيد  العن�رصة:  بعد   22 الأحد   -8
وجربائيل )غفرئيل( و�صائر الطغمات العادمي الأج�صاد

اللحن 5 – الإيوثينا 11
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 4 للقيامة، 6  على "يا رّب ا
للمالئكة، ذوك�صا للمالئكة، كانني للقيامة )اللحن 5(. الإي�صوذن. 
الربوكيمنن اليومّي. الأبو�صتيخن: للقيامة. ذوك�صا كانني للمالئكة. 
اخلفّي"  ال�رشّ  إّن  "ا كانني  للمالئكة،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات: 

)اللحن 4(. اخلتم بعبارة القيامة.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
البوليئيليون.  الثيوطوكيّة.  ثّم  للمالئكة  وقطعة  للقيامة  قطعة 
والكاث�صما الثالثة للمالئكة. الإفلوجيطارية وما يليها كاملعتاد للقيامة. 
إذ قد راأينا" وما يليها. القوانني: للقيامة  َحر: الإيوثينا 11، "ا اإجنيل ال�صَّ
وللمالئكة. بعد الأودية الثالثة: القنداق والبيت للقيامة، ثّم الكاث�صما 
ثّم  للمالئكة،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  للمالئكة. 
اإىل  ال�صيّدة  )لدخول  فمي"  "اأفتح  الكاطافا�صيّات:  ال�صنك�صار. 
الإينو�س:  ولل�صيّدة.  للمالئكة  للقيامة،  الإك�صاب�صتالري:  الهيكل(. 
4 للقيامة، 4 للمالئكة، ذوك�صا للمالئكة، كانني "اأنت هي الفائقة". 

ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س للعامل".
يف القّدا�س الإلهّي، القنداق: لدخول ال�صيّدة اإىل الهيكل. الر�صالة 
 :8 )لو  لوقا  من   7 لالأحد  الإجنيل   .)10  –  2  :2 )عب  للمالئكة 
"ال�صانع مالئكته  كينونيكون:  ال�صتئهال".  "بواجب   .)56 - 41

اأرواًحا". اخلتم بعبارة القيامة.
ويف  الهيكل،  اإىل  ال�صيّدة  دخول  كاطافا�صيّات  برتتيل  أ  نبدا اليوم  هذا  من  مالحظة:   *

إّن الهيكل الكلّّي النقاوة". القّدا�س القنداق للدخول "ا
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والباّرة  وبورفرييو�س،  اأوني�صيفور�س  ال�صهيدين  تذكار  الإثنني:   -9
اخلم�س،  املدن  اأ�صُقف  نكتاريو�س*  والقّدي�س  مطرونة، 

والقّدي�س يوحنّا الق�صري، والباّرة ثيوكتي�صتي
الر�صالة لل�صهيدين )عب 10: 32 – 38(.

،15  –  13  :12 )لو  لوقا  من   8 الأ�صبوع  من  لالإثنني   الإجنيل 
.)31 - 22

)راجع  به،  اخلا�ّصة  نكتاريو�س راجع كتاب اخلدمة  للقّدي�س  التعييد  متّ  إذا  ا * مالحظة: 
الر�صالة والإجنيل يف 6 كانون الأّول للقّدي�س نيقولو�س(.

10- الثالثاء: تذكار الر�صل اأوملبا�س وكوارتُ�س ورفقتهما، وال�صهيد 
اأوري�صتو�س، والقّدي�س اأر�صانيو�س* الكبادوكي

الر�صالة للر�صول )1 كو 4: 9 – 16(.
الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 8 من لوقا )لو 12: 42 – 48(.

أر�صانيو�س راجع كتاب اخلدمة اخلا�ّصة به. إذا متّ التعييد للقّدي�س ا * مالحظة: ا

11- الأربعاء: تذكار ال�صهداء مينا�س ورفقته، والقّدي�صة ا�صتفاني�س، 
والقّدي�س ثاوذور�س ال�صتوذيتي

الر�صالة لل�صهداء )2 كو 4: 6 – 15(.
الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 8 من لوقا )لو 12: 48 - 59(.

اأ�صاقفة  رئي�س  الرحيم  يوحنّا  القّدي�س  تذكار  اخلمي�س:   -12
ال�صكندريّة، والباّر نيل�س ال�صينائي
الر�صالة للقّدي�س )2 كو 9: 6 – 11(.
الإجنيل للقّدي�س )مت 5: 14 – 19(.

اأ�صاقفة  رئي�س  الفم  الذهبي  يوحنّا  القّدي�س  تذكار  اجلمعة:   -13
الق�صطنطينيّة
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غروب كبري و�َصَحر ممتاز
للرجل" "طوبى  الغروب:  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة   يف 

ا�صتيخونات    6 من�صك  �رشخت":  إليك  ا رّب  "يا  على  مزامري(.   3(
 .)6 )اللحن  للقيامة  ثيوطوكيّة  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقّدي�س، 
الأبو�صتيخن:  للقّدي�س.  القراءات  اليومّي.  الربوكيمنن  الإي�صوذن. 
الذوك�صا.  بلحن  لل�صيّدة  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقّدي�س، 
الطروباريّات: للقّدي�س، ذوك�صا تُعاد، كانني "يا من ولد من البتول" 

)اللحن 8(.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
الأنافثمي:  للقّدي�س.  الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون.  للقّدي�س. 
الربوكيمنن  �صبابي..."،  "منذ  الرابع  اللحن  من  الأوىل  الأنديفونا 
َحر: للقّدي�س، املزمور 50  إّن فمي يتكلّم باحلكمة...". اإجنيل ال�صَّ "ا
)درًجا(، ذوك�صا "اليوم تبتهج بالروح..."، كانني "ب�صفاعات والدة 
القوانني:  للقّدي�س.  الإيذيوميال  رحيم...":  "يا  وعلى  الإله..."، 
ذوك�صا  للقّدي�س،  الكاث�صما  الثالثة:  الأودية  بعد  وللقّدي�س.  لل�صيّدة 
للقّدي�س،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  ثيوطوكيّة.  كانني 
ثّم ال�صنك�صار اليومّي. الكاطافا�صيّات: "اأفتح فمي" )لدخول ال�صيّدة 
اإىل الهيكل(. على "لوالدة الإله": "يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم". 
الإك�صاب�صتالري: للقّدي�س ولل�صيّدة. الإينو�س: 4 للقّدي�س، ذوك�صا 
كربى.  ذوك�صولوجيا  الذوك�صا.  بلحن  لل�صيّدة  كانني  للقّدي�س، 

الطروباريّة: للقّدي�س.
يف القّدا�س الإلهّي، القنداق: لدخول ال�صيّدة اإىل الهيكل. الر�صالة 
للقّدي�س الإجنيل   .)2  –  1  :8  ،28  –  26  :7 )عب   للقّدي�س 

)يو 10: 9 – 16(. كينونيكون: "تذكار ال�صّديق...".

14- ال�صبت: تذكار الر�صول فيلبّ�س، والقّدي�س غريغوريو�س بالما�س
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َحر إي�صوذن يف الغروب، وذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ ا
الر�صالة للر�صول )1 كو 4: 9 – 16(.

الإجنيل للر�صول )يو 1: 44 – 52(.

15- الأحد 23 بعد العن�رصة: تذكار ال�صهداء غوريا�س و�صامونا�س 
واأفيف�س، بدء �صوم امليالد

اللحن 6 – الإيوثينا 1
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة، ا�صتيخونات: 6  إليك �رشخت": من�صك 10  ا رّب  "يا   على 
4 لل�صهداء، ذوك�صا لل�صهداء، كانني للقيامة )اللحن 6(. الأبو�صتيخن: 
للقيامة. ذوك�صا لل�صهداء، كانني ثيوطوكيّة القيامة بلحن الذوك�صا. 
اخلتم  ثيوطوكيّة.  كانني  لل�صهداء،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات: 

بعبارة القيامة.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
يليها.  وما  راأينا"  قد  إذ  "ا  ،1 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  للقيامة. 
الهيكل(.  اإىل  ال�صيّدة  )لدخول  فمي"  "اأفتح  الكاطافا�صيّات: 
للقيامة،  الإينو�س:  ولل�صيّدة.  لل�صهداء  للقيامة،  الإك�صاب�صتالري: 
ذوك�صا الإيوثينا 1، كانني "اأنت هي الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. 

"اليوم �صار اخلال�س للعامل".
يف القّدا�س الإلهّي، القنداق: لدخول ال�صيّدة اإىل الهيكل. الر�صالة 
لالأحد 23 بعد العن�رشة )اأف 2: 4 - 10(. الإجنيل لالأحد 8 من 

لوقا )لو 10: 25 – 37(.

16- الإثنني: تذكار الر�صول متّى الإجنيلي
َحر ذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ
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الر�صالة للر�صول )1 كو 4: 9 – 16(.
الإجنيل للر�صول )مت 9: 9 – 13(.

17- الثالثاء: تذكار القّدي�س غريغوريو�س العجائبي اأ�صُقف قي�رشيّة 
اجلديدة

الر�صالة للقّدي�س )1 كو 12: 7 – 11(.

الإجنيل للقّدي�س )مت 10: 1، 5 – 8(.

18- الأربعاء: تذكار ال�صهيدين بالطن ورومان�س
الر�صالة لل�صهيدين )2 تي 2: 1 – 10(.

الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 9 من لوقا )15: 1 - 10(.

19- اخلمي�س: تذكار النبي عوبديا، وال�صهيد برلعام
الر�صالة للخمي�س من الأ�صبوع 24 بعد العن�رشة )1 ت�س 4: 18، 

.)10 - 1 :5
الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 9 من لوقا )لو 16: 1 - 9(.

الهيكل[،  اإىل  ال�صيّدة  ]دخول  الدخول  عيد  تقدمة  اجلمعة:   -20
بروكل�س  والقّدي�س  البانيا�صي،  غريغوريو�س  القّدي�س  وتذكار 

بطريرك الق�صطنطينيّة
الر�صالة للقّدي�س )عب 7: 26 – 28، 8: 1 – 2(.

 ،18  –  15  :16 )لو  لوقا  من   9 الأ�صبوع  من  للجمعة  الإجنيل 
.)4 - 1 :17

21- ال�صبت: عيد دخول �صيّدتنا والدة الإله اإىل الهيكل
غروب كبري و�َصَحر ممتاز

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

)ثالثًا(.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
الأنديفونا  الأنافثمي:  للعيد.  الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون.  للعيد. 
الأوىل من اللحن الرابع "منذ �صبابي…"، الربوكيمنن "�صاأذكر ا�صمكيِ 
َحر للعيد، املزمور 50 )درًجا(،  يف كّل جيل وجيل…". اإجنيل ال�صَّ
ذوك�صا "اليوم الهيكل املتنّف�س…"، كانني تُعاد، وعلى "يا رحيم…": 
الثالثة:  الأودية  بعد  )القانونان(.  للعيد  القوانني:  للعيد.  الإيذيوميال 
الكاث�صما للعيد، ذوك�صا كانني تُعاد. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق 
للميالد.  الكاطافا�صيّات:  اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم  للعيد،  والبيت 
التعظيمات.  مع  للعيد  التا�صعة  الأودية  قانونا  الإله":  "لوالدة  على 
كانني  ذوك�صا  للعيد،   4 الإينو�س:  )ثالثًا(.  للعيد  الإك�صاب�صتالري: 

للعيد. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للعيد.
ة":  يف القّدا�س الإلهّي، القنداق: للعيد. الر�صالة للعيد )عب 9: 1 – 7(. الإجنيل للعيد )لو 10: 38 - 42، 11: 27 – 28(. على "خا�صّ

تا�صعة العيد. كينونيكون: "كاأ�س اخلال�س اأقبل…". "قد نظرنا".
* مالحظة: من هذا اليوم نبتدئ برتتيل كاطافا�صيّات امليالد.

ورفقته،  فيليمن  الر�صول  تذكار  العن�رصة:  بعد   24 الأحد   -22
وال�صهيدة كيكيليّا ومن معها

اللحن 7 - الإيوثينا 2
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة،  ا�صتيخونات: 6  إليك �رشخت": من�صك 10  ا رّب  "يا  على 
للقيامة كانني  للدخول،  ذوك�صا  اليوميّة(،  )القطع  للدخول   4 
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كانني  ذوك�صا  للقيامة،  الأبو�صتيخن:  الإي�صوذن.   .)7 )اللحن 
للدخول )اليوميّة(. الطروباريّات: للقيامة، ذوك�صا كانني للدخول. 

اخلتم بعبارة القيامة.
كانني  تُعاد،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروبارياّت:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
)اليوميّة(.  للعيد  كانني  وكّل  للقيامة،  الكاث�صماطات:  للدخول. 
إذ قد  َحر: الإيوثينا 2، "ا الإفلوجيطارية وما يليها كاملعتاد. اإجنيل ال�صَّ
الأودية  بعد  الثان.  العيد  وقانون  للقيامة  القوانني:  يليها.  راأينا" وما 
الثالثة: الكاث�صما له. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت للقيامة، 
للقيامة  الإك�صاب�صتالري:  للميالد.  الكاطافا�صيّات:  ال�صنك�صار.  ثّم 
ذوك�صا  اليوميّة(،  )القطع  للعيد   4 للقيامة،   4 الإينو�س:  وللعيد. 
"اليوم  الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى.  "اأنت هي  الإيوثينا 2، كانني 

�صار اخلال�س".
يف القّدا�س الإلهّي، القنداق: لدخول ال�صيّدة اإىل الهيكل. الر�صالة 
لوقا الإجنيل 9 من  )اأف 2: 14 - 22(.  العن�رشة  بعد   لالأحد 24 

)لو 12: 16 - 21(.

إيقونيّة، والقّدي�س  23- الإثنني: تذكار القّدي�س اأمفيلوخيو�س اأ�صُقف ا
غريغوريو�س اأ�صُقف اأكراغندينون

الر�صالة للقّدي�س )عب 13: 7 – 16(.
الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 10 من لوقا )لو 17: 20 - 25(.

وبطر�س  رومية  بابا  كليمن�صو�س  ال�صهيدين  تذكار  الثالثاء:   -24
بطريرك الإ�صكندريّة

الر�صالة لل�صهيدين )يف 3: 20 – 21، 4: 1 – 3(.
الإجنيل لل�صهيدين )يو 15: 17 – 27، 16: 1 – 2(.
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يف  العظيمة  القّدي�صة  وتذكار  الدخول،  عيد  وداع  الأربعاء:   -25
ال�صهيدات كاترينا عرو�س امل�صيح، وال�صهيد مركوريو�س

غروب كبري و�َصَحر ممتاز
للرجل" "طوبى  الغروب:  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة   يف 
إليك �رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات: 3 للعيد،  )3 مزامري(. على "يا رّب ا
3 للقّدي�صة، ذوك�صا للقّدي�صة، كانني للعيد. الإي�صوذن. الربوكيمنن 
للقّدي�صة،  للعيد، ذوك�صا  الأبو�صتيخن:  للقّدي�صة.  القراءات  اليومّي. 
للعيد. كانني  للقّدي�صة،  ذوك�صا  للعيد،  الطروباريّات:  للعيد.  كانني 
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
للقّدي�صة،  الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون.  للعيد.  كانني  للقّدي�صة، 
"منذ  الرابع  اللحن  من  الأوىل  الأنديفونا  الأنافثمي:  للعيد.  كانني 
َحر:  �صبابي..."، الربوكيمنن "عجيب اهلل يف قّدي�صيه...". اإجنيل ال�صَّ
الالب�صة  "ب�صفاعات  ذوك�صا  )درًجا(،   50 املزمور  للقّدي�صة. 
"يا  الإله..."، وعلى  والدة  "ب�صفاعات  اجلهاد وطلباتها..."، كانني 
بعد  وللقّدي�صة.  للعيد  القوانني:  للقّدي�صة.  الإيذيوميال  رحيم...": 
للعيد.  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقّدي�صة،  الكاث�صما  الثالثة:  الأودية 
ال�صنك�صار  ثّم  للقّدي�صة،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد 
اليومّي. الكاطافا�صيّات: للميالد. على "لوالدة الإله": قانونا الأودية 
للقّدي�صة وللقّدي�س  الإك�صاب�صتالري:  التعظيمات.  للعيد مع  التا�صعة 
كانني  للقّدي�صة،  ذوك�صا  للقّدي�صة،   3 للعيد،   3 الإينو�س:  وللعيد. 

للعيد. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للعيد.
للقّدي�صة الر�صالة  للعيد.  ال��ق��ن��داق:  الإلــهــّي،  الــقــّدا�ــس  42  يف   :5 )مر  للقّدي�صة  الإجنيل   .)5  –  1  :4  ،29  –  23  :3 )غل 

"كاأ�س اخلال�س  العيد. كينونيكون:  تا�صعة  ة":  "خا�صّ – 34(. على 
اأقبل...". "قد نظرنا".
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األيبيو�س العامودي ونيكن امل�صتتيب،  الباّرين  26- اخلمي�س: تذكار 
والباّر اأكاكيو�س

الر�صالة للباّر األيبيو�س )2 كو 4: 6 – 15(.
الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 10 من لوقا )لو 18: 31 - 34(.

27- اجلمعة: تذكار ال�صهيد يعقوب الفار�صي املقّطع
الر�صالة لل�صهيد )2 تي 2: 1 – 10(.

الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 10 من لوقا )لو 19: 12 - 28(.
كتاب  بح�صب  اخلدمة  تكون  يعقوب،  للقّدي�س  َّد  يُعي كان  إذا  ا

خدمته، وت�صبح الر�صالة والإجنيل لل�صهيد.

إيريرنُخ�س 28- ال�صبت: تذكار ال�صهيد ا�صتفانو�س اجلديد، وال�صهيد ا
الر�صالة للقّدي�س )2 تي 1: 8 – 18(.

الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 10 من لوقا )لو 10: 19 - 21(.

بارامونو�س  ال�صهيدين  تذكار  العن�رصة:  بعد   25 الأحد   -29
وفيلومان�س

اللحن 8 – الإيوثينا 3
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة،  ا�صتيخونات: 7  إليك �رشخت": من�صك 10  ا رّب  "يا  على 
الإي�صوذن.   .)8 )اللحن  للقيامة  كانني  ذوك�صا  لل�صهيدين،   3
كانني  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات:  للقيامة.  الأبو�صتيخن: 

ثيوطوكيّة. اخلتم بعبارة القيامة.
كانني  تُعاد،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
يليها  وما  الإفلوجيطارية  للقيامة.  الكاث�صماطات:  ثيوطوكيّة. 
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يليها.  وما  راأينا"  قد  "اإذ   ،3 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اجنيل  كاملعتاد. 
ولل�صيّدة.  للقيامة  الإك�صاب�صتالري:  للميالد.  الكاطافا�صيّات: 
الإينو�س: للقيامة )اللحن 8(، ذوك�صا الإيوثينا 3، كانني "اأنت هي 

الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
العذراء...".  "اليوم  امليالد  لتقدمة  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
لالأحد  الإجنيل   .)7 – العن�رشة )اف 4: 1  بعد  الر�صالة لالأحد 25 

13 من لوقا )لو 18: 18 - 27(.

30- الإثنني: تذكار الر�صول اأندراو�س املدعّو اأّول
غروب كبري و�َصَحر ممتاز

إليك  ا رّب  "يا  على  الغروب،  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
�رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات للر�صول، ذوك�صا للر�صول، كانني 
الإي�صوذن.  م�رشوًرا".  تهلّل  ا�صعيا  "يا  للذوك�صا  التابعة  القطعة 
للر�صول،  الأبو�صتيخن:  للر�صول.  القراءات:  اليومّي.  الربوكيمنن 
ذوك�صا للر�صول، كانني القطعة التابعة للذوك�صا "قُْل لنا يا يو�صف". 
منذ  اخلفّي  ال�رشّ  إّن  "ا كانني  تُعاد،  ذوك�صا  للر�صول،  الطروباريّات: 

الدهور" )اللحن 4(.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
للر�صول. البوليئيليون. الكاث�صما الثالثة للر�صول. الأنافثمي: الأنديفونا 
الأوىل من اللحن الرابع "منذ �صبابي..."، الربوكيمنن "اإىل كّل الأر�س 
)درًجا(،   50 املزمور  للر�صول،  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  منطقه...".  خرج 
والدة  "ب�صفاعات  كانني  ر�صوليَِك وطلباته..."،  "ب�صفاعات  ذوك�صا 
القوانني:  للر�صول.  الإيذيوميال  رحيم...":  "يا  وعلى  الإله..."، 
بعد  للر�صول.  الكاث�صما  الثالثة:  الأودية  بعد  وللر�صول.  لل�صيّدة 
اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم  للر�صول،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية 
من  اأكرم  من هي  "يا  الإله":  "لوالدة  على  للميالد.  الكاطافا�صيّات: 
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للر�صول، ولل�صيّدة.  للر�صول، واأي�ًصا  ال�صريوبيم". الإك�صاب�صتالري: 
الإينو�س: 4 للر�صول، ذوك�صا للر�صول، كانني القطعة التابعة للذوك�صا 
"تقبّلي يا بيت حلم...". ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للر�صول.
للر�صول الر�صالة  امليالد.  لتقدمة  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  51(.  يف   –  35  :1 )يو  للر�صول  الإجنيل   .)16  –  9  :4 كو   1(

كينونيكون: "اإىل كّل الأر�س خرج منطقه...".
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�سهر كانون الأّول
اأّيامه.واحد.وثالثون

�ساعات.نهاره.ت�سع.�ساعات،.�ساعات.ليله.خم�س.ع�سرة.�ساعة

1- الثالثاء: تذكار النبي ناحوم، والقّدي�س فيالريت الرحوم
الر�صالة للنبّي )1 كو 14: 20 – 25(.

الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 11 من لوقا )لو 19: 45 – 48(.

2- الأربعاء: تذكار النبي حبقوق، والقّدي�س بورفرييو�س الرائي
الر�صالة للنبي )رو 11: 2 – 12(.

الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 11 من لوقا )لو 20: 1 - 8(.
إذا اأردت التعييد للقّدي�س بورفرييو�س، )لحظ كتاب خدمته(. ا

3- اخلمي�س: تذكار النبي �صوفُنيا
الر�صالة للنبي )رو 10: 11 – 21، 11: 1 - 2(.

الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 11 من لوقا )لو 20: 9 - 18(.

يوحنّا  والباّر  بربارة،  ال�صهيدات  يف  العظيمة  تذكار  اجلمعة:   -4
الدم�صقي

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

الإجنيل للقّدي�صة )مر 5: 24 – 34(.
للقّدي�صة  الر�صالة  ترتّل  عندها  الدم�صقي،  يوحنّا  البارّ  ا�صم  على  الكني�صة  كانت  إذا  ا  *
أّن  ا مبا  اليوم،  هذا  يف  الأف�صل  من  الأحوال،  كّل  ويف  للبارّ.  والإجنيل 
وللبارّ،  للقّدي�صة  ر�صالتان  تُتلى  أن  ا معًا،  كني�صتنا  يف  لهما  َّد  يعي القّدي�َصني 
أمّا ذوك�صا الإينو�س فتكون بح�صب الكني�صة،  ا واإجنيالن للقّدي�صة وللبارّ. 
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إمّا للبارّ. وكذلك الطروباريّة يف نهاية الذوك�صولوجيا. إمّا للقّدي�صة وا ا

وال�صهيد  باهلل،  املتو�ّصح  املتقّد�س  �صابا  القّدي�س  تذكار  ال�صبت:   -5
اأن�صتا�صيو�س

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

للقّدي�س، ذوك�صا تُعاد، كانني "يا من ُولد من البتول" )اللحن 8(.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
الأنافثمي:  للقّدي�س.  الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون.  للقّدي�س. 
الربوكيمنن  �صبابي…"،  "منذ  الرابع  اللحن  من  الأوىل  الأنديفونا 
َحر للقّدي�س، املزمور 50  "كرمي لدى الرّب موت باّره…". اإجنيل ال�صَّ
"ب�صفاعات  بارَِّك وطلباته…"، كانني  "ب�صفاعات  )درًجا(، ذوك�صا 
والدة الإله…"، وعلى "يا رحيم…": الإيذيوميال للقّدي�س. القوانني: 
ذوك�صا  للقّدي�س،  الكاث�صما  الثالثة:  الأودية  بعد  وللقّدي�س.  لل�صيّدة 
للقّدي�س،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  ثيوطوكيّة.  كانني 
ثّم ال�صنك�صار اليومّي. الكاطافا�صيّات: للميالد. على "لوالدة الإله": 
للقّدي�س  الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم…".  من  اأكرم  هي  من  "يا 
)قطعتان( ولل�صيّدة. الإينو�س: 4 للقّدي�س، ذوك�صا للقّدي�س، كانني 
الطروباريّة:  كربى.  ذوك�صولوجيا  الذوك�صا(.  )بلحن  لل�صيّدة 

للقّدي�س.
يف القّدا�س الإلهّي، القنداق: لتقدمة امليالد. الر�صالة للقّدي�س )غل 
 5: 22 - 26 ، 6: 1 – 2(. الإجنيل للقّدي�س )مت 11: 27 - 30 (.
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كينونيكون: "تذكار ال�صّديق…". 

العجائبي  نيقولو�س  القّدي�س  تذكار  العن�رصة:  بعد   26 الأحد   -6
اأ�صُقف مرياليكيّة

اللحن 1 – الإيوثينا 4
 يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 4 للقيامة، 6  على "يا رّب ا
الإي�صوذن.   .)1 )اللحن  للقيامة  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقّدي�س، 
الربوكيمنن اليومّي. القراءات للقّدي�س. الأبو�صتيخن: للقيامة، ذوك�صا 
الطروباريّات:  الذوك�صا.  بلحن  القيامة  ثيوطوكيّة  كانني  للقّدي�س، 

إّن ال�رشّ اخلفّي" )اللحن 4(. للقيامة، ذوك�صا للقّدي�س، كانني "ا
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
وما  الإفلوجيطارية  للقّدي�س.  الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون.  للقيامة. 
يليها.  وما  راأينا"  قد  إذ  "ا  .4 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  كاملعتاد.  يليها 
والبيت  القنداق  الثالثة:  الأودية  بعد  وللقّدي�س.  للقيامة  القوانني: 
للقيامة، ثّم الكاث�صما للقّدي�س. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت 
الإك�صاب�صتالري:  للميالد.  الكاطافا�صيّات:  وال�صنك�صار.  للقّدي�س، 
،)1 )اللحن  للقيامة   4 الإينو�س:  ولل�صيّدة.  للقّدي�س    للقيامة، 

4 للقّدي�س، ذوك�صا للقّدي�س، كانني "اأنت هي الفائقة". ذوك�صولوجيا 
كربى. "اليوم �صار اخلال�س".

يف القّدا�س الإلهّي، القنداق: لتقدمة امليالد. الر�صالة للقّدي�س )عب 
13: 17 - 21(. الإجنيل لالأحد 10 من لوقا )لو 13: 10 – 17(. 

كينونيكون: "تذكار ال�صّديق…".

والقّدي�س  ميالن،  اأ�صُقف  اأمربو�صيو�س  القّدي�س  تذكار  الإثنني:   -7
عّمون اأ�صُقف نيطريّا
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الر�صالة للقّدي�س )2 ت�س 2: 13 – 16، 3: 1 – 5(.
الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 12 من لوقا )لو 20: 27 - 44(.

8- الثالثاء: تذكار الباّر بتابيو�س امل�رشي
الر�صالة للباّر )2 ت�س 2: 13 – 16، 3: 1 – 5(.

الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 12 من لوقا )لو 21: 12 – 19(.

وتذكار  الإله،  جّدة  حنّة  القّدي�صة  حبل  تذكار  الأربعاء:   -9
التجديدات، والقّدي�صة حنّة اأّم �صموئيل النبي

َحر إي�صوذن يف الغروب، وذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ ا
الر�صالة للقّدي�صة )غل 4: 22 – 27(.
الإجنيل للقدي�صة )لو 8: 16 – 21(.

ال�صوت،  الرخيم  مينا  ال�صهداء  القّدي�صني  تذكار  اخلمي�س:   -10
وارموجانُ�س، وافغرافُ�س

الر�صالة للقّدي�س )اأف 6: 10 – 17(.
الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 12 من لوقا )لو 21: 28 - 33(.

العامودي،  ولوقا  العامودي،  دانيال  الباّر  تذكار  اجلمعة:   -11
وال�صهيد بر�صابا

الر�صالة للباّر )غل 5: 22 – 26، 6: 1 – 2(.
الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 12 من لوقا )لو 21: 37 – 38، 

.)8 - 1 :22

12- ال�صبت: تذكار القّدي�س ا�صبرييدنُ�س العجائبي اأ�صُقف ترمييثو�س
غروب كبري و�َصَحر ممتاز
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للرجل" "طوبى  الغروب:  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة   يف 
ا�صتيخونات   6 من�صك  �رشخت":  إليك  ا رّب  "يا  على  مزامري(.   3(
 .)6 )اللحن  امليالد  لتقدمة  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقّدي�س، 
الأبو�صتيخن:  للقّدي�س.  القراءات  اليومّي.  والربوكيمنن  الإي�صوذن 
الطروباريّات:  امليالد.  لتقدمة  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقّدي�س، 

إّن جربائيل مَلّا تفّوه" )اللحن 1(. للقّدي�س، ذوك�صا تُعاد، كانني "ا
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
"منذ  الرابع  اللحن  من  الأوىل  الأنديفونا  الأنافثمي:  للقّدي�س. 
اإجنيل  باحلكمة…".  يتكلّم  فمي  إّن  "ا الربوكيمنن  �صبابي…"، 
رئي�س  "ب�صفاعات  ذوك�صا  )درًجا(،   50 املزمور  للقّدي�س،  َحر  ال�صَّ
"يا  وعلى  الإله…"،  والدة  "ب�صفاعات  كانني  وطلباته…"،  الكهنة 
بعد  وللقّدي�س.  لل�صيّدة  القوانني:  للقّدي�س.  الإيذيوميال  رحيم…": 
الأودية الثالثة: الكاث�صما للقّدي�س، ذوك�صا كانني لتقدمة امليالد. بعد 
اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم  للقّدي�س،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية 
من  اأكرم  من هي  "يا  الإله":  "لوالدة  على  للميالد.  الكاطافا�صيّات: 
ولل�صيّدة.  )قطعتان(  للقّدي�س  الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم…". 
)بلحن  لل�صيّدة  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقّدي�س،   4 الإينو�س: 

الذوك�صا(. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للقّدي�س.
العذراء...".  "اليوم  امليالد  لتقدمة  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
للقّدي�س الإجن��ي��ل   .)19  –  8  :5 )اأف  للقّدي�س   ال��ر���ص��ال��ة 

)يو 10: 9 – 16(. كينونيكون: "تذكار ال�صّديق...".

اف�صرتاتيو�س  ال�صهداء اخلم�صة  تذكار  القّدي�صني:  الأجداد  اأحد   -13
ورفقته، وال�صهيدة لوكيّا البتول

اللحن 2 – الإيوثينا 5
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
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للقيامة،  ا�صتيخونات: 6  إليك �رشخت": من�صك 10  ا رّب  "يا  على 
4 لالأجداد، ذوك�صا لالأجداد، كانني للقيامة )اللحن 2(. الإي�صوذن 
والربوكيمنن اليومّي. الأبو�صتيخن: للقيامة، ذوك�صا لالأجداد، كانني 
للقيامة،  الطروباريّات:   ." حبلتيِ "لقد  للذوك�صا  التابعة  القطعة 

ذوك�صا كانني لالأجداد. اخلتم بعبارة القيامة.
كانني  تُعاد،  ذوك�صا  للقيامة،  الطروباريّات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
إذ  "ا  ،5 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ اجنيل  للقيامة.  الكاث�صماطات:  لالأجداد. 
قد راأينا" وما يليها. القوانني: للقيامة ولالأجداد. بعد الأودية الثالثة: 
الأودية  بعد  للقيامة.  والبيت  القنداق  وثّم  لالأجداد،  الإيباكويي 
ال�صاد�صة: القنداق والبيت لالأجداد، ال�صنك�صار اليومّي وثّم لالأجداد. 
لالأجداد  للقيامة،  الإك�صاب�صتالري:  للميالد.  الكاطافا�صيّات: 
ولل�صيّدة. الإينو�س: 4 للقيامة، 4 لالأجداد، ذوك�صا لالأجداد، كانني 

"اأنت هي الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
لالأجداد  الر�صالة  امليالد.  تقدمة  القنداق:  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
لالأجداد  الإجنيل   .)11  –  4  :3 )كو  العن�رشة(  بعد   29 )الأحد 

)الأحد 11 من لوقا( )لو 14: 16 – 24(.

14- الإثنني: تذكار ال�صهداء ثري�ص�س ورفقته
الر�صالة لل�صهداء )اأف 6: 10 – 17(.

الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 13 من لوقا )مر 8: 11 - 21(.

15- الثالثاء: تذكار ال�صهيد يف الكهنة اآلفثاريو�س واأّمه اأنثيَّا
َحر ذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ

الر�صالة لل�صهيد )2 تي 1: 8 – 18(.
الإجنيل لل�صهيد )مر 2: 23 – 28، 3: 1 – 2(.
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16- الأربعاء: تذكار النبي حّجي، والقّدي�صة ثيوفان امللكة العجائبيّة
الر�صالة لالأربعاء من الأ�صبوع 28 بعد العن�رشة )2 تي 4: 9 - 22(.

الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 13 من لوقا )مر 8: 30 - 34(.

القّدي�صني،  الثالثة  والفتية  النبي  دانيال  النبي  تذكار  اخلمي�س:   -17
ِّنة إي والقّدي�س ديوني�صيو�س اأ�صُقف ا

الر�صالة للنبي )عب 11: 33 – 40، 12: 1 – 2(.
الإجنيل للنبي )لو 11: 47 – 54(.

والقّدي�س  ورفقته،  �صاب�صتيانو�س  ال�صهيد  تذكار  اجلمعة:   -18
موذ�صتُ�س اأ�صُقف اأور�صليم

الر�صالة للجمعة من الأ�صبوع 28 بعد العن�رشة )تي 1: 15 – 16، 
.)10 - 1 :2

الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 13 من لوقا )مر 9: 33 - 41(.

19- ال�صبت قبل امليالد: تذكار ال�صهيد بونيفاتيو�س، واأغليّة الروميّة
الر�صالة لل�صبت قبل عيد امليالد )غل 3: 8 – 12(.

الإجنيل لل�صبت قبل عيد امليالد )لو 13: 19 – 29(.

20- الأحد قبل عيد ميالد امل�صيح )اأحد الن�صبة(: تذكار الآباء وجميع 
يو�صف خطيب مرمي  اإىل  اآدم  الدهر من  اأر�صوا اهلل منذ  الذين 
لوقا  اأوردها  كما  الأجيال  اأن�صاب  بح�صب  القدا�صة،  الفائقة 
الأنبياء  وتذكار  تاريخي،  ن�صٍق  على  الإجنيلي  ومتّى  الإجنيلي 
القّدي�صني،  الثالثة  والفتية  النبي  دانيال  �صيّما  ول  والنبيّات 
واأي�صاً تذكار القّدي�س اإغناطيو�س املتو�ّصح باهلل اأ�صُقف اأنطاكية 

مدينة اهلل العظمى
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اللحن 3 – الإيوثينا 6
للرجل  "طوبى  الغروب:  مزمور  بعد  الكربى،  الغروب  يف �صالة 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 4  )كاملة(. على "يا رّب ا
رجل  دانيال  إّن  ا الرّب  "اأيّها  ذوك�صا  لالآباء،   3 للتقدمة،   3 للقيامة، 
لالآباء.  القراءات  الإي�صوذن.  )اللحن 3(.  للقيامة  كانني  الرغائب"، 
الأبو�صتيخن: للقيامة، ذوك�صا لالآباء، كانني للتقدمة. الطروباريّات: 
إ�صتعّدي يا بيت حلم". اخلتم  للقيامة، ذوك�صا لالآباء، كانني للتقدمة "ا

بعبارة القيامة.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
ال�صغرى  الطلبة  احلايل(.  ال�صهر   24( للتقدمة  والكانني  للقيامة، 
َحر: الإيوثينا  والإعالن. الإفلوجيطارية وما يليها كاملعتاد. اإجنيل ال�صَّ
بعد  )فقط(.  ولالآباء  للقيامة  القوانني:  يليها.  وما  راأينا"  قد  إذ  "ا  ،6
بعد  للقيامة.  والبيت  القنداق  لالآباء،  الإيباكويي  الثالثة:  الأودية 
اليومّي  ال�صنك�صار  للتقدمة.  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية 
ولالآباء  للقيامة  الإك�صاب�صتالري:  للميالد.  الكاطافا�صيّات:  ولالآباء. 
وللتقدمة. الإينو�س: 4 للقيامة، 4 لالآباء، ذوك�صا لالآباء، كانني "اأنت 

هي الفائقة"، ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
يف القّدا�س الإلهّي، القنداق: تقدمة امليالد. الر�صالة لالأحد قبل عيد 
ميالد امل�صيح )عب 11: 9 – 10، 32 – 40(. الإجنيل لالأحد الذي 
قبل عيد ميالد امل�صيح )مت 1: 1 – 25(. الكينونيكون: "�صبّحوا 

الرّب من ال�صموات".
* يف �صالة النوم نبتدئ برتتيل قانون �صالة النوم للتقدمة بعد "بواجب ال�صتئهال"، كما 

يف كّل يوم حتّى م�صاء 23 من ال�صهر احلايل.

21- الإثنني: تذكار ال�ّصهيدة يوليان وثامي�صتوكالو�س
الر�صالة لالإثنني من الأ�صبوع 29 بعد العن�رشة )عب 3: 5 – 11، 
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.)19 - 17
الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 14 من لوقا )مر 9: 42 – 50، 10: 1(.

22- الثالثاء: تذكار ال�صهيدة ال�صافية اأنا�صتا�صيّا
الر�صالة لل�صهيدة )غل 3: 23 – 29، 4: 1 – 5(.

الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 14 من لوقا )مر 10: 2 – 12(.

23- الأربعاء: اأي�ًصا تذكار ال�صهداء الع�رشة امل�صت�صهدين يف كريت
 الر�صالة لالأربعاء من الأ�صبوع 29 بعد العن�رشة )عب 5: 11 – 14،

.)8 – 1 :6
الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 14 من لوقا )مر 10: 11 - 16(.

24- اخلمي�س: باراموان ميالد امل�صيح، وتذكار ال�صهيدة يف الباّرات 
اأفجانيا

ح�صب  وال�صاد�صة  والثالثة  الأوىل  ال�صاعة  الكبرية،  ال�صاعات 
ترتيبها. ي�صري التبخري عند ترتيل القطع يف ال�صاعات: الثالثة وال�صاد�صة 

والتا�صعة. ويقراأ الكاهُن الإجنيَل يف الباب امللوكي.
يف ال�صاعة التا�صعة، بعد ترتيل الإيذيوميالت وعند الذوك�صا كانني 
ياأتي املرتّل اإىل و�صط الكني�صة، ويتلو: "اليوم يولد من البتول" بلحن 
الر�صالة.  النبوءة.  باملناوبة.  املرتّلون جملًة جملًة  يرتّلها  ثّم  الر�صائل، 

الإجنيل. وبقيّة ال�صاعة. املكارزمي. )َدْرًجا(. ثّم اخلتم.
الكبري،  با�صيليو�س  القّدي�س  قّدا�س  الكربى،  الغروب  �صالة  يف 
إليك  ا "يا رّب  الغروب، على  بعد مزمور  "مباركة مملكة الآب...". 
للعيد.  كانني  ذوك�صا  للعيد،  ا�صتيخونات   6 من�صك  �رشخت": 
ترتيل  القراءات.  )ترتياًل(.  بهيًّا"  نوًرا  "يا  بالإجنيل.  الإي�صوذن 
الرّب  اإىل  الثامنة:  القراءة  بعد  ال�صتيخونات.  مع  الطروباريّات 
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الرتي�صاجيون  إلهنا...".  ا يا  اأنت  قّدو�ٌس  "لأنّك  والإعالن  نطلب"، 
الإجنيل   .)12  –  1  :1 )عب  امل�صاء  ل�صالة  الر�صالة  اهلل".  "قّدو�ٌس 
ل�صالة امل�صاء اأو يف القّدا�س )لو 2: 1 – 20(. وباقي خدمة القّدا�س 
من  الرّب  "�صبّحوا  كينونيكون:  الكبري.  با�صيليو�س  للقّدي�س  الإلهّي 

ال�صموات". "قد نظرنا". اخلتم بعبارة عيد ميالد امل�صيح.

إلهنا وخملّ�صنا ي�صوع امل�صيح باجل�صد 25- اجلمعة: ميالد ربّنا وا
إذا كانت تُقام �صهرانيّة، تكون اخلدمة على ال�صكل الآتي: ا

اهلل  بتبارك  َدْرًجا  كالعادة  الكاهن  يبتدئ  الوقت،  يحني  عندما 
وما بعدها. ومن ثّم تُتلى �صالة النوم الكربى )اأي ل نُرتِّل: معنا هو 
اهلل"(، لأّن يوم البارامون هو يوم �صوم كال�صوم الكبري. وعو�ًصا من 
نقول  بعدها،  وما  الإله..."،  امل�صيح  اأيّها  عينّي  "اأنر  الطروباريّات: 
َدْرًجا طروباريّة امليالد. واأي�ًصا بدًل من اخل�صوعيّات: "ارحمنا يا رّب 
"قّدو�س  اأي بعد  القّوات"،  "يا رّب  اإىل:  اأن ي�صل  ارحمنا..." وقبل 
الليتني،  برتتيل  نبتدئ  بل  القّوات"،  رّب  "يا  نرتّل:  ل  هناك  اهلل"، 
وي�صري الزيّاح بالأيقونة، وتُعمل خدمة الليتني. ومن ثّم الأبو�صتيخن 
الذي تُرك يف الغروب يُرتَّل. وبعده: "الآن تطلق عبدك". طروباريّة 
ثّم  يليها. ومن  العيد )3 مّرات(، وي�صري ك�رش اخلبزات اخلم�س وما 

َحر وبقيّة ال�صهرانيّة. �صالة ال�صَّ
إليها اآنًفا، اأي �صالة  إذا مل يكن �صهرانيّة، تُقام هذه اخلدمة امل�صار ا وا
النوم الكربى، ومن ثّم بقيّة �صالة الغروب، وك�رش اخلبزات اخلم�س 
بعد الليتني، اأو يف نهاية الغروب، وي�صري احلّل يف م�صاء يوم العيد، اأي 

اخلمي�س م�صاءً.
الكاث�صماطات:  )ثالثًا(.  للعيد  الطروباريّات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
للعيد.  الثالثة  الكاث�صما  ثّم  البوليئيليون،  للعيد،  والثانية  الأوىل 
للعيد،  َحر:  ال�صَّ اإجنيل  للعيد.  �صبابي"، والربوكيمنن  "منذ  الأنافثمي: 
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205 �صهر كانون الأّول

املزمور 50 )درًجا(، ثّم ذوك�صا "اليوم الربايا قاطبة..."، كانني تُعاد، 
دون  من  العيد  قانونا  القوانني:  العيد.  إيذيوميال  ا رحيم":  "يا  وعلى 
ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  الإيباكويي.  الثالثة:  الأودية  بعد  ا�صتيخن. 
للعيد  الكاطافا�صيّات:  ال�صنك�صار.  ثّم  للعيد،  والبيت  القنداق 
التا�صعة للعيد مع تعظيماتها.  "لوالدة الإله": الأودية  مزدوجة. على 
للعيد،  للعيد، ذوك�صا  الإينو�س: 4  للعيد )ثالثًا(.  الإك�صاب�صتالري: 

كانني للعيد، ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة للعيد.
الفم.  الذهبّي  يوحنّا  القّدي�س  قّدا�س  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
قبل كوكب  البطن  "من  للعيد  الإي�صوذيكون:  للعيد.  الأنديفونات: 
"اأنتم  الرتي�صاجيون:  من  وعو�ًصا  للعيد.  القنداق:  ال�صبح...". 
– 7(. الإجنيل للعيد  الذين بامل�صيح...". الر�صالة للعيد )غل 4:  4 

"عظمي  الأوىل:  العيد  تا�صعة  ة":  "خا�صّ على   .)12 –  1 )مت 2: 
فداء  الرّب  اأر�صل  "لقد  كينونيكون:  اأ�صاهد...".  إنّني  ا نف�صي...  يا 
نظرنا":  "قد  من  �صعبك"، وعو�ًصا  رّب  يا  "خلّ�س  بعد  ل�صعبه...". 

طروباريّة العيد. اخلتم بعبارة العيد.

26- ال�صبت: عيد جامع لوالدة الإله، وال�صهيد يف الكهنة اآفثيميو�س
َحر إي�صوذن يف الغروب، وذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ ا

"كاث�صما  نقول  )ل  الغروب  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
ا�صتيخونات   6 من�صك  �رشخت":  إليك  ا رّب  "يا  وعلى  املزامري"(، 
باملبخرة.  الإي�صوذن  الأعايل".  يف  هلل  "املجد  كانني  ذوك�صا  للعيد، 
مع  عظيم"  إله  ا "اأّي  الكبري  الربوكيمنن  )ترتياًل(.  بهيًّا"  نوًرا  "يا 
كانون   26 يف  القطع  )اأطلب  للعيد  الأبو�صتيخن:  ا�صتيخوناته. 

الأّول(. الطروباريّات: للعيد )ثالثًا(. اخلتم بعبارة عيد امليالد.
الكاث�صماطات:  )ثالثًا(.  للعيد  الطروباريّات:  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
الأوىل والثانية للعيد. املزمور 50 )درًجا(. القوانني: قانونا العيد من 
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دون ا�صتيخن. بعد الأودية الثالثة: القنداق لعيد امليالد. بعد الأودية 
ال�صنك�صار.  ثّم  اجلاري،  ال�صهر  من   26 لليوم  القنداق  ال�صاد�صة: 
التا�صعة  الأودية  الكاطافا�صيّات: للعيد )الثانية(. على "لوالدة الإله": 
من  "يا  التا�صعة  الكاطافا�صيّة  وبعدها  التعظيمات،  مع  للقانونني 
للعيد،   4 الإينو�س:  )ثالثًا(.  للعيد  الإك�صاب�صتالري:  بتول".  هي 
يولد...".  امل�صيح  "اليوم  كانني  الطبيعة..."،  "اليوم  للعيد  ذوك�صا 

ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة للعيد.
الفم.  الذهبي  يوحنّا  القّدي�س  قّدا�س  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
قبل كوكب  البطن  "من  للعيد  الإي�صوذيكون:  للعيد.  الأنديفونات: 
"اأنتم  الرتي�صاجيون:  من  وعو�ًصا  للعيد.  القنداق:  ال�صبح...". 
امليالد عيد  بعد  الذي  لل�صبت  الر�صالة  اعتمدمت...".  بامل�صيح   الذين 
امليالد عيد  بعد  الذي  لل�صبت  الإجنيل   .)16  –  11  :6 تي   1( 

ة": تا�صعة العيد الثانية: "يا من  )مت 12: 15 – 21(. على "خا�صّ
هي اأّم وبتول". كينونيكون: "لقد اأر�صل الرّب فداءً ل�صعبه...". عو�ًصا 

من "قد نظرنا": طروباريّة عيد امليالد. اخلتم بعبارة عيد امليالد.

ال�صّديقني:  القّدي�صني  تذكار  امل�صيح:  ميالد  عيد  بعد  الأحد   -27
الرّب،  اأخي  ويعقوب  امللك،  وداود  مرمي،  خطيب  يو�صف 
وتذكار القّدي�س ا�صتفانو�س اأّول ال�ّصهداء ورئي�س ال�صمام�صة، 

والقّدي�س ثيوذورو�س املو�صوم
اللحن 4 – الإيوثينا 7

يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة،  ا�صتيخونات: 4  إليك �رشخت": من�صك 10  ا رّب  "يا  على 
للقيامة  كانني  للقّدي�صني،  ذوك�صا  ال�صهداء،  لأّول   3 للقّدي�صني،   3
كانني  ال�صهداء،  لأّول  ذوك�صا  للقيامة،  الأبو�صتيخن:   .)4 )اللحن 
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القطعة التابعة للذوك�صا. الطروباريّات: للقيامة، للقّدي�س ا�صتفانو�س، 
ذوك�صا للقّدي�صني، كانني للعيد. اخلتم بعبارتَي العيد والقيامة.

َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات:  يف �صالة ال�صَّ
اإجنيل  يليها كاملعتاد.  الإفلوجيطارية وما  للعيد.  للقيامة، وكّل كانني 
للقيامة،  القوانني:  يليها.  وما  راأينا"  قد  إذ  "ا  ،7 الإيوثينا  َحر:  ال�صَّ
وللقّدي�صني. بعد الأودية الثالثة: القنداق والبيت للقيامة، ثّم كاث�صما 
ثّم  للقّدي�صني،  والبيت  القنداق  ال�صاد�صة:  الأودية  بعد  للخطيب. 
على  للعيد.  الثانية  الكاطافا�صيّات:  ولالأحد.  اليومّي  ال�صنك�صار 
الإك�صاب�صتالري:  ال�صريوبيم".  اأكرم من  "يا من هي  الإله":  "لوالدة 
ال�صهداء وللقّدي�صني وللعيد. الإينو�س: 4 للقيامة، 4  للقيامة ولأّول 
إّن الدم والنار"، كانني  لأّول ال�صهداء، ذوك�صا لالأحد بعد عيد امليالد "ا

"اأنت هي الفائقة"، ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
الإي�صوذن  طروباريّة  للعيد.  الأنديفونات  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
قام...".  من  يا  لن�صجد...  "هلّموا  الإي�صوذيكون:  للميالد. 
لأّول  للخطيب،  للميالد،  للقيامة،  الإي�صوذن:  بعد  الطروباريّات 
ال�صهداء ول�صاحب الكني�صة. القنداق: للميالد. الر�صالة لأّول ال�صهداء 
)اأع 6: 8 – 15، 7: 1 – 5، 47 – 60(. الإجنيل لالأحد الذي 
ة: "بواجب  بعد عيد ميالد امل�صيح )مت 2: 13 – 23(.على خا�صّ
ال�صتئهال". كينونيكون: "�صبّحوا الرّب من ال�صموات". بعد "خلّ�س 
يا اأهلل �صعبك": "قد نظرنا". واخلتم بعبارتَي امليالد والقيامة: "يا من 

ُولد من البتول وقام من بني الأموات...".

28- الإثنني: تذكار ال�صهداء الع�رشين األًفا الذين يف نيقوميذيّة
الر�صالة لالإثنني من الأ�صبوع 30 بعد العن�رشة )عب 10: 1 – 18(.

الإجنيل لل�صهداء )لو 14: 25 – 35(.
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قتلهم  الذين  األًفا  ع�رش  الأربعة  الأطفال  تذكار  الثالثاء:   -29
هريودو�س، والباّر مركلّ�س

الر�صالة لل�صهداء )عب 2: 11 – 18(.
الإجنيل لل�صهداء )مت 2: 13 – 23(.

30- الأربعاء: تذكار ال�صهيدة يف الباّرات اأني�صيّة
الر�صالة لالأربعاء من الأ�صبوع 30 بعد العن�رشة )عب 10: 1 - 18(.
الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 15 من لوقا )مر 11: 22 - 26(.

31- اخلمي�س: وداع عيد ميالد امل�صيح، وتذكار الباّرة ميالن التي 
من رومية

َحر ح�صب ترتيبها يف  نرتّل اخلدمة جميعها يف �صالة امل�صاء وال�صَّ
َحر. يوم العيد خال القراءات والليتني والبوليئيليون واإجنيل ال�صَّ

الر�صالة للخمي�س من الأ�صبوع 30 بعد العن�رشة )عب 10: 35 – 
.)7 - 1 :11 ،39

الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 15 من لوقا )مر 11: 27 - 33(.
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 غبطة البطريرك
يوحنّا العا�رص

الكلّي الطوبى واجلزيل الحرتام
العا�رش  يوحنّا  البطريرُك  الغبطةيِ  �صاحُب  وليَِد 
عام 1955، يف مدينةيِ الالذقيّةيِ يف �صورية، وَدَر�َس 
يف  املدنيّةيِ  الهند�صةيِ  بكلّيّةيِ  إلتحَق  ا ها.  مدار�صيِ يف 
�صهادةيِ  على  َل  َح�صَ الالذقيّة.  يف  ت�رشين  جامعةيِ 
معهديِ  ن  ميِ  1978 عام  الالهوت  يف  اللي�صان�س 
البلمند،  يف   ّ الالُهوتييِ  ّ الّدم�صقييِ يوحنّا  القّدي�سيِ 
عام  الالهوت  يف  الّدكتوراه  �صهادة  على  حاَز  ثُّم 
بيَِدَرَجةيِ  اليونان،  �صالونيك يف  ن جامعةيِ  ميِ  1983

املعموديّةيِ  َْت اأُطروحُة الّدكتوراه املكتوبُة باللغةيِ اليونانيّةيِ حتَت عنوان: "خدمُة  �رَشَف. نُ�رشيِ
اأي�ًصا  َل  اليونان، َح�صَ إقامتيِه يف  ا تاريخيّةٌ ولهوتيّةٌ وليتورجيّة(". وخالل  �صةيِ )درا�صةٌ  املقَدّ
ن املعهديِ العايل للمو�صيقى البيزنطيّةيِ يف �صالونيك.  على �صهادةيِ الّدبلوم يف املو�صيقى الكن�صيّةيِ ميِ
يَديِ  اأبر�صيّةيِ الالذقيّة، على  َم غبطتُه �صّما�ًصا عام 1979، ثّم كاهنًا عام 1983 يف  ُر�صيِ
�صيادةيِ املرتوبوليت يوحنّا )من�صور(. منذ العام 1981 قاَم غبطتُه بيِتَدري�سيِ ماّدةيِ الليتورجيا 
اأَ من�صَب عميديِ كلّيّةيِ الالهوت )معهديِ  يف معهديِ القّدي�سيِ يوحنّا الّدم�صقّي الالهوتّي، ثّم تَبََوّ
القّدي�س يوحنّا الّدم�صقّي( يف جامعةيِ البلمنديِ لفرتتنَي، الأُوىل يف ال�ّصنتني: 1990-1988، 
ّ يف  والثّانية يف ال�ّصنوات: 2001-2005 ، كما تََوىّل رئا�صَة ديريِ �صيّدةيِ البلمنديِ البطريركييِ
 ّ البطريركييِ احُلَمرياء  القّدي�سيِ جاورجيو�س  تَ�َصلََّم رئا�صَة ديريِ  ال�ّصنوات: 2001–2005. 
مدر�صَة  واأن�صاأَ  رهبنًة،  �َس  اأ�َصّ حيُث  ال�ّصنوات: 2005-1993  يف  النّ�صارة،  وادي  يف 
التّن�صئةيِ الإكلرييكيّةيِ على �صعيديِ البطريركيّة. و�صاهم غبطته يف تاأ�صي�سيِ ديريِ ال�ّصيّدةيِ للّراهباتيِ 

يف بلّمانا – طرطو�س. 
يف  احل�صن  منطقة  على  اأُ�صقًفا   1995 عام  يف  �س  املقَدّ الأنطاكُيّ  املجمُع  إنتَخبَه  ا
�ُس وانتخبه  اأبر�صيّةيِ عّكار. ويف العام 2008 عاد املجمُع الأنطاكُيّ املقَدّ وادي النّ�صارة، 

مرتوبوليتًا على اأبر�صيّةيِ اأوروبا. 
الرابع،  اإغناطيو�س  البطريرك  الَرّحمات  املُثلَّثيِ  بوفاة  البطريركيّة  ةيِ  َدّ ال�ُصّ �ُصغوريِ  عند 
ال�صابع  يف  �سيِ  املُقَدّ  ّ الأَنطاكييِ للَمجمع  ال�صتثنائية  اجلل�صة  يف  يوحنّا  املرتوبوليت  َب  انتُخيِ
ع�رش من �صهر كانون الأول �صنة 2012 يف َديريِ �صيّدةيِ البلمند، بطريرًكا على اأنطاكية و�صائريِ 
امل�رشق للّروميِ الأرثوذك�س، با�صم البطريرك يوحنّا العا�رش. جرى تن�صيبُه يف كني�صة ال�صليب 

املقّد�س بدم�صق، الأحد بتاريخ العا�رش من �صباط 2013.
اأمريكا  نيويورك،  القّدي�س فالدميري يف  الغبطة دكتوراه �رشف من معهد  نال �صاحب 

)2015(، واأُخرى من الأكادمييّة امل�صيحيّة لالهوت يف وار�صو، بولندا )2016(.
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املجمع الأنطاكّي املقّد�س 
بطريرك اأنطاكية و�صائر امل�رشق،  - �صاحب الغبطة يوحنّا العا�رش، 
الكلّي الطوبى واجلزيل الحرتام

مرتوبوليت بريوت وتوابعها، اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة اليا�س، 
مرتوبوليت �صور و�صيدا وتوابعهما، اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة اليا�س، 

مرتوبوليت �صانتياغو وت�صيلي، اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة �رشجيو�س، 
مرتوبوليت �صاو باولو و�صائر الربازيل، اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة دم�صكينو�س، 

مرتوبوليت بُ�رشى حوران وجبل العرب، اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة �صابا، 
مرتوبوليت حم�س وتوابعها، اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة جاورجيو�س، 

مرتوبوليت حلب وا�صكندرون وتوابعهما، اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة بول�س، 
مرتوبوليت جبيل والبرتون وما يليهما، اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة �صلوان، 

مرتوبوليت عّكار وتوابعها، اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة با�صيليو�س، 
مرتوبوليت طرابل�س والكورة وتوابعهما، اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة اأفرام، 

مرتوبوليت فرن�صا واأوروبا الغربيّة واجلنوبيّة، اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة اإغناطيو�س، 
مرتوبوليت اأملانيا واأوروبا الو�صطى، اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة اإ�صحق، 

مرتوبوليت نيويورك و�صائر اأمريكا ال�صماليّة، اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة جوزيف، 
مرتوبوليت بغداد والكويت وتوابعهما، اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة غّطا�س، 

إيرلندة، اجلزيل الحرتام مرتوبوليت اجلزر الربيطانيّة وا - �صاحب ال�صيادة �صلوان، 
مرتوبوليت زحلة وبعلبّك توابعهما، اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة اأنطونيو�س، 

مرتوبوليت حماه وتوابعها، اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة نقول، 
مرتوبوليت اأ�صرتاليا، نيوزيلندا والفيلبنّي، اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة با�صيليو�س، 

مرتوبوليت املك�صيك، فنزوياّل،  - �صاحب ال�صيادة اإغناطيو�س، 
اأمريكا الُو�صطى وجزر الكاريبي، اجلزيل الحرتام

مرتوبوليت الالذقية وتوابعها،  اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة اأثنا�صيو�س، 
مرتوبوليت بوين�س اآير�س و�صائر الأرجنتني، اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة يعقوب، 

اأمني �رصّ املجمع املقد�س: 
اأُ�صُقف �صلوقية، اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة اأفرام، 
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213 �صهر كانون الأّول

الأ�صاقفة املعاونون

- �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت نيفن )�صيقلي(، مرتوبوليت �صهبا، اجلزيل الحرتام
الأمط�س الأنطاكي يف مو�صكو – رو�صيا.

- �صاحب ال�صيادة الأُ�صقُف با�صيل )عي�صى( اجلزيل الحرتام 
اأُ�صُقف معاون – وي�صيتا وو�صط اأمريكا – اأبر�صّية اأمريكا ال�صمالية

أُ�صقُف داريا، اجلزيل الحرتام  - �صاحب ال�صيادة الأُ�صقُف مو�صى )خوري(، ا
اأُ�صُقف معاون – البطريركّية – دم�صق

أُ�صقُف �صيدنايا، اجلزيل الحرتام  - �صاحب ال�صيادة الأُ�صقُف لوقا )خوري(، ا
اأُ�صُقف معاون – البطريركّية – دم�صق

- �صاحب ال�صيادة الأُ�صقُف توما�س )جوزيف( اجلزيل الحرتام 
اأُ�صُقف معاون – اأوكالند والو�صط الغربي – اأبر�صّية اأمريكا ال�صمالية

- �صاحب ال�صيادة الأُ�صقُف الك�صندر )مفرج( اجلزيل الحرتام 
اأُ�صُقف معاون – اأوتاوا – اأبر�صّية اأمريكا ال�صمالية

أُ�صقُف بانيا�س، اجلزيل الحرتام  - �صاحب ال�صيادة الأُ�صقُف دميرتي )�رصبك(، ا
اأُ�صُقف معاون – �صافيتا – اأبر�صّية عكار

أرثو�صا، اجلزيل الحرتام  أُ�صقُف ا إيليا )طعمة(، ا - �صاحب ال�صيادة الأُ�صقُف ا
اأُ�صُقف معاون – مرمريتا – اأبر�صّية عكار

أُ�صقُف الّزبَداين، اجلزيل الحرتام  - �صاحب ال�صيادة الأُ�صقُف ق�صطنطني )كيّال(، ا
رئي�س دير مار اليا�س ال�صويّا البطريركّي

أُ�صقُف پاملريا، اجلزيل الحرتام  - �صاحب ال�صيادة الأُ�صقُف يوحنّا )هيكل(، ا
اأُ�صُقف معاون – اأبر�صّية اأملانيا واأوروبا الو�صطى

أُ�صقُف �صلوقية، اجلزيل الحرتام أفرام )معلويل(، ا - �صاحب ال�صيادة الأُ�صقُف ا
الوكيل البطريركّي – اأمني �رّش املجمع املقّد�س

- �صاحب ال�صيادة الأُ�صقُف جان )عبد اهلل( اجلزيل الحرتام 
اأُ�صُقف معاون – وو�صرت وبريطانيا اجلديدة- اأبر�صّية اأمريكا ال�صمالية

أنطوين )مايكل( اجلزيل الحرتام  - �صاحب ال�صيادة الأُ�صقُف ا
اأُ�صُقف معاون – توليدو والو�صط الغربي – اأبر�صّية اأمريكا ال�صمالية
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- �صاحب ال�صيادة الأُ�صقُف نيكول�س )اأوزون( اجلزيل الحرتام 
اأُ�صُقف معاون – ميامي واجلنوب ال�رشقي – اأبر�صّية اأمريكا ال�صمالية

أُ�صقُف الإمارات، اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة الأُ�صقُف غريغوريو�س )خوري عبداهلل(، ا
اأُ�صُقف معاون – البطريركّية – دم�صق

أُ�صقُف اأر�رصوم، اجلزيل الحرتام  - �صاحب ال�صيادة الأُ�صقُف قي�س )�صادق(، ا
اأُ�صُقف معاون – البطريركّية – دم�صق

الحرتام  اجلزيل  )الر�صافة(،  �صريجيوبولي�س  أُ�صقُف  ا )بط�س(،  يوحنّا  الأُ�صقُف  ال�صيادة  �صاحب   -
اأُ�صُقف معاون – البطريركّية – دم�صق

أفاميا، اجلزيل الحرتام  أُ�صقُف ا - �صاحب ال�صيادة الأُ�صقُف تيودور )الغندور(، ا
اأُ�صُقف معاون – البطريركّية – دم�صق

املطارنة املتقاعدون:
- �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت جاورجيو�س )خ�رص(، اجلزيل الحرتام

اأبر�صية جبيل والبرتون وما يليهما
www.georgeskhodr.org

أُ�صقُف جبلة، اجلزيل الحرتام - �صاحب ال�صيادة الأُ�صقُف دميرتي )خوري(، ا
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215 الكر�صّي الأنطاكّي

بطريركيّة اأنطاكية و�صائر امل�رصق
الدار البطريركيّة يف دم�صق – �صورية

بطريركّية اأنطاكية و�صائر امل�رشق للّروم الأرثوذك�س،  : عنوان بريدّي 
�س.ب. 9، دم�صق – �صورية 

00963 11 5424400/1/2/3  : هاتف 
00963 11 5424404  : فاك�س 

secretary@antiochpatriarchate.org  : بريد اإلكرتونّّ 
antiochpatriarchate.org  : فاي�صبوك 

املقّر البطريركّي يف البلمند – لبنان
املقّر البطريركّي، البلمند، الكورة – لبنان  : عنوان بريدّي 

00961 6 931257 / 00961 6 933911  : هاتف 
00961 6 931258  : فاك�س 

يف اأنطاكية – تركيّا
قد�س الأب دميرتي دوغام املحرتم  : الكاهن 

00903262136496  : هاتف 
00905325242735  : فاك�س 
ddogum@mynet.com  : بريد اإلكرتونّّ 
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الأ�صاقفة املعاونون:
�صاحب ال�صيادة الأُ�صُقف اأفرام )معلويل(، اأُ�صُقف �صلوقية، اجلزيل الحرتام

الوكيل البطريركّي – اأمني �رصّ املجمع املقّد�س
البطريركّية – دم�صق – �صورية  : مكان الإقامة 

00963932730000  : خليوّي 
bp.efraim@antiochpatriarchate.org  : بريد اإلكرتونّّ 

�صاحب ال�صيادة الأُ�صُقف مو�صى )اخلوري(، اأُ�صُقف داريّا، اجلزيل الحرتام
البطريركّية – دم�صق – �صورية  : مكان الإقامة 

 00963944261954  : خليوّي 
يدنايا، اجلزيل الحرتام �صاحب ال�صيادة الأُ�صُقف لوقا )اخلوري(، اأ�صُقف �صَ

البطريركّية – دم�صق – �صورية  : مكان الإقامة 
00963944270100  : خليوّي 

�صاحب ال�صيادة الأُ�صُقف غريغوريو�س )خوري عبداهلل(، اأُ�صُقف الإمارات، اجلزيل الحرتام
اأبو ظبي – دولة الإمارات العربّية املّتحدة  : مكان الإقامة 

0097124464578  : هاتف 
bp.gregorios@gmail.com  : بريد اإلكرتونّّ 

�صاحب ال�صيادة الأُ�صُقف قي�س )�صادق(، اأُ�صُقف اأر�رصوم، اجلزيل الحرتام 
عّمان – الأردن  : مكان الإقامة 

الأردن  11141 عمان  امل�صكونّية – 410286  الدرا�صات  مركز   : عنوان بريدّي 
0096265820780  : هاتف 

00962791308011  : خليوّي 
0096265820790  : فاك�س 

qaisadiq@gmail.com – qaisadiq@hotmail.com  : بريد اإلكرتونّّ 
�صاحب ال�صيادة الأُ�صُقف يوحنّا )بط�س(، اأُ�صُقف �رصجيوبولي�س )الر�صافة(، اجلزيل الحرتام

البطريركّية - دم�صق - �صورية   : مكان الإقامة  
009613326254   : خليوّي  

ioannisbatach@yahoo.com   : بريد اإلكرتونّ  
�صاحب ال�صيادة الأُ�صُقف تيودور )الغندور(، اأ�صقف اأفاميا، اجلزيل الحرتام

المعتمديّة البطريركّية - الرّيو دي جينيرو - الربازيل   : مكان الإقامة  
005521997471977   : خليوّي  

bishoptheodoreghandour@gmail.com   : بريد اإلكرتونّ  

ملزيد من املعلومات، ت�صّفح املوقع اللكرتويّن للبطريركيّة
www.antiochpatriarchate.org
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الأديار:
دير �صيّدة البلمند البطريركّي

الرئي�س: قد�س الأر�صمندريت رومانو�س احلنّاة اجلزيل الرّب
دير �صّيدة البلمند البطريركي  : �س.ب. 100، طرابل�س – لبنان ال�صمايل، لبنان عنوان بريدّي 

00961 6 930311  : هاتف 
00961 76 774486  : خليوّي 

00961 6 931283  : فاك�س 
romanoshannat@gmail.com - monastery.balamand@gmail.com   : بريد اإلكرتونّّ 

www.balamandmonastery.org.lb  : موقع اإلكرتونّّ 

دير مار اليا�س- �صويّا البطريركّي
اجلزيل  الّزبَداين،  اأُ�صُقف  )كيّال(،  ق�صطنطني  الأُ�صُقف  ال�صيادة  الرئي�س: �صاحب 

الحرتام
دير مار اليا�س �صوّيا، املت ال�صمايل – لبنان  : عنوان بريدّي 

00961 4 390046  : هاتف 
00961 3 349337  : خليوّي 
00961 4 393589  : فاك�س 

costakayal.ck@gmail.com  : بريد اإلكرتونّّ 
دير القّدي�س جاورجيو�س – احلمرياء البطريركّي

الرئي�س: قد�س الأر�صمندريت اأر�صانيو�س دحدل اجلزيل الرّب
دير القّدي�س جاورجيو�س احلمرياء البطريركّي  : عنوان بريدّي 

امل�صتاية – تلكلخ – �صورية 
00963 31 7730113  :  هاتف 
00963 31 7731101
00963 944 694233  : خليوّي 
00963 31 7730324  : فاك�س 
frarsenios1@gmail.com  : بريد اإلكرتونّّ 

دير مار تقال – معلول البطريركّي
الرئي�صة:ح�رصة الأّم بيالجيا �صيّاف الفا�صلة

دير مار تقال البطريركّي، معلول- �صورية  : عنوان بريدّي 
00963 11 7770003  : هاتف 

00963 11 7771000  : فاك�س 
دير �صيّدة �صيدنايا البطريركّي 

الرئي�صة: ح�رصة الأّم فربونيا نبهان الفا�صلة
دير �صّيدة �صيدنايا البطريركّي، �صيدنايا، �صورية  : عنوان بريدّي 

00963 11 5951900  :  هاتف 
00963 11 5950547 
00963 11 5951648
00963 11 5951900  : فاك�س 
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دير القّدي�س جاورجيو�س– �صيدنايا البطريركّي
الرئي�س: قد�س الأر�صمندريت يوحنّا التّلي اجلزيل الرّب

دير القّدي�س جاورجيو�س  :  عنوان بريدّي 
�س.ب. 22458، �صيدنايا – �صورية

00963 11 5950646  :  هاتف 
00963 11 5955882

sgssay@mail.sy  : بريد اإلكرتونّّ 
www.msgchp.com  : موقع اإلكرتونّّ 

دير ال�صاروبيم – �صيدنايا البطريركّي
الرئي�س: قد�س الأر�صمندريت يوحنّا التّلي اجلزيل الرّب

دير القّدي�س جاورجيو�س  :  عنوان بريدّي 
�س.ب. 22458، �صيدنايا – �صورية

00963 11 5953377  : هاتف 
00963 11 5950629  : فاك�س 

دير روؤيا القدي�س بول�س الر�صول – تل كوكب
الرئي�س: قد�س الأر�صمندريت متى رزق اجلزيل الرّب

دير روؤيا القّدي�س بول�س الر�صول  :  عنوان بريدّي 
تل كوكب- دم�صق – �صورية

00963 11 6816496  : هاتف 
00963 944 294978  : خليوّيّ 
00963 11 6814046  : فاك�س 

 archmatt.ziad@gmail.com  : بريد اإلكرتونّّ 

دير القيامة )اأخوية القيامة الرهبانية الأرثوذك�صية( – فرن�صا
الرئي�صة: ح�رصة الأّم كر�صتني الفا�صلة

Monastère du Buisson Ardent  :  عنوان بريدّي 
La Barthe Haute, 11600 Villardonnel 

France
0033 4 68 26 61 31  : هاتف 
0033 4 68 26 25 32  : فاك�س 

moniales.resurrection@club-internet.fr  : بريد اإلكرتونّّ 
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جامعة البلمند
الرئي�س: ح�رصة الدكتور اليا�س وّراق املحرتم

جامعة البلمند 	•  :  عنوان بريدّي 
�س.ب. 100، طرابل�س – لبنان ال�صمايل، لبنان  

جامعة البلمند 	•    
�س.ب. 33، اأميون، الكورة – لبنان ال�صمايل، لبنان  

00961 6 930250  : هاتف 
00961 3 338679  : خليوّي 
00961 3 335683   
00961 6 930278  : فاك�س 

president@balamand.edu.lb  : بريد اإلكرتونّّ 
www.balamand.edu.lb  : موقع اإلكرتونّّ 

معهد القّدي�س يوحنّا الدم�صقّي الالهوتّي
العميد: قد�س املتقّدم يف الكهنة الأب بورفرييو�س جرجي املحرتم

معهد القّدي�س يوحّنا الدم�صقّي الالهوتّي – جامعة البلمند  : عنوان بريدّي 
�س. ب. 100، طرابل�س – لبنان ال�صمايل، لبنان 

00961 6 930305 /6/7  : هاتف 
00961 70 995916  : خليوّي 

00961 6 930304  : فاك�س 
 theology@balamand.edu.lb  : بريد اإلكرتونّّ 

 theology.balamand.edu.lb  : موقع اإلكرتونّّ 

مركزالقّدي�س يو�صف الدم�صقّي لرتميم املخطوطات
املدير: قد�س املتقّدم يف الكهنة الأب احلارث اإبراهيم املحرتم

دير �صّيدة البلمند البطريركي  :  عنوان بريدّي 
�س.ب. 100، طرابل�س – لبنان ال�صمايل، لبنان

00961 6 930311  : هاتف 
00961 3 842285  : خليوّي 

 hareth.ibrahim@balamand.edu.lb  : بريد اإلكرتونّّ 

املركز الأنطاكّي الأرثوذك�صّي لالإعالم
املركز الأنطاكّي الأرثوذك�صّي لالإعالم  : عنوان بريدي 

   �س. ب. 100، طرابل�س - لبنان ال�صمايل، لبنان
009616933256  : هاتف 
009616933259   

009616933256 مق�صم 644  : فاك�س 
aomc@antiochpatriarchate.org   : بريد الكرتون 

0096176999126   : وات�صاآب 
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م�صفى احل�صن البطريركّي
املدير: الدكتور خالد يازجي املحرتم

م�صفى احل�صن البطريركي، احلوا�س، تلكلخ، حم�س – �صورية  : عنوان بريدّي 
7439400/1/2 31 00963 / رباعي: 3033  : هاتف 

0096 31 7439405  : فاك�س 
 alhosn-hospital.com  : موقع اإلكرتونّّ 
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املحكمة الروحية ال�صتئنافية
غرفة دم�صق

 الرئي�س: �صاحب ال�صيادة اأثنا�صيو�س )فهد(،
مرتوبوليت الالذقّية وتوابعها، اجلزيل الحرتام

الكاتب:  قد�س الأر�صمندريت متى رزق اجلزيل الرب
غرفة دير مار جرج�س احلمرياء البطريركي

 الرئي�س: �صاحب ال�صيادة اأثنا�صيو�س )فهد(،
مرتوبوليت الالذقّية وتوابعها، اجلزيل الحرتام

الكاتب:  قد�س الأب يوحنا �صّحود املحرتم
الغرفة الأوىل يف لبنان: الهيئة الأوىل

الرئي�س: �صاحب ال�صيادة اليا�س )كفوري(،
      مرتوبوليت �صور و�صيدا وتوابعهما، اجلزيل الحرتام
الكاتب: قد�س املتقّدم يف الكهنة الأب رومانو�س جربان املحرتم

الغرفة الأوىل يف لبنان: الهيئة الثانية
الرئي�س: �صاحب ال�صيادة اليا�س )كفوري(،

      مرتوبوليت �صور و�صيدا وتوابعهما، اجلزيل الحرتام
الكاتب: الأ�صتاذ �صامي مطر

الغرفة الثانية يف لبنان: الهيئة الأوىل
الرئي�س: قد�س الإيكونومو�س الأب جورج دميا�س املحرتم

الكاتب: الأ�صتاذ �صامي مطر

الدوائر البطريركيّة:
دائرة العالقات امل�صكونيّة والتنمية والعمل الإغاثّي

املدير: قد�س الأر�صمندريت األك�صي �صحادة اجلزيل الرّب
بطريركّية اأنطاكية و�صائر امل�رشق للّروم الأرثوذك�س  : عنوان بريدّي 

�س. ب. 31975، دم�صق – �صورية 
00963 11 5414490  : هاتف 
00963 11 5413133  : فاك�س 
00963 958044404  : خليوّي 

 info@gopaderd.org  : بريد اإلكرتونّّ 
 www.gopaderd.org  : موقع اإلكرتونّّ 

GOPA.DERD  : موقع الفاي�صبوك 
املحكمة الروحية البدائية يف دم�صق

         الرئي�س: �صاحب ال�صيادة نقول )بعلبكي(، 
      مرتوبوليت حماه وتوابعها، اجلزيل الحرتام

الكاتب:  قد�س الأب جربائيل كحيال املحرتم
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املدار�س:
مدار�س الآ�صية اخلا�صة – باب توما

املدير: قد�س الأب دانييل نعمة املحرتم
مدار�س الآ�صية اخلا�صة، باب توما، دم�صق – �صورية  : عنوان بريدّي 

00963 11 5419218  :  هاتف 
00963 11 5438079
00963 953 333491  : خليوّي 
00963 11 5422732  : فاك�س 

aps@aposid.com  :  بريد اإلكرتونّّ 
alassiyeh@gmail.com

www.aposid.com  : موقع اإلكرتونّّ 

ثانوية �صيّدة البلمند )بفرعيها الفرن�صي والنكليزي(
املدير: الأ�صتاذ عطية مو�صى املحرتم

ثانوية �صّيدة البلمند  :  عنوان بريدّي 
�س.ب. 100، طرابل�س – لبنان ال�صمايل، لبنان

00961 6 930337  : هاتف 
00961 6 930341  : فاك�س 
 cndbfr@gmail.com  : بريد اإلكرتونّّ 

مدر�صة يوحنا الدم�صقي اخلا�صة
املديرة: ال�صيدة جولييت داراين املحرتمة

مدر�صة يوحنا الدم�صقي اخلا�صة، الق�صاع، دم�صق- �صورية  : عنوان بريدّي 
00963 11 5427766  : هاتف 
00963 991 872022  : خليوّي 
00963 11 5427885  : فاك�س 

info@youhanaaldimashki.com  : بريد اإلكرتونّ 
youhanaaldimashki.com  : موقع اإلكرتونّ 

مدر�صة الأهلية اخلا�صة – داريا
املدير: ال�صيد اإيلي فار�س املحرتم

كني�صة القدي�س جاورجيو�س للروم الأرثوذك�س  :  عنوان بريدّي 
جديدة عرطوز، ريف دم�صق – �صورية

00963 11 6800262  : هاتف 
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املدر�صة الأهلية اخلا�صة – عربني
املديرة: ال�صيدة ليلى راجحة املحرتمة

بناء اجلمعّيات جانب منتزه ال�صالم   :  عنوان بريدّي 
اجلناين – جرمانا – دم�صق - �صورية

00963 11 5654314  : هاتف 
00963 966 585984  : خليوّي 

مدر�صة ميتم دير �صيدة �صيدنايا اخلا�صة – املختلطة
املديرة: الراهبة ثيودورة اليا�س الفا�صلة

مدر�صة ميتم دير �صيدة �صيدنايا اخلا�صة – املختلطة  :  عنوان بريدّي 
 �صيدنايا، الوادي، بجانب م�صفى ال�صيدة،

ريف دم�صق – �صورية
00963 11 5955504  : هاتف 
00963 933 885217  : خليوّي 
00963 11 5951900  : فاك�س 

مدر�صة الآ�صية اخلا�صة – جرمانا
املدير: قد�س الأر�صمندريت اليا�س حبيب اجلزيل الرّب

مدر�صة الآ�صية اخلا�صة  :  عنوان بريدّي 
�صارع القريات، جرمانا، ريف دم�صق- �صورية

00963 11 5621506  : هاتف 
00963 953 333735  : خليوّي 
00963 11 5631501  : فاك�س 

ajs@aposid.com  : بريد اإلكرتونّ 
www.aposid.com  : موقع اإلكرتونّ 
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موؤ�ص�صات وقاعات:
دير النبي اليا�س للطالبات – الطبّالة

الطبالة – دم�صق – �صورية  : العنوان 
00963 11 4721507  : هاتف 

�صكن الطالبات يف كني�صة القدي�س نيقولو�س
املزة – دم�صق – �صورية  : العنوان 

00963 11 6663915  : هاتف 

دير القدي�س خري�صتوفور�س )مركز موؤمترات(
�صيدنايا – ريف دم�صق – �صورية  : العنوان 

00963 11 5950774  : هاتف 

قاعات ال�صليب املقد�س
كني�صة ال�صليب املقد�س، الق�صاع، دم�صق- �صورية  : العنوان 

00963 11 5426545  : هاتف 

قاعة كني�صة القدي�س جاورجيو�س
كني�صة القدي�س جاورجيو�س، �رشق التجارة، دم�صق – �صورية  : العنوان 

00963 11 2236324  : هاتف 

قاعة كني�صة النبي اليا�س الغيور
كني�صة النبي اليا�س، الطبالة، دم�صق – �صورية  : العنوان 

00963 11 4719453  : هاتف 

dipticha ANTAKIA TIPICON2 2020.indd   224 11/8/2019   3:20:06 PM



225 الكر�صّي الأنطاكّي

ُدْور الرعاية واملوؤ�ص�صات اخلريية:
جمعية القدي�س غريغوريو�س الأرثوذك�صية لرتبية الأيتام ورعاية امل�صنني

امل�صوؤول: ال�صيد جورج ن�صواتي املحرتم
الق�صاع – دم�صق – �صورية  : العنوان 
00963 11 5427763  : هاتف 
00963 11 5432905   
00963 11 5448024  : فاك�س 

جمعية القدي�س بندلميون لرتبية اليتيمات
امل�صوؤول: ال�صيدة �صعاد زيبق املحرتمة

باب توما – طالع الف�صة – دم�صق – �صورية  : العنوان 
00963 11 5412504  : هاتف 

ميتم دير �صيدة �صيدنايا
دير �صيدة �صيدنايا – �صورية  : العنوان 
00963 11 5950547  : هاتف 

ميتم دير مار تقال معلول
دير مار تقال البطريركي – معلول – �صورية  : العنوان 

00963 11 7770003  : هاتف 

جمعية امل�صتو�صف اخلريي
امل�صوؤول: الدكتورة اأمرية �صفر ك�صاب املحرتمة

باب توما – طالع الف�صة – دم�صق – �صورية  : العنوان 
00963 11 5447949  : هاتف 
00963 11 3332214  : فاك�س 

ملزيد من املعلومات عن رعايا وكنائ�س مدينة دم�صق وريفها، ت�صّفح املوقع الإلكرتويّنّ للبطريركية
www.antiochpatriarchate.org
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الأبر�صيّات
اأنطاكية ودم�صق وتوابعهما  -

اأ�صرتاليا، نيوزيلندا والفيلبنّي   -
اأملانيا واأوروبا الو�صطى  -

بُ�رشى، حوران وجبل العرب  -
بغداد والكويت وتوابعهما  -

بوين�س اآير�س و�صائر الأرجنتني   -
بريوت وتوابعها  -

جبيل والبرتون وما يليهما  -
إيرلندة اجُلُزر الربيطانيّة وا  -

حلب وا�صكندرون وتوابعهما  -
حماه وتوابعها  -

حم�س وتوابعها  -
زحلة وبعلبّك وتوابعهما  -

�صانتياغو وت�صيلي  -
�صاو باولو و�صائر الربازيل  -

�صور و�صيدا وتوابعهما  -
طرابل�س والكورة وتوابعهما  -

عّكار وتوابعها  -
فرن�صا واأوروبا الغربيّة واجلنوبيّة  -

الالذقيّة وتوابعها  -
املك�صيك، فنزويال، اأمريكا الُو�صطى وجزر الكاريبي  -

نيويورك و�صائر اأمريكا ال�صماليّة   -
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اأنطاكية ودم�صق وتوابعهما
Antioch,  Damascus and 
Dependencies

 �صاحب الغبطة البطريرك
 يوحنّا العا�رص )يازجي(

الكلي الطوبى واجلزيل الحرتام
His Beatitude
Patriarch John X

أنطاكية ودم�صق وتوابعهما ا أبر�صيّة  ا  للمعلومات عن 
راجع ال�صفحات 215 – 225
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اأ�صرتاليا، نيوزيلندا والفيلبنّي
Australia, New Zealand, and the 
Philippines

 املطران: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت
با�صيليو�س )قد�صيّة( اجلزيل الحرتام

His Eminence, the Most Reverend 
Metropolitan Basilios (Kodseie) 

نال  �صنة 1976.  �صوريا  الالذقية،  ُولَد يف 
�صهادة يف الهند�صة اللكرتونية )جامعة ت�رشين، 
الالذقية(، واإجازة يف الالهوت )معهد القدي�س 
يوحنا الدم�صقي الالهوتي، البلمند(، ودكتوراه 

يف الالهوت �صنة 2008 )جامعة ت�صالونيك(. ُر�صم كاهناً �صنة 2005، وخدم يف 
اأبر�صية حلب، ثم ُعنّي وكيالً ملطران ا�صرتاليا. انتُخب مرتوبوليتاً �صنة 2017. 

الأبر�صيّة
Location :  Sydney
Address :  Antiochian Orthodox Archdiocese of Australia,
  New Zealand and the Philippines
  2 Bampton Avenue
  Illawong, NSW 2234
  Australia
Phone :  0061 2 95436939
Fax :  0061 2 95439354 
E-mail :  archdiocese@antiochian.org.au

ملزيد من املعلومات، ت�صّفح املوقع الإلكرتويّنّ لالأبر�صيّة
www.antiochian.org.au
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اأملانيا واأوروبا الو�صطى
Germany and Central Europe

املطران: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت
اإ�صحق )بركات( اجلزيل الحرتام

His Eminence, the Most Reverend 
Metropolitan Isaac (Barakat)

حاز   .1966 �صنة  �صوريّا  دم�صق،  يف  ُولد 
وما�صرت   ،1996 �صنة  الالهوت  اإجازة يف  على 
يف  ودكتوراه   ،2000 �صنة  الالهوت  يف 

رعيّة  وخدم   ،2000 �صنة  كاهنًا  ُر�صَم  �صالونيك(.  )جامعة   2011 �صنة  الالهوت 
 ،2011 �صنة  اأُ�صُقًفا  ُر�صَم  دم�صق.  يف  بطريركيًّا  معاونًا  ثّم  دم�صق،  يف  ال�صليب 

وانتُخَب مرتوبوليتًا �صنة 2013.
الأبر�صيّة

Location :  Köln
Address :  Antiochian Orthodox Archdiocese of Germany 
  and Central Europe 
  Geranien Weg 27-29
  50769 Köln 
  Germany
Phone :  0049 221705035
E-mail :  isaac.barakat@hotmail.com

 الأ�صاقفة املعاونون:
�صاحب ال�صيادة الأُ�صُقف يوحنّا )هيكل(، اأُ�صُقف پاملريا، اجلزيل الحرتام

Son Excellence Johannes (Haikal), Évêque de Palmyre
Home Address : Schwalbacher str. 2
  12161 Berlin - ALLEMAGNE
Church Address :  
  St. Georgios Kirche 
  August Str. 90
  10117 Berlin - ALLEMAGNE
Phone : 0049 1633004240
E-mail : Hannahaykal@icloud.com

ملزيد من املعلومات، ت�صّفح املوقع الإلكرتويّنّ لالأبر�صيّة
www.rum-orthodox.de
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ب�رصى، حوران وجبل العرب
Bosra Hauran and Jabal al-Arab

 املطران: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت
�صابا )اإ�صرب( اجلزيل الحرتام

His Eminence, the Most Reverend 
Metropolitan Saba (Isber)

�صهادة  ناَل   .1959 �صنة  الالذقيّة  يف  ُولَد 
الالذقيّة(،  ت�رشين،  )جامعة  املدنيّة  الهند�صة  يف 
يوحنّا  القّدي�س  )معهد  الالهوت  يف  واإجازة 

راعيًا  الالذقيّة  اأبر�صيّة  يف  وخدم   ،1988 �صنة  كاهنًا  َم  ُر�صيِ البلمند(.  الدم�صقّي، 
َب مرتوبوليتًا �صنة  اأُ�صُقًفا �صنة 1998، وانتُخيِ لكني�صة رئي�س املالئكة ميخائيل. ُر�صَم 

.1999

الأبر�صيّة
Location : Swaida
Phone : 00963 16 318459
Fax : 00963 16 319520 
Address  :  Achdiocese of Bosra Hauran and Jabal al-Arab

  Swaida, BP 18, Syria
مطرانّية ُب�رشى حوران وجبل العرب، �س.ب. 18، ال�صويداء – �صورية

E-mail : bp.saba@yahoo.com 
Facebook : Metropolitan Saba Esper
Twitter  :  Metropolitan Saba Esper

ملزيد من املعلومات، ت�صّفح املوقع الإلكرتويّنّ لالأبر�صيّة
www.orthodoxhauran.net
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بغداد والكويت وتوابعهما
)وت�صمل العراق، الكويت، ال�صعودية، اليمن وُعمان(
Baghdad, Kuwait and Dependencies

 املطران: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت
غّطا�س )هزمي( اجلزيل الحرتام

His Eminence, the Most Reverend 
Metropolitan Ghattas (Hazim)

نال   .1963 �صنة  �صوريا  حمردة،  يف  ُوليِد 
ُر�صم  البلمند.  الالهوتي يف  الّدم�صقي  يوحنّا  القّدي�س  معهد  من  الالهوت  اإجازة يف 
�صّما�ًصا يف اأبر�صية حماه عام 1989 ومن ثّم كاهنًا �صنة 1990. اأ�صبح اأر�صمندريتًا 
وُعنيِّ وكياًل ملطران حماه، ورئي�ًصا لدير مار جرج�س يف حمردة �صنة 1999، حيث 
كان اأي�ًصا م�صوؤوًل عن مكتب التعليم الدينّي. ُر�صم اأ�صُقًفا �صنة 1999، وُعنيِّ وكياًل 
الدم�صقي  يوحنّا  القّدي�س  ملعهد  وعميًدا  البلمند  �صيّدة  لدير  رئي�ًصا  ُعنيِّ  بطريركيًّا. 

الالهوتي عام 2010. انتُخب مرتوبوليتًا �صنة 2014.

الأبر�صيّة
Location    : Baghdad 
Phone :  00965 2 561 7367 (in Kuwait) 
Fax :  00965 2 563 1538 (in Kuwait)
Address :  Greek Orthodox Archdiocese of Baghdad, 
  Kuwait and Dependencies 
  P.O.Box: 8173  Al-Salemea 22052 
  Kuwait 

مطرانّية الروم الأرثوذك�س، �س.ب. 8173 ال�صاملّية 22052 – الكويت
E-mail : bishop.ghattas@gmail.com
Facebook : Gulf Orthodox Church

ملزيد من املعلومات، ت�صّفح املوقع الإلكرتويّنّ لالأبر�صيّة
www.gocarch.org
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بوين�س اآير�س و�صائر الأرجنتني
 �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت

 يعقوب )اخلوري( اجلزيل الحرتام
His Eminence, the Most Reverend 
Metropolitan Jacques (El-Khoury)

نال   .1978 �صنة  ُولد  لبنان،  الكورة،  من 
 ،2001 �صنة  املعماريّة  الهند�صة  يف  بكالوريو�س 
يوحنّا  القّدي�س  )معهد  الالهوت  يف  واإجازة 
الدم�صقّي الالهوتي، جامعة البلمند( �صنة 2005. 
)معهد  البيزنطيّة  الأيقونة  ر�صم  يف  و�صهادة 

الكني�صة  اآباء  حقل   - الالهوت  يف  الدكتوراه  �صهادة  ثم   ،2010 �صنة  �صالونيك( 
�صنة  اأر�صمندريتاً  رّي  و�صُ  ،2009 �صنة  كاهناً  ُر�صم   .2011 �صنة  �صالونيك(  )جامعة 
2010. ُعنّي م�صوؤوًل عن احلياة الداخليّة واأ�صتاذ مادة "الآباء والأخالق امل�صيحيّة" 
يف املعهد الالهوتي يف البلمند. خدم لحًقا يف رعية منيارة، اأبر�صيّة عكار. انتُخب 

مرتوبوليتاً �صنة 2018.
الأبر�صيّة

Location : Buenos Aires
Phone  :  0054 11 47760208 
Fax : 0054 11 47762283
Address  :  Archdiocese of Buenos Aires and all Argentine
  Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1261
  C1414DNM – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Argentina
E-mail : arzobispado@acoantioquena.com 
Facebook : acoantioquena
Twitter  :  acoantioquena

ملزيد من املعلومات، ت�صّفح املوقع الإلكرتويّنّ لالأبر�صيّة
www. acoantioquena.com
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بريوت وتوابعها
Beirut and Dependencies

 املطران: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت
اإليا�س )عوده( اجلزيل الحرتام

His Eminence, the Most Reverend 
Metropolitan Elias (Aude)

اإجازة  لبنان �صنة 1941. نال  اأنفه،  ُولَد يف 
يف  واإجازة  اللبنانية(،  )اجلامعة  الفل�صفة  يف 
نيويورك(.  فالدميري،  القدي�س  )معهد  الالهوت 

ُر�صَم كاهنًا �صنة 1969، وخدم رعيّة يانكرز يف نيويورك. �صار نائَب عميد معهد 
القّدي�س يوحنّا الدم�صقّي الالهوتّي يف البلمند، ثّم وكياًل بطريركيًّا يف دم�صق. ُر�صَم 

اأُ�صُقًفا �صنة 1980، وانتُخَب مرتوبوليتًا �صنة 1980.

الأبر�صيّة
Location :  Beirut  
Tel :  00961 1 200 612/3 - 217 611 
Fax :  00961 1 200 611
Address :  Orthodox Archdiocese of Beirut 
  P.O. Box: 186 Beirut – Lebanon
E-mail :  metbey@quartos.org.lb
Facebook :  Orthodox Archdiocese Of Beirut

ملزيد من املعلومات، ت�صّفح املوقع الإلكرتويّنّ لالأبر�صيّة
www.quartos.org.lb
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 جبيل والبرتون وما يليهما
Byblos, Botris (Mount Lebanon)
and Dependencies

 املطران: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت
�صلوان )مو�صي( اجلزيل الحرتام

His Eminence, the Most Reverend 
Metropolitan Silouan (Moussi)

ويحمل   ،1967 العام  فن�زويال  يف  ُولد 
والأرجنتينية.  والفن�زويليّة  اللبنانيّة  اجلن�صيّات 
الي�صوعية  اجلامعة  يف  الهند�صة  كليّة  خريج  هو 

�صالونيك  جامعة  يف  الالهوت  كلية  من  وماج�صتري  اإجازة  وحامل   ،)1990(
حلب  يف  واأر�صمندريتاً  كاهناً  ثّم   ،)1996( الالذقية  يف  �صما�صاً  ُر�صم   .)2000(
اأبر�صية  على  مرتوبوليتاً  انتُخب  الأبر�صية.  لراعي  وكيالً  خدم  حيث   ،)2000(
املجمع  قرار  �صدور  حتى  وخدمها   ،2006 العام  الأرجنتني  و�صائر  اآير�س  بوين�س 
اأبر�صية  اإىل  بنقله  ني�صان 2018،  التدبريي وال�صتثنائي، يف 27  املقد�س،  الأنطاكي 

جبيل والبرتون وما يليهما، خلفاً ل�صاحب ال�صيادة املطران جاورجيو�س )خ�رش(. 

الأبر�صية
Location :  Brummana 
Tel :  00961 4 862418/9 – 00961 4 961647 
  00961 4 961209 
Fax :  00961 4 961199
Address:    Greek Orthodox Archdiocese 
  Brummana – Al-Matn – Lebanon
E-mail :  arch@ortmtlb.org.lb
Facebook :  Orthodox Christian Archdiocese of Mount Lebanon
Twiter :  MountLebanonOrthodox

ملزيد من املعلومات، ت�صّفح املوقع الإلكرتويّنّ لالأبر�صيّة
www.ortmtlb.org.lb
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اجلزر الربيطانيّة واإيرلندة
British Isles and Ireland

املطران: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت �صلوان 
)اأونر( اجلزيل الحرتام

His Eminence, the Most Reverend 
Metropolitan Silouan (Oner)

 .1970 �صنة  �صوريا  الالذقية،  يف  ُولَد 
)جامعة  امليكانيكية  الهند�صة  يف  اإجازة  نال 
يف  وما�صرت  واإجازة  الالذقية(،  ت�رشين، 

الالهوت  يف  ودكتوراه  الدم�صقي(،  يوحنا  القدي�س  )معهد   2005 �صنة  الالهوت 
اأبر�صية  يف  وخدم   2000 �صنة  كاهناً  ُر�صم  ت�صالونيك(.  )جامعة   2010 �صنة 
الالذقية وكياًل للمطران. ا�صتلم رئا�صة دير القدي�س جاورجيو�س احلمرياء، وانُتخب 

مرتوبوليتاً �صنة 2015.

الأبر�صية
Location : London
Tel : 0044 7834170100 
Home : 0044 2079986226
Address : St. George’s Cathedral

 1A Redhill Street, 
 Regent’s Park  NW1 4BG
 UK

E-mail : metr.silouan@gmail.com
Facebook : Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of  the  
  British Isles and Ireland

ملزيد من املعلومات، ت�صّفح املوقع اللكرتويّن لالأبر�صيّة
www.antiochian-orthodox.co.uk
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حلب والإ�صكندرون وتوابعهما
Aleppo, Alexandretta and Dependencies

 املطران: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت
بول�س )يازجي( اجلزيل الحرتام

His Eminence, the Most Reverend 
Metropolitan Paul (Yazigi) 

نال   .1959 �صنة  �صوريّا  الالذقيّة،  يف  ُولَد 
�صهادةً يف الهند�صة املدنيّة )جامعة ت�رشين، الالذقية(، 
)جامعة   1989 �صنة  الالهوت  يف  وما�صرت  واإجازة 

�صالونيك(، ودكتوراه يف الالهوت �صنة 1992 )جامعة �صالونيك(. ُر�صَم كاهنًا �صنة 
القّدي�س  معهد  من�صب عميد  �صغل  الالذقيّة.  اأندراو�س يف  مار  كني�صة  1992وخدم 

يوحنّا الّدم�صقّي الالهوتّي يف البلمند. انتُخَب مرتوبوليتًا �صنة 2000.

الأبر�صيّة
Location  :  Aleppo 
Tel : 00963 21 4660670 
Fax : 00963 21 4660671
Address        : 6976 Al-Villat - Patriarch Elias Moawad Street – Aleppo – Syria

إليا�س معّو�س – حلب – �صورية 6976 الفياّلت – �صارع البطريرك ا
E-mail : secretary@alepporthodox.org
Facebook : Aleppo Orthodox Youth
Twiter  :  AleppOrthodox

ملزيد من املعلومات، ت�صّفح املوقع الإلكرتويّنّ لالأبر�صيّة
www.alepporthodox.org
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حماه وتوابعها
Hama and Dependencies

 املطران: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت
نقول )بعلبكي( اجلزيل الحرتام

His Eminence, the Most Reverend 
Metropolitan Nicolas (Baalbaki)

كليّة  من  تخّرج   .1957 �صنة  دم�صق  يف  ُولد 
الطب الب�رشي يف جامعة دم�صق �صنة 1980. تابع 
دم�صق  العامة يف جامعة  اجلراحة  العليا يف  درا�صاته 
حتى �صنة 1984. نال �صهادة الإجازة يف الالهوت 

م  ُر�صيِ �صنة 1998.  البلمند  الالهوتي يف جامعة  الّدم�صقي  يوحنا  القّدي�س  من معهد 
�صنة 2011، وعمل كمعاوٍنً بطريركّي يف دم�صق. ُعني  �صنة 1986 واأ�صقفاً  كاهناً 
انتُخب مرتوبوليتاً   .2013 2001 حتى  �صنة  من  البطريركي  احل�صن  مل�صفى  مديراً 

�صنة 2017.
الأبر�صيّة

Location : Hama 
Tel : 00963 33 252 5216 
Fax : 00963 33 251 1991
Address : Almadena Neighborhood 
  Greek Orthodox Archdiocese – Hama – Syria

حّي املدينة – مطرانيّة الروم الأرثوذك�س – حماه – �صورية
E-mail : nicolasbaalbakee@outlook.com
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حم�س وتوابعها
Homs and Dependencies

 املطران: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت
جاورجيو�س )اأبو زخم( اجلزيل الحرتام

His Eminence, the Most Reverend 
Metropolitan George (Abou Zakhem)

ُولَد يف عرنة، �صوريّا �صنة 1949. نال اإجازة يف 
الالهوت )معهد القدي�س يوحنا الدم�صقي، البلمند(، 
ُر�صَم  �صالونيك(.  )جامعة  الالهوت  يف  وما�صرت 
م�صاعًدا  البطريركيّة  يف  وخدم   ،1980 �صنة  كاهنًا 

بطريركيًّا. �صغل من�صب عميد معهد القّدي�س يوحنّا الدم�صقّي الالهوتّي يف البلمند. 
ُر�صَم اأُ�صُقًفا �صنة 1988، وانتُخب مرتوبوليتًا �صنة 1999.

الأبر�صيّة
Location :  Homs 
Tel :  00963 31 2484858 
Fax :  00963 31 2488550
Address     :  Greek Orthodox Archdiocese 
   P.O.Box: 386 Homs – Syria

مطرانية الروم الأرثوذك�س، �س.ب.: 386 حم�س – �صورية
E-mail :  metropolitan.george@hotmail.com
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زحلة وبعلبك وتوابعهما
Zahlé, Baalaback and Dependencies

 املطران: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت
اأنطونيو�س )ال�صوري( اجلزيل الحرتام

His Eminence, the Most Reverend
Metropolitan Antonios (El Soury)

ُولد يف مدينة امليناء- طرابل�س، �صنة 1970. 
والكهرباء  اللكرتونيك  هند�صة  يف  اإجازة  نال 

�صان  )معهد   2006 �صنة  الالهوت  يف  واإجازة  اللبنانية(  )اجلامعة   1994 �صنة 
رعية  يف  وخدم   2005 �صنة  طرابل�س  اأبر�صية  يف  كاهناً  ُر�صم  �صريج – باري�س(. 
�صنة  الكبري  بالإ�صكيم  راهباً  ريِّ  �صنة 2011. �صُ بكفتني  �صيدة  لدير  رئي�صاً  امليناء.ُعني 

2012. انتُخب مرتوبوليتاً �صنة 2015.

الأبر�صيّة
Location  :  Zahlé
Tel  : 00961 8 806882 – 00961 8 820527
Fax  : 00961 8 806882
Address  : Greek Orthodox Archdiocese  
   El Midan Street – Zahlé – Lebanon

مطرانية الروم الأرثوذك�س – حي امليدان – زحلة – لبنان
E-mail  : orthzahle@gmail.com
Facebook  : Greek Orthodox Archdioceses Of Zahle

ملزيد من املعلومات، ت�صّفح املوقع الإلكرتويّنّ لالأبر�صيّة
www.archzahle.org
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�صانتياغو وت�صيلي
Santiago and all Chile

 املطران: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت
�رصجيو�س )عبد( اجلزيل الحرتام

His Eminence, the Most Reverend 
Metropolitan Sergio (Abad)

يف  اإجازة  ناَل  اأنطاكية.  مدينة  يف  ُولَد 
)خالكي – ا�صتنبول(.   1956 �صنة  الالهوت 
�صنة  اأر�صمندريت  رتبة  اإىل  ورقّي  كاهنًا  ُر�صَم 
الإكلرييكيّة  البلمند  مدر�صة  اإدارة  توىّل   .1957
)1956 - 1961(، وخدم يف الدار البطريركيّة 

بطريركيًّا  معتمًدا  و�صار   ،)1962-1961( الآ�صيّة  مدار�س  يف  وعلّم  دم�صق  يف 
 ،)1975-1968( الربازيل  ملطران  وكياًل  ثّم   ،)1967 - 1962( الكويت  يف 
اأُ�صُقًفا  ُر�صَم   .)1988 - 1975( فنزويال  كاراكا�س  يف  املك�صيك  ملطران  فوكياًل 
)1988(، ومت تعيينه معتمًدا بطريركيًّا يف �صانتياغو – الت�صيلي، وانتُخَب مرتوبوليتًا 

على الت�صيلي �صنة 1996.

الأبر�صيّة
Location  : Santiago 
Tel  : 0056 2 22115649 – 0056 2 227327075 
Fax  : 0056 2 29515208
Office Address  : Arquidiócesis Metropolitana Orthodoxa de Antiqúia
   Santa Filomena 372 – Recoleta – Santiago de Chile 
Personal address  :  S. E. Metropolitan Sergio Abad   
   Bello Horizonte, Dpto. 164 – Las Condes 
   Santiago de Chile
E-mail  :  s-abad@mi.cl

ملزيد من املعلومات، ت�صّفح املوقع الإلكرتويّنّ لالأبر�صيّة
www. chileortodoxo.cl
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�صاو باولو و�صائر الربازيل
Sao Paulo and all Brazil

 املطران: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت
دم�صكينو�س )من�صور( اجلزيل الحرتام

His Eminence, the Most Reverend 
Metropolitan Damaskinos (Mansour)

نال   .1949 �صنة  �صورية  دم�صق،  يف  ُولَد 
ُر�صَم  البلمند.  معهد  من  الالهوت   يف  اإجازة 
ال�صليب  كني�صة  يف  وخدم   ،1975 �صنة  كاهنًا 

ُر�صَم  �صاوباولو.  ملطران  وكياًل  ثّم  �صافيتا،  يف  عّكار  ملطران  وكياًل  ثّم  بدم�صق، 
.1997 �صنة  وانتُخَب مرتوبوليتًا   ،1992 �صنة  اأُ�صُقًفا 

الأبر�صيّة
Location : Sao Paulo 
Tel – Fax : 0055 11 55790019 – 0055 11 55793835
  0055 11 59078610 
Address : Son Em. Metropolitan Damaskinos Mansour 
  Rua Vergueiro 1515, CEP: 04101 – 000 
  Paraiso – São Paulo  
  Brazil
E-mail :  catedralortodoxa@uol.com.br 
  contato@catedralortodoxa.com.br 
  secretaria@catedralortodoxa.com.br 
Facebook  :  CATEDRAL ORTODOXA ANTIOQUINA
  ORTODOXA ANTIOQUINA 
Twitter : @Igrejantioquina   

ملزيد من املعلومات، ت�صّفح املوقع الإلكرتويّنّ لالأبر�صيّة
www.catedralortodoxa.com.br
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�صور و�صيدا وتوابعهما
Tyre, Sidon and Dependencies

 املطران: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت
اليا�س )كفوري( اجلزيل الحرتام

His Eminence, the Most Reverend 
Metropolitan Elias (Kfoury)

اإجازة  لبنان �صنة 1948. نال  ُولد يف �رشين، 
الدم�صقّي  يوحنّا  القّدي�س  )معهد  الالهوت  يف 
 ،1974 �صنة  كاهنًا  ُر�صَم  البلمند(.  الالهوتّي، 
يف  بطريركيًّا  وكياًل  ثّم  دم�صق،  رعايا  يف  وخدم 

�صُقًفا �صنة 1984، وانتُخَب مرتوبوليتًا �صنة 1995. دم�صق. ُر�صَم اأُ

الأبر�صيّة
Location  : Marjayoun 
Tel  : Marjayoun      : 00961 7 830004 (Tel & Fax) 
   Sidon      : 00961 7 720811 (Tel & Fax)
           00961 7 733889
   Tyre      :  00961 7 740182 
   Rashaya Alwadi : 00961 8 595012 
Address  : Greek Orthodox Archdiocese 
   P.O.Box: 12 Sidon – Lebanon

مطرانيّة الّروم الأرثوذك�س، �س.ب. 12 �صيدا – لبنان
E-mail  : bishop.kfoury@hotmail.com
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طرابل�س والكورة وتوابعهما
Tripoli, Koura and Dependencies

 املطران: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت
اأفرام )كرياكو�س( اجلزيل الحرتام

His Eminence, the Most Reverend 
Metropolitan Ephrem (Kyriakos)

�صهادةً  نال   .1943 �صنة  لبنان  بريوت،  يف  ُولد 
يف الهند�صة الإلكرتونيّّة )اجلامعة الي�صوعيّة، بريوت(، 
واإجازة يف الالهوت )معهد القّدي�س يوحنّا الدم�صقّي 
 َ ُعنيِّ  .1987 �صنة  كاهنًا  ُر�صَم  البلمند(.  الالهوتّي، 

الّرهباّن  البلمند. لب�س الإ�صكيم  عميًدا ملعهد القّدي�س يوحنّا الدم�صقّي الالهوتّي يف 
�صنة 1983 يف دير القّدي�س بول�س يف جبل اآثو�س، اليونان. اأ�ّص�َس رهبنًة يف دير مار 

ميخائيل، بقعاتا، وتوىّل رئا�صة الّدير. انتُخَب مرتوبوليتًا �صنة 2009.

الأبر�صيّة
Location : Tripoli 
Tel : 00961 6 442264 /5 
Fax : 00961 6 442267
Address : Antiochian Orthodox Archdiocese of Tripoli,   
  Koura and Dependencies 
  Al-Maarad Street – P.O.Box: 345 – Tripoli – Lebanon

الأرثوذك�س،  للّروم  وتوابعهما  والكورة  طرابل�س  مطرانيّة 
�صارع املعر�س �س.ب. 345 – طرابل�س – لبنان

E-mail : info@archtripoli.org
Facebook  :  Greek Orthodox Archdiocese of Tripoli, 
  Koura & Dependencies

ملزيد من املعلومات، ت�صّفح املوقع الإلكرتويّنّ لالأبر�صيّة
www.archtripoli.org
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عّكار وتوابعها
Akkar and Dependencies

 املطران: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت
با�صيليو�س )من�صور( اجلزيل الحرتام

His Eminence, the Most Reverend  
Metropolitan Basilios (Mansour)

اإجازة  ناَل   .1962 �صنة  �صوريّا  املزيرعة،  ُولد يف 
الدم�صقي،  يوحنا  القدي�س  )معهد  الالهوت  يف 
البلمند(، ودكتوراه يف الالهوت �صنة 1992 )جامعة 

�صُقًفا  اأُ ُر�صَم  الالذقيّة.  اأندراو�س يف  مار  كني�صة  كاهنًا يف  اليونان(. خدم  �صالونيك، 
�صنة 1995، وُعنّيَ وكياًل ملطران عّكار يف �صافيتا، واأُ�صُقًفا م�صاعًدا على  طرطو�س 

و�صافيتا. انتُخَب مرتوبوليتًا �صنة 2008.

Location : Cheikh Taba- Akkar 
Tel : 00961 6 693196 – 00961 6 690012 
Fax : 00961 6 693194
Address : Greek Orthodox Archdiocese -Cheikh Taba - Akkar – Lebanon

الأرثوذك�س – �صيخطابا – عكار – لبنان الّروم  مطرانيّة 

ملزيد من املعلومات، ت�صّفح املوقع الإلكرتويّنّ لالأبر�صيّة
www.akkarorthodox.com

Location    : Tartus 
Tel              : 00963 43 319635 
Fax  :  00963 43 319603
Address        :      Greek Orthodox Archdiocese – P.O.Box: 46 – Tartus – Syria

يف طرطو�س

مطرانيّة الّروم الأرثوذك�س، �س. ب. 46 طرطو�س – �صورية
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الأ�صاقفة املعاونون:
يف �صافيتا 

�صاحب ال�صيادة الأُ�صُقف دميرتي )�رصبك(، اأُ�صُقف بانيا�س، اجلزيل الحرتام
In Safita

His Grace, the Right Reverend Bishop Demetri (Charback), Bishop of 
Banias 
Location : Safita 
Tel : 00963 43 530643 – 00963 43 525803 
Fax : 00963 43 522744 
Address : Greek Orthodox Archdiocese  
P.O.Box  :  23 – Safita – Syria

مطرانيّة الّروم الأرثوذك�س، �س. ب. 23 �صافيتا – �صورية
E-mail : demetrios.charbak@yahoo.com 
Facebook : Safita Orthodox Youth

يف مرمريتا 
�صاحب ال�صيادة الأُ�صُقف اإيليا )طعمه(، اأُ�صُقف اأرثو�صا، اجلزيل الحرتام

In Marmarita 
    His Grace, the Right Reverend Bishop Elia (Toumeh), Bishop of 
Arthoussa
Location  :  Marmarita 
Tel  :  00963 31 7732184 
Fax  :  00963 30 7731184 
Address : Greek Orthodox Archdiocese – St John square 

  Marmarita – Talkalakh – Homs – Syria
مطرانيّة الّروم الأرثوذك�س – �صاحة مار يوحنّا – مرمريتا – تلكلخ – حم�س – �صورية 
E-mail : wadi.episcopal@gmail.com  
Facebook :  اأبر�صية عكار – مطرانية الوادي
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فرن�صا واأوروبا الغربيّة واجلنوبيّة
France, Western and Southern Europe

 املطران: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت
اإغناطيو�س )احلو�صي( اجلزيل الحرتام

His Eminence, the Most Reverend 
Metropolitan Ignatius (Al-Houshi)

 .1970 �صنة  �صوريّا  دم�صق،  يف  ُولد 
)جامعة  الكهربائيّة  الهند�صة  يف  �صهادة  نال 
اأثينا(،  )جامعة  الالهوت  يف  واإجازة  دم�صق(، 
)املعهد  البيزنطيّة  الكن�صيّة  املو�صيقى  يف  ودبلوم 

الوطنّي – اأثينا(. ُر�صم اأُ�صُقًفا �صنة 2011. انتُخب مرتوبوليتًا �صنة 2013.

الأبر�صيّة
Location : Paris 
Tel : 0033 785259164 
Office :  0033 142733164
Address :  Archevêché Orthodoxe Antiochien de France,   
  d’Europe Occidentale et Méridionale 
  22, Avenue Kléber 
  75116 Paris – FRANCE
E-mail : info@antiochefrance.org

ملزيد من املعلومات، ت�صّفح املوقع الإلكرتويّنّ لالأبر�صيّة
www.antiochefrance.org

dipticha ANTAKIA TIPICON2 2020.indd   246 11/8/2019   3:20:11 PM



247 الكر�صّي الأنطاكّي

الالذقية وتوابعها
املطران: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت 

     اأثنا�صيو�س )فهد( اجلزيل الحرتام
His Eminence, the Most Reverend 
Metropolitan Athanasios (Fahd)

نال   .1965 �صنة  �صوريّا،  الالذقيَّة،  يف  ُولد 
ت�رشين(،  )جامعة  الزراعيّة  الهند�صة  يف  اإجازة 
ولي�صان�س يف الالهوت )جامعة �صالونيكك(. ُر�صم 
راهباً و�صّما�صاً �صنة 1997، ثم كاهناً واأر�صمندريتًا 
اأ�صقفاً  اأوروبا. ُر�صم  اأبر�صيّة  �صنة 1998. خدم يف 

دير  رئا�صة  تّوىل  ثّم  وُعنّي وكيالً ملطران عكار يف طرطو�س،  �صنة 2011،  م�صاعًدا 
مار اليا�س الريح- ال�صف�صافة. انتُخَب مرتوبوليتًا �صنة 2018.

الأبر�صيّة
Location : Lattakia 
Tel :  00963 41 245341 /2 
Fax :  00963 41 245340

           Address         :  Greek Orthodox Archdiocese - 
P.O.Box: 27 – Lattakia – Syria

مطرانيّة الّروم الأرثوذك�س، �س.ب. 27 الالذقية – �صورية 
Email :  lattakia.orthodox@gmail.com
Facebook : @lattakiaorthodox

مطرانية الالذقية للروم الأرثوذك�س
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املك�صيك، فنزويال، اأمريكا الو�صطى وجزر الكاريبي
Mexico, Venezuela, Central America and the 
Islands of the Caribbean Sea

 املطران: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت
اإغناطيو�س )�صمعان( اجلزيل الحرتام

His Eminence, the Most Reverend 
Metropolitan Ignacio (Samaan)

اإجازة  نال  �صنة 1975.  �صوريا  ُولد يف دم�صق، 
 ،1997 �صنة  دم�صق(  )جامعة  ال�صيدليّة  بالعلوم 
يوحنّا  القّدي�س  )معهد  الالهوت  يف  واإجازة 

اإىل  ورقّي  كاهناً،  ُر�صم  العام  نف�س  من  اأيلول  يف   .2001 �صنة  البلمند(  الدم�صقّي، 
رتبة اأر�صمندريت ليخدم يف اأبر�صية املك�صيك وتوابعها كوكيل ملرتوبوليت الأبر�صيّة. 

ُر�صم اأ�صقفاً �صنة 2011 بلقب "اأ�صقف قي�رشيّة". انتُخب مرتوبوليتاً  �صنة 2017.
الأبر�صيّة

Location  : México
Dirección  : Arzobispado Ortodoxo, Pirules 110, 
   Col. Jardines del Pedregal, 
   C.P. 01900, D.F. MÉXICO
Teléfono  : 0052 55 5568 2292 - 0052 55 5652 7772
Fax  : 0052 55 5652 5433
Celular  : 0052  155 7671 0996
Celular (Venzuela): 0058 424 460 55 90
Email  : ortodoxia@prodigy.net.mx

ملزيد من املعلومات، ت�صّفح املوقع الإلكرتويّنّ لالأبر�صيّة
www.iglesiaortodoxa.org.mx
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نيويورك و�صائر اأمريكا ال�صماليّة
New York and All North America

 املطران: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت
جوزيف )زحالوي( اجلزيل الحرتام

His Eminence the Most Reverend 
Metropolitan Joseph  (Zahlawi)

ُولَد يف دم�صق، �صوريا �صنة 1950. َدَر�س 
ومدار�س  الدم�صقي  يوحنا  القدي�س  مدر�صة  يف 
الآ�صية يف دم�صق ومن ثّم يف دير �صيّدة البلمند. 
ح�صل  ثّم  بريوت،  يف  اجلامعية  درا�صته  اأكمل 
من  الالهوت  يف  املاج�صتري  �صهادة  على 

نال دكتوراه �رشفيّة يف الالهوت من معهد  اليونان.  ت�صالونيكي،  اأر�صطو يف  جامعة 
�صنة 1976، وكاهنًا يف عام 1980.  �صّما�ًصا  ُر�صم  بن�صيلفانيا.  القدي�س تيخون يف 
يف  الأنطاكيّة  الرعيّة  ثّم  من   ،1983 �صنة  حتى  دم�صق  يف  املرمييّة  الكاتدرائية  خدم 
اأُ�صقًفا �صنة 1991. عمل  اإنكلرتا، والرعيّة الأنطاكيّة يف قرب�س حلني انتخابه  لندن، 
كم�صاعد بطريركي و�صكرتري للمجمع الأنطاكي املقّد�س. انتدب اأ�صقًفا معاونًا على 
اإىل رتبة رئي�س  ُرقَّي  �صنة 2011  الأمريكية، ويف  املتحدة  للوليات  الغربي  ال�صاحل 

اأ�صاقفة، وانتُخب مرتوبوليتًا �صنة 2014.

الأبر�صيّة
Location :  New Jersey 
Tel :  001 201 871 1355 /6 
Fax :  001 201 871 7954
Address : The Most Reverend Metropolitan JOSEPH 
  Archbishop of New York and Metropolitan of   
  All North America 
  358 Mountain Road, PO Box 5238  
  Englewood, NJ 07631-5238  
  U.S.A.
E-mail :  archdiocese@antiochian.org 
Facebook :  Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America

ملزيد من املعلومات، ت�صّفح املوقع الإلكرتويّنّ لالأبر�صيّة
www.antiochian.org
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الأ�صاقفة املعاونون:
�صاحب ال�صيادة الأُ�صُقف با�صيل )عي�صى( اجلزيل الحرتام

Aِddress : The Right Reverend Bishop BASIL Essey 
Auxiliary Bishop – Wichita and the Mid-America 
Wichita Chancery 
1559 N Woodlawn St., Wichita, KS 67208-2429 
U.S.A.

Phone : 001 (316) 687-3169 
Fax : 001 (316) 636-5628  
E-mail : bpbasil@aol.com

�صاحب ال�صيادة الأُ�صُقف توما�س )جوزيف( اجلزيل الحرتام
Aِddress : The Right Reverend Bishop THOMAS Joseph 

Auxiliary Bishop – Charleston, Oakland and the Mid-Atlantic 
Charleston WV Chancery 
4407 Kanawha Ave., SE, Charleston, WV 25304 
U.S.A.

Mobile : 001 (724) 787-9832
Fax : 001 (304) 346-0146 (St. George Cathedral)
E-mail : bpthomasjoseph@gmail.com

�صاحب ال�صيادة الأُ�صُقف األك�صندر )مفرج( اجلزيل الحرتام
Aِddress : The Right Reverend Bishop ALEXANDER 

Auxiliary Bishop – Ottawa, Eastern Canada and Upstate 
New York 
Ottawa Chancery 
10820 Rue Laverdure, Montreal, QC H3L 2L9 CANADA

Phone : 001 (514) 388-4344 
Fax : 001 (514) 388-4051 
E-mail : themutran@yahoo.com
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�صاحب ال�صيادة الأُ�صُقف جان )عبداهلل( اجلزيل الحرتام
Aِddress : The Right Reverend Bishop JOHN Abdullah 

Auxiliary Bishop –Worcester and New England 
Worcester Chancery 
2 Lydias Path, Westborough, MA 01581-1841 
U.S.A.

Phone : 001  (724) 518-5788 
E-mail : Frjpa@aol.com

�صاحب ال�صيادة الأُ�صُقف اأنطوين )مايكل( اجلزيل الحرتام
Aِddress : The Right Reverend Bishop ANTHONY Michael 

Auxiliary Bishop –Toledo and the Midwest 
5315 Sorrento Blvd, Fort Wayne, IN 46845-8886 
Toledo Chancery 
2656 Pemberton Dr, Toledo, OH 43606-2903 
U.S.A.

Phone : 001 (260) 615-8777 
E-mail : bpanthonymichaels@gmail.com

�صاحب ال�صيادة الأُ�صُقف نيكول�س )اأوزون( اجلزيل الحرتام
Aِddress : The Right Reverend Bishop NICHOLAS Ozone 

Auxiliary Bishop – Miami and the Southeast
E-mail : bpnicholas@antiochian.org

�صاحب ال�صيادة الأُ�صُقف دميرتي )خوري( اجلزيل الحرتام – متقاعد
Aِddress : The Right Reverend Bishop DEMETRI Khoury – Retired 

11241 SW 145 Ave., Miami, FL 33186 
U.S.A.

Phone : 001 (305) 382-2101
Mobile : 001 (305) 505-1314
Fax : 001 (305)503-6751 
E-mail : bpdmk5@gmail.com
Website : www.almoutran.com
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املعتمديّات البطريركيّة
معتمديّة الريو دي جينيرو – البرازيل

The Vicariate of Rio de Janeiro, Brazil

املعتمد البطريركّي: �صاحب ال�صيادة الأُ�صُقف تيودور )الغندور( اجلزيل الحرتام
His Grace, the Right Reverend
Bishop Theodore (El Ghandour)
Bishop of Apamea

Tel : 00552125093894
Fax : 00552125089999
Address : Bishop Theodore (El Ghandour)
  Av. Gomes Freire, 559 – 2 Andar – Centro – RJ 

CEP 20231-012 -  Brazil
E-mail : bishoptheodoreghandour@gmail.com

َول الإ�صكندنافيّة  معتمديّة ال�ّصَويد والدُّ
The Vicariate of Sweden and Scandinavian Countries

املعتمد البطريركّي: قد�س الأر�صمندريت جان من�صور اجلزيل الرّب
Rev. Archimandrite John Mansour

Tel : 004 676 946 1612
Address : S:ta Marias Antiokiska Ortodoxa kyrkan
  Baptistkyrkan
  Nyköpingsvägen 20
  15132 Södertälje
  Stokholm – Sweden
E-mail : pbmansour@hotmail.com

ملزيد من املعلومات، ت�صّفح املوقع اللكرتويّن
www.Antiochsweden.com
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معتمديّة دولة الإمارات العربية املتحدة
The Vicariate of the United Arab Emirates

املعتمد البطريركّي: �صاحب ال�صيادة الأُ�صُقف غريغوريو�س )خوري عبداهلل(،
اأُ�صُقف الإمارات، اجلزيل الحرتام 

His Grace, the Right Reverend Bishop Gregorios (Khoury Abdullah) 
 Bishop of Emirates

يف دبي وال�صارقة: 
Address :  Greek Orthodox Church of the Annunciation 
  Jabal Ali 1, Dubai, UAE

كني�صة �صيدة الب�صارة للروم الأرثوذك�س، جبل علي 1، دبي، المارات العربية املتحدة
يف اأبو ظبي:

Phone : 00971 2 4464578
Address : Greek Orthodox Church of St. Nicolas
  P.O.Box: 262, Abu Dhabi, UAE

كني�صة القدي�س نيقولو�س للروم الأرثوذك�س
�س. ب. 262، اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة

معتمديّة مملكة البحرين
The Vicariate of the Kingdom of Bahrain

مرتوبوليت بغداد والكويت وتوابعهما، اجلزيل الحرتام املعتمد البطريركّي: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت غّطا�س )هزمي(،
His Eminence, the Most Reverend Metropolitan Ghattas (Hazim), 
Metropolitan of Baghdad, Kuwait and Dependencies

Address: St. George Greek Orthodox Church in Bahrain
 P.O. Box: 10465
 Abu Sayba, Block 471, 73 St., Gate 35, No. 57, 
 Kingdom of Bahrain
كني�صة القدي�س جاورجيو�س للروم الأرثوذك�س يف مملكة البحرين، �س. ب. 10465
اأبو �صايبا، بلوك 471، �صارع 73، بوابة 35، بناء رقم 57، مملكة البحرين
Parish Priest :  Fr. Saba Haidossian
Tel      :  00 973 17811464
Mobile        :  00 973 39981464
Fax        :  00 973 17811465 
E-mail        :  orthodox@batelco.com.bh

In Dubai and Sharjah:

In Abu Dhabi:
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معتمديّة دولة قطر
The Vicariate of the State of Qatar

مرتوبوليت بغداد والكويت وتوابعهما، اجلزيل الحرتام املعتمد البطريركّي:  �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت غّطا�س )هزمي(،
His Eminence, the Most Reverend Metropolitan Ghattas (Hazim), 
Metropolitan of Baghdad, Kuwait and Dependencies

Phone :   00965 2 561 7367 (in Kuwait)
Fax :   00965 2 563 1538 (in Kuwait)
Address :  Greek Orthodox Archdiocese of Baghdad, 
  Kuwait and Dependencies 

P.O.Box: 8173  Al-Salemea 22052 
  Kuwait  

مطرانّية الروم الأرثوذك�س، �س.ب. 8173 ال�صاملّية 22052 – الكويت
E-mail :  arch@gulforthodoxchurch.org
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ممثِّلو �صاحب الغبطة 

الأمط�س الأنطاكّي يف مو�صكو – رو�صيا
The Antiochian Metochion in Moscow, Russia

 املطران: �صاحب ال�صيادة املرتوبوليت نيفن )�صيقلي(
مرتوبوليت �صهبا، اجلزيل الحرتام

His Eminence, the Most Reverend Niphon (Saykali), Metropolitan 
of Chehba

Location :  Moscow
Tel :  007 49 5625 0417
Fax :  007 49 5624677
Address : Son Eminence Archbishop Niphon Saïkali 

Metoche d’Antioche à Moscou 
15 A. Archangelsky Pereoulok 
Moscou 101000 
Russia

E-mail : antioch@list.ru

الأمط�س الأنطاكّي يف ليما�صول – قرب�س
The Antiochian Metochion in Limassol, Cyprus

الكاهن: قد�س املتقّدم يف الكهنة الأب مي�صيل �صابا املحرتم
Priest: Very Reverend Father Michel Saba

Location :  Limassol
Address : Fr. Michel Saba
  St. Ignatius Theophoros Church
  PO Box 59664
  4011 Limassol, Cyprus
Tel :  00 357 99494351
  00 357 25724351
E-mail : fmichaelsaba@hotmail.com
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الكنائ�س الأرثوذك�سّية 
امل�ستقّلة الأخرى
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الكلّي القدا�صة برثلماو�س الأّول
رئي�س اأ�صاقفة الق�صطنطينيّة – روما اجلديدة، والبطريرك امل�صكوين

His All-Holiness Bartholomew I
Archbishop of Constantinople, New Rome, and Ecumenical Patriarch

Address : Rum Patrikhanesi
  Fener-Halic, 34220 Istanbul, Turkey
Phone : 0090-212-531-9670 / 9
Fax : 0090-212-534-9037
E-mail : patriarchate@ec-patr.org
Website : www.patriarchate.org
  www.ec-patr.org

�صاحب الغبطة ثيوذورو�س الثاين
بابا وبطريرك ال�صكندريّة وجميع اأفريقيا

His Beatitude Theodoros II
Pope and Patriarch of Alexandria and All Africa

Address : Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria
  P.O. Box 2006, Alexandria – Egypt
Phone : 00203-486-8595
Fax : 00203-487-5684
E-mail : patriarchate@greekorthodox-alexandria.or
Website : www.greekorthodox-alexandria.org

�صاحب الغبطة ثيوفيلو�س الثالث
بطريرك املدينة املقد�صة، القد�س وفل�صطني

His Beatitude Theophilus III
Patriarch of the Holy City of Jerusalem and All Palestine

Address : Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem
  P.O. Box 19632, 91190 Jerusalem – Israel
Phone : 00972-2-627-1657
Fax : 00972-2-627-3016
E-mail : patriarch.theophilos@jerusalem-patriarchate.info
Website : www.jerusalem-patriarchate.info
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�صاحب القدا�صة كرييل الأّول
بطريرك مو�صكو و�صائر رو�صيا

His Holiness Kirill I
Patriarch of Moscow and All Russia

Address : Russian Orthodox Church
  5 Chisty Pereulok, Moscow 119034- Russia
Phone : 007-095-201-28-40
Fax : 007-095-201-00-28
E-mail : udsekr@patriarchia.ru
Website : www.patriarchia.ru

�صاحب القدا�صة اإيليا الثاين
بطريرك �صائر جورجيا، رئي�س اأ�صاقفة مت�صخيتا وتبلي�صي ومرتوبوليت بي�صفنتا وتا�صخوم

His Holiness Ilia II
Catholicos-Patriarch of All Georgia, Archbishop of Mtskheta-Tbilisi and 
Metropolitan of Bichvinta and Tskhum-Abkhazeti

Address : King Erekle II Square, 1, Tbilisi, 0105 – Georgia
Phone : 00995-32-99-03-78
Fax : 00995-32-98-71-14
E-mail : orthodox@patriarchate.ge
Website : www.patriarchate.ge

�صاحب القدا�صة اإيريناو�س
رئي�س اأ�صاقفة بيت�س، مرتوبوليت بلغراد وبطريرك �رصبيا

His Holiness Irinej
Archbishop of Pech, Metropolitan of Belgrade-Karlovci and Serbian 
Patriarch

Address : Kralja Petra br. 5 , Belgrade, 11000- Serbia
Phone : 00381-11-63-8161
Website : www.spc.rs/eng

�صاحب الغبطة دانيال
رئي�س اأ�صاقفة بوخار�صت، مرتوبوليت مونتانيا وبطريرك رومانيا

His Beatitude Daniel
Archbishop of Bucharest, Metropolitan of Muntenia and Dobrudgea, 
Locum tenens of the throne of Caesarea of Cappadocia, Patriarch of 
Romania

Address : Aleea Patriarhiei 2, Bucharest IV 70526 – Romania
Phone : 0040-1-337-27-76
Fax : 0040-1-337-80-56
Website : www.patriarhia.ro
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�صاحب القدا�صة نيوفيط�س
بطريرك بلغاريا ومرتوبوليت �صوفيا

His Holiness Neofit
Patriarch of Bulgaria and Metropolitan of Sofia

Address : Oboriste 4, Sofia 1090 – Bulgaria
Phone : 00359-2-98-75-611
Fax : 00359-2-989-76-00
E-mail : gl.secretar@bg-patriarshia.bg
Website : www.bg-patriarshia.bg

�صاحب الغبطة خري�صو�صتومو�س الثاين
رئي�س اأ�صاقفة يو�صتينيانا اجلديدة و�صائر قرب�س

His Beatitude Chrysostomos II
Archbishop of New Justiniana and All Cyprus

Address : PO Box 1130, Nicosia 1016- Cyprus
Phone : 00357-22-43-06-96
Fax : 00357-22-47-41-80
E-mail : holysynodoffice@logosnet.cy.net
Website : www.churchofcyprus.org.cy

�صاحب الغبطة اإيرونيمو�س
رئي�س اأ�صاقفة اأثينا و�صائر اليونان

His Beatitude Ieronymos
Archbishop of Athens and All Greece

Address : Ag. Philotheis 21, 10556 Athens – Greece
Phone : 0030-210-335-23-00
Fax : 0030-210-322-46-73
E-mail : contact@ecclesia.gr
Website : www.ecclesia.gr

�صاحب الغبطة اأن�صطا�صيو�س
رئي�س اأ�صاقفة تريانا، دوري�س و�صائر البانيا

His Beatitude Anastasios
Archbishop of Tirana, Durres, and All Albania

Address : Kisha Othodokse, 151 Rruga e Kavejes, Tirana – Albania
Phone : 00355-42-341-17
Fax : 00355-42-321-09
E-mail : orthchal@orthodoxalbania.org
Website : www.orthodoxalbania.org
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�صاحب الغبطة �صابا
رئي�س اأ�صاقفة وار�صو و�صائر بولندا

His Beatitude Sawa
Metropolitan of Warsaw and All Poland

Address : Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa – Poland
Phone : 0048-22-619-08-86
Fax : 0048-22-619-08-86
Website : www.orthodox.pl

�صاحب ال�صيادة را�صتي�صالف
مرتوبوليت بالد الت�صيك و�صلوفاكيا

His Eminence Rostislav
Metropolitan of the Czech Lands and Slovakia

Address : Bayerova 8, Presov 08001 – Slovakia
Phone : 00421-51-7724-736 
Fax : 00421-51-7734-045 
Website : www.pravoslavnacirkev.cz
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