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�سبكة الف�سح لل�سنة امليالدّية 2019
الكاطافا�صياتالقنداقالإجنيلالر�صالةاليومال�صهر

اين
 الث

ون
كان

الظهور الظهورللعيدللعيدعيد الظهور الإلهي*6
)مزدوجة(

الظهور )الثانية(الظهور811الأحد بعد عيد الظهور الإلهي13
دخول ال�صيّددخول ال�صيّد11الأحد )12( من لوقاالقّدي�س افتيميو�س20

القّدي�س يوحنّا الذهبّي 27
دخول ال�صيّددخول ال�صيّد22الأحد )14( من لوقاالفم

اط
�صب

الأحد )32( بعد 3
دخول ال�صيّددخول ال�صيّد33الأحد )15( من لوقاالعن�رصة

يا �صفيعة 44الأحد )17( من متّىالقّدي�س خاراملبو�س10
أفتح فميامل�صيحينّي ا

الرتيوديالرتيودي55اأحد الفري�صي والع�صار17
الرتيوديالرتيودي66اأحد البن ال�صاطرظهور هامة ال�صابق24

ذار
اآ

الرتيوديالرتيودي77اأحد مرفع اللحم3
الرتيوديالرتيودي88اأحد مرفع اجلنب10
أنا عبدك19الأحد الأّول من ال�صوم )الأرثوذك�صيّة(17 إيّن ا الرتيوديا
أفتح فميتقدمة الب�صارة210الأحد الثاين من ال�صوم )غريغوريو�س بالما�س(24 ا
أنا عبدك311الأحد الثالث من ال�صوم )ال�صجود لل�صليب(31 إيّن ا الرتيوديا

صان
ني�

أنا عبدك41الأحد الرابع من ال�صوم )يوحنا ال�صلّمي(7 إيّن ا أفتح فميا ا
أفتح فمييا �صفيعة امل�صيحينّي52الأحد اخلام�س من ال�صوم )مرمي امل�رصيّة(14 ا
ال�صعاننيال�صعاننيللعيدللعيداأحد ال�صعانني21
الف�صحالف�صحللعيدللعيداأحد الف�صح املقّد�س28

أيّار
ا

الف�صحالف�صح1-اأحد توما5
الف�صحالف�صح24اأحد حامالت الطيب12
الف�صحالف�صح35اأحد املخلّع19
الف�صحالف�صح47اأحد ال�صامريّة26

ران
حزي

الف�صحالف�صح58اأحد الأعمى2
العن�رصة )الثانية(ال�صعود610اأحد اآباء املجمع امل�صكوينّ الأّول9

العن�رصة )مزدوجة(العن�رصةللعيدللعيداأحد العن�رصة16

23
الأحد )1( بعد العن�رصة

اأحد جميع القّدي�صني
الأحد )1( من متّى 
اأحد جميع القّدي�صني

أيّها الرب 81 ا
أفتح فميالبارئ ا

يا �صفيعة 12الر�صل الثنا ع�رص30
أفتح فميامل�صيحينّي ا

حن
الل

ثينا
اإيو

* مالحظة: ر�صائل بحر الأ�صبوع، اعتباًرا من الأحد 6 كانون الثاين، نقراأ الأ�صبوع )33( بعد العن�رصة. 
                                                       واعتباًرا من الأحد 13 كانون الثاين نقراأ الأ�صبوع )29( بعد العن�رصة.

                    اأناجيل بحر الأ�صبوع، اعتباًرا من الأحد 6 كانون الثاين حتّى 17 �صباط، نقراأ ابتداًء من الأ�صبوع )11( من متّى.

gregorios
Rectangle



16 

�سبكة الف�سح لل�سنة امليالدّية 2019

* مالحظة: نتابع على التوايل قراءة اأناجيل بحر الأ�صبوع بعد الأحد )2( من لوقا حتّى اأناجيل الأ�صبوع )12( من لوقا. 

ال�صهر
حنالإجنيلالر�صالةاليوم

الل

ثينا
الكاطافا�صياتالقنداقاإيو

ـوز
تـّمـ

أفتح فمييا �صفيعة امل�صيحينّي23الأحد )3( من متّىالأحد )3( بعد العن�رصة7 ا
أفتح فمييا �صفيعة امل�صيحينّي34اآباء املجمع امل�صكوينّ الرابع14 ا
أفتح فمييا �صفيعة امل�صيحينّي45الأحد )5( من متّىالأحد )5( بعد العن�رصة21 ا
التجلّيالتجلّي56الأحد )6( من متّىالأحد )6( بعد العن�رصة28

اآب

التجلّيالتجلّي67الأحد )7( من متّىالأحد )7( بعد العن�رصة4
ال�صليبالتجلّي78الأحد )8( من متّىالأحد )8( بعد العن�رصة11
رقاد ال�صيّدةرقاد ال�صيّدة89الأحد )9( من متّىالأحد )9( بعد العن�رصة18
ال�صليبميالد ال�صيّدة110الأحد )10( من متّىالأحد )10( بعد العن�رصة25

ول
اأيل

ال�صليبالأندقتي211ابتداء ال�صنة الكن�صيّة1

8
الأحد قبل رفع ال�صليب الكرمي املحيي

ميالد �صيّدتنا والدة الإله
ال�صليبميالد ال�صيّدةللعيد3

ال�صليبال�صليب42الأحد بعد رفع ال�صليب الكرمي املحيي15
أفتح فمييا �صفيعة امل�صيحينّي53الأحد )1( من لوقاالأحد )14( بعد العن�رصة22 ا
أفتح فمييا �صفيعة امل�صيحينّي64الأحد )2( من لوقاالأحد )15( بعد العن�رصة29 ا

ّول
 الأ

رصين
ت�

أفتح فمييا �صفيعة امل�صيحينّي75الأحد )3( من لوقاالأحد )16( بعد العن�رصة6 ا

 اأحد اآباء املجمع امل�صكوين ال�صابع13
أفتح فمييا �صفيعة امل�صيحينّي86)الأحد 4 من لوقا( * ا

أفتح فمييا �صفيعة امل�صيحينّي17الأحد )6( من لوقاالأحد )18( بعد العن�رصة20 ا
أفتح فمييا �صفيعة امل�صيحينّي28الأحد )7( من لوقاالأحد )19( بعد العن�رصة27 ا

اين
 الث

رصين
ت�

أفتح فمييا �صفيعة امل�صيحينّي39الأحد )5( من لوقاالأحد )20( بعد العن�رصة3 ا
دخول ال�صيّدةدخول ال�صيّدة410الأحد )8( من لوقاالأحد )21( بعد العن�رصة10
دخول ال�صيّدةدخول ال�صيّدة511الأحد )9( من لوقاالأحد )22( بعد العن�رصة17
امليالددخول ال�صيّدة61الأحد )13( من لوقاالأحد )23( بعد العن�رصة24

ّول
 الأ

ون
كان

امليالدتقدمة امليالد72الأحد )14( من لوقاالأحد )24( بعد العن�رصة1
امليالدتقدمة امليالد83الأحد )10( من لوقاالأحد )25( بعد العن�رصة8

الأحد )29( بعد العن�رصة 15
)الأجداد(

الأحد )11( من لوقا 
امليالدتقدمة امليالد14)الأجداد(

الأحد قبل ميالد ربّنا وخملّ�صنا ي�صوع امل�صيح باجل�صد 22
امليالدتقدمة امليالد25)الآباء(

امليالد )الثانية(امليالد36الأحد بعد ميالد ربّنا وخملّ�صنا ي�صوع امل�صيح باجل�صد29

gregorios
Rectangle




