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�سبكة الف�سح لل�سنة امليالدّية 2021
الف�سح املقّد�سالف�سح املقّد�س الغربيعام

2 اأيار4 ني�سان2021

ال�سوم.الأربعيني.املقّد�س:.يبداأ.يوم.الإثنني.15/اآذار

�سوم.الر�سل:.يوم.الإثنني.28/حزيران

الأعياد ال�سّيدّية
ا�سم العيدتاريخ وقوع العيد

ختان ال�سيّداجلمعة 1/كانون الثاين

الظهور الإلهّيالأربعاء 6/كانون الثاين

دخول ال�سيّد اإىل الهيكلالثالثاء 2/�سباط

اأحد ال�سعانني25/ني�سان

ال�سعود الإلهّياخلمي�س )10( حزيران

اأحد العن�رشة20/حزيران

التجّلياجلمعة 6/اآب

رفع ال�سليب الكرميالثالثاء 14/اأيلول

امليالد املجيدال�سبت 25/كانون الأّول

اأعياد والدة الإله
عيد الب�سارة اخلمي�س 25/اآذار

رقاد ال�سيّدة الأحد 15/اآب

ميالد ال�سيّدة الأربعاء 8/اأيلول

دخول ال�سيّدة اإىل الهيكل الأحد 21/ت�رشين الثاين

كّل عام واأنتم بخري
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اأعياد بع�س القّدي�سني الأنطاكّيني
أفرام ال�رشياين. : البارّ ا 28 كانون الثاين 

: العادما الف�ّسة كري�س ويوحنا. 31 كانون الثاين 
إليان احلم�سي. : ال�سهيد الطبيب ا 6     �سباط 

أنطاكية، رئي�س املجمع امل�سكوين الثاين. : مالتيو�س بطريرك ا 12 �سباط 
أ�سقف �سور. : ال�سهيد يف الكهنة دوروثاو�س، ا 5    حزيران 

: هامتا الر�سل بطر�س وبول�س، موؤ�ّس�سا الكر�سّي الأنطاكّي. 29 حزيران 
أ�سقف كريت. أندراو�س الدم�سقّي، ا : ا 4    متوز 

أنطاكية(. : ال�سهيد يف الكهنة بنكراتيو�س )من ا 9    متوز 
: ال�سهيد يف الكهنة يو�سف الدم�سقّي. 10 متوز 

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

أنطاكية. : ال�سهيد يف الكهنة بابيال، بطريرك ا أيلول  4    ا
: اأوىل ال�سهيدات ومعادلة الّر�سل تقال. أيلول  24 ا

أ�سقُف دم�سق، ورومانو�س املرّن احلم�سّي. : حنانيا الر�سول ا 1    ت�رشين الأّول  
: ال�سهيد يف الكهنة كربيانو�س الأنطاكّي، وال�سهيدة يو�ستينا البتول الدم�سقيّة. 2    ت�رشين الأّول  

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

: لوقا الإجنيلّي. 18 ت�رشين الأّول 
أ�سقف منبج ال�سانع العجائب. : املعادل الر�سل اإفريكيو�س، ا 22 ت�رشين الأّول 

: ال�سهيد احلارث )اآرثا( ورفقته )من جنران(. 24 ت�رشين الأّول 
: البارّ ا�ستيفانو�س املرّن )من دم�سق(. 28 ت�رشين الأّول 

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

: قزما ودميانو�س. 1    ت�رشين الثاين 
إب�ستيمي احلم�سيّان،  : ال�سهيدان غلكتيو�س وزوجته ا  5    ت�رشين الثاين 

والقّدي�س دمنينو�س احلم�سّي.
أ�ساقفة الق�سطنطينيّة. : يوحنّا الذهبّي الفم الأنطاكّي، رئي�س ا 13 ت�رشين الثاين 

: القّدي�س برلعام الأنطاكّي. 19 ت�رشين الثاين 
: البارّ بطر�س الأنطاكّي ال�سامت. 25 ت�رشين الثاين 
: ال�سهيد يعقوب الفار�سّي املقطع. 27 ت�رشين الثاين 

: البارّ يوحنّا الدم�سقّي، ال�سهيدة بربارة. 4    كانون الأول 
أنطاكية. أ�سقُف ا إغناطيو�س املتو�ّسح باهلل، ا : ال�سهيد يف الكهنة ا 20 كانون الأول 

: البارّ مَرِكلُّ�س. 29 كانون الأول 



15  

*  مالحظة:   ر�سائل بحر الأ�سبوع، اعتباًرا من الأحد 3 كانون الثاين، نقراأ الأ�سبوع )31( بعد العن�رشة، حتّى 23 كانون الثاين؛
                       واعتباًرا من الأحد 24 كانون الثاين، نقراأ الأ�سبوع )30( بعد العن�رشة حتّى اأ�سبوع الفّري�سّي والع�ّسار.

                       اأناجيل بحر الأ�سبوع، اعتباًرا من الأحد 3 كانون الثاين حتّى 9 �سباط، نقراأ ابتداًء من الأ�سبوع )10( من متّى.

�سبكة الف�سح لل�سنة امليالدّية 2021

حنالإجنيلالر�سالةاليومال�سهر
الل

ثينا
الكاطافا�سياتالقنداقاإيو

اين
 الث

ون
كان

الأوىل للظهورتقدمة الظهور58الأحد قبل عيد الظهور الإلهّي*3

الثانية للظهورالظهور69الأحد بعد عيد الظهور الإلهّي10

أنطونيو�س17 دخول ال�سيّددخول ال�سيّد710الأحد )12( من لوقاالقدي�س ا

دخول ال�سيّددخول ال�سيّد811الأحد )14( من لوقاالأحد )31( بعد العن�رشة24

دخول ال�سيّددخول ال�سيّد11الأحد )15( من لوقاالأحد )32( بعد العن�رشة31

اط
�سب

دخول ال�سيّددخول ال�سيّد22الأحد )16( من متىالأحد )16( بعد العن�رشة7

أفتح فمييا �سفيعة امل�سيحيني33الأحد )17( من متىالأحد )17( بعد العن�رشة14 ا

الرتيوديالرتيودي44اأحد الفري�سي والع�سار21

الرتيوديالرتيودي55اأحد البن ال�ساطر28

ذار
اآ

الرتيوديالرتيودي66اأحد مرفع اللحم )الدينونة(7

الرتيوديالرتيودي77اأحد مرفع اجلنب )الغفران(14

أنا عبدك88الأحد الأّول من ال�سوم )الأرثوذك�سيّة(21 إيّن ا الرتيوديا

أنا عبدك19الأحد الثاين من ال�سوم )غريغوريو�س بالما�س(28 إيّن ا أفتح فميا ا

ان
ي�س

ن

أنا عبدك210الأحد الثالث من ال�سوم )ال�سجود لل�سليب(4 إيّن ا الرتيوديا

أنا عبدك311الأحد الرابع من ال�سوم )يوحنا ال�سلّمي(11 إيّن ا أفتح فميا ا

أفتح فمييا �سفيعة امل�سيحيني41الأحد اخلام�س من ال�سوم )مرمي امل�رشيّة(18 ا

ال�سعاننيال�سعاننيللعيدللعيداأحد ال�سعانني25

يّار
اأ

الف�سحالف�سحللعيدللعيداأحد الف�سح املقّد�س2

الف�سحالف�سحللعيد1اأحد توما9

الف�سحالف�سح24اأحد حامالت الطيب16

الف�سحالف�سح35اأحد املخلّع23

الف�سحالف�سح47اأحد ال�سامريّة30

ان
زير

ح

الف�سحالف�سح58اأحد الأعمى6

الثانية للعن�رشةال�سعود610اأحد اآباء املجمع امل�سكوينّ الأّول13

العن�رشةللعيدللعيداأحد العن�رشة20
العن�رشة 

)مزدوجة(

أيها الرب البارئ2781 أفتح فميا ا
الأحد )1( من متّى 
اأحد جميع القّدي�سني

الأحد )1( بعد العن�رشة
اأحد جميع القّدي�سني
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�سبكة الف�سح لل�سنة امليالدّية 2021 

حنالإجنيلالر�سالةاليومال�سهر
الل

ثينا
الكاطافا�سياتالقنداقاإيو

وز
ّمــ

تـ

أفتح فمييا �سفيعة امل�سيحينّي12الأحد )2( من متّىالأحد )2( بعد العن�رشة4 ا

أفتح فمييا �سفيعة امل�سيحينّي23الأحد )3( من متّىالقدي�سة اأوفيمية11 ا

أفتح فمييا �سفيعة امل�سيحينّي34اآباء املجمع امل�سكوينّ الرابع18 ا

25
 رقاد القدي�سة

أم والدة الإله حنة ا
45الأحد )5( من متّى

للقدي�سة )لنعيّد 
باإميان(

أفتح فمي ا

ال�سليبالتجلّي56الأحد )6( من متّىالأحد )6( بعد العن�رشة1

ال�سليبالتجلّي67الأحد )7( من متّىالأحد )7( بعد العن�رشة8

رقاد ال�سيّدةرقاد ال�سيّدةللعيد7رقاد والدة الإله15

رقاد ال�سيّدةرقاد ال�سيّدة89الأحد )9( من متّىالأحد )9( بعد العن�رشة22

أ�س القّدي�س يوحنا املعمدان29 ال�سليبميالد ال�سيّدة110تذكار قطع را

ال�سليبميالد ال�سيّدة211الأحد )11( من متّىالأحد )11( بعد العن�رشة5

ال�سليبميالد ال�سيّدة31الأحد قبل رفع ال�سليب الكرمي املحيي 12

ال�سليبال�سليب42الأحد بعد رفع ال�سليب الكرمي املحيي19

أفتح فمييا �سفيعة امل�سيحينّي53انتقال القّدي�س يوحنّا الإجنيلّي26 ا

أفتح فمييا �سفيعة امل�سيحينّي64الأحد )2( من لوقاالأحد )15( بعد العن�رشة3 ا

أفتح فمييا �سفيعة امل�سيحينّي75الأحد )3( من لوقاالأحد )16( بعد العن�رشة10 ا

أفتح فمييا �سفيعة امل�سيحينّي86اأحد اآباء املجمع امل�سكوين ال�سابع )الأحد 4 من لوقا( *17 ا

أفتح فمييا �سفيعة امل�سيحينّي17الأحد )6( من لوقاالأحد )18( بعد العن�رشة24 ا

أفتح فمييا �سفيعة امل�سيحينّي28الأحد )5( من لوقاالأحد )19( بعد العن�رشة31 ا

أفتح فمييا �سفيعة امل�سيحينّي39الأحد )7( من لوقاالأحد )20( بعد العن�رشة7 ا

دخول ال�سيّدةدخول ال�سيّدة410الأحد )8( من لوقاالقدي�س فيلبّ�س الر�سول14

للميالددخول ال�سيّدةللعيد5دخول ال�سيّدة والدة الإله اإىل الهيكل21

للميالدتقدمة امليالد61الأحد )13( من لوقاالأحد )23( بعد العن�رشة28

للميالدتقدمة امليالد72الأحد )10( من لوقاالقّدي�س �سابا املتقّد�س5

12
القدي�س ا�سبرييدون 

العجائبي
الأحد )11( من لوقا 

)الأجداد(
للميالدتقدمة امليالد83

19
 الأحد قبل ميالد ربّنا وخملّ�سنا ي�سوع امل�سيح 

باجل�سد )الآباء(
للميالدتقدمة امليالد14

26
 الأحد بعد ميالد ربّنا وخملّ�سنا 

ي�سوع امل�سيح باجل�سد
الثانية للميالدامليالد25

*   مالحظة: نتابع على التوايل قراءة اأناجيل بحر الأ�سبوع بعد الأحد )4( من لوقا حتّى اأناجيل الأ�سبوع )12( من لوقا. 
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