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ال�صهداء   7 الص  املكابينّي  وتذكار  ال�صليب،  زيّاح  الثالثاء: عيد   -1
واأّمهم �صلموين ومعلّمهم لعازر، بدء �صوم ال�صيّدة

َحر  ذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ
اخلدمة بح�صب كتاب امليناون.

الر�صالة للقّدي�صني )عب 11: 33 – 40، 12: 1 – 2(.
الإجنيل للقّدي�صني )مت 10: 16 – 22(.

م�صاءً، �صالة الرباكلي�صي.
اهلل"،  "تبارك  الآتي: بعد  ال�صكل  على  الرباكلي�صي  �صالة  وتكون 
�صالة  كانت  إذا  )مالحظة: ا �صالتي"  اإىل  ا�صتمع  رّب  "يا  املزمور 
نتلو  عبدك"  تطلق  "الآن  فبعد  الغروب،  ب�صالة  مت�صلة  الرباكلي�صي 
ظهر  الرّب  "اأهلل  ثّم  �صالتي"(.  اإىل  ا�صتمع  رّب  "يا  املزمور  حاًل 
الآن"،  لن�صَع  هلّموا  الإله  والدة  "اإىل  ثم  ا�صتيخونات،  دون  من  لنا" 
إننا لن ن�صمت". املزمور  ذوك�صا طروباريّة الكني�صة، كانني "يا والدة ا
الثالثة: "خلّ�صي  الأودية  بعد  القانون.  برتتيل  نبتدئ  ثم  اخلم�صون. 
"اأيتها  ترتيل  والإعالن.  الطلبة  ثّم  باإ�صفاق"،  و"انظري  عبيدك" 
ال�صفيعة احلاّرة" ثّم الأوديات 4 و 5 و 6. "خلّ�صي عبيدك" و"اأيتها 
الطاهرة". الطلبة. ثّم "يا �صفيعة امل�صيحينّي"، "منذ �صبابي" والربوكيمنن 
"�صاأذكر ا�صمك يف كّل جيل وجيل". الإجنيل )بالبطر�صيل والأفلونيّة 
والدة  "ب�صفاعات  الآن  الآب"،  "اأيها  ذوك�صا  امللوكّي(،  الباب  من 
يا  "خلّ�س  الكاهن  من  ثّم  الثالث.  "يا رحيم": القطع  وعلى  الإله"، 



�صهر اآب136

اأهلل �صعبك" والإعالن. الأوديات 7 و 8 و 9 ثّم "بواجب ال�صتئهال" 
والتعظيمات )هنا يبّخر الكاهن يف الكني�صة كما عند "يا من هي اأكرم 
اأهلل" وما  يا  "اإرحمنا  "قدو�س اهلل" والطروباريات  ال�صريوبيم"(.  من 
إذا كانت �صالة الرباكلي�صي متّ�صلة ب�صالة الغروب  يليها. )مالحظة: ا
ذوك�صا  به،  املحتفى  القّدي�س  طروبارية  هنا  فرنتّل  �صابًقا،  ذمُكر  كما 
"من  اأهلل…".  يا  "اإرحمنا  الطلبة  الكاهن  يقول  ثّم  لل�صيّدة(.  كانني 
 اأجل حفظ هذه املدينة )القرية، الدير("، )كما يف �صالة ن�صف الليل(.
إذا  ثّم اخلتم. ثّم نرتّل الطروباريات "حامي اأيتها ال�صاحلة" وما يليها ا
كان الرباكلي�صي ال�صغري، والإك�صاب�صتالريات "اأيها الر�صل اجتمعوا" 

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

ورئي�س  ال�صهداء  اأّول  ا�صتفانو�س  عظام  نقل  الأربعاء: تذكار   -2
ال�صمام�صة

َحر  ذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ
الر�صالة للقّدي�س )اأع 6: 8 – 15، 7: 1 – 5، 47 – 60(.

الإجنيل للقّدي�س )مت 21: 33 – 42(.
م�صاءً، �صالة الرباكلي�صي.

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

الر�صالة للقّدي�صني )غل 5: 22 – 26، 6: 1 – 2(.
الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 9 من متّى )مت20: 17 – 28(.

م�صاءً، �صالة الرباكلي�صي.

4- اجلمعة: تذكار ال�صهداء الفتية ال�صبعة الذين يف اأف�ص�س
الر�صالة للجمعة من الأ�صبوع 9 بعد العن�رشة )1 كو 14: 26 – 40(.
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 ،14 – 12 :21 )مت  متّى  من   9 الأ�صبوع  من  للجمعة  الإجنيل 
.)20 – 17

م�صاءً، �صالة الرباكلي�صي.

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

الر�صالة للقّدي�س )1 بط 1: 1 – 25، 2: 1 – 10(.

الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 7 من متّى )مت 15: 32 – 39(.

م�صاءً، ل تمُقام �صالة الرباكلي�صي.

إلهنا ي�صوع امل�صيح 6- الأحد: جتلّي ربّنا وا
* اخلدمة لعيد التجلّي، ول نرتّل �صيئًا للقيامة.

إليك  ا رّب  "يا  على  الغروب،  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
للعيد.  كانني  ذوك�صا  للعيد،  ا�صتيخونات   6 �رشخت": من�صك 
الإي�صوذن. الربوكيمنن اليومّي. القراءات للعيد. الأبو�صتيخن: للعيد، 
ذوك�صا كانني للعيد. الطروباريّات: للعيد )ثالثًا(. اخلتم بعبارة العيد.

الكاث�صماطات  امل�صاء.  يف  الطروباريّات: كما  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
الأنافثمي: الأنديفونا  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 
القوانني: للعيد  للعيد.  رحيم…": الإيذيوميال  "يا  وعلى  الإله…"، 
)قانونان(. بعد الأودية الثالثة: الكاث�صما للعيد، ذوك�صا كانني تمُعاد. 
بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت للعيد، ثّم ال�صنك�صار اليومّي.
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الكاطافا�صيّات: لل�صليب. على "لوالدة الإله": الأودية التا�صعة لقانوين 
ذوك�صا  للعيد،  الإينو�س: 4  )ثالثًا(.  الإك�صاب�صتالري: للعيد  العيد. 

كانني للعيد. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للعيد.
الإي�صوذن: "ثابور  يف  الأنديفونات: للعيد.  الإلهي،  القّدا�س  يف 
ثابور…".  طور  على  جتلّى  من  يا  يتهلالن…  با�صمك  وحرمون 
للعيد  الإجنيل   .)19 – 10 :1 بط   2( للعيد  الر�صالة  للعيد.  القنداق 
ة": تا�صعة العيد. كينونيكون: "يا رّب  )مت 17: 1 – 9(. على "خا�صّ
بنور وجهك ن�صلك اإىل الدهر…". عو�ًصا من "قد نظرنا": طروباريّة 

العيد. اخلتم بعبارة العيد.
إلهنا يف  م�صاء الأحد: يف �صالة الغروب، نرتّل الربوكيمنن الكبري "ا

ال�صماء" مع ا�صتيخوناته.
�صالة الرباكلي�صي.

7- الإثنني: 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�صقمُف كيزيكو�س 8- الثالثاء: تذكار القّدي�س ا
كو   1( العن�رشة  بعد   10 الأ�صبوع  من  للثالثاء  الر�صالة 

.)38 – 29 :15
الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 10 من متّى )مت 21: 23 – 27(.

م�صاءً: �صالة الرباكلي�صي.

9- الأربعاء: تذكار الر�صول متّيا�س، والباّر ب�صويي
الر�صالة للر�صول )اأع 1: 12- 17، 21 – 26(.
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الإجنيل للر�صول )لو 10: 16 – 21(.
م�صاءً: �صالة الرباكلي�صي.

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

الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 10 من متّى )مت 21: 43 – 46(.
م�صاءً: �صالة الرباكلي�صي.

والقّدي�س  ال�صهيد،  ال�صما�س  مُلمُ�س  إفْب ا القّدي�س  اجلمعة: تذكار   -11
نيفن بطريرك الق�صطنطينيّة

الر�صالة للقّدي�س )رو 8: 28 – 39(.
الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 10 من متّى )مت 22: 23 – 33(.

م�صاءً: �صالة الرباكلي�صي.

12- ال�صبت: تذكار ال�صهيدين فوتيو�س واأنيكيتو�س
الر�صالة لل�صبت من الأ�صبوع 10 بعد العن�رشة )رو 15: 30 – 33(.
الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 10 من متّى )مت 17: 24 – 27، 

.)4 – 1 :18
م�صاءً: ل تقام �صالة الرباكلي�صي.

عظام  نقل  وتذكار  التجلّي،  العن�رصة: وداع  بعد   10 الأحد   -13
غّزة  اأ�صقمُف  ودوروثاو�س  املعرتف،  مك�صيمو�س  القّدي�س 

وتلميذه دو�صيتاو�س، والقّدي�س تيخن زادون�صكي
اللحن 1 – الإيوثينا 10

يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة  ا�صتيخونات: 4   10 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  على 
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)اللحن 1(.  للقيامة  كانني  للعيد،  ذوك�صا  للتجلّي،   6 )اللحن 1(، 
ذوك�صا  الأبو�صتيخن: للقيامة،  القراءات(.  دون  )من  الإي�صوذن، 
كانني للتجلّي. الطروباريات: للقيامة، ذوك�صا للتجلّي، كانني تمُعاد. 

اخلتم بعبارتَي التجلّي والقيامة.
الكاث�صماطات: امل�صاء.   الطروباريات: كما يف  َحر،  ال�صَّ يف �صالة 

للقيامة، وكّل كانني للتجلّي. الإفلوجيطارية والإيباكويي والأنافثمي  
راأينا"  قد  إذ  "ا  ،10 َحر: الإيوثينا  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن 
"املجد  وا�صتيخن  )القانونان(  وللعيد  القوانني: للقيامة  يليها.  وما 
للتجلّي.  الثالثة: الكاث�صما  الأودية  بعد  لك".  املجد  إلهنا،  ا يا  لك، 
وال�صنك�صار.  للقيامة  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد 
قانون  من  الإله": التا�صعة  "لوالدة  على  الكاطافا�صيّات: لل�صليب. 
الإينو�س: 4  )مّرتني(.  وللتجلّي  الإك�صاب�صتالري: للقيامة  العيد. 
"اأنت هي  للقيامة، )اللحن 1(، 4 للتجلّي، ذوك�صا للتجلّي، كانني 

الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
الإي�صوذن:   طروباريّة  الأنديفونات: للعيد.  الإلهي،  القّدا�س  يف 
ابن  يا  خلّ�صنا  احلياة...  عني  قبلك  من  لأّن   " الإي�صوذيكون:  للعيد. 
للتجلّي،  للقيامة،  الإي�صوذن:  بعد  الطروباريّات  قام...".  من  يا  اهلل 
 ل�صاحب الكني�صة. القنداق: للتجلّي. الر�صالة لالأحد 10 بعد العن�رشة
 )1 كو 4: 9 – 16(. الإجنيل لالأحد 10 من متّى )مت 17: 14 – 23(.
ولدتك...". إّن  ا الإله  والدة  "يا  للعيد  الإرم�س  ًة":  "خا�صّ  على 

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

14- الإثنني: تقدمة عيد الرقاد، وتذكار النبي ميخا
الر�صالة لالإثنني من الأ�صبوع 11 بعد العن�رشة )2 كو 2: 3 – 15(.
الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 11 من متّى )مت 23: 13 – 22(.
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15- الثالثاء: رقاد �صيّدتنا والدة الإله الفائقة القدا�صة

غروب كبري و�َصَحر ممتاز

للرجل" "طوبى  الغروب:  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة   يف 
ا�صتيخونات   6 �رشخت": من�صك  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
 

الأنافثمي: الأنديفونا  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�صمِك 
كانني  وطلباتها…"،  الإله  والدة  "ب�صفاعات  ذوك�صا  )درًجا(، 
"ب�صفاعات والدة الإله…"، وعلى "يا رحيم…": الإيذيوميال للعيد. 
للعيد.  الثالثة: الإيباكويي  الأودية  بعد  )القانونان(.  القوانني: للعيد 
بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت للعيد، ثّم ال�صنك�صار اليومّي. 
الإله": الأودية  "لوالدة  الأّول(. على  )القانون  الكاطافا�صيّات: للعيد 
)ثالثًا(.  الإك�صاب�صتالري: للعيد  التعظيمات.  مع  للقانونني  التا�صعة 
كربى.  ذوك�صولوجيا  للعيد.  كانني  ذوك�صا  للعيد،  الإينو�س: 4 

الطروباريّة: للعيد.

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

اخلال�س اأقبل…". "قد نظرنا".
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وال�صهيد  الرها  من  ال�رشيف  املنديل  نقل  الأربعاء: تذكار   -16
ديوميدو�س

الر�صالة للمنديل )1 تي 3: 13 – 16، 4: 1 – 5(.
الإجنيل للمنديل )لو 9: 51 – 57، 10: 22 – 24(.

17- اخلمي�س: تذكار ال�صهيد مرين
كو   2( العن�رشة  بعد   11 الأ�صبوع  من  للخمي�س   الر�صالة 

.)12 – 1 :4
الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 11 من متّى )مت 24: 13 – 28(.

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

الر�صالة لل�صهيدين )كو 1: 24 – 29، 2: 1(.
الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 11 من متّى )مت 24: 27 – 33، 

.)51 – 42

 2593 والص  اجلي�س  قائد  اأندراو�س  القّدي�س  ال�صبت: تذكار   -19
امل�صت�صهدين معه

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(.

20- الأحد 11 بعد العن�رصة: تذكار النبي �صموئيل
اللحن 2 – الإيوثينا 11

للرجل"  الغروب: "طوبى  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
ا�صتيخونات: 6   10 �رشخت": من�صك  إليك  ا "يارّب  على  )كاملة(. 
إّن  "ا للرقاد  ذوك�صا  للعيد(،  )اليوميّة  للرقاد   4  ،)2 )اللحن  للقيامة 
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)اللحن 2(.  للقيامة  العيد(، كانني  رفعة..." )ليتني  اأ�صمى  التي هي 
الأبو�صتيخن: للقيامة، ذوك�صا كانني للرقاد "رتّلوا اأيّها ال�صعوب..." 
)كانني الليتني(. الطروباريات: للقيامة، ذوك�صا كانني للرقاد. اخلتم 

بعبارة القيامة.
كانني  تمُعاد،  ذوك�صا  الطروباريات: للقيامة،  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
اليوميّة(.  )القطع  للعيد  الكاث�صماطات: للقيامة، وكّل كانني  للرقاد. 
اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن  والأنافثمي  والإيباكويي  الإفلوجيطارية 
إذ قد راأينا" وما يليها. القوانني: للقيامة وللرقاد  َحر: الإيوثينا 11، "ا ال�صَّ
)قانون العيد الثاين(. بعد الأودية الثالثة: الكاث�صما للعيد "لقد و�صعت 
ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد  اآب(.   16 يف  )اأطلبها  نف�صك..." 
"لوالدة  على  الكاطافا�صيّات: للرقاد.  وال�صنك�صار.  للقيامة  والبيت 
الإك�صاب�صتالري: للقيامة  ال�صريوبيم".  من  اأكرم  هي  من  الإله": "يا 
للرقاد  للقيامة )اللحن 2(، 4  الإينو�س: 4  اليوميّة(.  وللرقاد )القطع 
الفائقة".  هي  "اأنت  كانني   ،11 الإيوثينا  ذوك�صا  اليوميّة(،  )القطع 

ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
يا  الإي�صوذيكون: "...  الأنديفونات: للعيد.  الإلهي،  القّدا�س  يف 
من قام...". القنداق: للعيد. الر�صالة لالأحد 11 بعد العن�رشة )1 كو 

9: 2 – 12(. الإجنيل لالأحد 11 من متّى )مت 18: 23 – 35(.

21- الإثنني: تذكار الر�صول تّداو�س، وال�صهداء با�صي واأولدها
الر�صالة لالإثنني من الأ�صبوع 12 بعد العن�رشة )2 كو 5: 10 – 15(.

الإجنيل للقّدي�س )مر 3: 13 – 21(.

22- الثالثاء: تذكار ال�صهيد اأغاثونيك�س ورفقته
الر�صالة للثالثاء من الأ�صبوع 12 بعد العن�رشة )2 كو 5: 15 – 20(.

الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 12 من متّى )مر 1: 16 – 22(.
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23- الأربعاء: وداع عيد الرقاد، وتذكار ال�صهيد لوبّ�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 للعيد )يف 2: 5 – 11(.

الإجنيل للعيد )لو 10: 38 – 42، 11: 27 – 28(.
الإلهي  القّدا�س  والقنداق يف  ال�صليب،  كاطافا�صيّات  اإىل  نعود  العيد،  وداع  بعد   *

إّن يواكيم وحنّة". مليالد ال�صيّدة: "ا

قزما  والقّدي�س  افتي�صي�س،  الكهنة  ال�صهيد يف  اخلمي�س: تذكار   -24
اليتويل

كو   2( العن�رشة  بعد   12 الأ�صبوع  من  للخمي�س  الر�صالة 
.)10 – 1 :7

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

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

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

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

الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 12 من متّى )مت 20: 29 – 34(.

27- الأحد 12 بعد العن�رصة: تذكار الباّر بيمن، وال�صهيد فانوريو�س
اللحن 3 – الإيوثينا 1

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

ثيوطوكيّة. اخلتم بعبارة القيامة.
كانني  تمُعاد،  ذوك�صا  الطروباريات: للقيامة،  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
والإيباكويي  الإفلوجيطارية  الكاث�صماطات: للقيامة.  ثيوطوكيّة. 
قد  إذ  "ا  ،1 ال�صحر: الإيوثينا  اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن  والأنافثمي 
راأينا" وما يليها. الكاطافا�صيّات: لل�صليب. الإينو�س: للقيامة )اللحن 
ذوك�صولوجيا  الفائقة".  هي  "اأنت  كانني   ،1 الإيوثينا  ذوك�صا   ،)1

كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
وحنّة".  يواكيم  إّن  "ا ال�صيّدة  القنداق: مليالد  الإلهي،  القّدا�س  يف 
الإجنيل   .)11 – 1 :15 كو   1( العن�رشة  بعد   12 لالأحد  الر�صالة 

لالأحد 12 من متّى )مت 19: 16 – 24(.

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

الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 13 من متّى )مر 3: 6 – 12(.

29- الثالثاء: تذكار قطع راأ�س يوحنا املعمدان
 * �صوم كامل.

غروب كبري و�َصَحر ممتاز
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )3 مزامري(. 
إليك �رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات لل�صابق، ذوك�صا  على "يا رّب ا
لل�صابق، كانني ثيوطوكيّة القيامة )اللحن 6(. الإي�صوذن. الربوكيمنن 
لل�صابق،  ذوك�صا  الأبو�صتيخن: لل�صابق،  لل�صابق.  القراءات  اليومّي. 
الطروباريّات: لل�صابق،  الذوك�صا.  بلحن  القيامة  ثيوطوكيّة  كانني 
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ذوك�صا تمُعاد، كانني "اأ�رشارك كلّها يا والدة 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 
الإله…"، وعلى "يا رحيم…": الإيذيوميال لل�صابق. القوانني: لل�صيّدة 
له،  اأي�ًصا  ذوك�صا  لل�صابق،  الثالثة: الكاث�صما  الأودية  بعد  و لل�صابق. 
كانني ثيوطوكيّة. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت لل�صابق، ثّم 
ال�صنك�صار اليومّي. الكاطافا�صيّات: لل�صليب. على "لوالدة الإله": "يا 
واأي�ًصا  الإك�صاب�صتالري: لل�صابق،  ال�صريوبيم…".  من  اأكرم  هي  من 
كانني  لل�صابق،  ذوك�صا  لل�صابق،  الإينو�س: 4  لل�صيّدة.  ثّم  لل�صابق، 

لل�صيّدة بلحن الذوك�صا. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: لل�صابق.
وحنّة".  يواكيم  إّن  "ا ال�صيّدة  القنداق: مليالد  الإلهي،  القّدا�س  يف 
)مر  لل�صابق  الإجنيل   .)33 – 25 :13 )اأع  لل�صابق  الر�صالة 

6: 14 – 30(. كينونيكون: "تذكار ال�صّديق…".

30- الأربعاء: تذكار القّدي�صني األك�صندرو�س ويوحنا وبول�س اجلديد 
بطاركة الق�صطنطينيّة

الر�صالة لالأربعاء من الأ�صبوع 13 بعد العن�رشة )2 كو 9: 12 – 15، 
.)7 – 1 :10

الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 13 من متّى )مت 3: 20 – 27(.

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

الر�صالة للزنار )عب 9: 1 – 7(.
الإجنيل للزنار )لو 10: 38 – 42، 11: 27 – 28(.


