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1- اخلمي�س: تذكار ال�صهيد يو�صتينو�س الفيل�صوف
الف�صح بصصعصصد  الصص�صصصصصابصصع  الأ�صصصصصبصصوع  مصصن  للخمي�س   الصصر�صصصصصالصصة 

)اأع 25: 13 – 19(.
الف�صح بصصعصصد  الصص�صصصصصابصصع  الأ�صصصصصبصصوع  مصصن  للخمي�س   الإجنصصيصصل 

)يو 16: 23 – 33(.

املعرتف  نيكيفور�س  القّدي�س  وتذكار  ال�صعود،  اجلمعة: وداع   -2
رئي�س ا�صاقفة الق�صطنطينيّة

َ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 للجمعة من الأ�صبوع ال�صابع بعد الف�صح )اأع 27: 1 – 44، 
.)1 :28

الف�صح بصصعصصد  الصص�صصصصصابصصع  الأ�صصصصصبصصوع  مصصن  للجمعة   الإجنصصصيصصصل 
)يو 17: 18 – 26(.

3- �صبت الراقدين، وتذكار ال�صهيد لوكليانو�س، وال�صهيدة باڤال
إليك  ا رّب  "يا  وعلى  الغروب  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
 ،)6 )اللحن  �صهوديّة  قطع  ا�صتيخونات: 3   6 �رشخت": من�صك 
كانني  واأنتحب"،  "اأنوح  لالأموات  ذوك�صا  لالأموات،  قطع   3
عو�ًصا  )قراءةً(.  بهيًّا"  نوًرا  "يا   .)6 )اللحن  القيامة  ثيوطوكيّة 
ال�صتيخونات.  مع  )ثالثًا(  اليومّي: "هلليلوييا"  الربوكيمنن  من 
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كانني  لالأموات،  ذوك�صا   ،6 باللحن  الأبو�صتيخن: �صهوديّات 
ثيوطوكيّة. الطروباريّات: لالأموات، ذوك�صا اإعادة 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.  يف  الطروباريّات: كما  ال�صتيخونات.  مع 
الكاث�صما  لالأموات.  الإفلوجيطارية  )البنديك�صتاري(.   6 للحن 
بعد  القانون: لالأموات.   .  50 املزمور  )البنديك�صتاري(.  الثانية 
والبيت،  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد  الثالثة: الكاث�صما.  الأودية 
اإ�رشائيل"  إّن  "ا القانون  الكاطافا�صيّات: اأرامي�س  ال�صنك�صار.  ثّم 
ال�صريوبيم".  من  اأكرم  هي  من  الإله": "يا  "لوالدة  )اللحن 6(. على 
الإك�صاب�صتالري: لالأموات ولل�صيّدة. الإينو�س: 4 لالأموات، ذوك�صا 
ينبغي  "لك  )باللحن 6(.  الثيوطوكيّة  كانني  )باللحن 2(،  لالأموات 
الأبو�صتيخن: للحن )6(،  املجد… املجد هلل يف العلى…" )قراءة(. 
"�صالح  للذوك�صا.  التابعة  الثيوطوكيّة  كانني  لالأموات،  ذوك�صا 

العرتاف للرّب…". الطروباريّات: كما يف امل�صاء.
من  يا  اهلل،  ابن  يا  "خلّ�صنا  الإي�صوذيكون:  الإلهي،  القّدا�س  يف 
القّدي�صني".  "مع  القنداق: لالأموات  قّدي�صيه…".  يف  عجيب  هو 
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(. وبعد "ليكن 
"اأيّها  الأربع  اجلنّاز  )طروباريّات  مباَرًكا": الرتي�صاجيون  الرّب  ا�صم 
ة ب�صبت الأموات كما يف كتاب خدمة  املخلّ�س…"( والطلبة اخلا�صّ

الكاهن.
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4- اأحد العن�رصة العظيم، وتذكار القّدي�س ِمْطروفاِن�س رئي�س اأ�صاقفة 
�صالة  لعازر،  اأختي  ومرتا  مرمي  والقّدي�صتني  الق�صطنطينيّة، 

ال�صجدة

يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: ل يمُقال "طوبى للرجل". 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات للعيد، ذوك�صا  على "يا رّب ا
كانني  ذوك�صا  الأبو�صتيخن: للعيد،  القراءات: للعيد.  للعيد.  كانني 

للعيد. الطروباريّات: للعيد )ثالثًا(. اخلتم بعبارة العيد.

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

الثالثة.  الكاث�صما  ثّم  البوليئيليون،  للعيد،  والثانية   الأوىل 
اإجنيل  ا�صتيخوناته.  مع  للعيد  والربوكيمنن  �صبابي"،  الأنافثمي: "منذ 
الر�صل"،  "ب�صفاعات  ذوك�صا  )قراءة(،   50 املزمور  َحر: للعيد،  ال�صَّ
العيد.  إيذيوميال  رحيم": ا "يا  وعلى  الإله"،  والدة  "ب�صفاعات  كانني 
الثالثة: كاث�صما  الأودية  بعد  ا�صتيخن.  العيد من دون  القوانني: قانونا 
وال�صنك�صار  للعيد،  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد  العيد. 
على  مزدوجة.  الكاطافا�صيّات: للعيد  وللبنديك�صتاري.  اليومّي 
للعيد  الأوىل  الإك�صاب�صتالري: القطعة  العيد.  الإله": تا�صعة  "لوالدة 
)مّرتني(، والقطعة الثانية )مّرة واحدة(. الإينو�س: 6 للعيد، ذوك�صا 

كانني للعيد. ذوك�صولوجيا كربى. طروباريّة العيد.

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

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

ذاته..."..
* ي�صمح باأكل الزفرين يف الأ�صبوع الذي يلي العن�رصة.

إثنني الروح القد�س، وتذكار ال�صهيد دوروثاو�س اأ�صقمُف �صور 5- ا
َحر، القوانني: قانونا العيد. الكاطافا�صيّات: الكاطافا�صيّة  يف �صالة ال�صَّ
العيد  الإله": تا�صعة  "لوالدة  على  الل�صان...".  الألكن  إّن  "ا الثانية 
كربى.  ذوك�صولوجيا  الإينو�س.  الإك�صاب�صتالري.  القانوننَي.  من 

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

العيد.

الدملاتن،  دير  رئي�س  اجلديد  اإيالريّون  القّدي�س  الثالثاء: تذكار   -6
وال�صهيد غال�صيو�س
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 ،7 – 1 :1 )رو  العن�رشة  بعد  الأّول  الأ�صبوع  من  للثالثاء  الر�صالة 
.)17 – 13

 ،25 – 23 :4 )مت  متّى  من   1 الأ�صبوع  من  للثالثاء  الإجنيل 
.)13 – 1 :5

وال�صهيد  اأنقرة،  اأ�صقمُف  ثيوذوتمُ�س  ال�صهيد  الأربعاء: تذكار   -7
بايي�صيو�س )كفالونيّة(

الر�صالة لالأربعاء من الأ�صبوع الأّول بعد العن�رشة )رو 1: 18 – 27(.

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

ثيوذور�س  العظيم  ال�صهيد  القّدي�س  عظام  نقل  اخلمي�س: تذكار   -8
قائد اجلي�س، وال�صهيدة كاليوبي

الر�صالة للقّدي�س )اأف 2: 4 – 10(.

الإجنيل للقّدي�س )مت 10: 16 – 22(.

9- اجلمعة: 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(.

األك�صندرو�س  ال�صهيدين  وتذكار  العن�رشة،  ال�صبت: وداع   -10
واأنطونينا

َ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 من الأ�صبوع الأّول بعد العن�رشة )رو 1: 7 – 11(.

الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 1 من متّى )مت 5: 42 – 48(.



�صهر حزيران112

الر�صولني  وتذكار  القّدي�صني(،  )جميع  العن�رصة  بعد   1 الأحد   -11
إيقونة بواجب  برثلماو�س اأحد الص 12، وبرنابا اأحد الص 70، وا

ال�صتئهال
اللحن 8 – الإيوثينا 1

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

لد من البتول" )اللحن 8(.   للقيامة، ذوك�صا للقّدي�صني، كانني "يا من ومُ
اخلتم بعبارة القيامة.

الكاث�صماطات: امل�صاء.  الطروباريّات: كما يف  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
 للقيامة. الإفلوجيطارية والإيباكويي والأنافثمي والربوكيمنن للحن.  

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

هي الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
يف القّدا�س الإلهي، القنداق: للقّدي�صني "اأيّها الرّب البارئ". 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: 32 – 33، 
ال�صتئهال".  ة": "بواجب  "خا�صّ 37 – 38، 19: 27 – 30(. على 
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اأهلل  يا  "خلّ�س  بعد  بالرّب".  ال�صّديقون  اأيّها  كينونيكون: "ابتهجوا 
�صعبك": "قد نظرنا". اخلتم بعبارة القيامة.

الآثو�صي،  وبطر�س  امل�رشي  اأنوفريو�س  الباّرين  الإثنني: تذكار   -12
بدء �صوم الر�صل

الر�صالة للباّرين )رو 8: 14 – 21(.
 ،34 – 31 :6 )مت  متّى  من   2 الأ�صبوع  من  لالإثنني  الإجنيل 

.)11 – 9 :7

13- الثالثاء: تذكار ال�صهيدة اأكيلينا
الر�صالة للثالثاء من الأ�صبوع الثاين بعد العن�رشة )رو 4: 4 – 12(.

الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 2 من متّى )مت 7: 15 – 21(.

14- الأربعاء: تذكار النبي الي�صع، والقّدي�س مثوديو�س رئي�س اأ�صاقفة 
الق�صطنطينيّة

الر�صالة للنبي )يع 5: 10 – 20(.

الإجنيل للنبي )لو 4: 22 – 30(.

�س إيرونيممُ 15- اخلمي�س: تذكار النبي عامو�س، والباّر ا
)رو  العن�رشة  بعد  الثاين  الأ�صبوع  من  للخمي�س  الر�صالة 

.)16 – 10 :5
الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 2 من متّى )مت 8: 23 – 27(.

16- اجلمعة: تذكار القّدي�س تيخن اأ�صقمُف اأماثو�س
الر�صالة للجمعة من الأ�صبوع الثاين بعد العن�رشة )رو 5: 17 – 21، 

.)2 – 1 :6
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الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 2 من متّى )مت 9: 14 – 17(.

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

الر�صالة لل�صهداء )اأف 6: 10 – 17(.

الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 2 من متّى )مت 7: 1 – 8(.

ورفقته لونديو�س  ال�صهداء  العن�رصة: تذكار  بعد   2 الأحد   -18 
اللحن 1 – الإيوثينا 2

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

ذوك�صا كانني ثيوطوكيّة.

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

اخلال�س".

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

�صعبك": "قد نظرنا". اخلتم بعبارة القيامة.
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19- الإثنني: 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  بتارمُن،  اأ�صقمُف  مثوديو�س  القّدي�س  الثالثاء: تذكار   -20
نيقولو�س كبا�صيال�س

الر�صالة للثالثاء من الأ�صبوع الثالث بعد العن�رشة )رو 7: 14 – 25، 
.)2 – 1 :8

الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 3 من متّى )مت 10: 9 – 15(.

21- الأربعاء: تذكار ال�صهيد يوليانو�س الطر�صو�صي
الر�صالة لالأربعاء من الأ�صبوع الثالث بعد العن�رشة )رو 8: 2 – 13(.

الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 3 من متّى )مت 10: 16 – 22(.

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

العن�رشة بصصعصصد  الصصثصصالصصث  الأ�صصصصصبصصوع  مصصن  للخمي�س   الصصر�صصصصصالصصة 
)رو 8: 22 – 27(.

الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 3 من متّى )مت 10: 23 – 31(.

23- اجلمعة: تذكار ال�صهيدة اأغريبيني ورفقتها
.)19 – 6 :9 )رو  العن�رشة  بعد  الثالث  الأ�صبوع  من  للجمعة  الر�صالة 
الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 3 من متّى )مت 10: 32 – 36، 11: 1(.

24- ال�صبت: تذكار مولد يوحنّا املعمدان، وتذكار لزخريّا واألي�صابات
غروب كبري و�َصَحر ممتاز
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للرجل" الغروب: "طوبى  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة   يف 
ا�صتيخونات:  8 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  على  مزامري(.   3( 

التابعة  القطعة  كانني  لل�صابق،  ذوك�صا  الأوىل،  وتعاد  لل�صابق   7
لل�صابق.  القراءات  اليومّي.  الربوكيمنن  الإي�صوذن.  للذوك�صا. 
التابعة  القطعة  كانني  لل�صابق،  ذوك�صا  الأبو�صتيخن: لل�صابق، 
ال�رشّ  إّن  "ا كانني  تمُعاد،  ذوك�صا  الطروباريّات: لل�صابق،  للذوك�صا. 

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

الذوك�صا. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة لل�صابق.
يف القّدا�س الإلهي، 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…".

وال�صهداء  فربونيّة،  ال�صهيدة  العن�رصة: تذكار  بعد   3 الأحد   -25
اأورنديو�س واإخوته ال�صتّة

اللحن 2 – الإيوثينا 3
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يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة، 4  ا�صتيخونات: 6  إليك �رشخت": من�صك 10  ا "يارب  على 
إّن األي�صابات حملت"،  لل�صابق )25 ال�صهر احلايل(، ذوك�صا لل�صابق "ا
كانني للقيامة )اللحن 2(. الإي�صوذن. الأبو�صتيخن: للقيامة. ذوك�صا 
ذوك�صا  الطروباريّات: للقيامة،  األي�صابات".  "اأنظر  لل�صابق  كانني 
إّن ال�رشّ اخلفّي منذ الدهور" )اللحن 4(. اخلتم بعبارة  لل�صابق، كانني "ا
القيامة  خدمة  �صباًحا  وغًدا   ، ال�صابق  عيد  وداع  يتّم  وهكذا  القيامة. 

فقط.

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

"اليوم �صار اخلال�س".
الر�صالة  امل�صيحينّي".  �صفيعة  القنداق: "يا  الإلهي،  القّدا�س  يف 
الثالث بعد العن�رشة )رو 5: 1 – 10(. الإجنيل لالأحد 3 من  لالأحد 
ال�صتئهال".  ة": "بواجب  "خا�صّ على   .)33 – 22 :6 )مت  متّى 
اأهلل  يا  "خلّ�س  بعد  ال�صموات".  من  الرّب  كينونيكون: "�صبّحوا 

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

26- الإثنني: تذكار الباّر داود الت�صالونيكي

الر�صالة للباّر )غل 5: 22 – 26، 6: 1 – 2(.

الإجنيل للباّر )لو 6: 17 – 23(.
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27- الثالثاء: تذكار الباّر �صم�صون م�صيف الغرباء، ويونّا امراأة خوزي

الر�صالة للباّر )2 كو 9: 6 – 11(.

الإجنيل للباّر )لو 12: 32 – 40(.

28- الأربعاء: تذكار نقل عظام كري�س ويوحنّا العادَمي الف�ّصة

الر�صالة للقّدي�َصني )1 كو 12: 7 – 11(.

الإجنيل للقّدي�َصني )مت 10: 1، 5 – 8(.

29- اخلمي�س: تذكار بطر�س وبول�س هامتَي الر�صل

غروب كبري و�َصَحر ممتاز
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل )3 مزامري(. 
ا�صتيخونات: للر�صولني،   6 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  على 
ذوك�صا للر�صولني، كانني ثيوطوكية القيامة )اللحن 4(. الإي�صوذن، 
ذوك�صا  الأبو�صتيخن: للر�صولني،  والقراءات.  اليومّي  الربوكيمنن 
للر�صولني، كانني القطعة التابعة للذوك�صا. الطروباريات: للر�صولني، 

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

كربى. الطروباريّة للر�صولني.
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الر�صالة  امل�صيحيني".  �صفيعة  القنداق: "يا  الإلهي،  القّدا�س  يف 
للر�صولني )2 كو 11: 21 – 33 ، 12: 1- 9(. الإجنيل للر�صولني 
خرج  الأر�س  كل  16: 13 – 19(.كينونيكون: "اإىل  )مت 

منطقهما".

30- اجلمعة: تذكار جامع للر�صل الثني ع�رش
َحر إي�صوذن يف الغروب، وذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ ا

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

إيّاك اأيّتها املتو�ّصطة" )اللحن 3(. كانني "ا
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء.  الكاث�صماطات: يف �صالة ال�صِّ

الر�صل   القوانني: لهامتَي  ال�صهر(.   29 يف  )اأطلبها  الر�صل  لهامتَي 
كانني  ذوك�صا  للر�صل،  الثالثة: كاث�صما  الأودية  بعد  وللر�صل. 
للر�صل.  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  وبعد  ثيوطوكيّة. 
الكاطافا�صياّت: "اأفتح فمي". على "لوالدة الإله": "يا من هي اأكرم من 
ال�صريوبيم". الإك�صاب�صتالري: للر�صل ولل�صيّدة. الإينو�س: 4 للر�صل، 
ذوك�صا للر�صل، كانني لل�صيّدة بلحن الذوك�صا. ذوك�صولوجيا كربى. 

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

كينونيكون: "اإىل كّل الأر�س خرج �صوتهم…".


