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1- الأربعاء: تذكار القّدي�َصني قزما وداميانو�س املاقتَي الف�ّصة واأّمهما 
الباّرة ثيوذوتي، والباّر داود )اآفيا(

الر�صالة للقّدي�َصني )1 كو 12: 27 – 31، 13: 1 – 8(.

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

2- اخلمي�س: تذكار ال�صهداء اأكينذينو�س ورفقته

الر�صالة لل�صهداء )عب 12: 1 – 10(.

الإجنيل لل�صهداء )لو 21: 12 – 19(.

3- اجلمعة: تذكار ال�صهيد اأكب�صيما�س ورفقته، وجتديد هيكل القّدي�س 
جاورجيو�س يف اللد

َحر  ذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ

الر�صالة للقّدي�س )اأف 2: 4 – 10(.

الإجنيل للقّدي�س )لو 12: 2 – 12(.

وال�صهيدين  الكبري،  إيوانيكيو�س  ا القّدي�س  ال�صبت: تذكار   -4
نيكاندر�س اأ�صقمُف مريا، وارميو�س الكاهن

الر�صالة للقّدي�س )2 كو 9: 6 – 11(.

الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 7 من لوقا )لو 9: 1 – 6(.
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وزوجته  غالكتيون  ال�صهيدين  العن�رصة: تذكار  بعد   22 الأحد   -5
ابي�صتيمي، والقّدي�س ارما�س ورفقته

اللحن 5 – الإيوثينا 11
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 7 للقيامة، 3  على "يا رّب ا
للقّدي�صني، ذوك�صا كانني للقيامة )اللحن 5(. الأبو�صتيخن: للقيامة. 
اخلتم  ثيوطوكيّة.  كانني  ذوك�صا   ،)5 )اللحن  الطروباريّات: للقيامة 

بعبارة القيامة.
كانني  تمُعاد،  ذوك�صا  الطروباريّات: للقيامة،  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
يليها  وما  الإفلوجيطارية  الكاث�صماطات: للقيامة.  ثيوطوكيّة. 
يليها.  وما  راأينا"  قد  "اإذ   ،11 َحر: الإيوثينا  ال�صَّ اإجنيل  كاملعتاد. 
ولل�صيّدة.  الإك�صاب�صتالري: للقيامة  فمي".  الكاطافا�صيّات: "اأفتح 
الإينو�س: للقيامة )اللحن 5(، ذوك�صا الإيوثينا 11، كانني "اأنت هي 

الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س للعامل".
يف القّدا�س الإلهي، القنداق: "يا �صفيعة امل�صيحينّي". الر�صالة لالأحد 
22 بعد العن�رشة )غل 6: 11 – 18(. الإجنيل لالأحد 5 من لوقا )لو 

.)31 – 19 :16

6- الإثنني: تذكار القّدي�س بول�س املعرتف رئي�س اأ�صاقفة الق�صطنطينيّة
الر�صالة للقّدي�س )عب 8: 1 – 6(.

الإجنيل للقّدي�س )لو 12: 8 – 12(.

7- الثالثاء: تذكار ال�صهداء الثالثة والثالثني امل�صت�صهدين يف ملطية، 
والقّدي�س لعازر العجائبي

الر�صالة للقّدي�س )عب 11: 33 – 40، 12: 1 – 2(.
الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 8 من لوقا )لو 12: 42 – 48(.
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و�صائر  وغفرئيل  ميخائيل  املالئكة  لرئي�َصي  جامع  الأربعاء: عيد   -8
الطغمات العادمي الأج�صاد

غروب كبري و�َصَحر ممتاز
 يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )3 مزامري(.
إليك �رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات للمالئكة، ذوك�صا  على "يا رّب ا
الربوكيمنن  الإي�صوذن.  لها.  التابعة  الثيوطوكيّة  كانني  للمالئكة، 
اليومّي. القراءات للمالئكة. الأبو�صتيخن: للمالئكة، ذوك�صا كانني 
ال�رشّ  إّن  "ا كانني  تمُعاد،  ذوك�صا  الطروباريّات: للمالئكة،  للمالئكة. 

اخلفّي" )اللحن 4(.
الكاث�صماطات: امل�صاء.  الطروباريّات: كما يف  َحر،  ال�صَّ يف �صالة 

 
الأنافثمي: للمالئكة.  الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون.   للمالئكة. 

الأنديفونا الأوىل من اللحن الرابع "منذ �صبابي"، الربوكيمنن "ال�صانع 
َحر للمالئكة، املزمور 50 )درًجا(،  مالئكته اأرواًحا...". اإجنيل ال�صَّ
ذوك�صا "ب�صفاعات العادمي الأج�صاد وطلباتهم..."، كانني "ب�صفاعات 
للمالئكة.  رحيم...": الإيذيوميال  "يا  وعلى  الإله..."،  والدة 
الثالثة: الكاث�صما  الأودية  بعد  )القانونان(.  القوانني: للمالئكة 
ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد  ثيوطوكيّة.  كانني  للمالئكة، ذوك�صا 
الكاطافا�صيّات: "اأفتح  اليومّي.  ال�صنك�صار  ثم  للمالئكة،  والبيت 
من  الإله": "يا  "لوالدة  على  الهيكل(.  اإىل  ال�صيّدة  )لدخول  فمي" 
)قطعتان(.  الإك�صاب�صتالري: للمالئكة  ال�صريوبيم".  من  اأكرم  هي 
)بلحن  لل�صيّدة  كانني  للمالئكة،  ذوك�صا  للمالئكة،  الإينو�س: 4 

الذوك�صا(. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للمالئكة.
يف القّدا�س الإلهي، القنداق: لدخول ال�صيّدة اإىل الهيكل. الر�صالة 
 .)21 – 16 :10 )لو  للعيد  الإجنيل   .)10 – 2 :2 )عب  للعيد 

كينونيكون: "ال�صانع مالئكته اأرواًحا".
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أ برتتيل كاطافا�صيّات دخول ال�صيّدة اإىل الهيكل، ويف  * مالحظة: من هذا اليوم نبدا
إّن الهيكل الكلّّي النقاوة". القّدا�س القنداق للدخول "ا

والباّرة  وبورفرييو�س،  اأوني�صيفور�س  ال�صهيدين  اخلمي�س: تذكار   -9
اخلم�س،  املدن  اأ�صقمُف  نكتاريو�س*  والقّدي�س  مطرونة، 

والقّدي�س يوحنّا الق�صري، والباّرة ثيوكتي�صتي
الر�صالة لل�صهيدين )عب 10: 32 – 38(.

الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 8 من لوقا )لو 13: 1 – 9(.
إذا متّ التعييد للقّدي�س نكتاريو�س راجع كتاب اخلدمة اخلا�ّصة به، )راجع  * مالحظة: ا

الر�صالة والإجنيل يف 6 كانون الأّول للقّدي�س نيقولو�س(.

10- اجلمعة: تذكار الر�صول اأوملبا�س وكوارتمُ�س ورفقتهما، وال�صهيد 
اأوري�صتو�س، والقّدي�س اأر�صانيو�س* الكبادوكي

الر�صالة للر�صول )1 كو 4: 9 – 16(.
الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 8 من لوقا )لو 13: 31 – 35(.

أر�صانيو�س راجع كتاب اخلدمة اخلا�ّصة به. إذا متّ التعييد للقّدي�س ا * مالحظة: ا

ا�صتفاين،  والقّدي�صة  ورفقته،  مينا�س  ال�صهداء  ال�صبت: تذكار   -11
والقّدي�س ثاوذور�س ال�صطوذيتي
الر�صالة لل�صهداء )2 كو 4: 6 – 15(.

الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 8 من لوقا )9: 37 – 43(.

رئي�س  الرحيم  يوحنّا  القّدي�س  العن�رصة: تذكار  بعد  الأحد 23   -12
اأ�صاقفة ال�صكندريّة، والباّر نيل�س ال�صينائي

اللحن 6 – الإيوثينا 1
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 10 ا�صتيخونات: 6 للقيامة، 4  على "يا رّب ا
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الإي�صوذن.   .)6 )اللحن  للقيامة  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقّدي�س، 
كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  الأبو�صتيخن: للقيامة،  اليومّي.  الربوكيمنن 
من  "يا  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  الطروباريّات: للقيامة،  ثيوطوكيّة. 

ولد من البتول" )اللحن 8(. اخلتم بعبارة القيامة.
كانني  تعاد،  ذوك�صا  الطروباريّات: للقيامة،  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
كاملعتاد  يليها  وما  الإفلوجيطارية  للقيامة.  الكاث�صماطات:  لل�صيّدة. 
يليها.  وما  راأينا"  قد  إذ  "ا  ،1 َحر: الإيوثينا  ال�صَّ اإجنيل  للقيامة. 
للقّدي�س.  الثالثة: القنداق  الأودية  بعد  وللقّدي�س.  القوانني: للقيامة 
ال�صنك�صار.  ثّم  للقيامة  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد 
الهيكل(.  اإىل  ال�صيّدة  )لدخول  فمي"  الكاطافا�صيّات: "اأفتح 
الإينو�س: للقيامة  ولل�صيّدة.  وللقّدي�س  الإك�صاب�صتالري: للقيامة 
الفائقة".  هي  "اأنت  كانني  الإيوثينا 1،  ذوك�صا  )اللحن 6(، 

ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س للعامل".
يف القّدا�س الإلهي، القنداق: لدخول ال�صيّدة اإىل الهيكل. الر�صالة 
)لو  لوقا  من   8 لالأحد  الإجنيل   .)11 – 6 :9 كو   2( للقّدي�س 
الرّب  10: 25 – 37(. "بواجب ال�صتئهال". كينونيكون: "�صبّحوا 

من ال�صموات". اخلتم بعبارة القيامة.

اأ�صاقفة  رئي�س  الفم  الذهبي  يوحنّا  القّدي�س  الإثنني: تذكار   -13
الق�صطنطينيّة

غروب كبري و�َصَحر ممتاز
إليك  ا رّب  "يا  على  الغروب،  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
�رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات  للقّدي�س، ذوك�صا للقّدي�س، كانني 
اليومّي.  الربوكيمنن  الإي�صوذن.   .)6 )اللحن  للقيامة  ثيوطوكيّة 
كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  الأبو�صتيخن: للقّدي�س،  للقّدي�س.  القراءات 
تمُعاد،  ذوك�صا  الطروباريّات: للقّدي�س،  الذوك�صا.  بلحن  لل�صيّدة 
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كانني "يا من ولد من البتول" )اللحن 8(.
كانني  تعاد،  ذوك�صا  الطروباريّات: للقيامة،  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
الكاث�صما البوليئيليون.  للقّدي�س.  الكاث�صماطات:   لل�صيّدة. 

الرابع  اللحن  من  الأوىل  الأنافثمي: الأنديفونا  للقّدي�س.  الثالثة 
باحلكمة...".  يتكلّم  فمي  إّن  "ا الربوكيمنن  �صبابي..."،  "منذ 
"اليوم  ذوك�صا  )درًجا(،   50 املزمور  َحر: للقّدي�س،  ال�صَّ اإجنيل 
وعلى  الإله..."،  والدة  "ب�صفاعات  كانني  بالروح..."،  تبتهج 
وللقّدي�س.  لل�صيّدة  القوانني:  للقّدي�س.  رحيم...": الإيذيوميال  "يا 
ثيوطوكيّة.  كانني  ذوك�صا  للقّدي�س،  الثالثة: الكاث�صما  الأودية  بعد 
ال�صنك�صار  ثّم  للقّدي�س،  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد 
اإىل  ال�صيّدة  )لدخول  فمي"  الكاطافا�صيّات: "اأفتح  اليومّي. 
ال�صريوبيم".  من  اأكرم  هي  من  الإله": "يا  "لوالدة  على  الهيكل(. 
ذوك�صا  للقّدي�س،  الإينو�س: 4  ولل�صيّدة.  الإك�صاب�صتالري: للقّدي�س 
كربى.  ذوك�صولوجيا  الذوك�صا.  بلحن  لل�صيّدة  كانني  للقّدي�س، 

الطروباريّة: للقّدي�س.
يف القّدا�س الإلهي، القنداق: لدخول ال�صيّدة اإىل الهيكل. الر�صالة 
)يو  للقّدي�س  الإجنيل   .)2 – 1 :8  ،28 – 26 :7 )عب  للقّدي�س 

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

14- الثالثاء: تذكار الر�صول فيلبّ�س، والقّدي�س غريغوريو�س بالما�س
َحر إي�صوذن يف الغروب، وذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ ا

الر�صالة للر�صول )1 كو 4: 9 – 16(.
الإجنيل للر�صول )يو 1: 44 – 52(.

بدء  واأفيف�س،  و�صامونا�س  غوريا�س  ال�صهداء  الأربعاء: تذكار   -15
�صوم امليالد
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الر�صالة لل�صهداء )اأف 6: 10 – 17(.
الإجنيل لل�صهداء )لو 20: 46 – 47، 21: 1 – 4(.

16- اخلمي�س: تذكار الر�صول متّى الإجنيلي
َحر  ذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ

الر�صالة للر�صول )1 كو 4: 9 – 16(.
الإجنيل للر�صول )مت 9: 9 – 13(.

قي�رشيّة  اأ�صقمُف  العجائبي  القّدي�س غريغوريو�س  17- اجلمعة: تذكار 
اجلديدة

الر�صالة للقّدي�س )1 كو 12: 7 – 11(.

الإجنيل للقّدي�س )مت 10: 1، 5 – 8(.

18- ال�صبت: تذكار ال�صهيدين بالطن ورومان�س
الر�صالة لل�صهيدين )2 تي 2: 1 – 10(.

الإجنيل لل�صبت من الأ�صبوع 9 من لوقا )لو 9: 57 – 62(.

19- الأحد 24 بعد العن�رصة: تذكار النبي عوبديا، وال�صهيد برلعام
اللحن 7 – الإيوثينا 2

للرجل"  الغروب: "طوبى  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
ا�صتيخونات: 6   10 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  على  )كاملة(. 
)اللحن  للقيامة  كانني  ذوك�صا  لل�صهيد(،   2 للنبي،   2(  4 للقيامة، 
كانني  ذوك�صا   الطروباريّات: للقيامة،  الأبو�صتيخن: للقيامة.   .)7

ثيوطوكيّة. اخلتم بعبارة القيامة.
كانني  تمُعاد،  ذوك�صا  الطروباريّات: للقيامة،  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
إذ قد  َحر: الإيوثينا 2، "ا ثيوطوكيّة. الكاث�صماطات: للقيامة، اإجنيل ال�صَّ
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اإىل  ال�صيّدة  )لدخول  فمي"  الكاطافا�صيّات: "اأفتح  يليها.  وما  راأينا" 
كانني  الإيوثينا 2،  )اللحن 7(، ذوك�صا  الإينو�س: للقيامة  الهيكل(. 
اخلال�س  �صار  "اليوم  كربى.  ذوك�صولوجيا  الفائقة".  هي  "اأنت 

للعامل".
يف القّدا�س الإلهي، القنداق: لدخول ال�صيّدة اإىل الهيكل. الر�صالة 
لالأحد 24 بعد العن�رشة )اأف 2: 14 – 22(. الإجنيل لالأحد 9 من 

لوقا )لو 12: 16 – 21(.

الهيكل[،  اإىل  ال�صيّدة  ]دخول  الدخول  عيد  الإثنني: تقدمة   -20
بروكل�س  والقّدي�س  البانيا�صي،  غريغوريو�س  القّدي�س  وتذكار 

بطريرك الق�صطنطينيّة
الر�صالة للقّدي�س )عب 7: 26 – 28، 8: 1 – 2(.

الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 10 من لوقا )لو 17: 20 – 25(.

21- الثالثاء: عيد دخول �صيّدتنا والدة الإله اإىل الهيكل
غروب كبري و�َصَحر ممتاز

 3( للرجل"  الغروب: "طوبى  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
إليك �رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات للعيد،  مزامري(. على "يا رّب ا
القراءات  اليومّي.  الربوكيمنن  الإي�صوذن.  للعيد.  كانني  ذوك�صا 
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…".  جيل  كّل  يف  ا�صمِك 
وعلى  تمُعاد،  كانني  املتنّف�س…"،  الهيكل  "اليوم  ذوك�صا  )درًجا(، 
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)القانونان(.  القوانني: للعيد  للعيد.  رحيم…": الإيذيوميال  "يا 
بعد  تمُعاد.  كانني  ذوك�صا  للعيد،  الثالثة: الكاث�صما  الأودية  بعد 
اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم  للعيد،  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية 
التا�صعة  الأودية  الإله": قانونا  "لوالدة  على  الكاطافا�صيّات: للميالد. 
الإينو�س: 4  )ثالثًا(.  الإك�صاب�صتالري: للعيد  التعظيمات.  مع  للعيد 
للعيد، ذوك�صا كانني للعيد. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للعيد.

)عب  للعيد  الر�صالة  القنداق: للعيد.  الإلهي،  القّدا�س  يف 
 .)28 – 27 :11  ،42 – 38 :10 )لو  للعيد  الإجنيل   .)7 – 1 :9
اأقبل…".  اخلال�س  العيد. كينونيكون: "كاأ�س  ة": تا�صعة  "خا�صّ على 

"قد نظرنا".
* مالحظة: من هذا اليوم نبتدئ برتتيل كاطافا�صيّات امليالد.

كيكيليّا  وال�صهيدة  ورفقته،  فيليمن  الر�صول  الأربعاء: تذكار   -22
ومن معها

الر�صالة للر�صول )فل 1: 1 – 25(.
 ،17 – 15 :18( لوقا  من   10 الأ�صبوع  من  لالأربعاء  الإجنيل 

.)30 – 26

إيقونيّة،  ا اأ�صقمُف  اأمفيلوخيو�س  القّدي�س  اخلمي�س: تذكار   -23
والقّدي�س غريغوريو�س اأ�صقمُف اأكراغندينون

الر�صالة للقّدي�س )عب 13: 7 – 16(.
الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 10 من لوقا )لو 18: 31 – 34(.

وبطر�س  رومية  بابا  كليمن�صو�س  ال�صهيدين  اجلمعة: تذكار   -24
بطريرك الإ�صكندريّة

الر�صالة لل�صهيدين )يف 3: 20 – 21، 4: 1 – 3(.



�صهر ت�رصين الثاين178

الإجنيل لل�صهيدين )يو 15: 17 – 27، 16: 1 – 2(.

يف  العظيمة  القّدي�صة  وتذكار  الدخول،  عيد  ال�صبت: وداع   -25
ال�صهيدات كاترينا عرو�س امل�صيح، وال�صهيد مركوريو�س

غروب كبري و�َصَحر ممتاز
 3( للرجل"  الغروب: "طوبى  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
ا�صتيخونات: 3   6 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  على  مزامري(. 
الإي�صوذن.  للعيد.  كانني  للقّدي�صة،  ذوك�صا  للقّدي�صة،   3 للعيد، 
الأبو�صتيخن: للقّدي�س  للقّدي�صة.  القراءات  اليومّي.  الربوكيمنن 
الطروباريّات: للعيد،  للعيد.  كانني  للقّدي�صة،  ذوك�صا  مركوريو�س، 

ذوك�صا للقّدي�صة، كانني للعيد.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء.  الكاث�صماطات: يف �صالة ال�صَّ

للقّدي�صة،   الثالثة  الكاث�صما  البوليئيليون.  للعيد.  كانني  للقّدي�صة، 
"منذ  الرابع  اللحن  من  الأوىل  الأنافثمي: الأنديفونا  للعيد.  كانني 
َحر  اإجنيل ال�صَّ "عجيب اهلل يف قّدي�صيه…".  �صبابي…"، الربوكيمنن 
الالب�صة اجلهاد  "ب�صفاعات  املزمور 50 )درًجا(، ذوك�صا  للقّدي�صة، 
"يا  وعلى  الإله…"،  والدة  "ب�صفاعات  كانني  وطلباتها…"، 
بعد  وللقّدي�صة.  القوانني: للعيد  للقّدي�صة.  رحيم…": الإيذيوميال 
للعيد.  كانني  للقّدي�س،  ذوك�صا  للقّدي�صة،  الثالثة: الكاث�صما  الأودية 
ال�صنك�صار  ثّم  للقّدي�صة،  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد 
الإله": قانونا الأودية  "لوالدة  الكاطافا�صيّات: للميالد. على  اليومّي. 
وللقّدي�س  الإك�صاب�صتالري: للقّدي�صة  التعظيمات.  مع  للعيد  التا�صعة 
كانني  للقّدي�صة،  ذوك�صا  للقّدي�صة،   3 للعيد،  الإينو�س: 3  وللعيد. 

للعيد. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للعيد.
)غل  للقّدي�صة  الر�صالة  القنداق: للعيد.  الإلهي،  القّدا�س  يف 
 .)34 – 24 :5 )مر  للقّدي�صة  الإجنيل   .)5 – 1 :4  ،29 – 23 :3
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اأقبل…".  اخلال�س  العيد. كينونيكون: "كاأ�س  ة": تا�صعة  "خا�صّ على 
"قد نظرنا".

العامودي  األيبيو�س  الباّرين  العن�رصة: تذكار  بعد   25 الأحد   -26
ونيكن امل�صتتيب، والباّر اأكاكيو�س

اللحن 8 – الإيوثينا 3
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة،  ا�صتيخونات: 6   10 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  على 
)اللحن  للقيامة  كانني  ذوك�صا  نيكن(،   2 األيبيو�س،   2( للباّرين   4
كانني  ذوك�صا  الطروباريّات: للقيامة،  الأبو�صتيخن: للقيامة.   .)8

ثيوطوكيّة. اخلتم بعبارة القيامة.
كانني  تمُعاد،  ذوك�صا  الطروبارياّت: للقيامة،  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
يليها  وما  الإفلوجيطارية  الكاث�صماطات: للقيامة.  ثيوطوكيّة. 
يليها.  وما  راأينا"  قد  إذ  "ا  ،3 َحر: الإيوثينا  ال�صَّ اإجنيل  كاملعتاد. 
الكاطافا�صيّات: للميالد. الإك�صاب�صتالري: للقيامة. الإينو�س: للقيامة 
الفائقة".  هي  "اأنت  كانني   ،3 ذوك�صا: الإيوثينا   ،)8 )اللحن 

ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
العذراء...".  "اليوم  امليالد  القنداق: لتقدمة  الإلهي،  القّدا�س  يف 
من   13 الإجنيل   .)7 – 1 :4 )اأف  العن�رشة  بعد   25 لالأحد  الر�صالة 

لوقا )لو 18: 18 – 27(.

27- الإثنني: تذكار ال�صهيد يعقوب الفار�صي املقّطع
الر�صالة لل�صهيد )2 تي 2: 1 – 10(.

الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 11 من لوقا )لو 19: 37 – 44(.

�س إيريرنخمُ 28- الثالثاء: تذكار ال�صهيد ا�صتفانو�س اجلديد، وال�صهيد ا
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الر�صالة للقّدي�س )2 تي 1: 8 – 18(.
الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 11 من لوقا )لو 19: 45 – 48(.

29- الأربعاء: تذكار ال�صهيدين بارامونو�س وفيلومان�س
الر�صالة لل�صهيدين )رو 8: 14 – 21(.

الإجنيل لالأربعاء من الأ�صبوع 11 من لوقا )لو 20: 1 – 8(.

30- اخلمي�س: تذكار الر�صول اأندراو�س املدعّو اأّول
غروب كبري و�َصَحر ممتاز

 3( للرجل"  الغروب: "طوبى  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
ا�صتيخونات   6 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  على  مزامري(. 
للر�صول، ذوك�صا للر�صول، كانني القطعة التابعة للذوك�صا "يا ا�صعيا 
تهلّل م�رشوًرا". الإي�صوذن. الربوكيمنن اليومّي. القراءات: للر�صول. 
التابعة  القطعة  كانني  للر�صول،  ذوك�صا  الأبو�صتيخن: للر�صول، 
للذوك�صا "قمُْل لنا يا يو�صف". الطروباريّات: للر�صول، ذوك�صا تمُعاد، 

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

للر�صول. البوليئيليون. الكاث�صما الثالثة للر�صول. الأنافثمي: الأنديفونا  
الأوىل من اللحن الرابع "منذ �صبابي..."، الربوكيمنن "اإىل كّل الأر�س 
)درًجا(،   50 املزمور  َحر: للر�صول،  ال�صَّ اإجنيل  منطقه...".  خرج 
"ب�صفاعات  كانني  وطلباته..."،  ر�صوِلَك  "ب�صفاعات  ذوك�صا 
للر�صول.  رحيم...": الإيذيوميال  "يا  وعلى  الإله..."،  والدة 
للر�صول.  الثالثة: الكاث�صما  الأودية  بعد  وللر�صول.  القوانني: لل�صيّدة 
ال�صنك�صار  ثّم  للر�صول،  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد 
هي  من  الإله": "يا  "لوالدة  على  الكاطافا�صيّات: للميالد.  اليومّي. 
للر�صول،  واأي�ًصا  الإك�صاب�صتالري: للر�صول،  ال�صريوبيم".  من  اأكرم 
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القطعة  كانني  للر�صول،  ذوك�صا  للر�صول،  الإينو�س: 4  ولل�صيّدة. 
كربى.  ذوك�صولوجيا  حلم...".  بيت  يا  "تقبّلي  للذوك�صا  التابعة 

الطروباريّة: للر�صول.
يف القّدا�س الإلهي، القنداق: لتقدمة امليالد. الر�صالة للر�صول )1 كو 
4: 9 – 16(. الإجنيل للر�صول )يو 1: 35 – 51(. كينونيكون: "اإىل 

كّل الأر�س خرج منطقه...".


