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1- اجلمعة: الأنديكتي )ابتداء ال�صنة الكن�صيّة(، وتذكار الباّر �صمعان 
إيثال. وتذكار  العامودي، وال�صّديق ي�صوع بن نون، وال�صهيد ا

جامع لوالدة الإله يف ميا�صينا
غروب كبري و�َصَحر ممتاز

 3( للرجل"  الغروب: "طوبى  مزمور  بعد  الغروب،  �صالة  يف 
ا�صتيخونات: 3   10 �رشخت": من�صك  إليك  ا رّب  "يا  على  مزامري(. 
الإي�صوذن.  لالأنديكتي.  كانني  للباّر،  ذوك�صا  للباّر،   7 لالأنديكتي، 
ذوك�صا  الأبو�صتيخن: لالأنديكتي،  القراءات.  اليومّي.  الربوكيمنن 
للباّر،  ذوك�صا  الطروباريّات: لالأنديكتي،  لالأنديكتي.  كانني  للباّر، 

كانني لل�صيّدة )للعيد(.
َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء.  الكاث�صماطات: يف �صالة ال�صَّ

الكاث�صما   البوليئيليون.  للباّر.  والثانية  لالأنديكتي،  الأوىل  الكاث�صما 
الثالثة للقّدي�صني. الأنافثمي: الأنديفونا الأوىل من اللحن الرابع "منذ 
اأبراره…".  موت  الرّب  يدي  بني  "كرميٌ  الربوكيمنن  �صبابي…"، 
َحر للباّر، املزمور 50 )درًجا(، ذوك�صا "ب�صفاعات �صفيّك  اإجنيل ال�صَّ
"يا  وعلى  الإله…"،  والدة  "ب�صفاعات  كانني  وطلباته…"،  الباّر 
رحيم…": الإيذيوميال لالأنديكتي. القوانني: لالأنديكتي. بعد الأودية 
بعد  لالأنديكتي.  كانني  للقّدي�صات،  ذوك�صا  للباّر،  الثالثة: الكاث�صما 
ال�صنك�صار  ثّم  وللباّر،  لالأنديكتي  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية 
من  الإله": "يا  "لوالدة  على  الكاطافا�صيّات: لل�صليب.  اليومّي. 
وللباّر  الإك�صاب�صتالري: لالأنديكتي  ال�صريوبيم…".  من  اأكرم  هي 
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ولل�صيّدة. الإينو�س: 4 لالأنديكتي، ذوك�صا للباّر، كانني لالأنديكتي. 
ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: لالأنديكتي.

لالأنديكتي  الر�صالة  القنداق: لالأنديكتي.  الإلهي،  القّدا�س  يف 
 .)22 – 16 :4 )لو  لالأنديكتي  الإجنيل   .)7 – 1 :2 تي   1(
الّرّب  "بركة  بعد  ب�صالحك…".  ال�صنة  اإكليل  كينونيكون: "بارك 
مبدع  الطروباريّة: "يا  اخلور�س  يمُرتِّل  عليكم"،  حتاّلن  ورحمته 

اخلليقة"، ثّم طلبة الأنديكتي مع الإف�صني، ثّم اخلتم.

بطريرك  ال�صائم  يوحنّا  والقّدي�س  ماما،  ال�صهيد  ال�صبت: تذكار   -2
الق�صطنطينيّة

الر�صالة لل�صهيد )رو 8: 28 – 39(.
الإجنيل لل�صهيد )يو 15: 1 – 11(.

�س  اأنثيممُ الكهنة  يف  ال�صهيد  العن�رصة: تذكار  بعد   13 الأحد   -3
القّدي�س  عظام  ونقل  فيڤي،  والقّدي�صة  ثيوكتي�صتو�س،  والباّر 

نكتاريو�س
اللحن 4، اليوثينا 2

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

4 للقيامة، 6 )3 لل�صهيد، 3 للباّر(، ذوك�صا لل�صهيد، كانني للقيامة 
ثيوطوكيّة.  كانني  للباّر،  الأبو�صتيخن: للقيامة، ذوك�صا  )اللحن 4(. 
ثيوطوكيّة.  للباّر،كانني  ذوك�صا  لل�صهيد،  الطروباريات: للقيامة، 

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

 
إذ قد راأينا" وما يليها الكاطافا�صيّات: َحر: الإيوثينا 2، "ا للقيامة. اإجنيل ال�صَّ

 
ذوك�صا  الإينو�س: للقيامة،  الإك�صاب�صتالري:  للقيامة  "لل�صليب". 
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"اليوم  الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى.  "اأنت هي  الإيوثينا 2، كانني 
�صار اخلال�س".

بعد  لالأحد 13  الر�صالة  ال�صيّدة.  القنداق: مليالد  الإلهي،  القّدا�س  يف 
العن�رشة )1 كو 16: 13 – 24(. الإجنيل لالأحد 13 من متى 

)مت 21: 33 – 42(.

الثالثة،  وتالميذه  اأنطاكية  اأ�صقمُف  بابيال  ال�صهيد  الإثنني: تذكار   -4
والنبي مو�صى

الر�صالة للقّدي�س )عب 11: 33 – 40، 12: 1 – 2(.
الإجنيل للقّدي�س )مت 10: 32 – 36، 11: 1(.

5- الثالثاء: تذكار النبي زخريا والد ال�صابق
الر�صالة للنبي )عب 6: 13 – 20(.

الإجنيل للنبي )مت 23: 29 – 39(.

6- الأربعاء: تذكار اأعجوبة رئي�س املالئكة ميخائيل يف كولو�ّصي
َحر إي�صوذن يف الغروب، وذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ ا

الر�صالة لرئي�س املالئكة )عب 2: 2 – 10(.
الإجنيل لرئي�س املالئكة )لو 10: 16 – 21(.

7- اخلمي�س: تقدمة ميالد ال�صيّدة، وتذكار ال�صهيد �صوزن، والباّرة 
كا�صياين

الر�صالة للقّدي�س )رو 6: 18 – 23(.
الإجنيل للقّدي�س )لو 21: 12 – 19(.

8- اجلمعة: ميالد �صيّدتنا والدة الإله الفائقة القدا�صة
غروب كبري و�َصَحر ممتاز
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للرجل" الغروب: "طوبى  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. 
الأوىل من اللحن الرابع "منذ �صبابي…"، الربوكيمنن "�صاأذكر ا�صمِك 
َحر للعيد، املزمور 50 )درًجا(،  يف كّل جيل وجيل…". اإجنيل ال�صَّ
ذوك�صا "ب�صفاعات والدة الإله وطلباتها…"، كانني "ب�صفاعات والدة 
القوانني: للعيد.  للعيد.  رحيم…": الإيذيوميال  "يا  وعلى  الإله…"، 
ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد  للعيد.  الثالثة: الإيباكويي  الأودية  بعد 
الكاطافا�صيّات: لل�صليب.  اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم  للعيد،  والبيت 
الإك�صاب�صتالري: للعيد  للعيد.  التا�صعة  الإله": الأودية  "لوالدة  على 
ذوك�صولوجيا  للعيد.  كانني  ذوك�صا  للعيد،  الإينو�س: 4  )قطعتان(. 

كربى. الطروباريّة: للعيد.

 يف القّدا�س الإلهي، القنداق: للعيد. الر�صالة للعيد )يف 2: 5 – 11(.
ة":  الإجنيل للعيد )لو 10: 38 – 42، 11: 27 – 28(. على "خا�صّ

تا�صعة العيد. كينونيكون: "كاأ�س اخلال�س اأقبل…". "قد نظرنا".

ي امل�صيح  9- ال�صبت: تذكار القّدي�َصني ال�صّديَقني يواكيم وحنّة جدَّ
الإله، وال�صهيد �صفريانو�س

الر�صالة لل�صبت الذي قبل رفع ال�صليب )1كو 2: 6 – 9(.

الإجنيل للقّدي�َصني )لو 8: 16 – 21(.
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مينوذورة  ال�صهيدات  ال�صليب: تذكار  رفع  عيد  قبل  الأحد   -10
وميرتوذورة ونيمفوذورة

اللحن 5 – الإيوثينا 3
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة، 4  ا�صتيخونات: 6  إليك �رشخت": من�صك 10  ا "يارب  على 
مليالد ال�صيّدة )القطع اليوميّة 3 قطع وتعاد الأوىل 10 اأيلول(، ذوك�صا 
 .)5 )اللحن  للقيامة  كانني  العيد(،  ليتني  )يف  بالقيثار"  "لن�رشب 
الإي�صوذن. الربوكيمنن اليومّي. الأبو�صتيخن: للقيامة، ذوك�صا كانني 
"هلّموا يا جميع املوؤمنني" )اأبو�صتيخن العيد(. الطروباريات: للقيامة، 

ذوك�صا تعاد، كانني للعيد. اخلتم بعبارة القيامة.
امل�صاء.  يف  كما  الطروباريات: الطروباريّات  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
اليوميّة(.  )القطع  للعيد  كانني  وكّل  الكاث�صماطات: للقيامة، 
اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن  والأنافثمي  والإيباكويي  الإفلوجيطارية 
إذ قد راأينا" وما يليها. القوانني: للقيامة وللعيد.  َحر: الإيوثينا 3، "ا ال�صَّ
بعد الأودية الثالثة: كاث�صما للعيد. بعد الأودية ال�صاد�صة: القنداق والبيت 
الإك�صاب�صتالري: الكاطافا�صيّات: لل�صليب.  وال�صنك�صار.   للقيامة 

للقيامة )اللحن 5(، 4  الإينو�س: 4  اليوميّة(.  للقيامة وللعيد )القطع 
للعيد )القطع اليوميّة(، ذوك�صا الإيوثينا 3، كانني "اأنت هي الفائقة". 

ذوك�صولوجيا كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
الذي  لالأحد  الر�صالة  ال�صيّدة.  القنداق: مليالد  الإلهي،  القّدا�س  يف 
قبل عيد رفع ال�صليب )غل 6: 11 – 18(. الإجنيل لالأحد الذي قبل 

عيد رفع ال�صليب )يو 3: 13 – 17(.

11- الإثنني: تذكار الباّرة ثيوذورة الإ�صكندريّة، والقّدي�س افر�صينو�س 
الطبّاخ

الر�صالة لالإثنني من الأ�صبوع 15 بعد العن�رشة )غل 2: 11 – 16(.
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الإجنيل لتقدمة عيد رفع ال�صليب يف 11 اأيلول )يو 12: 19 – 32(.

الكهنة  يف  ال�صهيد  وتذكار  ال�صيدة،  ميالد  الثالثاء: وداع   -12
افطونوم�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

 ،21 :2 )غل  العن�رشة  بعد   15 الأ�صبوع  من  للثالثاء  الر�صالة 
.)7 – 1 :3

الإجنيل لتقدمة عيد رفع ال�صليب يف 12 اأيلول )يو 11: 47 – 54(.

13- الأربعاء: تقدمة عيد ال�صليب، وتذكار ال�صهيد كورنيليو�س قائد 
املئة ورفقته، وجتديد هيكل القيامة

الر�صالة للتجديد )عب 3: 1 – 4(.
الإجنيل لتقدمة عيد رفع ال�صليب يف 13 اأيلول )يو 12: 25 – 36(.

14- اخلمي�س: عيد رفع ال�صليب الكرمي املحيي
* �صوم عن الزفرين.

يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
إليك �رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات لل�صليب، ذوك�صا  على "يا رّب ا
كانني لل�صليب. الإي�صوذن. الربوكيمنن اليومّي. القراءات: لل�صليب. 
الطروباريّات: لل�صليب  لل�صليب.  كانني  وذوك�صا  الأبو�صتيخن 
ال�صليب  "وبقدرة  بعد  ون�صيف  القيامة،  بعبارة  اخلتم  )ثالثًا(. 

املحيي": "الذي نعيّد لرفعه اليوم".
الكاث�صماطات: امل�صاء.   الطروباريّات: كما يف  َحر،  ال�صَّ يف �صالة 

لل�صليب، البوليئيليون، ثّم الكاث�صما الثالثة له اأي�ًصا. الأنافثمي: "منذ  
راأينا"،  قد  إذ  "ا َحر: للعيد،  ال�صَّ اإجنيل  للعيد.  الربوكيمنن  ثّم  �صبابي"، 
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املزمور 50 )درًجا(، وذوك�صا... )كما يف امليناون(. القوانني: قانون 
ال�صليب )من دون ا�صتيخن(. بعد الأودية الثالثة: الكاث�صما لل�صليب. 
وال�صنك�صار.  لل�صليب،  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد 
الكاطافا�صيّات: لل�صليب. على "لوالدة الإله": الأوديتان من التا�صعة. 
الإينو�س: 4  مّرة.  والثاين  مّرتني،  الأّول  الإك�صاب�صتالري: لل�صليب، 
وعند  كربى.  ذوك�صولوجيا  لل�صليب.  كانني  ذوك�صا  لل�صليب، 
"قّدو�س اهلل" مطّولة يف اآخر الذوك�صولوجيا: يجري زيّاح ال�صليب* 
بح�صب كتاب امليناون. ثّم طروباريّة ال�صليب "خلّ�س يا رّب �صعبك"، 

والقّدا�س الإلهي.
القنداق: للعيد. وعو�ًصا  الأنديفونات: للعيد.  الإلهي،  القّدا�س  يف 
لل�صليب )1 كو  الر�صالة  �صيّدنا...".  يا  من الرتي�صاجيون: "ل�صليبك 
 ،20 – 13  ،11 – 6 :19 )يو  لل�صليب  الإجنيل   .)24 – 18 :1
ة": تا�صعة العيد. كينونيكون: "لقد  25 – 28، 30 – 35(. عند "خا�صّ
نظرنا": طروباريّة  "قد  من  عو�ًصا  وجهك...".  نور  علينا  ارت�صم 

ال�صليب "خلّ�س يا رّب �صعبك". اخلتم كما يف امل�صاء.
أن يتّمم زياح ال�صليب يف نهاية القّدا�س الإلهي.  * درجت العادة يف كنائ�س الرعايا ا

�صمعان  والقّدي�س  ال�صهيد،  نيقيطا  القّدي�س  اجلمعة: تذكار   -15
الت�صالونيكي

الأر�س...". ال�صماء ويف  إلهنا يف  إي�صوذن يف الغروب، مع بركيمنن كبري: "ا * ا

الر�صالة لل�صهيد )كو 1: 24 – 29 ، 2: 1(.
الإجنيل لل�صهيد )مت 10: 16 – 22(.

إفيميّة،  ا ال�صهيدات  يف  العظيمة  القّدي�صة  ال�صبت: تذكار   -16
والقّدي�س مرتينو�س اأ�صقمُف رومية

َحر  ذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ
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الر�صالة لل�صبت الذي بعد عيد رفع ال�صليب )1 كو 1: 26 – 31، 
.)5 – 1 :2

الإجنيل لل�صبت الذي بعد عيد رفع ال�صليب )يو 8: 21 – 30(.

17- الأحد بعد عيد رفع ال�صليب: تذكار ال�صهيدات �صوفيا وبناتها 
بي�صتي واألبيذي واأغابي

اللحن 6 – الإيوثينا 4
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة، 4  ا�صتيخونات: 6  إليك �رشخت": من�صك 10  ا "يارب  على 
لعيد ال�صليب )القطع اليوميّة(، ذوك�صا للعيد )اليوميّة(، كانني للقيامة 
الأبو�صتيخن: للقيامة،  اليومّي.  الإي�صوذن والربوكيمنن  )اللحن 6(. 
ذوك�صا كانني للعيد )اليوميّة(. الطروباريّات: للقيامة، ذوك�صا كانني 

للعيد. اخلتم بعبارة القيامة.
كانني  تمُعاد،  ذوك�صا  الطروباريّات: للقيامة،  َحر،  ال�صَّ �صالة  يف 
)اليوميّة(.  للعيد  كانني  وكّل  الكاث�صماطات: للقيامة،  لل�صليب. 
اإجنيل  للحن.  والربوكيمنن  والأنافثمي  والإيباكويي  الإفلوجيطارية 
إذ قد راأينا" وما يليها. القوانني: للقيامة وللعيد.  َحر: الإيوثينا 4، "ا ال�صَّ
ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد  للعيد.  الثالثة: الكاث�صما  الأودية  بعد 
والبيت للقيامة، وال�صنك�صار. الكاطافا�صيّات: لل�صليب. على "لوالدة 
الإك�صاب�صتالري: للقيامة  ال�صريوبيم".  من  اأكرم  هي  من  الإله": "يا 
)القطع  للعيد   4 )اللحن 6(،  للقيامة  الإينو�س: 4  )اليوميّة(.  وللعيد 
اليوميّة(، ذوك�صا الإيوثينا 4، كانني "اأنت هي الفائقة". ذوك�صولوجيا 

كربى. "اليوم �صار اخلال�س".
الرتي�صاجيون: قّدو�س  القنداق: لل�صليب.  الإلهي،  القّدا�س  يف 
اهلل... الر�صالة لالأحد الذي بعد عيد رفع ال�صليب )غل 2: 16 – 20(. 
الإجنيل لالأحد الذي بعد عيد رفع ال�صليب )مر 8: 34 – 38، 9: 1(. 

"بواجب ال�صتئهال". "قد نظرنا". اخلتم بعبارة القيامة.
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إفمانيو�س العجائبي اأ�صقمُف غورتيني 18- الإثنني: تذكار القّدي�س ا

الر�صالة لالإثنني من الأ�صبوع 16 بعد العن�رشة )غل 4: 28 – 31، 
.)10 – 1 :5

الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 1 من لوقا )لو 3: 19 – 22(.

19- الثالثاء: تذكار ال�صهداء تروفيمو�س و�صباتيو�س ودورمياذمُن

الر�صالة للثالثاء من الأ�صبوع 16 بعد العن�رشة )غل 5: 11 – 21(.

الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 1 من لوقا )لو 3: 23 – 28، 4: 1(.

ثيوبي�صتي  وزوجته  اف�صطاثيو�س  ال�صهداء  الأربعاء: تذكار   -20
وولديهما اأغابيو�س وثيوبي�صتو�س

َحر  ذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ

الر�صالة لل�صهداء )اأف 6: 10 – 17(.

الإجنيل لل�صهداء )لو 21: 12 – 19(.

كدرات�س،  الر�صول  وتذكار  ال�صليب،  عيد  اخلمي�س: وداع   -21
والنبي يونان

َ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 للخمي�س من الأ�صبوع 16 بعد العن�رشة )اأف 1: 1 – 9(.

الإجنيل للخمي�س من الأ�صبوع 1 من لوقا )لو 4: 16 – 22(.

22- اجلمعة: تذكار ال�صهيد يف الكهنة فوقا اأ�صقمُف �صينوبي

الر�صالة لل�صهيد )2 تي 1: 8 – 18(.

الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 1 من لوقا )لو 4: 22 – 30(.
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23- ال�صبت: تذكار احلبل بيوحنّا املعمدان
َحر إي�صوذن يف الغروب، وذوك�صولوجيا كربى يف ال�صَّ ا

الر�صالة لل�صابق )غل 4: 22 – 27(.
الإجنيل لل�صابق )لو 1: 5 – 25(.

24- الأحد 16 بعد العن�رصة: تذكار القّدي�صة تقال اأوىل ال�صهيدات 
املعادلة الر�صل، والباّر �صلوان الآثو�صي

إذا كان يعيّد للقّدي�س �صلوان ت�صاف قطعه مع قطع القّدي�صة ولكن التقّدم  * مالحظة: ا
يكون للقّدي�صة.

اللحن 7 – الإيوثينا 5
يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )كاملة(. 
للقيامة، 4  ا�صتيخونات: 6  إليك �رشخت": من�صك 10  ا "يارب  على 
الإي�صوذن   .)7 )اللحن  للقيامة  كانني  للقّدي�صة،  ذوك�صا  للقّدي�صة، 
والربوكيمنن اليومّي. الأبو�صتيخن: للقيامة، ذوك�صا للقّدي�صة، كانني 
إيّاِك  "ا كانني  للقّدي�صة،  ذوك�صا  الطروباريات: للقيامة،  ثيوطوكيّة. 

اأيّتها املتو�ّصطة" )اللحن 3(. اخلتم بعبارة القيامة.
الكاث�صماطات: امل�صاء.   الطروباريات: كما يف  َحر،  ال�صَّ يف �صالة 

يليها.   وما  راأينا"  قد  إذ  "ا  ،5 َحر: الإيوثينا  ال�صَّ اإجنيل  للقيامة. 
للقّدي�صة.  الثالثة: الكاث�صما  الأودية  بعد  وللقّدي�صة.  القوانني: للقيامة 
وال�صنك�صار.  للقيامة  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد 
وللقّدي�صة  الإك�صاب�صتالري: للقيامة  فمي".  الكاطافا�صيّات: "اأفتح 
للقّدي�صة،   4  ،)7 )اللحن  للقيامة  الإينو�س: 4  ولل�صيّدة. 
ذوك�صا: الإيوثينا 5، كانني "اأنت هي الفائقة". ذوك�صولوجيا كربى. 

"اليوم �صار اخلال�س".
الر�صالة  امل�صيحينّي".  �صفيعة  القنداق: "يا  الإلهي،  القّدا�س  يف 
لوقا من   1 لالأحد  الإجنيل   .)15 – 10 :3 تي   2(  للقّدي�صة 

)لو 5: 1 – 11(.
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25- الإثنني: تذكار الباّرة اآفرو�صيني ووالدها بفنوتيو�س
الر�صالة لالإثنني من الأ�صبوع 17 بعد العن�رشة )اأف 1: 22 – 23، 

.)3 – 1 :2
الإجنيل لالإثنني من الأ�صبوع 2 من لوقا )لو 4: 38 – 44(.

26- الثالثاء: تذكار انتقال الر�صول يوحنّا الإجنيلي الثاولوغو�س
َحر ممتاز  غروب كبري و�َصََ

يف �صالة الغروب، بعد مزمور الغروب: "طوبى للرجل" )3 مزامري(. 
إليك �رشخت": من�صك 6 ا�صتيخونات للر�صول، ذوك�صا  على "يا رّب ا
للر�صول، كانني ثيوطوكيّة القيامة )اللحن 2(. الإي�صوذن والربوكيمنن 
اليومّي. القراءات للر�صول. الأبو�صتيخن: للر�صول ، ذوك�صا للر�صول، 
كانني لل�صيّدة بلحن الذوك�صا. الطروباريّات: للر�صول، ذوك�صا تمُعاد، 

كانني "اأ�رشارِك كلّها يا والدة الإله" )اللحن 2(.

َحر، الطروباريّات: كما يف امل�صاء.  الكاث�صماطات: يف �صالة ال�صَّ
للر�صول. البوليئيليون. الكاث�صما الثالثة للر�صول. الأنافثمي: الأنديفونا  

الأوىل من اللحن الرابع "منذ �صبابي…"، الربوكيمنن "يف كّل الأر�س 
)درًجا(،   50 املزمور  للر�صول،  َحر  ال�صَّ اإجنيل  منطقه…".  خرج 
والدة  "ب�صفاعات  كانني  وطلباته…"،  الر�صول  "ب�صفاعات  ذوك�صا 
القوانني:   للر�صول.  رحيم…": الإيذيوميال  "يا  وعلى  الإله…"، 
ذوك�صا  للر�صول،  الثالثة: الكاث�صما  الأودية  بعد  وللر�صول.  لل�صيّدة 

للر�صول،  والبيت  ال�صاد�صة: القنداق  الأودية  بعد  ثيوطوكيّة.  كانني 
"لوالدة  على  فمي".  الكاطافا�صيّات: "اأفتح  اليومّي.  ال�صنك�صار  ثّم 
الإك�صاب�صتالري: للر�صول  ال�صريوبيم".  من  اأكرم  هي  من  الإله": "يا 
لل�صيّدة  كانني  للر�صول،  ذوك�صا  للر�صول،  الإينو�س: 4  ولل�صيّدة. 

)بلحن الذوك�صا(. ذوك�صولوجيا كربى. الطروباريّة: للر�صول.
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 يف القّدا�س الإلهي، القنداق: "يا �صفيعة امل�صيحينّي". الر�صالة للر�صول
:21  ،27 – 25 :  19 )يو  للر�صول  الإجنيل   .)19 – 12 :4 يو   1( 

24 – 25(. كينونيكون: "اإىل كّل الأر�س خرج �صوته…".

 49 والص  كلي�صرتات�س  ال�صهيد  القّدي�س  الأربعاء: تذكار   -27
امل�صت�صهدين معه

الر�صالة للقّدي�صني )اأف 6: 10 – 17(.

الإجنيل للثالثاء من الأ�صبوع 2 من لوقا )لو 5: 33 – 39(.

باروخ،  والنبي  املعرتف،  خاريطن  القّدي�س  اخلمي�س: تذكار   -28
والباّر اإ�صحق ال�صوري

الر�صالة للقّدي�س )2 كو 4: 6 – 15(.

الإجنيل للقّدي�س )لو 6: 17 – 23(.

كتاب  يف  به  اخلا�ّصة  خدمته  راجع  إ�صحق  ا للقّدي�س  التعييد  متّ  إذا  مالحظة: ا  *
الن�صكيّات.

29- اجلمعة: تذكار القّدي�س كرياك�س ال�صائح

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

الإجنيل للجمعة من الأ�صبوع 2 من لوقا )لو 6: 17 – 23(.

العظمى،  اأرمينية  اأ�صقمُف  غريغوريو�س  ال�صهيد  ال�صبت: تذكار   -30
وال�صهيد �صرتاتونيك�س

الر�صالة للقّدي�س )1 كو 16: 13 – 24(.

الإجنيل للقّدي�س )مت 24: 42 – 47(.


