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  اليوم األول 

 م(4قرن الالتسعة ) البمفيليةون شهداء برجا القّديس 

 أّول تالميذ المسيح السبعبن، رسول الرها أّداي القّديس 

 روبل الراهب

    الثانياليوم 

 م( 1الشمامسة استفانوس )ق نقل رفات أول الشهداء ورئيس 

 دوماديوس السرياني الشهيد

   اليوم الثالث 

 ة صالومي حاملة الطيب )القرن األول الميالدي(القّديس 

 لعازر القّديس 

 م( 454ردجاني أّول شهيد جيورجي )+ القّديس 
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   اليوم الرابع 

 ة الشهيدة أفدوكيا آسيا الصغرىالقّديس 

 م( 4/  3الشهيد ألفتاريوس القسطنطيني )القرن  القّديس 

الشهيدةة اياالقّديس 

ورفقاؤها الشهداءالشهيدة "يا"ة القّديس 

    اليوم الخامس 

 م(363الشهيد أفسغينوس األنطاكي )+  القّديس 

 م(344غريغوريوس الالهوتي )+  القّديس ة نونا والدة القّديس 

الشهيديوسيغنيوس القّديس 

خريستوفانوس القّديس تذكار 

    اليوم السابع 

 يالدي(البار ضومط الفارسي وتلميذاه )القرن الرابع الم

 يالدي(الم الثالث)القرن نركيسوس األورشليمي  القّديس 

ةالقّديس كالفدية أو كلوديا أو كلودين 

 الشهيد نرسيس بطريرك أورشليم

    اليوم الثامن 

يالدي()القرن الرابع المالشهيدين في صور الفينيقية ين القّديس تذكار 

الشهيدهورميسداس القّديس 

 (م 435 – 413ربوال أسقف الرها )

 هرمزد القّديس 
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   اليوم الحادي عشر 

 م( 434لبار بصاريون الفلسطيني )+ا القّديس

الشهيدةة سوسنةالقّديس

وديوسأ القّديستذكار 

   اليوم الثاني عشر 

أبينا البار عجالونذكر 

  اليوم الثالث عشر 

 يالدي(الم السادس)القرن البار ساريدوس الغزاوي  القّديس 

 يالدي(الم السادس)القرن ر دوروثاوس الغزاوي )أسقف غزة( البا القّديس 

  اليوم الرابع عشر 

 يالدي(الم الرابع)القرن لس أسقف أفاميا الشهيد في رؤساء الكهنة مرك القّديس 

الشهيدمارسيللوس األسقف القّديس 

    اليوم السادس عشر 

 يالدي(الشهيد ديوميدوس الطرسوسي )القرن الثالث الم القّديس 

 جهاد مار سابا الفتى ورفاقه الشهداء

 الشهيد دميان

 توماس المعترف القّديس 

   اليوم السابع عشر 

 الشهيد سمعان برصباعي الجاثليق
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   اليوم التاسع عشر 

 العظيم فيي الشيهداء أنيدراوس قائيد الجيي  ومين معيه )القيرن الرابيع          القّديس

 (الميالدي

 )القرن الرابع الميالدي(تيموثاوس وأغابيوس وتقال ون الشهداء القّديس

   اليوم العشرون 

 الشهيدة الجديدة مريم األرمينية

 برشبيا األسقف المتوحد

 م( 363األسقف هيليودورس ورفاقه الشهداء )

    اليوم الحادي والعشرون 

(الميالديالقرن األول الرسول تّداوس ) القّديس 

 ثيوغونيوس وأغابيوس وبيستوس  ثةة الشهيدة باّصا وأبناؤها الثالالقّديس 

 م( 14/15هنة إسحق الحموي )القرن الشهيد في الك القّديس 

بونوسيوس الشهيدانماكسيميان و القّديس 

    اليوم الثاني والعشرون 

)القيرن  ة أنثوسا السيلوقية وخادماهيا واألسيقف أثناسييوس الطرسوسيي      القّديس 

 الثالث الميالدي(

 )القرن الرابع الميالدي(نوس البعلبكي الشهيد لقيا القّديس 

    اليوم الثالث والعشرون 

 الشهيددميان القّديس 

    اليوم الرابع والعشرون 

)القييرن اييألول يوحنييا الالهييوتي  القييّديس ذ الشييهيد أفتيخيييوس تلمييي  القييّديس 

 الميالدي(
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ابشاي القّديس 

    اليوم الخامس والعشرون 

)القييرن الرابييع ا وبروتوجينيوس أسييقف قياره   ان أفلوجيييوس أسيقف الرهيي القّديسي  

 الميالدي(

   اليوم السادس والعشرون 

 ان الباران برلعام ويواصفالقّديس

 (م 445) الشهيدة شيرين وولداها القّديسة

   اليوم السابع والعشرون 

الشهداءمارسيللوس ورفقاؤه القّديس 

 )القرن األول الميالدي(فيليبس  القّديس الخصي الحبشي الذي عّمده  القّديس 

   اليوم الثامن والعشرون 

 )القرن الخامس الميالدي(ة الشهيدة سوسانيك الجيورجية القّديس

   اليوم التاسع والعشرون 

 م السابق المجيد يوحّنا المعمدانالنبي الكريقطع رأس 

 ركاديوس العجائبي القبرصيين أالقّديس تذكار أبينا الجليل في 

الشهيدةسابيناة القّديس 

 (الميالدي العربي الناسك )القرن الرابع يوحّنا

   ليوم الثالثون ا

 لشهيدة بريانا النصيبّيةة االقّديس

أفالليوس أسقف البيثوس في قبرص نيالقّديس تذكار أبينا الجليل في 


