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إي�صيذورة 1- الإثنني: تذكار النبّي اإرميا، والباّرة ا
الر�صالة للنبّي )1 ت�س 2: 14 – 20(.

الإجنيل للنبّي )لو 4: 22 – 30(.

بطريرك  الكبري  اأثنا�صيو�س  القّدي�س  ج�صد  نقل  الثالثاء: تذكار   -2
الإ�صكندريّة

َحر إي�صوذن يف الغروب، وذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ ا
يف �صالة الغروب، "امل�صيح قام" )ثالثًا(. بعد مزمور الغروب: "طوبى 
 8 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  على  مزامري(.   3( للرجل" 
 3 اليوميّة(،  القطع  الطيب  حامالت  )اأ�صبوع  للعيد  ا�صتيخونات: 3 
للقّدي�س، ذوك�صا للقّدي�س، كانني للعيد )اأ�صبوع حامالت الطيب(.. 
ذوك�صا  الأبو�صتيخن: للقّدي�س،  اليومّي.  الربوكيمنن  الإي�صوذن. 
للقّدي�س،  انحدرت"،  الطروباريّات: "عندما  للعيد.  للقّدي�س، كانني 

إّن املالك". اخلتم بعبارة القيامة. إّن يو�صف"، كانني "ا ذوك�صا "ا
يف  الطروباريّات: كما  )ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
القوانني: للعيد  للعيد.  والكانني  للقّدي�س  الكاث�صماطات  امل�صاء. 
حامالت  )اأحد  للعيد  الثالثة: القنداق  الأودية  بعد  وللقّدي�س. 
الأودية  بعد  للعيد.  كانني  ذوك�صا  للقّدي�س،  الكاث�صما  ثّم  الطيب(، 
اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم  للقّدي�س،  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق 
من  اأكرم  هي  من  الإله": "يا  "لوالدة  على  الكاطافا�صيّات: للف�صح. 
الإينو�س: 4  وللعيد.  الإك�صاب�صتالري: للقّدي�س  ال�صريوبيم...". 
للقّدي�س، ذوك�صا للقّدي�س، كانني للعيد )اأ�صبوع حامالت الطيب(. 

ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للقّدي�س.
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)ثالثًا(.  قام"  مملكة": "امل�صيح  "مباركة  بعد  الإلهّي،  القّدا�س  يف 
للقّدي�س  الر�صالة  الطيب.  القنداق: حلامالت  الأنديفونات: للف�صح. 
 .)19 – 14 :5 )مت  للقّدي�س  الإجنيل   .)16 – 7 :13 )عب 

كينونيكون: "تذكار ال�صّديق". اخلتم بعبارة القيامة.

3- الأربعاء: تذكار ال�صهيدين تيموثاو�س ومافرا

الر�صالة لالأربعاء من الأ�صبوع الثالث بعد الف�صح )اأع 8: 18 – 25(.

الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع الثالث بعد الف�صح )يو 6: 35 – 39(.

4- اخلمي�س: تذكار ال�صهيدة بالجيا، والباّر اإيالريو�س العجائبي

الر�صالة للخمي�س من الأ�صبوع الثالث بعد الف�صح )اأع 8: 26 – 39(.

الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع الثالث بعد الف�صح )يو 6: 40 – 44(.

إيريني، وال�صهيد افرام اجلديد 5- اجلمعة: تذكار ال�صهيدة ا

 ،40 :8 )اأع  الف�صح  بعد  الثالث  الأ�صبوع  من  للجمعة  الر�صالة 
.)19 – 1 :9

الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع الثالث بعد الف�صح )يو 6: 48 – 54(.

القّدي�س  وتذكار  اجلهاد،  الكثري  اأيوب  ال�صّديق  ال�صبت: تذكار   -6
العظيم يف ال�صهداء جاورجيو�س الالب�س الظفر

)ثالثًا(. قام"  "امل�صيح  اهلل":  "تبارك  بعد  الغروب،  �صالة   يف 
إليك  بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )3 مزامري(. على "يا رّب ا
للقّدي�س، كانني  للقّدي�س، ذوك�صا  ا�صتيخونات  �رشخت": من�صك 6 
للقّدي�س.  القراءات  الإي�صوذن.  الطيب(.  حامالت  )اأ�صبوع  للعيد 
)اأ�صبوع  للعيد  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  الأبو�صتيخن: للقّدي�س، 
للقّدي�س،  انحدرت"،  الطروباريّات: "عندما  الطيب(.  حامالت 

إّن املالك". اخلتم بعبارة القيامة. إّن يو�صف"،  كانني "ا ذوك�صا "ا
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َحر، "امل�صيح قام" )ثالثًا(. الطروباريّات: كما يف امل�صاء.  يف �صالة ال�صَّ
والكاث�صما  البوليئيليون  للعيد.  والكانني  الكاث�صماطات: للقّدي�س 
الثالثة للقّدي�س وذوك�صا كانني للعيد. الأنافثمي: الأنديفونا الأوىل من 
يزهر".  كالنخلة  "ال�صّديق  الربوكيمنن  �صبابي"،  "منذ  الرابع  اللحن 
إذ قد راأينا"، املزمور 50 وما يليه. القوانني:   َحر: للقّدي�س، "ا اإجنيل ال�صَّ
للقّدي�س.  الثالثة: الكاث�صما  الأودية  بعد  وللقّدي�س.  للبندك�صتاري 
وال�صنك�صار.  للقّدي�س،  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد 
من  اأكرم  هي  من  الإله": "يا  "لوالدة  على  الكاطافا�صيّات: للف�صح. 
الطيب(.  )حامالت  وللعيد  الإك�صاب�صتالري: للقّدي�س  ال�صريوبيم". 
ذك�صولوجيا  للعيد.  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقّدي�س،  الإينو�س: 4 

كربى. الطروباريّة: للقّدي�س.
)ثالثًا(.  قام"  مملكة": "امل�صيح  "مباركة  بعد  الإلهي،  القّدا�س  يف 
القنداق: للف�صح.  الإي�صوذيكون: للف�صح.  الأنديفونات: للف�صح. 
)يو  للقّدي�س  الإجنيل   .)11 – 1 :12 )اأع  للقّدي�س  الر�صالة 
ة": "بواجب ال�صتئهال".  15: 17 – 27، 16: 1 – 2(. على "خا�صّ
كينونيكون: "تذكار ال�صّديق". عو�ًصا من "قد نظرنا": "امل�صيح قام". 

اخلتم بعبارة القيامة.

التي  ال�صليب  عالمة  وتذكار  )املخلّع(،  الف�صح  بعد   3 الأحد   -7
ظهرت يف اأور�صليم، واأكاكيو�س وكدرات�س ال�صهيدين

اللحن 3 – الإيوثينا 5
بعد  )ثالثًا(.  قام"  اهلل": "امل�صيح  "تبارك  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
إليك  ا رّب  "يا  على  )كاملة(.  للرجل"  الغروب: "طوبى  مزمور 
�رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 7 للقيامة )اللحن 3(، 3 للمخلّع، 
الأبو�صتيخن: القطعة   .)3 )اللحن  للقيامة  كانني  للمخلّع،  ذوك�صا 
الأوىل للقيامة )اللحن 3(، ثّم الف�صحيّات، ذوك�صا للمخلّع، كانني 
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"اليوم يوم القيامة". الطروباريّات: للقيامة )اللحن 3(، ذك�صا كانني 
ثيوطوكيّة. اخلتم بعبارة القيامة.

)ثالثًا(.  قام"  اهلل": "امل�صيح  "تبارك  بعد  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
ثيوطوكيّة.  كانني  تمُعاد،  ذوك�صا   ،)3 )اللحن  الطروباريّات: للقيامة 
والأنافثمي  والإيباكويي  الإفلوجيطارية  الكاث�صماطات: للقيامة. 
وما  راأينا"  قد  إذ  "ا  ،5 َحر: الإيوثينا  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن 
الثالثة: الكاث�صما  الأودية  بعد  وللمخلّع.  القوانني: للف�صح  يليها. 
للمخلّع. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت للمخلّع، ال�صنك�صار 
"لوالدة  على  الكاطافا�صيّات: للف�صح.  وللبنديك�صتاري.  اليومّي 
الإك�صاب�صتالري: للف�صح  تعظيماتها.  مع  الف�صح  الإله": تا�صعة 
وللمخلّع. الإينو�س: 4 للقيامة )اللحن 3(، ثّم الف�صحيّات، ذوك�صا 
للمخلّع، كانني "اليوم يوم القيامة". ذك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار 

اخلال�س".
)ثالثًا(.  قام"  مملكة": "امل�صيح  "مباركة  بعد  الإلهي،  القّدا�س  يف 
املخلّع  لأحد  الر�صالة  القنداق: للف�صح.  الأنديفونات: للف�صح. 
على   .)15 – 1 :5 )يو  املخلّع  لأحد  الإجنيل   .)42 – 32 :9 )اأع 
"قد  من  عو�ًصا  كينونيكون: الف�صح.  الف�صح.  ة": تا�صعة  "خا�صّ

نظرنا": "امل�صيح قام". اخلتم بعبارة القيامة.
اأر�صانيو�س  الإجنيلي، والقّدي�س  القّدي�س يوحنّا  8- الإثنني: تذكار 

الكبري
غروب كبري و�َصَحر ممتاز

)ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  اهلل":  "تبارك  بعد  الغروب،   �صالة  يف 
 6 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  على  الغروب،  مزمور  بعد 
ا�صتيخونات: 3 لالإجنيلي، 3 للقّدي�س ار�صانيو�س، ذوك�صا لالإجنيلي، 
القراءات  اليومّي.  الربوكيمنن  الإي�صوذن.  )املخلّع(.  للعيد  كانني 
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للعيد.  كانني  لالإجنيلي،  ذوك�صا  الأبو�صتيخن: لالإجنيلي،  لالإجنيلي. 
إيّاِك  "ا كانني  لالإجنيلي،  ذوك�صا  ال�صمويّات،  الطروباريّات: لتفرح 

اأيّتها املتو�ّصطة". اخلتم بعبارة القيامة.

)ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  اهلل":  "تبارك  بعد  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
الطروباريّات: كما يف امل�صاء. الكاث�صماطات الأوىل للعيد )املخلّع(، 
الكاث�صما  البوليئيليون.  للعيد.  والكانني  لالإجنيلي  الثانية  الكاث�صما 
الثالثة لالإجنيلي والكانني للعيد. الأنافثمي: الأنديفونا الأوىل من اللحن 
�صوته".  خرج  الأر�س  كّل  "اإىل  الربوكيمنن  �صبابي".  "منذ  الرابع 
َحر لالإجنيلي، "اإذ قد راأينا". املزمور 50 )درًجا(، ذوك�صا  اإجنيل ال�صَّ
"ب�صفاعات الر�صول وطلباته…"، كانني "ب�صفاعات والدة الإله..."، 
"يا رحيم…": الإيذيوميال لالإجنيلي. القوانني: للعيد )املخلّع(  وعلى 
للقّدي�س،  ذوك�صا  للر�صول،  الثالثة: كاث�صما  الأودية  بعد  ولالإجنيلي. 
كانني للعيد. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت لالإجنيلي الر�صول، 
"لوالدة  على  الكاطافا�صيّات: للف�صح.  اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم 
الإله": "يا من هي اأكرم من ال�صريوبيم...". الإك�صاب�صتالري: للر�صول 
كانني  لالإجنيلي،  ذوك�صا  لالإجنيلي،  الإينو�س: 4  وللعيد.  وللقّدي�س 

للعيد )املخلّع(. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للر�صول.

)ثالثًا(. قام"  مملكةٌ": "امل�صيح  "مباركةٌ  بعد  الإلهي،  القّدا�س   يف 
قام".  "امل�صيح  الإي�صوذن:  طروباريّة  الأنديفونات: للف�صح. 
للقّدي�س،  قام،  "امل�صيح  الطروباريّات:  للف�صح.  الإي�صوذيكون 
للر�صول الر�صالة  القنداق: للف�صح.  الكني�صة.   ل�صاحب 

 ،28 – 25 :19 )يو  للر�صول  الإجنيل   .)7 – 1 :1 يو   1(
�صوته…".  خرج  الأر�س  كّل  21: 24 – 25 (. كينونيكون: "اإىل 

اخلتم بعبارة القيامة.
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إ�صعياء، وال�صهيد خري�صتوفور�س 9- الثالثاء: تذكار النبّي ا
الر�صالة للنبّي )1 ت�س 2: 14 – 20(.

الإجنيل للنبّي )لو 4: 22 – 30(.

الغيور،  �صمعان  الر�صول  وتذكار  اخلم�صني،  الأربعاء: انت�صاف   -10
والباّر لفرنديو�س، والباّرة اأوملبيّا

َحر إي�صوذن يف الغروب، وذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ ا
الغروب  مزمور  بعد  )ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  الغروب،  �صالة  يف 
للعيد  ا�صتيخونات: 3   6 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  وعلى 
بهيًّا".  نوًرا  "يا  الإي�صوذن.  للعيد.  كانني  ذوك�صا  ونعيدها، 
كانني  ذوك�صا  الأبو�صتيخن: للعيد،  القراءات.  اليومّي.  الربوكيمنن 

للعيد. الطروباريّات: للعيد )ثالثًا(. اخلتم بعبارة القيامة.
الكاث�صماطات: امل�صاء.  الطروباريّات: كما يف  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 

العيد   القوانني: قانونا  )درًجا(.   50 املزمور  راأينا"،  قد  إذ  "ا  للعيد. 
الثالثة: كاث�صما للعيد. بعد الأودية  ا�صتيخن(. بعد الأودية  )من دون 
ال�صاد�صة: القنداق والبيت للعيد. الكاطافا�صيّات: للعيد )باللحن 8(. 
الإك�صاب�صتالري: للعيد  للعيد.  التا�صعة  الإله": الأودية  "لوالدة  على 
)مّرتني(. الإينو�س: للعيد، ذوك�صا كانني للعيد. ذك�صولوجيا كربى. 

الطروباريّة: للعيد.
الإي�صوذن:  الأنديفونات: للف�صح.طروباريّة  الإلهي،  القّدا�س  يف 
قام..."  من  يا  "خل�صنا...  الإي�صوذيكون:  قام".  "امل�صيح 
القنداق:  الكني�صة.  ل�صاحب  للعيد،  الإي�صوذن:  بعد  الطروباريات 
 للعيد "يف انت�صاف العيد النامو�صي". الر�صالة لأربعاء ن�صف اخلم�صني
اخلم�صني نصص�صصصصصف  لأربصصصعصصصاء  الإجنصصصيصصصل   .)18 – 6 :14  )اأع 

كينونيكون: "قال  العيد.  ة": تا�صعة  "خا�صّ على   .)30 – 14 :7 )يو 
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الرّب َمن ياأكل ج�صدي وي�رشب دمي يثبت يّف واأنا فيه". بعد "خلّ�س 
بعبارة  اخلتم  قام".  يا اأهلل �صعبك"، وعو�ًصا من  "قد نظرنا": "امل�صيح 

القيامة.

موكيو�س،  وال�صهيد  الق�صطنطينيّة،  إن�صاء  ا اخلمي�س: تذكار   -11
والقّدي�صني كريلّ�س وميثوديو�س املعاديَل الر�صل

الر�صالة للقّدي�س )كو 3: 12 – 16(.
الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع الرابع بعد الف�صح )يو 5: 12 – 20(.

والقّدي�س  قرب�س،  اأ�صقمُف  ابيفانيو�س  القّدي�س  اجلمعة: تذكار   -12
جرمان�س رئي�س اأ�صاقفة الق�صطنطينيّة

الر�صالة للجمعة من الأ�صبوع الرابع بعد الف�صح )اأع 10: 44 – 48، 
.)10 – 1 :11

الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع الرابع بعد الف�صح )يو 8: 31 – 42(.

13- ال�صبت: تذكار ال�صهيدين غليكاريّة ولوذي�صيو�س
الر�صالة لل�صبت من الأ�صبوع الرابع بعد الف�صح )اأع 12: 1 – 11(.

الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع الرابع بعد الف�صح )8: 31 – 42(.

إي�صيذور�س  14- الأحد 4 بعد الف�صح )ال�صامريّة(، وتذكار القّدي�س ا
�س اأ�صقمُف قرب�س امل�صت�صهد يف خيّو، والقّدي�س ثارابوندمُ

اللحن 4 – الإيوثينا 7
بعد  )ثالثًا(.  قام"  اهلل": "امل�صيح  "تبارك  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
إليك  ا رّب  "يا  على  )كاملة(.  للرجل"  الغروب: "طوبى  مزمور 
�رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 4 للقيامة )اللحن 4(، 3 لن�صف 
اخلم�صني، 3 لل�صامريّة، ذوك�صا لل�صامريّة، كانني للقيامة )اللحن 4(. 
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الف�صحيّات،  ثّم   ،)4 )اللحن  للقيامة  الأوىل  الأبو�صتيخن: القطعة 
الطروباريّات: للقيامة  اخلم�صني.  لن�صف  كانني  لل�صامريّة،  ذوك�صا 

)اللحن 4(، ذك�صا كانني لن�صف اخلم�صني. اخلتم بعبارة القيامة.

)ثالثًا(.  قام"  اهلل": "امل�صيح  "تبارك  بعد  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
اخلم�صني.  لن�صف  كانني  تمُعاد،  ذوك�صا  الطروباريّات: للقيامة، 
والأنافثمي  والإيباكويي  الإفلوجيطارية  الكاث�صماطات: للقيامة. 
وما  راأينا"  قد  إذ  "ا  ،7 َحر: الإيوثينا  ال�صَّ اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن 
الأودية  بعد  ولل�صامريّة.  اخلم�صني  ولن�صف  القوانني: للف�صح  يليها. 
بعد  اخلم�صني.  لن�صف  كانني  ذوك�صا  لل�صامريّة،  الثالثة: كاث�صما 
اليومّي  ال�صنك�صار  لل�صامريّة،  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية 
وللبنديك�صتاري. الكاطافا�صيّات: للف�صح. على "لوالدة الإله": تا�صعة 
الف�صح مع تعظيماتها. الإك�صاب�صتالري: للف�صح ولل�صامريّة ولن�صف 
اخلم�صني. الإينو�س: 4 للقيامة )اللحن 4(، ثّم الف�صحيّات، ذوك�صا 
"اليوم  كربى.  ذك�صولوجيا  القيامة".  يوم  "اليوم  كانني  لل�صامريّة، 

�صار اخلال�س".

)ثالثًا(.  قام"  مملكة": "امل�صيح  "مباركة  بعد  الإلهي،  القّدا�س  يف 
ال�صامريّة  لأحد  الر�صالة  القنداق: للف�صح.  الأنديفونات: للف�صح. 
 .)42 – 5 :4 )يو  ال�صامريّة  لأحد  الإجنيل   .)30 – 19 :11 )اأع 
"قد  من  كينونيكون: للف�صح. عو�ًصا  الف�صح.  ة": تا�صعة  "خا�صّ على 

نظرنا": "امل�صيح قام". اخلتم بعبارة القيامة.

15- الإثنني: تذكار القّدي�س باخوميو�س الكبري، واأخلّيو�س العجائبي 
اأ�صقف لر�صا

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

الإجنيل للقّدي�س )مت 4: 23 – 25، 5: 1 – 13(.
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16- الثالثاء: تذكار الباّر ثيوذور�س املتقّد�س
)اأع  الف�صح  بعد  اخلام�س  الأ�صبوع  من  للثالثاء  الر�صالة 

.)2 – 1 :13 ،26 – 25 :12
الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع اخلام�س بعد الف�صح )يو 8: 51 – 59(.

ن�صف  وداع  ويونيا،  اأندرونيك�س  الر�صولني  الأربعاء: تذكار   -17
اخلم�صني

القراءات والر�صالة  العيد ما عدا  الوداع كما هي يوم  ترتّل خدمة 
والإجنيل.

الف�صصصح بعصصد  اخلام�صصس  الأ�صبصصوع  مصصن  لالأربعصصاء   الر�صالصصة 
)اأع 13: 13 – 24(.

الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع اخلام�س بعد الف�صح )يو 6: 5 – 14(.

18- اخلمي�س: تذكار ال�صهداء بطر�س ورفقته، والقّدي�صة كالفذيّة
الف�صح بعد  اخلصصامصص�صصس  الأ�صصصصصبصصوع  مصصن  للخمي�س   الصصر�صصصصصالصصة 

)اأع 14: 20 – 28، 15: 1 – 4(.
)يو  الف�صح  بعد  اخلام�س  الأ�صبوع  من  للخمي�س  الإجنيل 

.)9 – 1 :10 ،41 – 39 :9

19- اجلمعة: تذكار ال�صهيد باتريكيو�س اأ�صقمُف بر�صة ورفقته
)اأع  الف�صح  بعد  اخلام�س  الأ�صبوع  من  للجمعة  الر�صالة 

.)12 – 5 :15
)يو  الف�صح  بعد  اخلام�س  الأ�صبوع  من  للجمعة  الإجنيل 

.)28 – 17 :10

20- ال�صبت: تذكار ال�صهداء ثاللو�س ورفقته، ونقل عظام القّدي�س 
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نيقولو�س، والقّدي�صة ليديا بائعة الأرجوان
الر�صالة لل�صهداء )رو 8: 28 – 39(.

الإجنيل لل�صهداء )لو 10: 19 – 21(.

21- الأحد 5 بعد الف�صح )الأعمى(، وتذكار القّدي�َصني ق�صطنطني 
وهيالنة املعاديَل الر�صل

اللحن 5 – الإيوثينا 8
بعد  )ثالثًا(.  قام"  "امل�صيح  اهلل":  "تبارك  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
إليك  ا رّب  "يا  على  )كاملة(.  للرجل"  الغروب: "طوبى  مزمور 
 2  ،)5 )اللحن  للقيامة  ا�صتيخونات: 4   10 �رشخت": من�صك 
)قطعة  لالأعمى  كانني  للقّدي�َصني،  ذوك�صا  للقّدي�َصني،   4 لالأعمى، 
ثّم   ،)5 )اللحن  للقيامة  الأوىل  الأبو�صتيخن: القطعة  الذوك�صا(. 
الذوك�صا(.  )قطعة  لالأعمى  كانني  للقّدي�َصني،  ذوك�صا  الف�صحيّات، 
من  "يا  كانني  للقّدي�َصني،  ذك�صا   ،)5 )اللحن  الطروباريّات: للقيامة 

ولد من البتول" )اللحن 8(. اخلتم بعبارة القيامة.
)ثالثًا(.  قام"  اهلل": "امل�صيح  "تبارك  بعد  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
والثانية  الكاث�صماطات: الأوىل  امل�صاء.  يف  الطروباريّات: كما 
البوليئيليون.  للقيامة.  ثيوطوكيّة  كانني  للقّدي�َصني،  ذوك�صا  للقيامة، 
اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن  والأنافثمي  والإيباكويي  الإفلوجيطارية 
القوانني: للقيامة  يليها.  وما  راأينا"  قد  إذ  "ا  ،8 َحر: الإيوثينا  ال�صَّ
والبيت  الثالثة: القنداق  الأودية  بعد  وللقّدي�َصني.  ولالأعمى 
لالأعمى.  كانني  ذوك�صا  للقّدي�َصني،  الكاث�صما  ثّم  للقّدي�َصني، 
ال�صنك�صار  لالأعمى،  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد 
"لوالدة  على  الكاطافا�صيّات: للف�صح.  وللبنديك�صتاري.  اليومّي 
الإك�صاب�صتالري: للف�صح  تعظيماتها.  مع  الف�صح  الإله": تا�صعة 
وللقّدي�َصني ولالأعمى. الإينو�س: 3 للقيامة )اللحن 5(، 3 للقّدي�َصني، 
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القيامة".  يوم  "اليوم  كانني  للقّدي�َصني،  ذوك�صا  الف�صحيّات،  ثّم 
ذك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".

)ثالثًا(.  قام"  مملكة": "امل�صيح  "مباركة  بعد  الإلهي،  القّدا�س  يف 
)اأع  للقّدي�َصني  الر�صالة  القنداق: للف�صح.  الأنديفونات: للف�صح. 
على   .)38 – 1 :9 )يو  الأعمى  لأحد  الإجنيل   .)20 – 12  ،1 :6
"قد  من  عو�ًصا  كينونيكون: للف�صح.  الف�صح.  ة": تا�صعة  "خا�صّ

نظرنا": "امل�صيح قام". اخلتم بعبارة القيامة.

22- الإثنني: تذكار ال�صهيد با�صيلي�صكو�س
الر�صالة لالإثنني من الأ�صبوع ال�صاد�س بعد الف�صح )اأع 17: 1 – 9(.
الف�صح بصصعصصد  الصص�صصصصصاد�صصس  الأ�صصصصصبصصوع  مصصن  لصصالإثصصنصصني   الإجنصصصيصصصل 

)يو 11: 47 – 54(.

مرمي  والقّدي�صة  املعرتف،  ميخائيل  القّدي�س  الثالثاء: تذكار   -23
لكالوبّا حاملة الطيب، والقّدي�صة �صو�صنّا، وال�صهيدة ماركياين
الف�صح بعد  ال�صاد�س  الأ�صبوع  من  للثالثاء   الر�صالة 

)اأع 17: 19 – 28(.
الف�صصصح بعصصد  ال�صاد�صصس  الأ�صبصصوع  مصصن  للثالثصصاء   الإجنيصصل 

)يو 12: 19 – 36(.

اجلبل  الذي يف  �صمعان  الباّر  وتذكار  الف�صح،  الأربعاء: وداع   -24
العجيب

يوم  تاًما كما يف  َحر  وال�صَّ امل�صاء  اخلدمة جميعها يف �صالة  نرتّل 
العيد.

* ل تُقام �صهرانيّة يف هذا اليوم.

الف�صصصح بعصصد  ال�صاد�صصس  الأ�صبصصوع  مصصن  لالأربعصصاء   الر�صالصصة 
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)اأع 18: 22 – 28(.
الف�صح بصصعصصد  الصص�صصصصصاد�صصس  الأ�صصصصصبصصوع  مصصن  لصصالأربصصعصصاء   الإجنصصيصصل 

)يو 12: 36 – 47(.

امل�صيح،  ي�صوع  وخملّ�صنا  إلهنا  وا ربّنا  ال�صعود: �صعود  خمي�س   -25
وتذكار وجود هامة ال�صابق ثالثًا*

* تُنقل خدمة ال�صابق اإىل يوم اجلمعة التايل.

إليك  ا رّب  "يا  على  الغروب،  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
للعيد.  كانني  ذوك�صا  ا�صتيخونات: للعيد،   10 �رشخت": من�صك 
للعيد.  القراءات  اليومّي.  الربوكيمنن  بهيًّا".  نوًرا  "يا  الإي�صوذن. 
الطروباريّات: للعيد  للعيد.  كانني  ذوك�صا  الأبو�صتيخن: 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. 
اهلل  "�صعد  الربوكيمنن  �صبابي…".  "منذ  الرابع  اللحن  من  الأوىل 
إذ قد راأينا".  َحر للعيد، "ا بتهليل الرّب ب�صوت البوق…". اإجنيل ال�صَّ
وطلباتهم…"،  الر�صل  "ب�صفاعات  ذوك�صا  )درًجا(،   50 املزمور 
كانني "ب�صفاعات والدة الإله…"، وعلى "يا رحيم…": الإيذيوميال 
ذوك�صا  العيد،  الثالثة: كاث�صما  الأودية  بعد  للعيد.  القانونان  للعيد. 
للعيد.  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد  للعيد.  كانني 
"لوالدة  على  الل�صان".  الألكن  إّن  "ا للعن�رشة  الكاطافا�صيّات: الثانية 
)ثالثًا(.  الإك�صاب�صتالري: للعيد  للعيد.  التا�صعة  الإله": الأودية 
كربى.  ذوك�صولوجيا  للعيد.  كانني  ذوك�صا  للعيد،  الإينو�س: 4 

الطروباريّة: للعيد.
الإي�صوذيكون: "�صعد  الأنديفونات: للعيد.  الإلهي،  القّدا�س  يف 
مبجد…".  عنّا  �صعد  من  يا  البوق…  ب�صوت  الرّب  بتهليل  اهلل 
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الإجنيل   .)12 – 1 :1 )اأع  ال�صعود  الر�صالة خلمي�س  القنداق: للعيد. 
العيد.  ة": تا�صعة  "خا�صّ على  )لو 24: 36 – 53(.  ال�صعود  خلمي�س 
كينونيكون: "�صعد اهلل بتهليل الرّب ب�صوت البوق". عو�ًصا من "قد 

نظرنا": طروباريّة ال�صعود. اخلتم بعبارة العيد.

26- اجلمعة: تذكار الر�صول َكْربمُ�س اأحد ال�صبعني، ويعقوب بن حلفا
* يف هذا اليوم نتلو خدمة وجود هامة ال�صابق ثالثًا.

غروب كبري و�َصَحر ممتاز
 يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )3 مزامري(.
للعيد  ا�صتيخونات: 3   6 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  على 
الإي�صوذن.  للعيد.  كانني  لل�صابق،  ذوك�صا  لل�صابق،   3 )اليوميّة(، 
الأبو�صتيخن: لل�صابق، ذوك�صا له، كانني للعيد. الطروباريات: لل�صابق، 

ذوك�صا كانني لل�صعود. اخلتم بعبارة ال�صعود.
الكاث�صماطات: امل�صاء.  الطروباريات: كما يف  َحر،  ال�صَّ يف �صالة 

لل�صابق وذوك�صا كانني للعيد. البوليئيليون والكاث�صما الثالثة لل�صابق  
اأ�رشق  "هناك  الربوكيمنن  �صبابي"،  "منذ  للعيد.  كانني  وذوك�صا 
اإجنيل  دعته".  وكل  داود  رب  يا  "اذكر  وال�صتيخن  لداود"  قرنًا 
)ال�صعود،  للعيد  القوانني  يليه.  وما   50 املزمور  لل�صابق،  َحر  ال�صَّ
لل�صابق،  الثالثة: الكاث�صما  الأودية  بعد  ولل�صابق.  الأول(  القانون 
لل�صابق  ال�صاد�صة: القنداق والبيت  للعيد. بعد الأودية  ذوك�صا كانني 
الل�صان".  الألكن  "اإن  للعن�رشة  الكاطافا�صيات: الثانية  وال�صنك�صار. 
الإك�صاب�صتالري: لل�صابق وللعيد. الإينو�س لل�صابق، ذوك�صا لل�صابق،

كانني للعيد. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: لل�صابق.
الإي�صوذن طروباريّة  لل�صعود.  الأنديفونات  الإلهي،  القّدا�س   يف 
 لل�صعود. الإي�صوذيكون: هلّموا لن�صجد... خل�صنا... يا من �صعد".
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ل�صاحب للقّدي�س،  لل�صعود،  الي�صوذن:  بعد   الطروباريّات 
 ،)15 – 6 :4 كو   2( لل�صابق  الر�صالة  القنداق: لل�صعود،  الكني�صة. 
"تذكار  كينونيكون   .)15 – 2 :11 )مت  لل�صابق  الإجنيل 
ال�صديق…". عو�ًصا من "قد نظرنا": طروباريّة ال�صعود. اخلتم بعبارة 

ال�صعود.

األّذيو�س، والقّدي�س يوحنا  الكهنة  ال�صهيد يف  ال�صبت: تذكار   -27
الرو�صي

الف�صح بعد  ال�صاد�س  الأ�صبوع  من  لل�صبت   الر�صالة 
)اأع 20: 7 – 12(.

الف�صح بصصعصصد  الصص�صصصصصاد�صصس  الأ�صصصصصبصصوع  مصصن  لل�صبت   الإجنصصيصصل 
)يو 14: 10 – 21(.

28- الأحد 6 بعد الف�صح )اآباء املجمع امل�صكوينّ الأّول(، اأي الآباء 
الص 318 املتو�ّصحني باهلل املجتمعني يف نيقية، وتذكار القّدي�س 

اأفتي�صيو�س اأ�صقمُف مالطية، والقّدي�س اأندراو�س املتباله
اللحن 6 – الإيوثينا 10

يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة  ا�صتيخونات: 3   10 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  على 
للقيامة  كانني  لالآباء،  ذوك�صا  لالآباء،   3 لل�صعود،   3  ،)6 )اللحن 
 ،)6 )اللحن  الأبو�صتيخن: للقيامة  القراءات: لالآباء.   .)6 )اللحن 
 ،)6 )اللحن  الطروباريّات: للقيامة  لل�صعود.  كانني  لالآباء،  ذوك�صا 

ذك�صا لالآباء، كانني لل�صعود. اخلتم بعبارتَي القيامة وال�صعود.
الكاث�صماطات: امل�صاء.  الطروباريّات: كما يف  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 

 للقيامة. الإفلوجيطارية والإيباكويي والأنافثمي والربوكيمنن للحن.  
إذ قد راأينا" وما يليها. القوانني: للقيامة  َحر: الإيوثينا 10، "ا اإجنيل ال�صَّ
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ولل�صعود.  لالآباء  الثالثة: كاث�صما  الأودية  بعد  ولالآباء.  ولل�صعود 
اليومّي  ال�صنك�صار  لالآباء،  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد 
الألكن  إّن  "ا للعن�رشة  الكاطافا�صيّات: الثانية  وللبنديك�صتاري. 
ال�صريوبيم".  من  اأكرم  هي  من  "لوالدة الإله": "يا  الل�صان...". على 
للقيامة  الإينو�س: 4  ولل�صعود.  ولالآباء  الإك�صاب�صتالري: للقيامة 
الفائقة".  هي  "اأنت  كانني  لالآباء،  ذوك�صا  لالآباء،   4  ،)6 )اللحن 

ذك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
الإي�صوذن طروباريّة  الأنديفونات: لل�صعود.  الإلهي،  القّدا�س   يف 
قام". يا من  لن�صجد... خل�صنا...  الإي�صوذيكون: هلّموا   لل�صعود. 
الطروباريّات بعد الإي�صوذن: للقيامة، لل�صعود، ل�صاحب الكني�صة. 
الأّول  امل�صكوين  املجمع  اآباء  لأحد  الر�صالة  القنداق: لل�صعود. 
اآباء املجمع  )نيقية( )اأع 20: 16 – 18، 28 – 36(. الإجنيل لأحد 
ة": "بواجب  امل�صكوين الأّول )نيقية( )يو 17: 1 – 13(. على "خا�صّ
ال�صتئهال". كينونيكون: "�صبّحوا الرّب من ال�صموات". عو�ًصا من 

"قد نظرنا": طروباريّة ال�صعود. اخلتم بعبارتَي القيامة وال�صعود.

األك�صندرو�س  والقّدي�س  ثيودو�صيّا،  ال�صهيدة  الإثنني: تذكار   -29
رئي�س اأ�صاقفة الإ�صكندرية

الر�صالة لل�صهيدة )غل 3: 23 – 29، 4: 1 – 5(.
الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع ال�صابع بعد الف�صح )يو 14: 27 – 31، 

.)7 – 1 :15

والباّرة  الدملاتن،  دير  رئي�س  إ�صحاقيو�س  ا الباّر  الثالثاء: تذكار   -30
إيبوموين ا

)اأع  الف�صح  بعد  ال�صابع  الأ�صبوع  من  للثالثاء  الر�صالة 
.)32 – 26 :21
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الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع ال�صابع بعد الف�صح )يو 16: 2 – 13(.

31- الأربعاء: تذكار ال�صهيد هرميو�س
الف�صصصح بعصصد  ال�صابصصع  الأ�صبصصوع  مصصن  لالأربعصصاء   الر�صالصصة 

)اأع 23: 1 – 11(.
الف�صصصح بعصصد  ال�صابصصع  الأ�صبصصوع  مصصن  لالأربعصصاء   الإجنيصصل 

)يو 16: 15 – 23(.


