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1- اجلمعة: تذكار النبي ناحوم، والقّدي�س فيالريت الرحوم

الر�صالة للنبي )1 كو 14: 20 – 25(.

الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 11 من لوقا )لو 20: 19 – 26(.

2- ال�صبت: تذكار النبي حبقوق، والقّدي�س بورفرييو�س الرائي

الر�صالة للنبي )رو 11: 2 – 12(.

الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 11 من لوقا )لو 12: 32 – 40(.

3- الأحد 26 بعد العن�رصة: تذكار النبي �صوفمُنيا

اللحن 1 – الإيوثينا 4

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

كانني  تمُعاد،  ذوك�صا  الطروباريات: للقيامة،  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
يليها  وما  الإفلوجيطارية  الكاث�صماطات: للقيامة.  ثيوطوكيّة. 
يليها.  وما  راأينا"  قد  إذ  "ا  .)4 )الإيوثينا  َحر  ال�صَّ اإجنيل  كاملعتاد. 
ولل�صيّدة.  الإك�صاب�صتالري: للقيامة،  الكاطافا�صيات: للميالد. 
"اأنت هي  الإيوثينا 4، كانني  )اللحن 1(، ذوك�صا  الإينو�س: للقيامة 

الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
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العذراء...".  "اليوم  امليالد  القنداق: لتقدمة  الإلهي،  القّدا�س  يف 
لالأحد  الإجنيل  )اأف 5: 8 – 19(.  العن�رشة  بعد  لالأحد 26  الر�صالة 

14 من لوقا )لو 18: 35 – 43(.

يوحنّا  والباّر  بربارة،  ال�صهيدات  يف  العظيمة  الإثنني: تذكار   -4
الدم�صقي

َحر  ذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ
الر�صالة للقّدي�صة )غل 3: 23 – 29، 4: 1 – 5(.

الإجنيل للقّدي�صة )مر 5: 24 – 34(.
إذا كانت الكني�صة على ا�صم البارّ يوحنّا الدم�صقي، عندها ترتّل الر�صالة للقّدي�صة  * ا
أّن القّدي�َصني  والإجنيل للبارّ. ويف كّل الأحوال، من الأف�صل يف هذا اليوم، مبا ا
واإجنيالن  وللبارّ،  للقّدي�صة  ر�صالتان  تُتلى  أن  ا معًا،  كني�صتنا  يف  لهما  َّد  يعي
إمّا للقّدي�صة  أمّا ذوك�صا الإينو�س فتكون بح�صب الكني�صة، ا للقّدي�صة وللبارّ. ا

إمّا للبارّ. وكذلك الطروباريّة يف نهاية الذوك�صولوجيا. وا

وال�صهيد  باهلل،  املتو�ّصح  املتقّد�س  �صابا  القّدي�س  الثالثاء: تذكار   -5
اأن�صتا�صيو�س

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

لد من البتول" )اللحن 8(. تمُعاد، كانني "يا من ومُ
َ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 "كرمي لدى الرّب 
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َحر للقّدي�س، املزمور 50 )درًجا(، ذوك�صا  موت باّره…". اإجنيل ال�صَّ
الإله…"،  والدة  "ب�صفاعات  كانني  وطلباته…"،  بارَِّك  "ب�صفاعات 
القوانني: لل�صيّدة  للقّدي�س.  رحيم…": الإيذيوميال  "يا  وعلى 
كانني  ذوك�صا  للقّدي�س،  الثالثة: الكاث�صما  الأودية  بعد  وللقّدي�س. 
ثّم  للقّدي�س،  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد  ثيوطوكيّة. 
ال�صنك�صار اليومّي. الكاطافا�صيّات: للميالد. على "لوالدة الإله": "يا 
من هي اأكرم من ال�صريوبيم…". الإك�صاب�صتالري: للقّدي�س )قطعتان( 
لل�صيّدة  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقّدي�س،  الإينو�س: 4  ولل�صيّدة. 

)بلحن الذوك�صا(. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للقّدي�س.
يف القّدا�س الإلهي، القنداق: لتقدمة امليالد. الر�صالة للقّدي�س )غل 
5: 22 – 26 ، 6: 1 – 2(. الإجنيل للقّدي�س )مت 11: 27 – 30 (. 

كينونيكون: "تذكار ال�صّديق…". 

6- الأربعاء: تذكار القّدي�س نيقولو�س العجائبي اأ�صقمُف مرياليكيّة
غروب كبري و�َصَحر ممتاز

للرجل" الغروب: "طوبى  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف    
ا�صتيخونات   8 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  على  مزامري(.   3(
الإي�صوذن.  امليالد.  لتقدمة  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقّدي�س، 
الأبو�صتيخن: للقّدي�س،  للقّدي�س.  القراءات  اليومّي.  الربوكيمنن 
الطروباريّات: للقّدي�س،  امليالد.  لتقدمة  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا 

إّن ال�رشّ اخلفّي" )اللحن 4(. ذوك�صا تمُعاد، كانني "ا
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء.  الكاث�صماطات: يف �صالة ال�صَّ

للقّدي�س. البوليئيليون. الكاث�صما الثالثة للقّدي�س. الأنافثمي: الأنديفونا  
لدى  "كرمي  الربوكيمنن  �صبابي…"،  "منذ  الرابع  اللحن  من  الأوىل 
َحر للقّدي�س، املزمور 50 )درًجا(،  الرّب موت باّره…". اإجنيل ال�صَّ
"ب�صفاعات  كانني  وطلباته…"،  الكهنة  رئي�س  "ب�صفاعات  ذوك�صا 
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للقّدي�س.  رحيم…": الإيذيوميال  "يا  وعلى  الإله…"،  والدة 
للقّدي�س،  الثالثة: الكاث�صما  الأودية  بعد  وللقّدي�س.  القوانني: لل�صيّدة 
والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد  ثيوطوكيّة.  كانني  ذوك�صا 
للقّدي�س، ثّم ال�صنك�صار اليومّي. الكاطافا�صيّات: للميالد. على "لوالدة 
الإله": "يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم…". الإك�صاب�صتالري: للقّدي�س 
كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقّدي�س،  الإينو�س: 4  ولل�صيّدة.  )قطعتان( 

للتقدمة. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للقّدي�س.
للقّدي�س  الر�صالة  امليالد.  القنداق: لتقدمة  الإلهي،  القّدا�س  يف 
 .)23 – 17 :6 )لو  للقّدي�س  الإجنيل   .)21 – 17 :13 )عب 

كينونيكون: "تذكار ال�صّديق…".

والقّدي�س  ميالن،  اأ�صقمُف  اأمربو�صيو�س  القّدي�س  اخلمي�س: تذكار   -7
عّمون اأ�صقمُف نيطريّا

الر�صالة للقّدي�س )2 ت�س 2: 13 – 16، 3: 1 – 5(.
الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 12 من لوقا )لو 21: 28 – 33(.

8- اجلمعة: تذكار الباّر بتابيو�س امل�رشي
الر�صالة للقّدي�س )2 ت�س 2: 13 – 16، 3: 1 – 5(.

 ،38 – 37 :21 )لو  لوقا  من   12 الأ�صبوع  من  للجمعة  الإجنيل 
.)8 – 1 :22

9- ال�صبت: تذكار حبل القّدي�صة حنّة جّدة الإله، وتذكار 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 للقّدي�صة )لو 8: 16 – 21(.
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10- الأحد 27 بعد العن�رصة: تذكار القّدي�صني ال�صهداء مينا الرخيم 
ال�صوت، ارموجانمُ�س وافغرافمُ�س

اللحن 2 – الإيوثينا 5
للرجل"  الغروب: "طوبى  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
ا�صتيخونات:  10 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  على   )كاملة(. 

)اللحن  للقيامة  كانني  لل�صهداء،  ذوك�صا   ، لل�صهداء   4 للقيامة،   6
2(. الأبو�صتيخن: للقيامة، ذوك�صا لل�صهداء، كانني ثيوطوكيّة القيامة 
كانني  لل�صهداء،  ذوك�صا  الطروباريّات: للقيامة،  الذوك�صا.  بلحن 

ثيوطوكيّة. اخلتم بعبارة القيامة.
الكاث�صماطات: امل�صاء.  الطروباريّات: كما يف  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 

َحر: الإيوثينا 5،  للقيامة. الإفلوجيطارية وما يليها كاملعتاد. اجنيل ال�صَّ
 

الكاطافا�صيّات: للميالد. الإك�صاب�صتالري: يليها.  وما  راأينا"  قد  إذ  ""ا
الإيوثينا  ذوك�صا   ،)2 )اللحن  الإينو�س: للقيامة  ولل�صيّدة.  للقيامة 
�صار  "اليوم  كربى.  ذوك�صولوجيا  الفائقة".  هي  "اأنت  كانني   ،5

اخلال�س".
العذراء...".  "اليوم  امليالد  القنداق: لتقدمة  الإلهي،  القّدا�س  يف 
الر�صالة لالأحد 27 بعد العن�رشة )اأف 6: 10 – 17(. الإجنيل لالأحد 

10 من لوقا )لو 13: 10 – 17(.

العامودي،  ولوقا  العامودي،  دانيال  الباّر  الإثنني: تذكار   -11
وال�صهيد بر�صابا

الر�صالة للباّر )غل 5: 22 – 26، 6: 1 – 2(.
الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 13 من لوقا )مر 8: 11 – 21(.

12- الثالثاء: تذكار القّدي�س ا�صبرييدنمُ�س العجائبي اأ�صقمُف ترمييثو�س
غروب كبري و�َصَحر ممتاز
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يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )3 مزامري(. 
إليك �رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات للقّدي�س، ذوك�صا  على "يا رّب ا
والربوكيمنن  الإي�صوذن  )اللحن 6(.  امليالد  لتقدمة  للقّدي�س، كانني 
اليومّي. القراءات للقّدي�س. الأبو�صتيخن: للقّدي�س، ذوك�صا للقّدي�س، 
كانني  تمُعاد،  ذوك�صا  الطروباريّات: للقّدي�س،  امليالد.  لتقدمة  كانني 

إّن جربائيل مَلّا تفّوه" )اللحن 1(. "ا
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء.  الكاث�صماطات: يف �صالة ال�صَّ

"منذ   الرابع  اللحن  من  الأوىل  الأنافثمي: الأنديفونا  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.  رحيم…": الإيذيوميال 
الأودية الثالثة: الكاث�صما للقّدي�س، ذوك�صا كانني لتقدمة امليالد. بعد 
اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم  للقّدي�س،  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية 
من  اأكرم  هي  من  الإله": "يا  "لوالدة  على  الكاطافا�صيّات: للميالد. 
ولل�صيّدة.  )قطعتان(  الإك�صاب�صتالري: للقّدي�س  ال�صريوبيم…". 
)بلحن  لل�صيّدة  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقّدي�س،  الإينو�س: 4 

الذوك�صا(. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للقّدي�س.
العذراء...".  "اليوم  امليالد  القنداق: لتقدمة  الإلهي،  القّدا�س  يف 
)يو  للقّدي�س  الإجنيل   .)19 – 8 :5 )اأف  للقّدي�س  الر�صالة 

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

ورفقته،  اف�صرتاتيو�س  اخلم�صة  ال�صهداء  الأربعاء: تذكار   -13
وال�صهيدة لوكيّا البتول

الر�صالة لل�صهداء )اأف 6: 10 – 17(.
الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 13 من لوقا )مر 8: 30 – 34(.
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14- اخلمي�س: تذكار ال�صهداء ثري�ص�س ورفقته

الر�صالة لل�صهداء )اأف 6: 10 – 17(.

الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 13 من لوقا )مر 9: 10 – 15(.

15- اجلمعة: 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(.

16- ال�صبت: تذكار النبي حّجي، والقّدي�صة ثيوفاين امللكة العجائبيّة

الر�صالة لل�صبت من الأ�صبوع 28 بعد العن�رشة )اأف 1: 16 – 23(.

الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 13 من لوقا )لو 14: 1 – 11(.

والفتية  النبي  دانيال  النبي  القّدي�صني: وتذكار  الأجداد  اأحد   -17
ِّنة إي الثالثة القّدي�صني، والقّدي�س ديوني�صيو�س اأ�صقمُف ا

اللحن 3 – الإيوثينا 6

للرجل"  الغروب: "طوبى  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
ا�صتيخونات: 6   10 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  على  )كاملة(. 
 .)3 )اللحن  للقيامة  كانني  لالأجداد،  ذوك�صا  لالأجداد،   4 للقيامة، 
ذوك�صا  الأبو�صتيخن: للقيامة،  اليومّي.  والربوكيمنن  الإي�صوذن 
مب�رشّة...".  حبلت  "لقد  للذوك�صا  التابعة  القطعة  كانني  لالأجداد، 
الطروباريّات: للقيامة، ذوك�صا كانني لالأجداد. اخلتم بعبارة القيامة.

كانني  تمُعاد،  ذوك�صا  الطروباريّات: للقيامة،  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
 ،6 َحر: الإيوثينا  ال�صَّ اجنيل  الكاث�صماطات: للقيامة.  لالأجداد. 
الأودية  بعد  ولالأجداد.  القوانني: للقيامة  يليها.  وما  راأينا"  قد  إذ  "ا
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بعد  للقيامة.  والبيت  القنداق  وثّم  لالأجداد،  الثالثة: الإيباكويي 
اليومّي  ال�صنك�صار  لالأجداد،  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية 
الإك�صاب�صتالري: للقيامة  الكاطافا�صيّات: للميالد.  لالأجداد.  وثّم 
لالأجداد،   4  ،)3 )اللحن  للقيامة  الإينو�س: 4  ولل�صيّدة.  ولالأجداد 
ذوك�صولوجيا كربى.  الفائقة".  "اأنت هي  كانني  لالأجداد،  ذوك�صا 

"اليوم �صار اخلال�س".
يف القّدا�س الإلهي، القنداق: تقدمة امليالد. الر�صالة لالأجداد )الأحد 
)الأحد 11  لالأجداد  الإجنيل  العن�رشة( )كو 3: 4 – 11(.  بعد   29

من لوقا( )لو 14: 16 – 24(.

والقّدي�س  ورفقته،  �صاب�صتيانو�س  ال�صهيد  الإثنني: تذكار   -18
موذ�صتمُ�س اأ�صقمُف اأور�صليم

الر�صالة لالإثنني من الأ�صبوع 29 بعد العن�رشة )كو 3: 4 – 11(.

 ،50 – 42 :9 )مر  لوقا  من   14 الأ�صبوع  من  لالإثنني  الإجنيل 
.)1 :10

19- الثالثاء: تذكار ال�صهيد بونيفاتيو�س، واأغليّة الروميّة

الر�صالة للثالثاء من الأ�صبوع 29 بعد العن�رشة )عب 4: 1 – 13(.

الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 14 من لوقا )مر 10: 2 – 12(.

اإغناطيو�س  القّدي�س  وتذكار  امليالد،  عيد  الأربعاء: تقدمة   -20
املتو�ّصح باهلل اأ�صقمُف اأنطاكية مدينة اهلل العظمى

اخلدمة ح�صب كتاب امليناون.

الر�صالة للقّدي�س )عب 10: 32 – 38(.

الإجنيل للقّدي�س )مر 9: 33 – 41(.
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21- اخلمي�س: تذكار ال�ّصهيدة يولياين وثامي�صتوكالو�س

الر�صالة للخمي�س من الأ�صبوع 29 بعد العن�رشة )عب 7: 1 – 6(.

الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 14 من لوقا )مر 10: 17 – 28(.

ال�صافية  ال�صهيدة  وتذكار  امل�صيح،  ميالد  عيد  اجلمعة: بارامون   -22
اأنا�صتا�صيّا

 23( امليناون  كتاب  بح�صب  الغروب  خدمة  الغروب،  �صالة  يف 
كانون الأّول(

 23( امليناون  كتاب  بح�صب  َحر  ال�صَّ خدمة  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
كانون الأّول(.

الر�صالة للجمعة من الأ�صبوع 29 بعد العن�رشة )عب 7: 18 – 25(.

الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 14 من لوقا )مر 10: 24 – 32(.

َحر، نتّمم خدمة ال�صاعات امللوكيّة، مع الطروباريّة: "ا�صتعّدي  بعد ال�صَّ
يا بيت حلم"، بدًل من "يف ذلك الوقت".

إلهي يف هذا النهار. * مالحظة: ل يُقام قّدا�س ا

اليوميّة،  اخلدمة  ترثتَّل  الغروب،  �صالة  يف  اجلمعة(  )م�صاء 
والطروباريّة: "ا�صتعّدي يا بيت حلم".

23- ال�صبت: تذكار ال�صهداء الع�رشة امل�صت�صهدين يف كريت

َحر، خدمة امليناون العتياديّة مع الطروباريّة "ا�صتعّدي  يف �صالة ال�صَّ
يا بيت حلم"..

الر�صالة لل�صبت قبل عيد امليالد )غل 3: 8 – 12(.

الإجنيل لل�صبت قبل عيد امليالد )لو 13: 19 – 29(.
* مالحظة: القّدا�س للقّدي�س يوحنّا الذهبّي الفم.
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)الآباء(  الن�صبة(: تذكار  )اأحد  امل�صيح  ميالد  عيد  قبل  الأحد   -24
جميع الذين اأر�صوا اهلل منذ الدهر من اآدم اإىل يو�صف خطيب 
اأوردها  كما  الأجيال  اأن�صاب  بح�صب  القدا�صة،  الفائقة  مرمي 
لوقا الإجنيلي على ن�صٍق تاريخي، وتذكار الأنبياء والنبيّات ول 
ال�صهيدة  القّدي�صني، وتذكار  الثالثة  النبي والفتية  �صيّما دانيال 

يف الباّرات اأفجانيا
اللحن 4 – الإيوثينا 7

ونرتّل  القيامة،  خدمة  )مالحظة: نرتك  الكربى،  الغروب  �صالة  يف 
خدمة الآباء مع التقدمة يف �صالة الغروب(، بعد مزمور الغروب: "طوبى 
 8 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  على  )كاملة(.  للرجل 
ا�صتيخونات: 4 لالآباء )تمُعاد الأوىل(، 4 للتقدمة )20 ال�صهر احلايل(، 
املغارة  "اأيّتها  الرغائب"، كانني  دانيال رجل  إّن  ا الرّب  "اأيّها  ذوك�صا 
القراءات لالآباء. الأبو�صتيخن: للتقدمة، قطع  ا�صتعّدي". الإي�صوذن. 
الأّول  وال�صتيخن  الربيئة"،  البتول  "اأيّتها  الن�صبة  لأحد  امل�صاء  �صالة 
"اأهلل من التيمن"، وال�صتيخن الثاين "يا رّب �صمعت خربك ففزعت"، 
ذوك�صا لالآباء، كانني للتقدمة "ها قد اقرتب". الطروباريّات: لالآباء، 

ذوك�صا كانني "يف ذلك الوقت". اخلتم بعبارة القيامة.
لالآباء،  ذوك�صا  الطروباريّات: للقيامة،  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
وكّل  الكاث�صماطات: للقيامة،  الوقت".  ذلك  "يف  للتقدمة  كانني 
والإعالن   ال�صغرى  الطلبة  احلايل(.  ال�صهر   24( للتقدمة  كانني 
اإجنيل  والأنافثمي.  الإيباكويي  حالً  بل  تقال(،  ل  )الإفلوجيطارية 
إذ قد راأينا" وما يليها. القوانني: للقيامة ولالآباء  َحر: الإيوثينا 7، "ا ال�صَّ
وللتقدمة. بعد الأودية الثالثة: الإيباكويي لالآباء، وثّم القنداق والبيت 
ال�صنك�صار  لالآباء،  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد  للقيامة. 
الإك�صاب�صتالري: للقيامة  الكاطافا�صيّات: للميالد.  ولالآباء.  اليومّي 
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ولالآباء وللتقدمة. الإينو�س: 4 للقيامة )اللحن 4(، 4 لالآباء، ذوك�صا 
لالآباء، كانني "اأنت هي الفائقة"، ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار 

اخلال�س".
يف القّدا�س الإلهي، 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(.

إلهنا وخملّ�صنا ي�صوع امل�صيح باجل�صد 25- الإثنني: ميالد ربّنا وا
رّب  "يا  على  الغروب،  مزمور  بعد  الكربى،  الغروب  �صالة  يف 
للعيد.  للعيد، ذوك�صا كانني  ا�صتيخونات  إليك �رشخت": من�صك 6  ا
الإي�صوذن بالإجنيل. "يا نوًرا بهيًّا" )ترتياًل(. وحاًل القراءات. ترتيل 
حال: الر�صالة  الثامنة،  القراءة  بعد  ال�صتيخونات.  مع  الطروباريّة 
)لو  امل�صاء  ل�صالة  الإجنيل   .)12 – 1 :1 )عب  امل�صاء  ل�صالة 
الأبو�صتيخن: للعيد، ذوك�صا  الغروب كالعادة.  2: 1 – 20(. وباقي 
"يا من  العيد  كانني للعيد. الطروباريّات: للعيد )ثالثًا(. اخلتم بعبارة 

لد من البتول". ومُ
الكاث�صماطات: )ثالثًا(.   الطروباريّات: للعيد  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 

للعيد.   الثالثة  الكاث�صما  ثّم  البوليئيليون،  للعيد،  والثانية  الأوىل 
َحر: للعيد،  ال�صَّ اإجنيل  للعيد.  والربوكيمنن  �صبابي"،  الأنافثمي: "منذ 
كانني  قاطبة..."،  الربايا  "اليوم  ذوك�صا  ثّم  )درًجا(،   50 املزمور 
العيد  القوانني: قانونا  العيد.  إيذيوميال  رحيم": ا "يا  وعلى  تمُعاد، 
الأودية  بعد  الثالثة: الإيباكويي.  الأودية  بعد  ا�صتيخن.  دون  من 
ال�صاد�صة: القنداق والبيت للعيد، ثّم ال�صنك�صار. الكاطافا�صيّات: للعيد 
تعظيماتها.  مع  للعيد  التا�صعة  الإله": الأودية  "لوالدة  على  مزدوجة. 
للعيد،  ذوك�صا  للعيد،  الإينو�س: 4  )ثالثًا(.  الإك�صاب�صتالري: للعيد 

كانني للعيد، ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة للعيد.
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 يف القّدا�س الإلهي، قّدا�س القّدي�س با�صيليو�س الكبري. الأنديفونات:
ال�صبح...".  كوكب  قبل  البطن  "من  الإي�صوذن: للعيد  يف  للعيد. 
القنداق: للعيد. وعو�ًصا من الرتي�صاجيون: "اأنتم الذين بامل�صيح...". 
 .)12 – 1 :2 )مت  للعيد  الإجنيل   .)7 – 4   :4 )غل  للعيد  الر�صالة 
الرّب  اأر�صل  كينونيكون: "لقد  باأ�رشها".  الربايا  إّن  ة": "ا "خا�صّ على 
"قد  من  وعو�ًصا  �صعبك"،  رّب  يا  "خلّ�س  بعد  ل�صعبه...".  فداء 

نظرنا": طروباريّة العيد. اخلتم بعبارة العيد.

26- الثالثاء: عيد جامع لوالدة الإله، وال�صهيد يف الكهنة اآفثيميو�س

َحر إي�صوذن يف الغروب، وذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ ا

يف �صالة الغروب الكربى، بعد مزمور الغروب )ل نقول "طوبى 
ا�صتيخونات   6 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  وعلى  للرجل"(، 
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  الأبو�صتيخن: للعيد  ا�صتيخوناته. 

الأّول(. الطروباريّات: للعيد )ثالثًا(. اخلتم بعبارة عيد امليالد.

الكاث�صماطات: )ثالثًا(.   الطروباريّات: للعيد  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
 

الأوىل والثانية للعيد. املزمور 50 )درًجا(. القوانني: قانونا العيد من 
الأودية  بعد  امليالد.  لعيد  الثالثة: القنداق  الأودية  بعد  ا�صتيخن.  دون 
ال�صنك�صار.  ثّم  اجلاري،  ال�صهر  من   26 لليوم  ال�صاد�صة: القنداق 
التا�صعة  الإله": الأودية  "لوالدة  على  )الثانية(.  الكاطافا�صيّات: للعيد 
من  "يا  التا�صعة  الكاطافا�صيّة  وبعدها  التعظيمات،  مع  للقانونني 
للعيد،  الإينو�س: 4  )ثالثًا(.  الإك�صاب�صتالري: للعيد  بتول".  هي 
يولد...".  امل�صيح  "اليوم  كانني  الطبيعة..."،  "اليوم  للعيد  ذوك�صا 

ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة للعيد.
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يف القّدا�س الإلهي، قّدا�س القّدي�س يوحنّا الذهبي الفم. الأنديفونات:
ال�صبح...".   كوكب  قبل  البطن  "من  الإي�صوذيكون: للعيد  للعيد. 

بامل�صيح  الذين  الرتي�صاجيون: "اأنتم  من  وعو�ًصا  القنداق: للعيد. 
للعيد  الإجنيل   .)18 – 11 :2 )عب  للعيد  الر�صالة  اعتمدمت...". 
من هي  ة": تا�صعة العيد الثانية: "يا  )مت 2: 13 – 23(. على "خا�صّ
عو�ًصا  ل�صعبه...".  فداءً  الرّب  اأر�صل  كينونيكون: "لقد  وبتول".  اأّم 
من "قد نظرنا": طروباريّة عيد امليالد. اخلتم )كما يف امل�صاء( بعبارة 

عيد امليالد.

ورئي�س  ال�ّصهداء  اأّول  ا�صتفانو�س  القّدي�س  الأربعاء: تذكار   -27
ال�صمام�صة، والقّدي�س ثيوذورو�س املو�صوم

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

الإجنيل لأّول ال�صهداء )مت 21: 33 – 42(.

28- اخلمي�س: تذكار ال�صهداء الع�رشين األًفا الذين يف نيقوميذيّة
)عب  العن�رشة  بعد   30 الأ�صبوع  من  للخمي�س  الر�صالة 

.)7 – 1 :11 ،39 – 35 :10
الإجنيل لل�صهداء )لو 14: 25 – 35(.

29- اجلمعة: تذكار الأطفال الأربعة ع�رش األًفا الذين قتلهم هريودو�س، 
والباّر مركلّ�س

الر�صالة لل�صهداء )عب 2: 11 – 18(.
الإجنيل لل�صهداء )مت 2: 13 – 23(.

30- ال�صبت: تذكار ال�صهيدة يف الباّرات اأني�صيّة
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الر�صالة لل�صبت بعد امليالد )1 تي 6: 11 – 16(.

الإجنيل لل�صبت بعد امليالد )مت 12: 15 – 21(.

31- الأحد بعد عيد امليالد: وداع عيد امليالد، وتذكار الباّرة ميالين 
التي من رومية، والقّدي�س يو�صف خطيب مرمي، وداود امللك، 

ويعقوب اأخي الرّب

اللحن 5 – الإيوثينا 8

)كاملة(.  للرجل  يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى 
للقيامة،  ا�صتيخونات: 3   10 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  على 
اأغ�صط�س".  إّن  "ا للعيد  كانني  لالآباء،  ذوك�صا  لالآباء،   3 للعيد،   4
الأبو�صتيخن: للقيامة، ذوك�صا لالآباء، كانني للعيد "اأيّها امل�صيح الإله". 
بعبارتَي  اخلتم  للعيد.  كانني  لالآباء،  ذوك�صا  الطروباريّات: للقيامة، 

العيد والقيامة.

الكاث�صماطات: امل�صاء.   الطروباريّات: كما يف  َحر،  ال�صَّ يف �صالة 
 

اإجنيل  يليها كاملعتاد.  الإفلوجيطارية وما  للعيد.  للقيامة، وكّل كانني 
إذ قد راأينا" وما يليها. القوانني: للقيامة، وللعيد  َحر: الإيوثينا 8، "ا ال�صَّ
ال�صتيخن  مع  وللخطيب  إلهنا..."،  ا يا  لك  "املجدل  ال�صتيخن  مع 
للقيامة،  والبيت  الثالثة: القنداق  الأودية  بعد  اهلل...".  قّدي�س  "يا 
لالآباء،  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد  لالآباء.  كاث�صما  ثّم 
)مزدوجة(.  الكاطافا�صيّات: للعيد  ولالأحد.  اليومّي  ال�صنك�صار 
للقانونني.  بتعظيماتها  التا�صعة  الأودية  الإله": نرتّل  "لوالدة  على 
الإك�صاب�صتالري: للقيامة ولالآباء وللعيد. الإينو�س: 4 للقيامة )اللحن 
إّن الدم والنار"، كانني  5(، 4 للعيد، ذوك�صا لالأحد بعد عيد امليالد "ا

"اأنت هي الفائقة"، ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
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الإي�صوذن  طروباريّة  العيد.  اأنديفونات  الإلهي،  القّدا�س  يف 
للميالد.الإي�صوذيكون للميالد "من البطن قبل كوكب ال�صبح... يا 
من قام...". الطروباريّات بعد الإي�صوذن: للقيامة، للميالد، لالآباء، 
عيد  قبل  الذي  لالأحد  الر�صالة  القنداق: امليالد.  الكني�صة.  ل�صاحب 
عيد  قبل  الذي  لالأحد  الإجنيل   .)8 – 5 :4 تي   2( الإلهي  الظهور 

الظهور الإلهي )مر 1: 1 – 8(.


