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االحد االول من البشارة
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًدا،  احملتفل:
  أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًدا. الشعب والشماس: 

َ َمجيَع َأْهِل األْرْض. احملتفل:   أَْنِشُدو ِلْلرَّبِّ 
رُِكوا ِإْمسَُه. أْنِشُدوا للرَّبِّ الشعب والشماس:    َوَ

ُروا ِمْن يـَْوٍم اىل يـَْوٍم ِخبَالِصِه.  احملتفل:   َبشِّ
ثُوا ِيف الشعب والشماس:   يِع الشُُّعوِب ِبَعَجائِِبِه.  َأألَُممُ َحدِّ   ِمبَْجِدِه، َوِيف مجَِ

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
  . َهلُِّلوَ  إلْسِتَقاَمِة،والُشعوَب    الشعب والشماس:

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َ َدپِْثْيحْ بلحن  (  الشماس: ، املَالْك جربائيْل قاْل  :  مسعوا هذا  مجيع الشعوبإ  )َحنَّا ِلزَكر

 َ جمْلِد ِخلَالِص الَربَا ، ْاآليت   . َصِيبٌّ يُوَلْد َلْك َويُْدَعى يُوحنا. يُعدُّ الطريْق أَماَم الرَّبِّ
  (   مزمور بني القراءات (شورا

  . َهلُِّلوَ ،  َهلُِّلوَ ، دُ يِّ السَّ  أَيـَُّهاُلَك  ثْـ مِ  ةِ  اآلهلَِ ِيف  ليسَ  احملتفل:
  َأألَُممُ   يعُ مجَ   *اِلكَ مَ ٌئ كأعْ وال شَ السَّيُِّد،    أَيـَُّهاليَس ِيف اآلِهلَِة ِمثْـُلَك  الشعب والشماس:  

  .َتهاعْ نَـ صَ  أَلَِّيت 
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:       لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
َ أصْ   يلَ سرائإ  يَ  راعِ الشماس:   ، وبنيَ رُ ا على الكَ سً الِ  جَ   *يعِ طِ وُسَف كالقَ يُ   يَ  هادِ ِغ، 

.   *انَ الصِ خلَِ   مَّ لُ هَ وَ  كَ وتَ ربَُ جَ  ظْ قِ أيْ ، قْ رِ شْ أَ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

ُن ِسرُّ َجَسِد وَدِم هذا  :  اءً جَ رَ   بَّ الرَّ   تُ وْ جَ رَ   )َسْهِدى ْبِرِخيىبلحن  ( الشعب والشماس:   القـر
كـلـُه كـلـنا. وَمَع املَالِئَكِة َنْشُدو لُه ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس   املسيِح. بـتـْقوى َوَحمّبة 

  .الرَّبُّ أإلله 
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

والشماس:   لََنا  الشعب  َهْب  َوَدَمُه،  َجَسَدُه  لَنا  الواِهُب  َمَلُكوِتَك،  اإلْبُن  ِيف  احلََياَة 
.   .َهلُِّلوَ َهلُِّلوَ

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
،  الشعب والشماس:   ِم، َهُلمُّوا َُْخَذ َجَسَد َوَدَم الرَّبِّ َّ ِيف َهذا الَيوِم األول، ِبْكُر اَأل
  .َهلُِّلوَ ِبْكُر أإلُلوِهيَّة، 
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االحد الثاين من البشارة
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ ، لرَّبُّ َمَلَك فلَتبَتِهِج اَألرضأ احملتفل:
  الرَّبُّ َمَلَك فلَتبَتِهِج اَألرض.الشعب والشماس: 

  َحدََّثِت السَّمواُت ِبِربِّه. احملتفل:
  َجمَده. ورََأت َمجيُع الشُّعوِب الشعب والشماس:  

    اِد املَْنحوت.بَ لَِيْخَز َمجيُع عِ  احملتفل:
ن الشعب والشماس: َألو ِ   . املُفَتِخريَن 

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة،   الشعب والشماس:   . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

:  احملتفل: . َهلُِّلو َهلُِّلو   ِإَهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َيْذ ْشالَمابلحن  (الشماس:   ِيفْ َشْهِر كانُوَن ال تـُْثِمُر األْرُض. إنَّ الرَّبَّ يـُْعِطَي اَخلْريَاِت:    )بـْ

ا   أل تـُْثِمْر،  أْن  البَـُتوْل  الرَّبُّ  أراَد  ُهَو  ِفيِه   ، َ الَربَا ورََجاُء ُكلِّ  صالٍح،  ِعلَُّة ُكلَّ 
  .املَِسيُح النُّوُر احلَقيقي َربُّ الُكْل، ُسُجوٌد َمْع أبِْيِه َوالُروِح الُقدُّوسْ 

  (   مزمور بني القراءات (شورا
ِ نَ عْ ، مسَِ مَّ هُ أللَّ  احملتفل:   .َهلُِّلو َهلُِّلو  ،انَ ذانِ ا 

ذانِناالشعب والشماس:   لَعَمِل    *أَللَُّهمَّ، ِمسْعنا  ؤ ِ ثَنا آ ِمِهم    ألَِّذيوَحدَّ َّ َعِملَته يف َأ
ِم الَقدمية.  يف األَّ

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ

   



 

5 

  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
مَّلنَ   الشماس: َ َك،  أللَُّهمَّ  ِمْثَل أمسِْ َ هللاُ  ا ِيف َرْمحَِتَك، يف َوَسِط َهْيَكِلَك. َتْسِبَحُتَك 

أْرِضكَ  أقاِصَي  ُلُغ  َممْلوَءةٌ   *تـَبـْ يَـ   َميِيُنَك  َوبَناُت  يـَْفَرُح،  ِصْهُيوَن  َجَبُل    ُهَوَذا ِبرَّا، 
َتِهجُ  .  *تـَبـْ   َهلُِّلوَ

ثَا ْدر    اِزْى)  ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
ِلَموَهبِة أْسَراِر املَِسيِح نـَْستَـِعْد:   قَلِيبَ ُمْسَتِعدٌّ  هللا:   )نِْتطَيـَّوْ بلحن  (  الشعب والشماس:

ُن ِلَريَْمحَنا َيوَم َيِدْيُن الَعاملَ  َّ لصَّاِحلَاِت اليت يـَْرَضى َعْنها الدَّ   . بِـتَـْقَوى َوَحمَبَّْه ُمْزَداِنَني: 
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

ا  َسِدِه تـَنَـعَّْمُتمْ ِجبَ  ألَِّذيا، ِلُمَخلِِّصنَ  وبُ عُ الشُ  أَيـَّتُـَهاي فِ تِ إهْ الشعب والشماس:    . َمهُ ُقدَّ
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

َمُكنَّ، وُجِعلُنتَّ  الشعب والشماس:   ً َمَسَحْت آ إْشُكِري أيـَُّتها األَُمُم ألنِّْعَمَة الِيت َجمَّا
َألْسَراِر، املَُكرََّسِة ِمَن    .الرُّوحانِينيَ َشريكاٍت 
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االحد الثالث من البشارة
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ ، إنِشدوا لِلرَّبِّ نشيًدا َجديًدا احملتفل:
  إنِشدوا لِلرَّبِّ نشيًدا َجديًدا. الشعب والشماس: 

  الَعجاِئب. َصَنعَ فِإنَّه   احملتفل:
  ة. ِبِذراِعه الُقدُّوسَ وَ   هِ ينِ بَِيمِ  اَخلالصَ  عَ نَ صَ الشعب والشماس:  

  .َكَشَف الرَّبُّ َخالَصهُ   احملتفل:
  .َكَشَف ِبرَّهُ   َأألَُممُ ِلُعيوِن  الشعب والشماس: 

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة،   الشعب والشماس:   . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َيْذ ْشالَمابلحن (  الشماس: ُروا ِمْن يـَْوٍم اىل َيوٍم ِخبَالِصِه:    )بـْ ُبْشَرى إقْـتَـبَـَلْت َمْرَميُ َمألى  َبشِّ

ُة   َها َحلَّ الرُّوُح الُقُدْس، َوظَلََّلْتها قـُوَّ ملَسيِح، َعَليـْ ِ َخلالِص. إْذ ِبال َزَواٍج َحبَـَلْت 
لرََّجاِء، َوالِسُجوِد   ِ ، املَُبارََكْه ِيف النَِّساِء مألى    .ِلْلَباِرْي احلَنَّانْ الَعِليِّ

  (   مزمور بني القراءات (شورا
ُد املُلوَك،   احملتفل:  . ِعْنَدَما كاَن الَقِديُر يـَُبدِّ   َهلُِّلو

ُد املُلوكَ الشعب والشماس:   كاَنِت السََّماُء تـُْثِلُج َعلى َجَبِل    *ِعْنَدَما كاَن الَقِديُر يـَُبدِّ
  . َصْلُمون

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
َقَطْعُت، َوِلَداُوَد َعْبِدي َأْقَسْمُت. َألُثَِبَنتَّ َنْسَلَك ِلألَبِد،   عَ مَ   لشماس:ا ُخمْتاِري َعْهداً 

َ َربُّ ِبَعِجيَبِتَك، َويف َمجَاَعِة    *َوَلألَبِْنَنيَّ َعْرَشَك َمَدى اَألْجَيال فـَُنشيُد الَسمََّواُت 
ُيَشاِبهُ  الغُُيوِم  ِيف  َوَمْن  َِمانَِتَك.  ُميَاِثُل  الِقدِّيسَني  اآلِهلَِة  أَبْناِء  َبْنيَ  َمْن  َأْو   ، الرَّبَّ  

. * الرَّبَّ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

َيابلحن  (  الشعب والشماس: َ هللاُ أََبَد الدُّهور:ِ   )ْشوْيْح َوا َواپِْئى/ تِنـْ ِبَعْرِش ِعزَِّتَك    َعْرُشَك 
يقوُم   املسيُح  ايُّها  ربوبيتَك  وأماَم  املالئَكْه.  حييُط  اجلباْر،  الرب  ايها  الرَِّهيِب 
ُوَن َسِويَّْه   الساروفيُم برهبٍة إلكراِمَك. وال يتجاسروا النظَر اليَك، َوِبال إنقطاٍع يـَُرمنِّ

ُم    . َعلى الَبَشْر، املَْجُد َلكَ قائلْني: ُقدُّوْس ُقدُّوْس ُقدُّوٌس أْنَت، املَُرتَحِّ
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

  . َهلُِّلوَ  . وُك إىل َجَسِدَك َوَدِمَك الَغاِفرْ لُ اُء واملُ يَ بِ نْ ألَ أ اقَ تَ إشْ الشعب والشماس: 
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

طََلَب، ِإْشُكُروا   ألَِّذيإْشَتاَق َداُؤُد َوطََلَب َماًء، َوَملْ يـَْرَتِو ِمَن املَاِء  الشعب والشماس:  
ُتُم  ْلُتْم، ِلُشْرِب َكْأِس املَسيحِ ألَِّذي أَنـْ   .َن ُأهِّ
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االحد الرابع من البشارة
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  .َهلُِّلوَ  لِلرَّبِّ  َأهَل اَألرِض َمجيًعا،ِإهِتفوا  احملتفل:
  ِإهِتفوا لِلرَّبِّ  َأهَل اَألرِض َمجيًعا. الشعب والشماس: 

  َقدِّموا لِلرَّبِّ ِعزًَّة وَجمًدا. احملتفل:
  . ِمسهِ إ َد  َقدِّموا لِلرَّبِّ جمَْ الشعب والشماس:  

رِه.ِإِمحلوا َتقِدمًة وَتعاَلوا ِإىل  احملتفل:   ِد
  ُأسُجدوا لِلرَّبِّ ِبزيَنٍة ُمَقدَّسة.الشعب والشماس: 

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة، الشعب والشماس:     . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، الشعب والشماس:    السَّالُم َمَعنا. لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َيْذ ْشالَمابلحن  (الشماس:   ا:    )بـْ حلََبِل املُعجزة آْضَطَرَبْت غريبٌة هي االعماُل أَلَِّيت قاموا 

َاْب   َوِمْنُه َحوَّاَء.  َمْرَميُ. البَـُتوُل َحبـلـْت بـقـْدرِة الرُّوِح. َذاَك الَِّذي َخَلَق آَدَم ِمَن الرتُّ
ِْليْشَباْع طَـْمَأَن البَـُتول   .َوأْخَصَب الَعاِقَرة َسرََّة َورَفْـَقَة ْو
  (   مزمور بني القراءات (شورا

. فإنََّك أْنَت أَقْمَت اإلْسِتَقاَمَة،  احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
  . ْدلَ وأْخَرْجَت يف يَعقوَب احلَقَّ والعَ   *اإلْسِتَقاَمةَ فإنََّك أْنَت أَقْمَت  الشعب والشماس:  

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
َاِء الَقَداَسِة ِمَن الرََّحِم، ِمَن الَفْجِر َوَلْدُتَك. َأْقَسَم  الشماس:   َأْن   *الرَّبُّ َوَلْن يـَْنَدمَ يف َ

.  *أَْنَت كاِهٌن ِلْألََبِد على رُتْـَبِة َملِكيَصاَدْق السَّيُِّد َعْن َميِيِنكَ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

َيْذ ْشالَمابلحن  (  الشعب والشماس: لسَّالْم:  )بـْ ِ ِبَسالِم املَالِك آْضَطَرَبْت َمْرَميْ.    ُأظَلُِّلِك 
البَـُتوُل َحَبلـْت بـقـدرِة الرُّوح. َسالٌم ِيف اَألْرِض َوَجمٌْد ِيف السََّماِء َوالرََّجاُء ِجلَِميِع  

ً َوَأقَاَم ِجْنَس املَائِِتنيْ    .النَّاِس. تـََباَرَك أْبُن اآلِب َصاَر ِإْنَسا
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

  .َهلُِّلوَ   .هُ دَ سَ نا جَ َوَهبَ   ألَِّذيسيَح  ملا،  َنْشُكرُ   ةسَ دَّ قَ املُ   الكنيَسةِ يف  الشعب والشماس:  
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

َذَبَح الشَّْعُب َمحََل احلََياة، فَأَتِت الُشعوُب َوِبِه تـَنَـعََّمْت. َخطفوه  الشعب والشماس:  
يْنونَة* َسبُِّحوا الرَّبَّ يف ُقْدِسِه، َسبُِّحوا املَسيَح   وقتلوه وصلبوه، لنا النَِّعيُم َوَهلُم الدَّ

    . َهلُِّلوَ الذي َوَهبَـَنا َجَسَدُه. 
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  عيد امليالد 
  ΄͓ܕ͖ ܕͶͮ Εͯ͗͠ܗ ܕΑܢ
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  د عيد امليال
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًدا،  احملتفل:
  . أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًداالشعب والشماس: 

َ َمجيَع احملتفل:    .َأْهِل األْرضْ أَْنِشُدو ِلْلرَّبِّ 
رُِكوا ِإْمسَهُ الشعب والشماس:    . أْنِشُدوا للرَّبِّ َوَ

ُروا ِمْن يـَْوٍم اىل يـَْوٍم ِخبَالِصهِ احملتفل:    . َبشِّ
ثُوا ِيف الشعب والشماس:   يِع الشُُّعوِب ِبَعَجائِِبهِ   َأألَُممُ َحدِّ   .ِمبَْجِدِه، َوِيف مجَِ

  .َهلُِّلوَ يف َمجَاَعٍة َعِظيَمٍة أْمحَُدَك،  احملتفل:
  .َهلُِّلوَ َوِيف َشْعٍب َكثري ُأَسبُِّحَك، الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
تينن بلحن  (الشماس:   َخمِْفيٌّ كاَن َهذا امليالُد :  ِمَن الِقَدْم َوَلْدتَُّك أيُّها الَصِيبْ   )شوحالپ ال 

َتِقْل ِمْن َمْوِطِن الكاُروبِيْم،  . وِإْن َملْ تـَنـْ ِمَن الُقوَّاِت السََّماِويَّْه، الَِّيت ُتَسبُِّحَك  رَّبُّ
جلََْسِد. َوَعَلْيِه َمَع املَالِئَكِة نـَُؤِدَي املَْجَد َمَألَْت اَألْرَض َ ُخمَلَِّص الُكْل، ِبِظُهوِرْك   ِ

  َ لسَّالِم َعَلى اَألْرْض، نـَْرُجَو ِمْنَك  ِ هلِلِ ِيف الُعَلى. وََكَما َمَع الرَُّعاِة الَِّذيَن َبشَُّروا 
َنا َواْرَمحَْنا   .رََجاًء َصاِحلًا ألنـُْفِسَنا، ِإْشِفْق َعَليـْ

  (   مزمور بني القراءات (شورا
ُولِ   احملتفل:  ِإْنَساٍن  وَ هَ يْـ فِ   دَ ُكلُّ  ِبَرتَانِْيَم :  اهَ تَـ بـَّ ثَـ   ألَِّذي  وَ هُ   يُّ لِ العَ ا  نـَُرمنُِّ  املَِسيِح  ِلَمْوِلِد 

  . َهلُِّلوَ إ َهلُِّلوَ  َهلُِّلوَ * الرُّوحِ 
والشماس:   ِسِجلِّ  الشعب  ِيف  يَُدوُِّن    مَ يْ انِ رتََ بِ   منُِّ رَ نُـ   يحِ سِ املَ   دِ لِ وْ مَ لِ :  الشُُّعوبِ والرَّبُّ 

  . َهلُِّلوَ إ َهلُِّلوَ  َهلُِّلوَ * وحِ الرُّ 
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، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 

َ  وَ ِين ابْ   تَ نْ أَ   :ِيل   قالَ   بُّ الرَ الشماس:   ً ريَْ مِ   َأألَُممُ   كَ يْ طِ عْ أُ  فَ ِين لْ ، سَ كَ تُ دْ لَّ وَ   ومَ  اليَ أ   * ا
. *ْلًكا مُ ضِ رْ األَ   يَ أقاصَ وَ    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
َتْسِبَحة َوفـََرح  أنِشُدوا للرَّبِّ َنِشْيًدا َجِدْيًدا:    )تشبوحتا وحذوبلحن  (الشعب والشماس:  

املسيِح امللْك. القواُت وُمجوُع املالِئَكِة تُنِشُد  عظيْم، إمتألِت أألرُض ُكلَِّها، مبوِلِد  
معنا قائلني: اجملُد هلِل يف الُعلى وعلى األْرِض األْمَن والسَّالْم، فـََوِحْيُدُه اليوَم َجتَلَّى  

ملَْجِد إىل أبِيهِ  ِ َر ِبِه َبْنيَ األَُمِم، َوَصِعَد  َجلَسِد. وُبشِّ ِ   .لَنا 
 )دحيلت ( َأهللُ َرهيبٌ ترتيلة 

  . ُعُلوِّهِ ، إىل آَبِد اآلَبديْن، تـََباَرَك َجمُْد الرَّبِّ ِيف َمقِدِسهِ   َأهللُ َرهيٌب ِمنْ  احملتفل:
ها كُ سَ ميَْ   هِ دِ يَ بِ   نُ الكاهِ ، و الكِ املَ   دِ  يَ ِيف   ةَ رَ مْ رأى إشعيا اجلَ   طٍ قَ لْ يف مِ الشعب والشماس:  

َِ طوفُ يَ وَ    . َهلُِّلوَ إِ  َهلُِّلوَ  َهلُِّلوَ ، لِ اهليكَ ا يف  
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

والشماس:   يف  الشعب  واملُْحيي،  احلَي  املَْذَبِح  على  الَغاِفْر،  والَدُم  اَجلَسُد  يـَُقرَُّب 
الَسَماِوي   املَْذَبُح  املَُقدَّْس،  الرُّوَحاين  املَذَبِح  على  َويـَُقرَُّب  املَُقَدَسِة.  الكنيسِة 

َهلُ  ُهوذا احلَِقيقي*  َوأَنـُْفِسَنا،   َ أْجَساِد ِبَقَداَسِة  ِمْنُه،  لِنَـْقَرتَِب  الُشعوُب  أيُّها  ّمي 
 ، رُّ الذي كاَن َخمِْفيَّا، وُأْعِطَي ِعَوَضَنا ِلَمْغِفَرِة اخلَطا   . َهلُِّلوَ   َهلُِّلوَ السِّ

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
َها ِإنَّ الَعْذراَء َحتَْبْل َوتَِلْد ِإبـًْنا، َويُْدَعى إْمسُُه َعمَّانُوئيُل. َهُلمُّوا أيُّها   الشعب والشماس:

رُّ الذي كاَن َخمِْفيَّا،   َ َوأَنـُْفِسَنا، ُهوذا السِّ الُشعوُب لِنَـْقَرتَِب ِمْنُه، ِبَقَداَسِة أْجَساِد
،  وُأْعِطَي ِعَوَضَنا ِلَمْغِفَرِة اخلَ    *َهلُِّلوَ  َهلُِّلوَ طا
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االحد االول بعد امليالد 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًدا،  احملتفل:
  . أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًداالشعب والشماس: 

َ َمجيَع َأْهِل األْرضْ احملتفل:    .أَْنِشُدو ِلْلرَّبِّ 
رُِكوا ِإْمسَهُ الشعب والشماس:    . أْنِشُدوا للرَّبِّ َوَ

ُروا ِمْن يـَْوٍم اىل يـَْوٍم ِخبَالِصهِ احملتفل:    . َبشِّ
ثُوا ِيف الشعب والشماس:   يِع الشُُّعوِب ِبَعَجائِِبهِ   َأألَُممُ َحدِّ   .ِمبَْجِدِه، َوِيف مجَِ

لِربِّ،  :احملتفل ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة،    الشعب والشماس:   . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َ  بلحن  (  الشماس: َرِضيُع َمْرَميْ، َأْرَعَب ِهريُوِدْس،  ُهَو يـَْقَطُع أنـَْفاَس الرَُّؤَساِء:    )َدپْثيحْ َحنَّا

نَـَنا ُخمَلُِّص   ْع، َذْبٌح َعلى اجلَِباْل َوَسْفُك ِدَماْء، واليوْم بـَيـْ َوُبكاُء رَاِحيْل، َصَداُه مسُِ
 َ   . الَربَا

  (   مزمور بني القراءات (شورا
َناَء ِهللا،  احملتفل: َ أَبـْ ُموا ِلْلَربِّ  .َقدِّ   َهلُِّلو َهلُِّلو

َناَء هللاِ الشعب والشماس:   َ أَبـْ ُموا لِْلَربِّ  ُموا ِلْلَربِّ َجمًْدا َوِعًزا  * َقدِّ ُموا ِلْلَربِّ  َقدِّ   ، َقدِّ
هِ    . َجمَْد إمسِْ

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
ً بَ لُ ا وَ بً هَ ، ذَ لوُك املَْشِرقِ مُ الشماس:   ِِ وْ أَ  نْ وا مِ لُ ا، محَِ رً مُ  وَ ا   نِ وها إلبْ مُ دَّ قَ ، وَ َفرِِحْنيَ  م طا

وا  دُ جِ سَ وا وَ عُ كَ رَ ، فَـ بَـُتولال  نِ ضْ يف حُ   وَ هُ وَ   ،هِ يْ إلَ وا  لُ خَ دَ   نيَ حِ   وهُ دُ جَ وَ   الً فْ طِ   *ولِ تُ البَـ 
.   * مهُ نَـ ائِ زَ خَ   هُ لَ  ْنيَ ِحتِ ا، فَ َمْسُرورِْينَ    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
َ َرب  َسبُِّحوا َهللا ِيف ُقْدِسِه:    )أيلني دإحتذبلحن  (  الشعب والشماس: واِجٌب َوَعْدٌل ُهَو 

تَـَنا االْسَراَر املَِجيَدة، َهِذِه اليت لَرْهَبِتها ان   ُنَسبَِّح َمَراِحَم نِْعَمِتَك، ألنََّك ِحبََناِنَك َوَهبـْ
َها، َوَأهَّلَتنا بِِنْعَمِتَك ِحيَنَما تـَُقرَُّب الذبيَحُة احلَيَُّة الطاِهَرة   يـَُتوُق املَالِئَكُة الّنَظِر اليـْ

َر َمَع الُقوَّاِت الَسَماِويَِّة  واملَُقدََّسة، ان نَرى ِبوجوٍه   َساِفَرة َجمَْد ربوبيِتَك الَبهي. ونزمِّ
  .قائِلني: ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس أنت  هللا

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
والشماس:   يف  الشعب  واملُْحيي،  احلَي  املَْذَبِح  على  الَغاِفْر،  والَدُم  اَجلَسُد  يـَُقرَُّب 

املُقَ  الَسَماِوي  الكنيسِة  املَْذَبُح  املَُقدَّْس،  الرُّوَحاين  املَذَبِح  على  َويـَُقرَُّب  َدَسِة. 
َ َوأَنـُْفِسَنا، ُهوذا   احلَِقيقي* َهُلمِّي أيـَُّتها الُشعوُب لِنَـْقَرتَِب ِمْنُه، ِبَقَداَسِة أْجَساِد

رُّ الذي كاَن َخمِْفيَّا، وُأْعِطَي ِعَوَضَنا ِلَمْغِفَرِة اخلَطا    . َهلُِّلوَ   َهلُِّلوَ  ،السِّ
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

ِهَيَذا الَعْذراَء َحتَْبْل َوتَِلْد ِإبـًْنا، َويُْدَعى إْمسُُه َعمَّانُوئيُل: َهُلمِّي أيـَُّتها الشعب والشماس:  
رُّ الذي كاَن َخمِْفيَّا،   َ َوأَنـُْفِسَنا، ُهوذا السِّ الُشعوُب لِنَـْقَرتَِب ِمْنُه، ِبَقَداَسِة أْجَساِد

  ،   .َهلُِّلوَ  َهلُِّلوَ وُأْعِطَي ِعَوَضَنا ِلَمْغِفَرِة اخلَطا
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حد الثاين بعد امليالد األ
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ ، الرَّبُّ َمَلَك فلَتبَتِهِج اَألرض احملتفل:
  .الرَّبُّ َمَلَك فلَتبَتِهِج اَألرضالشعب والشماس: 

  .َحدََّثِت السَّمواُت ِبِربِّه  احملتفل:
  . ورََأت َمجيُع الشُّعوِب َجمَدهالشعب والشماس:  

  . لَِيْخَز َمجيُع عباِد املَْنحوت احملتفل:
نالشعب والشماس:  َألو ِ   . املُفَتِخريَن 

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة،    الشعب والشماس:   . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َ َدپِْثيحْ بلحن  (الشماس:   أيتها أألَُمُم والُشُعوْب، لنهُتَف  إْمسَُعوا هذا  َمجيَع َأألَُمُم:    )َحنَّا

ُخمَلُِّص جنسنا، َوَهْدَى َظاللََنا اىل نـُْورِِه، َوبِِنْعَمِتِه َوَهَبنا، جملد، للمسيْح يسوْع  
  .َحيَّاةَ األََبدْ 

  (   مزمور بني القراءات (شورا
شان أردُّ،  احملتفل: : من  .قال الَربُّ   َهلُِّلو َهلُِّلو

: مِ الشعب والشماس:     .دُّ رُ أَ  ارِ حَ البِ   اقِ مَ عْ أَ  نْ مِ  *دُّ أرُ  انُ شَ َ  نْ قال الَربُّ
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
  نيُ طِ سْ لِ فِ   ُهَوَذا ،  ِيف ارِ عَ مَ لِ   لَ بِ َ وَ   بْ هَ . أذُكُر رَ هللاِ   ةَ ينَ دِ  مَ َ   ،ادُ األجمَْ   تْ لَ يْـ قِ   ِفْيكِ الشماس:  

َد فيها  لِ وُ   إنسانٍ   لُّ ا: كُ يهَ فِ   قالُ يُ فَـ   ونُ يُ هْ ا صِ أمَّ   *َد ُفالنٌ لِ ا وُ يهَ فِ ،  وشٍ كُ   عَ مَ   ورُ صُ وَ 
الرَ تَ بـَّ ثَـ   ألَِّذي   وَ هُ   يُّ لِ والعَ  سِ   نُ وِّ دَ يُ   بُّ ها.  وُ فُ   نَّ أَ   وبِ عُ الشُ   لِ جِ يف    * ايهَ فِ   دَ لِ ال 

 .   َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

والشماس:   ِمْثَحْبالنُوبلحن  (الشعب  ال  السََّماواْت:    )ْلُوْش  ِمَن  الرَّبَّ  السماُء  َسبُِّحوا 
لوليِد اجمليْد املَْوُلوٌد ِمَن البَـُتول، ومنذئذ أخَذ املالئكُة يبشروَن    ، َ َد واالرْض ُجدِّ

اخلليقُة   ِعُبوِديَِة  لسالْم.  إىل  نيًة  تـَُعوَد  َوَلْن  بَِبَشاَرِِْم،  صاحلاً  رََجاًء  امتألْت، 
تـَْفَرْح   َبْل  ْلَمْوِت.  ِ مشوَهْة  تبَق  ولْن  الوسيط.  حلََْم  بـَْيَت  ِيفْ  ظَهَر  إْذ  َئْة.  اخلَِطيـْ

لوليِد املَجيِد الذي ظه َخلالْص، الذي عمله اخلالق ِمبََحبَِّتِه،  َتِهْج  جلََْسْد. َوتـَبـْ َر ِ
  . تبتهْج السََّماواُت، واَألْعَماُق، يف يـَْوِم، َمْوِلِدَك،  ُخمَلَِّصنا، أملَْجُد لكَ 

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
نَـَنا، َوَأهََّل ِجْنَسَنا املَاِئْت اىل َمْوِهَبِة الشعب والشماس:   َحنُْمُد اْبَن املَِلِك، الَِّذي َحّل بـَيـْ

ِْعَجاٍب   و ِإْمسَُه*  يـَُقدُِّسوَن  َوَرْعَدٍة  َعِظيَمٍة  ِبَرْهَبٍة  املَالِئَكِة  ُمجُوُع  املُِهيَبِة،  َأْسَرارِِه 
الَقَداسَ  َبَرتانِيَم  َمَعَنا  ُروَن  يـَُزمِّ َوُممُجٌَّد َكِبري  هللا،  ُقدُّوٌس   ، الرَّبُّ ُقدُّوٌس  قَائِِلَني:  ِة، 
  . َهلُِّلوَ الُقدُّوُس الَِّذي ِمَن أَألَزِل َكاِئٌن. 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
ِْعَجابٍ   شعب والشماس:ال   ِمْن ِجْيٍل إىل ِجيٍل ُيَسبُِّحوَن أْعَماَلَك، َوُخيِْربُوَن مبآثِِرَك* و

َوُممُجٌَّد  هللا،  ُقدُّوٌس   ، الرَّبُّ ُقدُّوٌس  قَائِِلَني:  الَقَداَسِة،  َبَرتانِيَم  َمَعَنا  ُروَن  يـَُزمِّ َكِبري 
  . َهلُِّلوَ  الُقدُّوُس الَِّذي ِمَن أَألَزِل َكاِئٌن.
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الدنح  زمن
͔ͦͻܕܕ ͔΄ͣ͘Β 
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الدنح عيد 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًدا،  احملتفل:
  . أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًداالشعب والشماس: 

َ َمجيَع َأْهِل األْرضْ احملتفل:    .أَْنِشُدو ِلْلرَّبِّ 
رُِكوا ِإْمسَهُ أْنِشُدوا للرَّبِّ الشعب والشماس:    . َوَ

ُروا ِمْن يـَْوٍم اىل يـَْوٍم ِخبَالِصهِ احملتفل:    . َبشِّ
ثُوا ِيف الشعب والشماس:   يِع الشُُّعوِب ِبَعَجائِِبهِ   َأألَُممُ َحدِّ   .ِمبَْجِدِه، َوِيف مجَِ

  .َهلُِّلوَ يف َمجَاَعٍة َعِظيَمٍة أْمحَُدَك،  احملتفل:
  .َهلُِّلوَ ُأَسبُِّحَك،  َكثريٍ َوِيف َشْعٍب  الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  (عونيثا دقنِكى)  االقداسترتيلة قدس 
ْو نِْتدَّمَّرْ بلحن  (  الشماس: َ إِهلَي املَِلُك:  كُ لِ املَ   يَ  إهلِ َ   كَ مُ ظِّ عَ أُ   )َ َرّيب املُهيُب  ُأَعظُِّمَك 

َعْرُشَك. ُحمَاطٌـ بـمالِئكة، قائمني َوِجِلـَني ِوجوَهُهم ُمَغطـني. ال َجيَْرُؤوَن على الَنظـِر.  
ِرَك أِإلهلية. أنَت َوَهذا َجمُْدَك تـقيُم َبَني الَبشـِر. ال لِتـْحِرْق َبْل لِتـُِنْريَ. َما َأْعظَـمَ    اىل َ

َنا ُسْبَحانَـكْ    .رَْأفـَتَـَك ونِْعَمِتْك َعَليـْ
  (   مزمور بني القراءات (شورا

  َهلُِّلوَ   َهلُِّلوَ *  وحِ الرُّ   يمَ انِ رتََ بِ   منُِّ رَ نُـ   سيحِ املَ   ِعَماذِ : لِ كَ إهلُ   هللاُ   كَ حَ سَ مَ   كَ لِ ذَ لِ   احملتفل: 
  . َهلُِّلوَ إ

ُ ِبَرتَانِيَم الرُّوحِ :  كَ ابِ حَ صْ أ وَن  دُ   هاجِ تِ بْ إلأ  تِ يْ زَ بِ الشعب والشماس:   *  ِلِعَماِذ املَسيِح نـَُرمنِّ
  .َهلُِّلوَ إ َهلُِّلوَ  َهلُِّلوَ 
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
املَِلَك    الشماس: َثنَّ  ِألَُحدِّ الَكالِم،  ِبِطْيِب  َقلِيب  َلُم كاِتٍب جاَش  قـَ ِلساِين  َِْعمايل، 
رٌّ  ِلَذِلَك َمَسَحَك هللاُ إهلَُك، ِبَزْيِت أإلبِْتهاِج ُدوَن أْصَحاِبَك. ثياُبَك كلُّها مُ   *َرشيقٍ 

. *ربَُّ صُ وٌد وَ عُ وَ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

والشماس: ْدُخالَّ بلحن  (  الشعب  َجديًدا:    )َمارَا  َنِشْيًدا  لِْلَربِّ  اخلليقة أْنِشُدوا  ُجدَِّدْت 
عرتاِف ألثالوث، اآلُب  خبالقها، َوتَِبَعْت ُخمَلَِّصها، الذي َظَهْر َواْعَتَمْذ يف االْرُدن. 
أَعْلَن قائال: هذا ابين احلبيب الذي به ُسِرْرُت، والروُح الذي جاء وحلَّ عليه،  

  .وعلى املأل أعلن َجمَْدهُ 
 )دحيلت (ترتيلة َأهللُ َرهيٌب 

. *بزغ كوَكٌب من يعقوب، وقام يف اسرائيل رئيس احملتفل:   َهلُِّلوَ َهلُِّلوَ
به    ألَِّذييقول: هذا هو إبين احلبيب    فإذا صوٌت من السََّمواتِ   الشعب والشماس:

ُقدُّوٌس،  ،  رضيتُ  قائِلني:  الَقلِب،  َصِميِم  ِمْن  نـَْعُبُد  َورِبُوبِيـََّتُه  يُعنا،  مجَِ َنْصُبو  إلْيِه 
َ رَاِحَم الَبَشر،    . َهلُِّلوَ ُقدُّوٌس، ُقدُّوٌس أَْنَت، 

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
ِمَن  الشعب والشماس:   َهُلمُّوا َمجيًعا لَِنْشُكَر َوَنْسُجَد ِلُمَخلِِّص ِجْنَس الَبَشِر والَعاَملْ 

* إلْيِه  َ بِِنْعَمِتِه َمْوِهَبَة السماء، جسَدُه َوَدَمُه ِلَمْغِفَرِة اخلَطا الِشّرِيْر. وَقْد أْعطا
الَقلبِ  َصِميِم  ِمْن  نـَْعُبُد  َوِلرِبُوبِيَِّتِه  يُعنا،  مجَِ ُقدُّوٌس  َنْصُبو  أْنَت،  ُقدُّوٌس  قائِلني:   ،

َ رَاِحَم الَبَشر،    .َهلُِّلوَ أْنَت، ُقدُّوٌس أَْنَت، 
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

وخيرج غصٌن من ِجذِْع َيسَّى، وينمي فرٌع من إصوِلِه: إلْيِه َنْصُبو  الشعب والشماس:  
يُعنا، َورِبُوبِيـََّتُه نـَْعُبُد ِمْن َصِميِم الَقلِب، قائِلني: ُقدُّوٌس، ُقدُّوٌس، ُقدُّوٌس أَْنَت،   مجَِ

    .َهلُِّلوَ َ رَاِحَم الَبَشر، 
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األحد األول من الدنح  
  )َمْرِميثا ( امُري الِبدايَِة َمز 

  . َهلُِّلوَ أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًدا،  احملتفل:
  . أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًداالشعب والشماس: 

َ َمجيَع َأْهِل األْرضْ  احملتفل:   .أَْنِشُدو ِلْلرَّبِّ 
رُِكوا ِإْمسَهُ أْنِشُدوا للرَّبِّ الشعب والشماس:    . َوَ

ُروا ِمْن يـَْوٍم اىل يـَْوٍم ِخبَالِصهِ  احملتفل:   . َبشِّ
ثُوا ِيف الشعب والشماس:   يِع الشُُّعوِب ِبَعَجائِِبهِ ِمبَْجِدِه،   َأألَُممُ َحدِّ   .َوِيف مجَِ

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة،    الشعب والشماس:   . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َتَشْلَتِين:  )َمارَا ْدُخالَّ بلحن (الشماس:   َ َربُّ أَنََّك ٍإنـْ بِعَماِذَك  َربُّ َحرَّْرتَنا، ِمْن  ُأَعظُِّمَك 

ِْتْف مجيُعنا   نْيا لَِتْمِجْيِدَك، للَخالِص الذي َمَنْحَتها. َ ُسْلَطِة اخلَِطيَئِة، واْستَـَناَرِت الدُّ
ْصواِت التَّْسِبيِح: ُمباَرٌك الذي ِبِعَماِذِه، ِمَن    .اللََّعَناِت َخلََّصَناَسِويَّْة، 

  (   مزمور بني القراءات (شورا
مسَِ مَ كَ   احملتفل:  الرُّوحِ انَ يْـ أَ رَ   كَ لِ ذَ ا، كَ نَ عْ ا  ِبَرتَانِيَم  نـَُرمنُِّ  املَسيِح  ِلِعَماِذ    َهلُِّلوَ   َهلُِّلوَ *  : 

  . َهلُِّلوَ إ
  َهلُِّلوَ *  ِلِعَماِذ املَسيِح نـَُرمنُِّ ِبَرتَانِيَم الرُّوحِ :  بِّ الُقوَّاتْ رَ   ةِ نَ يْـ دِ  مَ ِيف الشعب والشماس: 

  . َهلُِّلوَ إ  َهلُِّلوَ 
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
ا  وَ   ةَ زَّ العِ   لَِبَس، لَِبَس الربُّ   اللَ َمَلَك واجلَ   الربُّ   الشماس: بتَ نْ الدُّ وَ   * قَ طَ نْ متََ ِ ال    ةٌ يا 

. *تَ أنْ   تَ أنْ  لِ زَ األَ  ذُ نْ ، مُ تٌ بِ َ  كَ شُ رْ عُ  ءِ دْ البَ  ذُ نْ . مُ عُ زَ عْ زَ تَـ تَـ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

َمن آَمَن وأعتـَمذ. الرَّبُّ َمَلَك َواَجلالَل لَِبَس:    )ْلِوْش ال ِمْثَحْبالنُوبلحن  (   الشعب والشماس:
االردن  يف  املخِلـص  آعتـَمَذ  يوَم  من  اخللود.  سّر  ل  والروح.  الينابيُع    *ملاِء 

غفـار املعصية:   :لـم يُفسدها طوفان: يف االردن. ظـَهرَ   :أمتألت: قداسة. واالرض
بعدُ  املعموذ   :واخلطأة.  يف  اللّجة.  يف  يهلكوا  املؤمنون.  لن  أيها  َيْطَهرون.   يِة 

ملاِء والروح: واهتفوا للمسيح فادينا سبحانَـهُ    .خذوا جتديَد احلياة 
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

ِمَن  الشعب والشماس:   َهُلمُّوا َمجيًعا لَِنْشُكَر َوَنْسُجَد ِلُمَخلِِّص ِجْنَس الَبَشِر والَعاَملْ 
* إلْيِه  َ بِِنْعَمِتِه َمْوِهَبَة السماء، جسَدُه َوَدَمُه ِلَمْغِفَرِة اخلَطا الِشّرِيْر. وَقْد أْعطًا

يُعنا، َوِلرِبُوبِيَِّتِه نـَْعُبُد ِمْن َصِميِم الَقلبِ  ، قائِلني: ُقدُّوٌس، ُقدُّوٌس، ُقدُّوٌس  َنْصُبو مجَِ
َ رَاِحَم الَبَشر،    . َهلُِّلوَ أَْنَت، 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
وخيرج غصٌن من ِجذِْع َيسَّى، وينمي فرٌع من إصوِلِه: إلْيِه َنْصُبو  الشعب والشماس:  

يُعنا، َورِبُوبِيـََّتُه نـَْعُبُد ِمْن َصِميمِ  الَقلِب، قائِلني: ُقدُّوٌس، ُقدُّوٌس، ُقدُّوٌس أَْنَت،    مجَِ
  .َهلُِّلوَ َ رَاِحَم الَبَشر، 
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األحد الثاين من الدنح 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ ، الرَّبُّ َمَلَك فلَتبَتِهِج اَألرض احملتفل:
  .الرَّبُّ َمَلَك فلَتبَتِهِج اَألرضالشعب والشماس: 

  .َحدََّثِت السَّمواُت ِبِربِّه  احملتفل:
  . ورََأت َمجيُع الشُّعوِب َجمَدهالشعب والشماس:  

  . لَِيْخَز َمجيُع ِعَباِد املَْنحوتاحملتفل: 
ن الشعب والشماس: َألو ِ   . املُفَتِخريَن 

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة،   الشعب والشماس:   . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
لَتْسِبيِح الَكِثِري:    )ْبِرخيِْىْ َسْهِدْى  بلحن  (الشماس:   ِسرُّ َمسَاِوْي ِسرٌّ اهلي الرَّبُّ َعِظيٌم َوَجِديٌر ِ

  ، ا اىل، مقامِ نَ عَ فَـ رَ ا، وَ نَّ ٍد مِ سَ ظهَر لنا، املسيُح الكلمة بشخصه االهلي، حلَّ يف جَ 
  .األََبدْ  حياةِ 

  (   مزمور بني القراءات (شورا
. ، إليك  رب أرفع نفسي احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

والشماس:   نفسيالشعب  أرفع  رب  وال    *إليك   أْخَز،  فال  توكلُت  عليك  إهلي 
  .يائِ دَ أعْ  ِيبَ  تُ مُ شْ يَ 

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
ِه،  َد امسِْ جمَْ   وا للربِّ مُ دِّ ا، قَ زً عِ ا وَ دً جمَ   موا للربِّ دِّ هللا، قَ    أبناءَ   وا للربِّ مُ قدِّ الشماس:  

اءِ ِيف   وا للربِّ دُ جِ سْ إِ    بُّ َد، الرَّ عَ أرْ   دِ جْ املَ   ، إلهُ اهِ يَ على املِ   بِّ الرَّ   تُ وْ صَ   * هِ سِ دْ قُ    
.  *اءِ هَ لبَـ  بِّ الرَّ  تُ وْ ، صَ ةِ وَّ لقُ  بِّ الرَّ  تُ وْ . صَ ةِ رَ يْـ زِ الغَ   اهِ يَ ى املِ لَ عَ    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
َمِعَني َخْريَاْت  :  كَ دَ نْ عِ   احلياةِ   ينبوعَ   ألنَّ   )مارا دخال / ْبِعْيَذا ْدَقدِّيِشىْ بلحن  (   الشعب والشماس:

ِن  َوِميَناًء آِمًنا َأْعَدْدَت لََنا ِبِعَماِذَك أَيُّها املَِسيْح. َوِمْن   تـَْعِليِم الَظالِل الَباِطِل ِلْألَْو
تَـَنا َمْعرَِفًة أَألقانيم املَُمجََّدة، ِلآلِب َواإلْبِن َوالرُّوِح الُقْدِس   إلَْيَك أَعْدتَنا، َوَأْعطَيـْ

ُدَك أَْنَت الصَّاِلُح َولَْيَس َغريُْ  لتـَّْزِمِري َوالتَّْسبيِح، ُمنَجِّ ِ   . كَ اجلَْوَهِر اإلهلَِي، َوُمْنُذِئٍذ 
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

، الشعب والشماس:   َمَع الكاُروبِيم والسَّاُروفيم ُنْصِعُد املَْجَد الدَّاِئم ِإْكَراماً لَك َ َربُّ
قائلني: ُقدُّوٌس أَْنَت ُقدُّوٌس أَْنَت ُقدُّوٌس أَْنَت، الرَّبُّ أإلَلُه. َجَسَد املَِسيِح نـََتناَوُل 

يُعنا، َوَدمَ  ، َوُنْصِعُد املَْجَد هلل، قائلني: مجَِ َ   . َهلُِّلوَ ُه الثَِّمْني ِلَمْغِفَرِة اخلَطا
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

والشماس:   َيْدُخَل  الشعب  ان  فُأهِّل  الرباري،  يف  الُقْدَس  خيدم  الذي كان  يوحنان 
  .َهلُِّلوَ ُنْصِعُد املَْجَد هلل، قائلني:ألَحٍد. وَ ُقْدَس األْقَداِس، الذي مل يكْن مسموًحا  
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األحد الثالث من الدنح  
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ ، إنِشدوا لِلرَّبِّ نشيًدا َجديًدا احملتفل:
  . إنِشدوا لِلرَّبِّ نشيًدا َجديًداالشعب والشماس: 

  .فِإنَّه َصَنَع الَعجاِئب  احملتفل:
  . َصَنَع اَخلالَص بَِيِميِنِه َوِبِذراِعه الُقدُّوَسةالشعب والشماس:  

  .َكَشَف الرَّبُّ َخالَصهُ   احملتفل:
  .َكَشَف ِبرَّهُ   َأألَُممُ ِلُعيوِن  الشعب والشماس: 

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة، الشعب والشماس:     . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
ُر املَْخِفي ُمْنُذ اَألَزْل، َوُهَو َعَلى َعْرِشِه ُمْنُذ اَألَزْل:    )سهدى برخيىبلحن  (الشماس:   السِّ

الَبَشُر   فََأَخَذ  املَِسْيْح،  ِعَماِذ  يـَْوَم  َواَألْرِضيُّوَن  السََّماِويُّوَن  َعَرَفُه  اخلَاِلْق،  راَدِة 
ُروَن ُقْدِسيََّة إْكَراِم الثالوْث إلٌه َواِحدْ    .َواملَالِئَكُة، يـَُبشِّ

)  م   زمور بني القراءات (شورا
.  اءْ مَ اىل السَّ  يَّ دَ ُع يَ فَ أرْ   احملتفل:    َهلُِّلو َهلُِّلو

  .دْ بَ ْألَ  لِ يٌّ أَ : حَ ولُ أقُ وَ  *اءْ مَ اىل السَّ  أرفُع يديَّ الشعب والشماس: 
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
 ارِ هَ نَـ لْ لِ   ارُ هَ النـَّ   * اهْ دَ ت يَ عَ نَـ ا صَ مبَِ   ِربُ خيُْ   دُ لَ اجلَ وَ   . هللاِ   دِ جْ مبَِ   ثُ دِّ حتَُ   واتُ مَ السَّ الشماس:  

. *ُع َخَربَهُ يْ ٍل يُذِ يْ لَّ لِ  لُ يْ لَّ لا، وَ هُ رَ مْ أَ  نُ لِ يـُعْ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

والشماس:   ْبِرخيِْىْ بلحن  (الشعب  ِجًدا:  )َسْهِدْى  َوُمَسبٌَّح  َعِظيٌم  رََأى   الرَّبُّ  َعظيماً  ِسرًّا 
ُقدُّوٌس،  ُقدُّوٌس  َويـَْهِتُفون:  ُحيَْصْوْن،  ال  َمالِئَكًة  املَُقدَّْس،  املَْذَبح  َعلى  إَشْعَيا، 

  .، األْرُض َممُْلوَءٌة ِمْن َجمِْدِه، والسََّماُء ُمتَـَلفَِّحٌة بِبَـَهائِهِ ُقدُّوٌس الرَُّب اإللهُ 
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

والشماس:   وَ يْ وبِ الكارُ   وفِ لُ أُ   عَ مَ الشعب  : نيْ لِ ائِ قَ   رِ مِّ زَ نُـ   َهُلمُّوا م،  يْ وفِ ارُ السَّ   واتِ بُ رُ م 
ال أنت،  قدوٌس  قدوس  لِ ةُ املقدس  ذاتُ قدوس  ا، نَ تَـ بْـ هَ وَ   أَلَِّيت   أَلسََّماِويَّة  ةِ بَ هِ وْ مَ لْ . 

َ نَ بْـ ، هَ َتْسبيِحكَ   نْ عَ   ةٌ زَ اجِ ا عَ نَ تُـ نَـ سِ لْ أَ    . َهلُِّلوَ ،  قائلنيَ   ةِ كَ الئِ املَ   عَ مَ   كَ دَ جِّ منَُ   نْ أَ   بُّ  رَ ا 
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

والشماس:   الرَّ حُ بِّ سَ الشعب  سَ هِ سِ دْ قُ   ِيفْ   بَّ وا  جَ ِيف   وهُ حُ بِّ ،  ِلْلَمْوِهَبِة  .  هِ وتِ ربَُ جَ   دِ لَ  
تَـَنا، أَْلِسنَـتُـ   أَلَِّيت   أَلسََّماِويَّة َدَك َمَع  َتْسبيِحكَ َنا َعاِجَزٌة َعْن  َوَهبـْ َنا َ َربُّ َأْن ُمنَجِّ ، َهبـْ

  .َهلُِّلوَ املَالِئَكِة قائلَني، 
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األحد الرابع من الدنح 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  .َهلُِّلوَ  ِإهِتفوا لِلرَّبِّ  َأهَل اَألرِض َمجيًعا، احملتفل:
  . ِإهِتفوا لِلرَّبِّ  َأهَل اَألرِض َمجيًعاالشعب والشماس: 

  .َقدِّموا لِلرَّبِّ ِعزًَّة وَجمًدا احملتفل:
  . َقدِّموا لِلرَّبِّ َجمَْد إِمسهالشعب والشماس:  

رِه احملتفل:   .ِإِمحلوا َتقِدمًة وَتعاَلوا ِإىل ِد
  .ُأسُجدوا لِلرَّبِّ ِبزيَنٍة ُمَقدَّسةالشعب والشماس: 

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة، والُشعُ   الشعب والشماس:     . َهلُِّلوَ وَب 

:  احملتفل: . َهلُِّلو َهلُِّلو   ِإَهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
:    )الخو قارين بلحن (الشماس:   ِرُك الرَّبَّ ِيف ُكلِّ ِحْنيْ َ ُمَباَرٌك هللا، أْرَسَل َحبيَبْه، وَخلََّص  ُأ
  . ِجْنَسنا

  (   مزمور بني القراءات (شورا
. الرَّبُّ ِإلُه الُقوَّاِت؟  أَيـَُّهاَمن ِمثْـُلَك  احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

أَْنَت َقِويٌّ  َربُّ وَأمانـَُتَك    *الرَّبُّ ِإلُه الُقوَّاِت؟  أَيـَُّها َمن ِمثْـُلَك  الشعب والشماس:  
  .ِمْن َحْوِلكَ 

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:    لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
َعِلمُت َأنَّ الرَّبَّ    دْ قَ لَ   .ذٌ يْ ِإنَّه َلذِ فَ   هِ مسِْ وا إلِ زِفُ اِلح ِإعْ صَ   وا الرَّبَّ فإنَّهُ َسبِّحُ   الشماس:

َ وَ   يمٌ َعظِ   اَألْرضِ السََّمواِت وَ   َع ِيفْ اَء الرَّبُّ َصنَ ا شَ ُكلَّ مَ   *ِع اآلِهلَةِ يْ َق مجَِ  فـَوْ َأنَّ َسيَِّد
. *ارِ مَ ِع الغِ يْ مجَِ اِر وَ  الِبحَ ِيف    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
ملَاِء َقدََّس أَنـُْفَسنا، إْمسُُه ُقدُّوٌس َرِهيْب:    )سهِدى برِخيىبلحن  ( الشعب والشماس:   ِعَماُذَك 

ْنِذَهاٍل َواِقِفَني، ِمَقدُِّس الشُّعوَب بعماِذِه،  ِ َوَبشَّْر ِبِقَياَمِتَنا. يُوَحنَّا والرُّوَحانُِيوَن، 
  .عتماذه ِمْن َعْبِدِه، لُِيَحرَِّر ِجْنَس املَائِِتنيْ 

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
والشماس:    الذَّ ذَ يَ هِ الشعب  خمَُ نَ بَـ هَ وَ   أَلَِّيت ،  ةُ رَ افِ الغَ   ةُ حَ يْ بِ ا  فَ نَ صُ لِّ ا   انَ رَ دْ أَ   وَ حُ منَْ   اهَ بِ ا. 

وَ َ ادِ سَ جْ أَ  املَ نَ سِ فُ نْـ أَ   لَ ائِ ذَ رَ   وَ ةَ يَّ خفِ ا  وَ َ ادَ سَ جْ أَ   يَ قِّ نَـ نُـ .  مِ َ ارَ كَ فْ أَ     . اتِ ومَ صُ اخلُ   نَ  
  . َهلُِّلوَ ، قائلني: اقٍ فَ وِ وَ  ةٍ بَّ حَ نا مبَِ عُ يْـ مجَِ   هُ لُ اوَ نَ تَـ لنَـ فَ 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
والشماس:   اهلَِبُة  ذَ يَ هِ الشعب  ً   أَلَِّيت ا  َجمَّا َا.   نيَ ائِتِ املَ   أَيـَُّهاا  ُخُذوهَ   .تـَْغِفُر  ِ لتَـَتَطهَّروا 

 . َهلُِّلوَ ، قائلني: ا ِمبََحبٍَّة َوِوفَاقٍ ُعنَ يْـ َفلنَـتَـَناَولُه مجَِ 
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األحد اخلامس من الدنح 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

. اَبتَـَهَجْت،  ُهَوَذاوبَناُت يَـ  احملتفل:   ِإَهلُِّلو
  .ِإبـْتَـَهَجتْ  ُهَوَذاوبناُت يَـ الشعب والشماس:  

  . ِمن َأجِل َأْحكاِمَك  َربّ  احملتفل:
  . ألَنََّك أَنَت  َربُّ َعِليٌّ على اَألرِض ُكلِّهاالشعب والشماس:  

ا على اآلِهلَِة َمجيعَ ُمتَ  احملتفل:   . مهُ عاٍل ِجدًّ
  .ْنيَ ِغضِ ُمبْ  رِّ شَ لْ وا لِ نُ وْ  حمُِّيبِ الرَّبِّ كُ الشعب والشماس:  

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة،   لشعب والشماس:ا     . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

: ِإَهلُِّلو احملتفل:   . َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعناالشعب والشماس:    . لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
ُمباَرٌك الذي تَناَزَل، َوَخلََّص ِجْنَسنا، تـََباَرَك الرَّبُّ اِإلَلْه:    )الخو قارينن بلحن  (الشماس:  

    .ِبِشروِق جمَِيِئهِ 
  (   مزمور بني القراءات (شورا

. ، ُهَوَذاهللا معروف يف ي  احملتفل:  َهلُِّلو َهلُِّلو
  . وإمسُُه عظيم يف إسرائيل *ُهَوَذاهللا معروف يف يالشعب والشماس:  

  .َهلُِّلو َهلُِّلو  احملتفل:
، السَّالُم َمَعنا الشماس:     .لُِنَصلِّ

   



 

29 

  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
ِ ةِ ارَ نَّ كِ لْ ِ   بِّ رّ لْ وا لِ فُ زِ إعْ   الشماس: ِ ِتفُ إهْ   . مِ يْ نِ ِت الرتَْ وْ صَ وَ   ةِ ارَ نَّ كِ لْ ،  ِت  وْ صَ وَ   اقِ وَ بْـ ألَ وا 
ُ كَّ سَ ا وَ يَ نْـ الدُّ ، وَ هِ يْ ا فِ مَ وَ   رُ حْ ِدِر البَ هْ يَـ لِ . كِ لِ املَ  بِّ الرَّ  امَ أمَ  *الصُّورِ  . *اا   َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
َقُة أنِشدوا ِلْلّربِّ َنِشْيًدا َجِدْيًدا:    )مبارا دخالبلحن  ( الشعب والشماس:   َعَجًبا رََأِت اخلَِليـْ

َفَتَحْت، َويُوَحنَّاْن يـَْرَتِعْد، احلََمُل   اجلَِدْيَدْة، ِعَماًذا َجِدْيداً ِيفْ اُألْرُدن، السََّمَواْت إنـْ
ا ِإْبِينَ احلَِبْيْب الِذي ِبِه  احلَْي يـَْعَتِمْذ، َوألرُّوُح َحيُلُّ َعَلْيه. َواآلُب َخيِْتُم ِبَقْوِلِه: َهذَ 

  .ُسِرْرتُ 
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

رمنوا التسبيح  أَمُم، لذاك الذي بوافر رمحته أتى من الُعلى، الشعب والشماس:  
وبنعمته أْودََع يف كنيسِتِه ماِئَدَة املََلُكوْت، َممُْلوَءًة َحَياًة ونعماً. َجَسُدُه الثَِّمْنيْ َوَدُمُه  

ُخْذُه َونـُْغتَـَفْر ِبِه* َوَمَع ا َ َ إْبَن املَِلِك ِلَكْي  ْر  َكْأَس اَخلالِص، َأْعطَا لكاُروبِْيْم نـَُزمِّ
  .َهلُِّلوَ ِبَرتَانِْيَم الشُّْكِر، 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
والشماس:   مَ ِيت وَ إخْ الشعب  َولِيَمةً   عَ مسَِ   نْ ،  أَعدَّ  وَ احلَ   هِ نِ إلبْ   ِمبَِلٍك  عَ ضً وَ عِ بيب،    نِ ا 

  ثْ دُ حيَْ   ، ملَْ دْ يْ دِ جَ   يئشذا  ، هَ وهُ وُّ عُ دْ مَ   هِ بِ   مَ عَّ نَـ تَـ يَـ ، لِ ةً حَ يْ بِ ذَ ال  هُ إبنَ   من  لَ عَ ، جَ لِ آكِ املَ 
إذْ   نْ مِ   طُّ قَ   هُ لُ ثْـ مِ  جَ نَ بْ اإلِ   سِ رْ عُ بِ   قـَْبُل.  نُـ يْ وبِ الكارُ   عَ مَ وَ .  يـَُقدَّمْ   يُّ احلَ   هُ دَ سَ ،    رُ مِّ زَ م 
  .َهلُِّلوَ  ،رِ كْ الشُّ   مَ يْ انِ رتََ بِ 
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 عوث نينوى

  ܕͼͯͻ͔ͣͮ̈͗΅ͣܬ͕ 
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عوث نينوى إثنني 
  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 

رَاِعي أَنـُْفِسَنا الصَّاِلْح، ُمِعْنيْ َوُخمَلَِّص   راِعَي اسرائيَل، إْصِغ:    )ْمبَارَا ْدُخالبلحن  (الشماس:  
َئِتْك، َوَحتَْت ِظالِل   َ ِمبَِشيـْ ْم  الُكْل، َأْهِد لْشْكِر نـَُقدِّ ِ َميِْيِنْك. تـََقبَّْل ِمثَاَر ِشَفاِهَنا، 

، ِمْن َخَزائِِنَك الَعاِمَرْة. ً َنا َرْمحًَة َوَحَنا   َلْك، َهبـْ
  (   مزمور بني القراءات (شورا

.َوأَْنَت ِإلٌه رَِحْيٌم َرُؤوٌف   احملتفل:  َهلُِّلو َهلُِّلو
  . ِإْلَتِفْت ِإَيلَّ َواْرَمحِْين  *رَِحْيٌم َرُؤوفٌ َوأَْنَت ِإلٌه الشعب والشماس:  

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ

  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
  * اخلَاِطئنيْ طوَىب ِلَمْن ال َيِسُري على َمُشورَِة الِشّرِيرين، وال يـَتَـَوَقُف ِيف َطريِق  الشماس:  

. *وال َجيِْلُس ِيف َجمِْلِس السَّاِخريْن، َبْل ِيف َشريَعِة ِهللا َهواهُ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

إنَُّه زََمُن اَخلالِص، هللاُ ُمْعَتَصٌم لََنا َوِعزٌَّة:    )/ شليحى گواپشوحال بلحن  (الشعب والشماس:  
ْلنَـُتْب اىل  .فـَ َ َزِلَقاِت الَعاَملْ، لِنَـَناَل َمْغِفَرَة اخلَاطَا َ َوُمنـْ َ   ِهللا لِنَـْنُجو. ِمْن َخطا

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
والشماس:   ِيفْ رِ كُ أشْ الشعب  اإلبْ َأألَُممُ   أَيـَّتُـَها  ةِ سَ يْ نِ الكَ   ي  جَ نَ بَـ هَ وَ   ألَِّذي  نَ ،   هُ دَ سَ ا، 

  .َهلُِّلوَ ، هُ مَ دَ وَ 
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

 *وَ لُ لِّ هَ ، لْ الكُ  يِّ ُيحْ ى لِ لَّ ، جتََ لْ الكُ  نِ ي عَ فِ خْ املَ  وتُ الالهُ الشعب والشماس: 
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عوث نينوى ء  ثال
  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 

َ َربُّ َمَساَر الَبَشْر، ِألَنََّك َمتَْنُح  َمَساَر ُكّل الَبَشر:    )ْدُخالْمبَارَا  بلحن  (  الشماس: إلْيَك 
َئِة. َهُلمُّوا أَيـَُّها اَألْمواُت   خلَِطيـْ ِ املَْغِفَرَة ِلْلَجِميْع. ِبَزْوِفَك َتِضْيُئ، اَألْجَساَد املَُلوَّثَة 

َوتَـ  ُكم،  َ َخطَا ِمْن  َأِرْحيُوا  األثـَْقاَل،  أَلَِّيت  َحاِمِلي  اجلَْمَرُة  املَْذَبِح،  ِمَن   ً ُغْفَرا َناَوُلوا 
  َطهََّرت إَشْعَيا.

  (   مزمور بني القراءات (شورا
َ َربُّ َرْمحََتَك،  احملتفل: .أِرَ    َهلُِّلو َهلُِّلو

َ َربُّ َرْمحََتَك، َوَهْب لََنا َخالَصكَ الشعب والشماس:     هِ بِ   مُ لَّ كَ تَ ا يَـ مَ   عُ مسَْ أَ   إِين   . أِرَ 
لسَّالمِ ِألَنَّ الرَّبَّ يَتكَ  *ه لَ  اإلِ بُّ الرَّ   .لسَّالمِ ِلَشعِبهِ   ،َلُم 

.إِ َهلُِّلو  احملتفل:   َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ

  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
طُوَىب ِلَمْن ال َحيُْسُب َعَلْيِه    *َوَخِطيئَـُتُه ُسِرتَتْ طُوَىب ِلَمْن َمْعِصيَـُتُه ُغِفَرْت،  الشماس:  

.  *الرَّبُّ ِإْمثًا، َوال ِيف ُروِحِه ِخَداعٌ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

بَصالٍة َوَصْوٍم َوَنَدْم، طُوَىب ِلَمْن َمْعِصيَـُتُه ُغِفَرْت:    )بزو إيثاوبلحن  ( الشعب والشماس:  
. َ ِئٍب، املَُخلُِّص الرَُّحوْم، َوِبَرْمحَِتِه يـَْغِفُر اخلَطا   نـََتَضرَُّع اىل املَِسْيِح. ِألَنَُّه يـَْقَبُل ُكلَّ َ

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
ْبُح ِلْلَمَراِحِم  الشعب والشماس:    َنا،    أَلَِّيت السِّ تَـَنا   أَيـَُّهاأْرَسَلْتَك إليـْ َ َمْن َوَهبـْ املَِسْيُح 

  .َهلُِّلوَ َجَسَدَك َوَدَمَك، 
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

َ  نَ ال َتْدنُو الشعب والشماس:  ِم،  ِر اآلَ ،   أَيـَُّهاِمْن َجَسِد َوَدِم ُمَطهِّ َ خلَطا املَُلوَّثُوَن 
    * َهلُِّلوَ 
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عوث نينوى أربعاء 
 ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 

ْيَع الشُُّعوْب:    )بشليحى گوبلحن  (الشماس:   ِبَكَرازَِة النَِّيب، َوالصَّْوِم َجنَْت إْمسَُعوا َهذا َ مجَِ
َها َمالُك املَْوِت، فَالنَـْلَجْأ اىل اهلَْيَكِل، ِحبُْزٍن  َنوى، َوبَِتَضرَُّعاٍت َوَصَلواٍت، َبُطَل ِمنـْ نـَيـْ

نَـَنا، قـَْبَل فـََواِت اَألَواِن.َوِدُموِع التـَّْوبَِة، َوَنْطُلُب الرَّْمحََة     لُِتِعيـْ
  (   مزمور بني القراءات (شورا

َع َصْوَت َتَضرُِّعي تـََباَرَك الرَّبُّ   احملتفل:  . ، فـََقْد مسَِ   َهلُِّلو َهلُِّلو
َع َصْوتَ تـََباَرَك الرَّبُّ فـََقدْ الشعب والشماس:   وعَليه    َوتـُْرِسيالرَّبُّ ِعزَِّيتْ  *  َتَضرُِّعي   مسَِ

  .ْاَتَكَل قـَْليب 
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 

ُم َمَراٍق إلْيكَ الشماس:   ُم، َفِفي قـُُلوُ َ إذا َمرُّوا ِبَواِدَي البَـْلَساِن،    * طوَىب لِلَِّذيَن ِبَك ِعزَّ
لَربَكاتِ  ِ ُكورََة األْمطاِر تـَْغُمُرُهم  . *َجَعُلوا ِمْنُه يـََنابِْيَع، َوَ   َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

ُمْعَتَصٌم لََنا َوِعزٌَّة:    )بزو إيثاوبلحن  ( الشعب والشماس:   ا أمليناء واملَْلَجأ، َكِنْيَسُة  هللاُ  ا
يَـُهم ِبُقَوِة الصَِّلْيبِ    .املَِسْيِح، َوتـَْقَبُل اخلُطاَة كاملُْبِحرِْيَن ِيف الَبْحِر، َوتـَُنجِّ
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ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
َ رَبـََّنا طََلَبَة الَكِنيسِة املَُقدََّسة،  الشعب والشماس:   تـََتَضرَُّع اليَك ِمْن    أَلَِّيت ِإْسَتِجْب 

َجَسِدَك   لِتَـَناُوِل  َربُّ   َ ْلُه  َأهِّ لِْلَمْغِفَرِة،  ألتَّاِئُق  ِبَصِلْيِبَك،  املُْفَدى  َشْعِبَك  أْجِل 
َك، َوَحيَْمُدَك على َمْوَهَبِتَك، ُلوِهيـَّتُ َوتـَْرَضى ِبِه آ  :َوَدِمَك، َكْي َيُكوُن َمْسَكَن ِوقَاِركَ 

  . َهلُِّلوَ 
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

ِت ِجلَْمِعَنا السَّاِجُد آلُلوِهَيِتكَ الشعب والشماس:   َك، َوتـَْرَضى ِبِه آُلوِهيـَّتُ   :ِإْمَنِح املَُعوَ
  .َهلُِّلوَ َوَحيَْمُدَك على َمْوَهَبِتَك، 
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عوث نينوى واملعروف بيوم الشكر  - مخيس بعد 
  )مرميثا ( مزامري البداية 

َ يْ َرضَ  احملتفل:   .َهلُِّلوَ  ،َأرِضكَ  نْ  َربُّ عَ َت 
َ يْ َرضِ الشعب والشماس:    . ِضكَ َأرْ  نْ  َربُّ عَ َت 

  . وبَ ى يـَْعقُ َت َأْسرَ َرَددْ  احملتفل:
َمهُ رَفـَعْ الشعب والشماس:    . َت عن َشعِبَك آ

هُ  احملتفل:   . َسَرتَت َمجيَع َخطا
  .ِطكَ َت ُكلَّ ُسخْ َحبْ سَ الشعب والشماس:  

  . َهلُِّلوَ ، ِلَصْوِت َتَضرُِّعي ، فـََقْد مسَِعَ بُّ الرَّ  كَ ارَ بَ تَـ  احملتفل:
    .َهلُِّلوَ ،  ِعزَِّيت َوتـُْرِسي بُّ الرَّ الشعب والشماس: 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
نَـَوى، تـََرحَّْم  إيلَّ إلَتِفْت َوأْرَمحِْين:    )ال ِمتطَْلِمْنيْ بلحن  (  الشماس: َنا َوال اللُهمَّ َ راحْم نـَيـْ َعَليـْ

َبَك ِبَوْجِهَنا َحنُْن اخلُطاْة، فـََباَب َمْن َنْذَهْب َونـَْقرَْع   َنْك َعنَّا، فِإن أْوَصْدَت َ حتُِيْد َعيـْ
   راِمحََنا.

  (   مزمور بني القراءات (شورا
. هللا  َ  كَ تِ ئَ يْـ شِ مبَِ  لَ مَ عْ أَ  اَي أنْ َهوَ  احملتفل:    َهلُِّلو َهلُِّلو

  . يائِ شَ أحْ   مِ يْ مِ  صَ ِيف   كَ تَ عَ يْـ رِ شَ وَ *   هللا َ   كَ تِ ئَ يْـ شِ مبَِ   لَ مَ أعْ   اَي أنْ َهوَ الشعب والشماس:  
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
َ ِين محَْ رْ إِ   الشماس:   الً  ُغسْ ِين دْ . زِ يَ اصِ عَ ُح مَ مْ أُ   كَ اِمحِ رَ مَ   ةِ رَ ثْـ كَ بِ وَ   .كَ تِ محَْ رَ   بِ سَ  هللا ِحبَ  

  *ْنيْ حِ   لِّ كُ   ِيفْ   يَ امِ مَ أَ   ِيت ئَ يْـ طِ خَ ، وَ يَ اصِ عَ مبَِ  املٌِ  عَ إِين ، فَ ِين رْ هِّ  طَ ِيت ئَ يْـ طِ خَ   نْ مِ وَ  *يمثِْ إِ  نْ مِ 
 .   َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
 رُّب َأْحَباِر كهُنوتَِنا. أملسيُح    أْنَت كاِهٌن ِلْألََبْد:   )بثلميذاوبلحن  (الشعب والشماس:  

  ، يِن َواجلَزاِء، ِفداٌء خلَطا ً َألْجِلنا، َنْسألَك ُغفراَن الُذنُوِب، َيوَم الدِّ ِصْرَت قُر
  قاسيَت الصليَب خلالِصَنا.

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
َ رَبـََّنا طََلَبَة الَكِنيسِة االشعب والشماس:   ملَُقدََّسة، الِيت تـََتَضرَُّع اليَك ِمْن  ِإْسَتِجْب 

َجَسِدَك   لِتَـَناُوِل  َربُّ   َ ْلُه  َأهِّ لِْلَمْغِفَرِة،  ألتَّاِئُق  ِبَصِلْيِبَك،  املُْفَدى  َشْعِبَك  أْجِل 
َوَدِمَك، َكْي َيُكوُن َمْسَكَن ِوقَاِرَك: َوتـَْرَضى ِبِه آُلوِهيَِّتَك، َوَحيَْمُدَك على َمْوَهَبِتَك، 

  . َهلُِّلوَ 
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

ِت ِجلَْمِعَنا السَّاِجُد آلُلوِهَيِتكَ الشعب والشماس:   َك، َوتـَْرَضى ِبِه آُلوِهيـَّتَ   :ِإْمَنِح املَُعوَ
  .َهلُِّلوَ َوَحيَْمُدَك على َمْوَهَبِتَك، 
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األحد السادس من الدنح 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

 . َهلُِّلوَ ،  اَألرِض َخالَص ِإهلِنا  َأقاِصيَ فرَأت َمجيُع   احملتفل:
  .اَألرِض َخالَص ِإهلِنا   َأقاِصيَ فرَأت َمجيُع الشعب والشماس:  

  .ِإهِتفوا لِلرَّبِّ  َأهَل اَألرِض َمجيًعا احملتفل:
لتـَّْهليلالشعب والشماس:  لَعزف وِ ِ   . إنَدِفعوا 

لِكنَّارة احملتفل: ْنيمِ  ِإعزِفوا لِلرَّبِّ    . وَصوِت الرتَّ
ألَْبواق وَصوِت الصُّور  ماس:الشعب والش ِ   .َأماَم الرَّب املَِلك ِإهِتفوا 

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة،   الشعب والشماس:     . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
ايُّها املسيُح، منَك املَْوِهَبة لنا عظيمٌة  َأْعطَْيَت شعَبَك رايًَة:    )سهدى برخيىبلحن  (الشماس:  

َجمِْدَك   اىل  ْعَنا  َوتـَْرفـَ تـُْعطينا،  وَدُمَك  َأطَعْمَتنا،  َوَجَسُدَك  ُروَحَك،  الَبْستَـَنا  لعَماِذ 
    .السَّاِمي ِيف الُعلى

  (   مزمور بني القراءات (شورا
َناَء هللا،  احملتفل: َ أَبـْ ُموا ِلْلَربِّ  .َقدِّ   َهلُِّلو َهلُِّلو

َناَء هللالشعب والشماس:   َ أَبـْ ُموا لِْلَربِّ    . ُموا ِلْلرَِّب َجمًْدا َوِعًزاَقدِّ  * َقدِّ
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
  دْ ، قَ اؤونْ نَّ البَـ   هُ لَ ذَ رَ   ألَِّذي  رُ جَ . احلَ ِيل   تَ نْ ا كُ الصً خَ ، وَ ِين تَ بْـ بَـ حْ أَ   كَ ألنَّ أْمحَُدَك  الشماس:  

  حِ نَ مْ . إِ يهِ فِ   حْ رَ فْ نَـ وَ   جْ هِ تَ بْـ نَـ لْ ، فَـ بُّ الرَّ   هُ عَ نَـ صَ   ألَِّذي  مُ وْ اليَـ   وَ ا هُ ذَ هَ   * ةِ يَ اوِ الزَّ   أسَ رَ   ارَ صَ 
سْ   كَ ارَ بَ ، تَـ حْ نَ مْ إِ   بُّ  رَ َ   رَ صْ النَّ   حِ نَ مْ ، إِ حْ نَ مْ إِ   بُّ  رَ َ   الصَ اخلَ  .   * بِّ الرَّ   مِ اآليت    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
والشماس: ْدُخالبلحن  (  الشعب  نـَْفِسي:    )َمارَا  أْرَفُع  َربُّ   َ َمساَر  إليَك  َرْب  إليَك  

خلطيئْة. هلموا  ألَبَشْر، ألنََّك َمتَْنْح ألكل َمْغِفَرة. ِبَزْوِفَك ُتضيُئ، االجساَد   املَُلوَّثََة ِ
كم، وتناولوا غفرا من املذبح، اجلمرة اليت    حاملي األثقال، أرحيوا ثِْقَل خطا

  .َطهََّرت ِإَشْعَيا
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

  اءِ مَ  السَّ ِيف   ةُ كَ الئِ ، املَ ةٌ زَ اهِ جَ   ارِ رَ سْ األَ   ةِ طَ بْ غِ بِ   ةُ رَ امِ العَ   ةُ دَ ائِ ا املَ ذَ يَ هِ الشعب والشماس:  
وا  حيُْ رِ ، أَ الَ قَ األثْـ   يلامِ حَ   واتُ مْ األَ   أَيـَُّها  اآلنَ   *ةٍ بَ هْ رَ ا بِ وََ حيُِّ زَ يُـ   ةِ سَ يْ نِ  الكَ ِيف   ةُ نَ هَ الكَ وَ 

َ طَ خَ أثقال     : واولُ قُ وا وَ دُ أمحِْ وَ   حَ يْ سِ وا املَ حُ بِّ سَ ، وَ اةَ يَ وا احلَ نُ تَـ إقْـ وَ   رَ افِ وا الغَ لُ اوَ نَ م. تَـ كُ ا
  . َهلُِّلوَ 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
اآلَن . انَ سَ نْ جِ  صَ لَّ خَ وَ   اءَ جَ  هِ تِ بَّ حمََ   نْ مِ  ألَِّذيا،  نَ كُ لِ مَ  وعَ سُ يَ  رَ كُ شْ نَ لِ الشعب والشماس: 

أَ   أَيـَُّها األثـَْقاَل،  َحاِمُلوا  َوإقْـتَـُنوا    أثقالْحيُوا  زِ اَألْمواُت  الَغاِفَر  تـََناَوُلوا  ُكم.  َ َخطَا
ُدوا َوُقوُلوا   . َهلُِّلوَ  :احلََياَة، َوَسبُِّحوا املَِسْيَح َوأمحِْ
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األحد السابع من الدنح 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

بَِتٌة لن تـَتَـَزعزَع  احملتفل:   .  َهلُِّلوَ ، الّدنيا 
بَِتٌة لن تـَتَـَزعزَع الشعب والشماس:    .الّدنيا 

ْالسِتقامة احملتفل: ِ   . َيديُن الشُّعوَب 
  .لَِتفَرِح السَّمواُت وتَبَتِهِج اَألْرضالشعب والشماس: 

  . لَِيهِدر الَبحرُ وما فيه احملتفل:
  . كلُّ ما فيهاو تَبَتِهِج احلُقوُل الشعب والشماس: 

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة،   الشعب والشماس:     . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
:  )قارينن الخو  بلحن  (الشماس:   ِحْنيْ ِيف ُكلِّ  الرَّبَّ  ِرُك  َ ِجْنَس   ُأ َأْشَرَك،  الَِّذي  ُمباَرٌك 

ْسَرارِِه املَُقدََّسة    .أملَائِِتْني، 
  (   مزمور بني القراءات (شورا

. لَِيْخَز َمجيُع ُعبَّاِد املَْنُحوِت   احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
ن. لَِيْخَز َمجيُع الشعب والشماس:  َألو ِ   ُعبَّاِد املَْنُحوِت املُفَتِخريَن 

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
َ ي الرَّ حِ بِّ سَ   الشماس: َ حِ دَ أمْ ، وَ َأألَُممُ   عَ يْ  مجَِ بَّ  ا نَ يْـ لَ َتُه عَ محَْ رَ   ألنَّ   * وبِ عُ  مجيَع الشُ يِه 

. *أبًدا  مٌ ِصْدَق الرَّبِّ قائِ ٌة، وَ مَ يْ ظِ عَ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

ْيَع الشُُّعوْب:    )حنا دپثيحبلحن  (الشعب والشماس:    َ مجَِ راً ِجبَْمَرْة، قـَبَّْل  إْمسَُعوا َهذا 
ِشَفاْه،   َحتَْرتِْق  َوَملْ  َتُصوْن  إَشْعَيا،   ، املَائِِتْنيْ يـَتَـَناَوُل  ُخبٍز  ِيفْ  رًا  َ ُذنُوبَْه،  َوُغِفَرْت 
ْمُهم   . أْجَساْدُهم، َوُحتِْرْق آ

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
،  هُ لُ اوَ نَ تَـ نَـ   ةٍ بَّ حمََ وَ   ةٍ دَ عْ رَ وَ   ةٍ بَ هْ رَ ، بِ حِ يْ سِ املَ   مِ دَ وَ   دِ سَ جَ   نْ مِ ا  نَ لُّ كُ   بْ رتَِ قْ نَـ لِ الشعب والشماس:   

ها املالك، حمت    هلَ وَ َ   أَلَِّيت   ةُ رَ مْ اجلَ وَ ا،  يَ عْ شَ ِإل ِسرَّا  تراءى  كان قد    ذْ إِ ح.  بُّ سَ نُ وَ  ا
مه اخلُ ج عنست  هِ اليْ   *آ وَ طَ ل  ِإل جُ سْ نَ لْ ى،  قائلني:   نُ حنَْ وَ   نيَ يِّ اوِ مَ السَّ   عَ مَ   هِ تِ يَّ وهِ لُ د 

  .َهلُِّلوَ ي، فِ اخلَ  هللاُ  ُقدُّوٌس أَْنَت،  ُقدُّوٌس أَْنَت، ُقدُّوٌس أَْنَت،
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

الذي ا  نَ كُ لِ مَ   وعُ سُ يَ   .رِّ  السِّ ِيف   اءُ يَ بِ نْ األَ   هُ رَ ظَ تَ نْـ إِ   ألَِّذي  اءُ جَ الرَّ   وَ ذا هُ هَ الشعب والشماس:  
اخلَُطى،    *دَ ؤُ ادَ   تِ يْ بَـ   نْ مِ   هِ تِ بَّ حمََ   نْ مِ ظهر   ِل  نُعجِّ َمَع الْيِه  ِإلُلوِهيَِّتِه  َوْلَنْسُجد 

أَْنَت،  ُقدُّوٌس  قائلني:  َوَحنُْن  أَْنَت،  السََّماِويَِّني  أَْنَت،   ُقدُّوٌس  اخلَِفي،   ُقدُّوٌس  هللاُ 
  . َهلُِّلوَ 
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األحد الثامن من الدنح  
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

 .َهلُِّلوَ ، األَْبرارأشَرَق النوُر على  احملتفل:
  .أشَرَق النوُر على األَْبرارالشعب والشماس: 

  . والَفَرُح على ُمسَتقيمي الُقلوب احملتفل:
لربالشعب والشماس:    .افرحوا 

لرَّبِّ افَرحوا أَيـَُّها احملتفل: ِ   .األَْبراُر 
  .وِبذِكرِه الُقدُّوِس َأشيدواالشعب والشماس:  

لِربِّ، احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة،   الشعب والشماس:     . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َ  بلحن  (الشماس:   ْيَع الشُُّعوِب:    )َدپِْثْيحْ َحنَّا اجلَّْمَرُة ْالَِّيت َأْعطاَها، ْاْلَمالْك  إْمسَُعوا َهَذا َ مجَِ

ُروا  ُشعوْب، ِذنُوَب   ألْسَراِر املُْحِييَّْة َطهِّ ُبُه.  ْإلَشْعيا َقدََّسْت َجَسَدُه، َوُغِفَر َذنـْ
  . أْجَسادُِكم َونـُُفوَسُكمْ 

  (   مزمور بني القراءات (شورا
. ، كَ الحَ صَ  مَ ظَ عْ ا أَ مَ  بُّ  رَ  احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

 ْنيَ مِ صِ تَ عْ مُ لْ لِ َك. وَ لَ   ْنيَ قِ تَّ مُ لْ َتُه لِ رْ إدَّخَ   *كَ الحَ صَ   مَ ظَ عْ ا أَ مَ   بُّ  رَ َ الشعب والشماس:  
  .م آدَ ِين بِ  اهَ ، جتَُ هُ تَ لْ عَ جَ  كَ بِ 

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
  قُّ واحلَ   الِربُّ ، وَ هِ لِ وْ حَ   نْ مِ   مُ يْ والغَ   امُ مَ ألغَ   *اجلُُزُر الكثريةُ   جُ هِ تَ بْـ تَـ لْ َك فَـ لَ مَ   بُّ ألرَّ   الشماس:

. *هِ شِ رْ عَ  ةُ دَ قاعِ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

رََجاُؤَ    أْنَت أَيـَُّها الرَّبُّ ُمْنُذ ِصَباَي ُمْعَتَمِدي:  )بـَْورَا ْمِشْيَحابلحن  (الشعب والشماس:  
، َبْل ِألنَّك   َ َربّْ َ رَبـََّنا َحيُثـَُّنا َعَلى طََلِب املَْغِفَرِة ِمْنَك، لَْيَس ِألَنـََّنا َأْهال َهلَا  ِبَك 

، ِمبََراِمحَِك الَواِفَرة، ِلَمْن َيْدُعوكْ  ً   . ُتَربُِّر َجمَّا
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

والشماس:   ََْج  الشعب  َأ الذِّي  املَسيح،  َجَسِد  ِبَذبِيَحِة  لَِنْحَتِفَل  يًعا،  مجَِ َهُلمُّوا 
رُّ الذِّي    *املَالِئَكَة يـَْوَم َمْوِلِدِه. َوفـَرََّح اَألْرِضيَِّني، بُِبْشَرى َخالِصَنا َهذا ُهَو السِّ

السََّماِويِّني َمَع اَألْرِضيِّني. َوِبذَ  َمَنا.  َجتَلَّى، َوِبَصِليِبِه َصاَحلَ  بِْيَحِة َجَسِدِه َغَفَر آ
  : فَالنُـَزمِّر َلُه َمَع الُقوَّاِت السََّماِويَّة قائلنيْ   : َوْعَلْيِه فـَْلُنِحّب ُكلُّنا َسِويًَّة َجَسَدُه ِبَزْهوٍ 

  . َهلُِّلوَ 
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

ْلنُـَهلِّْل ِلِإلْبِن َمَع  الشعب والشماس:   الرُّوَحانِيني، الذي َأَحلَّ الَسالَم ِيف الُعَلى َكَما فـَ
  .َهلُِّلوَ  :فَالنُـَزمِّر َلُه َمَع الُقوَّاِت السََّماِويَّة قائلنيْ  :ِيف اَألْعَماقِ 
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 ن الصوم زم

 ͔ ܕܨܘ ͔΄ͣ͘Β  
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  األحد األول من الصوم 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  .َهلُِّلوَ ، املَِلُك أَعظُِّمكَ  ِإهلي  احملتفل:
  . ِإهلي املَِلُك أَعظُِّمكَ الشعب والشماس:  

ِرُك ْاَمسكَ الكااهن:     . وأََبَد الدُّهوِر ُأ
رُِككَ الشعب والشماس:     . يف ُكلِّ َيوم ُأ

  .وأَبَد الدُّهوِر ُأَسبُِّح ْاَمسكَ  احملتفل:
  .وُمسَبٌح ِجداً الرَّبُّ َعظيٌم الشعب والشماس: 

َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن إ احملتفل:   . َهلُِّلوَ ، َن يـَتـَُّقونَهُ ألَِّذيمنَّ
    .َهلُِّلوَ ، َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتهُ ألَِّذي َعِن   الشعب والشماس:

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َ بلحن  (الشماس:   َهُلمِّي أَيـَّتُـَها َأألَُمُم املُْفَتَداُة  َهُلمُّوا إْمسَُعوا َ َمْن يـَتـَُّقوَن َهللا:    )آالَها ْمَرْمحَا

ََملََّ ِمْن َأْجِلَنا.   َوبِنَـَقاٍء َوَصَفاٍء َوَقَداَسٍة،  لصَِّلْيِب، َُْخُذ َجَسَد َوَدَم املَِسْيِح ألَِّذي 
َ َوأنـُْفَسَنا، َكْي ال َيُكوُن َدَنٌس ِيف ِخْدَمِتَنا، َونَُداُن َأَماَم َمْنَربِ املَِسْيِح.    نـَُزيُِّن َأْجَساَد

  (   مزمور بني القراءات (شورا
. َهلُِّلو ، ةُ اآلهلَِ  هُ إلَ  بُّ الرَّ   مَ لَّ كَ تَ   احملتفل:    َهلُِّلو

اىل   سِ مْ الشَّ   قِ رِ شْ مَ   نْ مِ   ضَ رْ األَ ا  عَ دَ وَ   *َتَكلََّم الرَّبُّ إَلُه اآلِهلَةُ الشعب والشماس:  
  .اَِ رِ غْ مَ 

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
 مَ بُّ أألَّ حيُِ ، وَ اةَ يَ ى احلَ وَ هْ يَـ   ألَِّذيا  ذَ   نْ مَ   .البَـُنوُن َوِيلَ اْسَتِمُعوا  أَيـَُّها   َهُلمُّوا  الشماس:

 بِ انِ . جَ كَ يْ تَـ فَ شَ   شِّ الغِ   المِ كَ   نْ مِ ، وَ كَ انَ سَ لِ   نْ صُ   رِّ الشَ   نَ مِ   *اتريَْ ا اخلَ يهَ ى فِ ريََ لِ 
. *هِ إليْ   عَ اسْ وَ  المَ السَّ  غِ تَ أبْـ ، وَ ْريَ اخلَ  عِ نَ أصْ وَ  رَّ الشَ    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
والشماس:   َختْطَأوا:  )َرْب ُكوْمِرىبلحن  (الشعب  َوال  ملَِسيِح،    إْرَتِعُدوا  املؤمنون  أيها 

خلطأة والكفار، ألال يبطل إْميَاَنُكُم، َوَمْعُموِذيـََتُكُم، ِبَعاَداٍت   إحرتسوا االختالط 
ُهم، ُمْفِسُدوا النَـْفِس واَجلَسدْ    .َتْكَسُبوَن ِمنـْ

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
 ِيل اوَ نَ تَـ وَ   َأألَُممُ   أَيـَّتُـَها  َهُلمِّي  .انَ صُ لِّ خمَُ   يحُ سِ دَّ لنا املَ عَ أَ   ةً يَّ وحِ رُ   ةً دَ ائِ مَ الشعب والشماس:  

َوْلَنْسُجَد لآلِب    *  َويـَتَـَناَوَلُه ِبَرْهَبٍة َوَحمَبَّةهُ نْ مِ   بَ رتَِ قْ يَـ   نْ مَ لِ   املُْغِينَ   نِ أإلبْ   مَ دَ وَ   دَ سَ جَ 
    . َهلُِّلوَ واإلْبِن والُروِح الُقْدِس، قائِلَني: 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
َمَنا  َهُلمُّواالشعب والشماس:   َوْلَنْسُجَد لآلِب    *نـَتَـَزيََّن ُروَحانِيَّا، ِبَصْوٍم طاِهٍر يـُنَـقِّي آ

    . َهلُِّلوَ واإلْبِن والُروِح الُقْدِس، قائِلَني: 
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    الثاين من الصوم االحد
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  .َهلُِّلوَ ، َسبِّحي الرَّبَّ  نـَْفسي احملتفل:
  .َسبِّحي الرَّبَّ  نـَْفسيالشعب والشماس:  

  . ُأَسبُِّح الرَّبَّ طوَل َحيايت احملتفل:
  .ما ُدمُت َحبًّا َأعِزُف ِإلهليالشعب والشماس:  

  .ال تَتِكلوا على الُعَظماء  احملتفل:
  .ال َخالَص ِعنَده ألَِّذيوال على ْابِن آَدَم الشعب والشماس:  

َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن  احملتفل:   . َهلُِّلوَ َن يـَتـَُّقونَُه، ألَِّذيإمنَّ
    .َهلُِّلوَ َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتُه، ألَِّذي َعِن الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  دقنِكى) ترتيلة قدس االقداس (عونيثا 
:    )نِْتطَيـَّوْ بلحن  (الشماس:   َ َربِّ َ فـََعَلْيَك ِإتََّكْلُت  َ رَبَّنا  َأمَّا َأ رََجاُؤ ألَِّذي ِمبََراِمحَِك 

 ، ً ََُب َجمَّا ، َبْل ِألَنََّك  ُعنا اْن َنْسأََلَك الُغْفَراْن. لَْيَس ِألَنـََّنا َأْهًال َلُه  َربُّ ُيَشجِّ
    ِمْن فـَْيِض َمَراِحِم نِْعَمِتَك. ِلَمْن َيْطُلُب 

  (   مزمور بني القراءات (شورا
.يـَْهَوى احلََياَة  ألَِّذيَمْن َذا  احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

ِم ِلَريَى ِفيَها اَخلْريَات *يـَْهَوى احلََياةَ  ألَِّذيَمْن َذا الشعب والشماس:     .َوحيُِبُّ أألَّ
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
! كثريوَن القاِئموَن عَ   الشماس: ، ما أكثـََر ُمضاِيقيَّ . َكثريوَن يَقولوَن يفَّ: ال  َربِّ َليَّ

ِِهلِهِ  ، ِإنََّك تـُرْ وَ   *َخالَص َلُه  ي. ُصراًخا  سِ أْ رَ   اءَ رَ وَ   يَ ِإنََّك َجمْدِ   ،ٌس ِيلْ أَنَت  َربِّ
.  *ُبِين يْـ جيُِ  ِسهِ َجَبِل ُقدْ  ِمنْ وَ   ُرخُ إىل الرَّبِّ َأصْ    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
ُعْوْهَدانِْه َدَحشَّاْخ يـَقِّْريَاَْْيِلْني  بلحن  (الشعب والشماس:   ِسرُّ    َ ِإهلََِي املَِلُك ُأَعظُِّمَك:  )ِدْإحتِْْذ/ بـْ

ُر، َوالَعاَملُ ِبِه يـَتَـَقدَّْس. ملَِسيِح َمِلًكا نـَُبشِّ ِ َتِهُج،  َ تـَبـْ ُد، وَُكلُّ الَربَا   الَصِليِب ُمنَجِّ
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

والشماس:   جَ نَ تَـ بْـ هَ وَ   ألَِّذيُن  بْ أإلِ   أَيـَُّهاالشعب  إِ كَ مَ دَ وَ   كَ دَ سَ ا  احلَ نَ حْ نَ مْ ،    ِيف   اةَ يَ ا 
  . َهلُِّلوَ   : كَ وتِ كُ لَ مَ 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
ِم،    ألَِّذيِيف َهذا اليَـْوِم اَألوَّْل،  الشعب والشماس:   َّ َُْخَذ َجَسَد   َهُلمُّواُهَو ِبْكُر أَأل

    .َوَدَم ِبْكُر اِإلُلوِهيَّةِ 
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  االحد الثالث من الصوم 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  .َهلُِّلوَ  فالَعْزُف ِإلهلِنا َيطيب. َسبِّحوا الرَّبَّ  احملتفل:
  .فالَعْزُف ِإلهلِنا َيطيب  َسبِّحوا الرَّبَّ الشعب والشماس:  

  . والتَّسبيُح َله يـََلذُّ وِبه يَليق احملتفل:
  . الرَّبُّ يـَْبين أوَرَشليمالشعب والشماس: 

  .وَجيمُع املَنِفيَِّني ِمن ِإْسرائيل احملتفل:
  .وُيَضَمُد ِجراَحهم فِإنَّه يَثين ُمنَكسِري الُقلوب  الشعب والشماس:

َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن  احملتفل:   . َهلُِّلوَ َن يـَتـَُّقونَُه، ألَِّذيإمنَّ
    .َهلُِّلوَ َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتُه، ألَِّذي َعِن   الشعب والشماس:

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َ َدپِْثْيحْ بلحن  (الشماس:   َِْيت َيوَم الديِن، ُجيَاِزْي   آٍت لَِيِدْيَن األْرَض:  )َحنَّا ُن احلَّق،  َّ ألَد

حلَقِّ َحيُْكْم، يُريُد لنا احلَياَة احلَقَّةْ  ٌن َعاِدٌل  َّ   .كلَّ ْقوٍل َوِفْعٍل. َد
  (   مزمور بني القراءات (شورا

.  هلِل أَْنِشِدي ِلْلسَّيِِّد َأْعِزِيف،  َمماِلَك اَألرضِ  احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
والشماس:   اَألرْ الشعب  َمماِلَك  أَنْ   هلِل  ِللْ ِشدِ ِض  أَ ي  َعَلى   *ِزِيف عْ سَّيِِّد  لِْلَراِكِب 

  .السََّماَواتِ 
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
   



 

49 

  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
ِْين   الشماس: ، ال تـَُوخبِّ ِ َربِّ ْبِين  ُسخْ ِيف  وَ يف َغضِبَك،  َ َمحِْين . ِإرْ ِطَك ال تـَُؤدِّ    َربُّ  

َة ِيلَ فَ  َ ِفِين ْاشْ وَ   ال قـُوَّ ا.  ريًْ َكثِ   َطَرَبتْ َي ْاضْ نـَْفسِ . وَ َزَعتْ تـََزعْ   دْ قَ   يَ امِ ِإنَّ ِعظَ فَ   * َربُّ  
َ أَنْ وَ  َ  َمَىت ِإَىل فَ    َربُّ َت  .   *ِتَك َخلِّْصِين ِل َرمحَْ جْ ِألَ وَ   يَ جِّ نـَْفسِ نَ وَ    َربُّ ؟ ُعْد    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
ميَُجَُّد، واِحٌد ُهَو هللاُ، ألَِّذي    :هِ سِ دْ  قُ ِيف   وا هللاَ حُ بِّ سَ   )َما َدْمشَْعَننْ بلحن  (الشعب والشماس:  

   .ِيف السََّماِء َواَألْرِض. اآلُب واِإلْبُن والُروُح الُقْدسُ 
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

والشماس:    لِ َأألَُممُ   أَيـَّتُـَهاي  لِ لِّ هَ الشعب  م  تُ مْ عَّ نَـ تَـ   هِ دِ سَ ِجبَ   ألَِّذيا،  نَ صِ لِّ خمَُ   يحِ سِ مَ لْ ، 
  َهلُِّلوَ . هُ امَ مَ أَ 

ِتى) تكملة ترتيلة  ن (عونيثا ْدومي    القر
والشماس:   َوَقْد الشعب  َمِك.  آ ُغِفَرْت   ً َجمَّا الَّيت  أَْلِنْعَمَة  َأألَُمُم  أَيـَّتُـَها  ُأْشُكِري 

َشارَْكِت ِيف اَألْسَراِر املَُمجََّدِة ِمَن الرُّوَحانِيَِّني* ِيف اِإلْبِن الضَّال ُشبِّْهَنا، َوبـََعْوَدتِِه  
بِْيَحِة اِإلهلِيَّة. لذَّ تَـَهَج أَبُوُه، َهلِّمُّوا أيـَُّها الَتائُِبوَن َوتـَنَـعَُّموا    . َهلُِّلوَ  ِإبـْ
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  االحد الرابع من الصوم 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

اَء َجمِد َجالِلَك. احملتفل: َمَُّل يف َ . َأ  َهلُِّلوَ
اَء َجمِد َجالِلكَ الشعب والشماس:  َمَُّل يف َ   .َأ

  .ويف َأمِر َعجائِِبكَ احملتفل: 
  .يـََتكَلموَن ِبِعزَِّة َخماِوِفكَ الشعب والشماس: 

  .وُأَحدُِّث بَعظاِئِمكَ احملتفل: 
  . ِبذِْكِر َوفَرِة َصالِحَك يُفيضونالشعب والشماس: 

َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن  احملتفل:   . َهلُِّلوَ َن يـَتـَُّقونَُه، ألَِّذيإمنَّ
    .َهلُِّلوَ َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتُه، ألَِّذي َعِن   الشعب والشماس:

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  دقنِكى) ترتيلة قدس االقداس (عونيثا 
َيْذ ْشالَمابلحن  (الشماس:   ُس اَألْرَض َعَلى َقواِعِدَها:    )بـْ ِبَقْوِلِه تعاَىل َخَلَق الَكْوَن، أملَُؤسِّ

إىل   ُه  َشدَّ وَُكلُُّه  ْهُن.  الذِّ يَراُه  َوآَخُر  الَعْنيُ،  َتراُه  ِمْنُه  بـَْعٌض  بِِنْعَمِتِه،  ِفيِه  لنَـْعرَِفُه 
  يـََراُه ِفْيِه. اإلْنَساِن، َحبًّا ِبِه 

  (   مزمور بني القراءات (شورا
ًعا فـََفِسُدوا  احملتفل: يـْ . َقْد ِإْرَتدُّوا مجَِ   َهلُِّلو َهلُِّلو

والشماس:   فـََفِسُدواالشعب  ًعا  يـْ مجَِ ِإْرَتدُّوا  َيصْ   *َقْد  َمْن  َوال َولَْيَس  الصَّاِحلَاِت  َنُع 
  .َواِحد
.َهلُِّلو  احملتفل:   َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
ْاعْ بِ   الشماس: ِإهلَِ   أَيـَُّهاُت  َتَصمْ َك  ُيالِحقُ ألَِّذيْ ِع  يْ مجَِ   ِمنْ فَ   يَ الرَّبُّ  َخلِّْصين وَنِين َن   

الرَّبُّ    أَيـَُّها  *ِقذٌ ِطُف وال ُمنْ خيَْ   ألَِّذي  وَ َرتَِس كاَألَسِد نـَْفسي. هُ . لَِئالَّ يـَفْ أَْنِقْذِين وَ 
ِإنْ ِإهلِ  قَ ُكنْ   ي،  ذَ َصنَـعْ   دْ ُت  ِيف كَ   َأوْ   كَ لِ ُت  لشرِّ اَن  ِ َأو كافأُت  ظُْلٌم.    َمنْ    َكفَّيَّ 
.  *ُت على ُمضاِيٍق ظاملٍِ َقيْ أَبْـ َسَن ِإَيلَّ وَ َأحْ    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
َمْوِهَبُة احلََياِة اجلَِديَدِة ممنوحة َأْعطَْيَت ُمتَِّقيَك رَايًَة:    )نِْتطَيَّاوْ بلحن  ( الشعب والشماس:  

َن األْقَدْس ِبِه   ملَْوِت الروحي، يـَتَـَناَوْل هذا القر يف املقدس الرُّوحي فاملصاُب. 
  الشَّْيطَاُن َخْصُمنا املَاِكْر. َخيَْزى 

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
ُقوا اىل َجَسِدَك َوَدِمَك الَغاِفرْ الشعب والشماس:  َ   . َهلُِّلوَ  . أألنِْبَياُء َواِملُلوُك 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
وا  رُ كُ شْ إِ .  هِ ليْ إ   قَ َ   ألَِّذي  اءِ املَ   ينل شرب  ملَْ ، وَ بَ لَ طَ وَ   دُ ؤُ ا دَ   قَ َ الشعب والشماس:  

    . َهلُِّلوَ . يحِ سِ املَ   سَ أْ كَ   بِ رْ شُ لِ  مُ تُ لْ هِّ أُ  نْ  مَ َ  مُ تُ نْـ أَ 
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  االحد اخلامس من الصوم 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  .َهلُِّلوَ طوىب ِلَمن ِإلُه يَعقوَب ُنصَرتُه،  احملتفل:
  . ِإلُه يَعقوَب ُنصَرتُهطوىب ِلَمن الشعب والشماس:  

  .يف الرَّبِّ ِإهلِه رجاؤه احملتفل:
  .صانع السََّمواِت واَألرضِ الشعب والشماس:  

  . والَبْحِر كلِّ ما فيها احملتفل:
  . حاِفِظ احلَقِّ ِلألََبدالشعب والشماس:  

َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن  احملتفل:   . َهلُِّلوَ َن يـَتـَُّقونَُه، ألَِّذيإمنَّ
    .َهلُِّلوَ َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتُه، ألَِّذي َعِن الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
ُمْعَتَصٌم لََنا َوِعزٌَّة:    )زو إيثاوبلحن  (الشماس:   ُهَوَذا جاَء زََمُن اَخلالِص لِنَـْلَتِجأ اىل  أهللُ 

نـََناَل  ، َكْي  الَعاملَِ َهَذا  ِيف  َناَها  ِإْرَتَكبـْ أَلَِّيت  ِت،  َوالزَّالَّ  َ اخلَطَا ِمَن  َوْلنَـَتَخلَّْص  هللا، 
. َ   َمْغِفَرَة اخلَطَا

  (   مزمور بني القراءات (شورا
ْيُع ُمُلوِك اَألْرِض َحيَْمُدوَنَك،  َ  احملتفل: . َربُّ مجَِ   َهلُِّلو َهلُِّلو

والشماس:   َحيَْمُدوَنكَ الشعب  اَألْرِض  ُمُلوِك  ْيُع  مجَِ َربُّ  َأْقواَل   *َ  َيْسَمُعوَن  ِحْنيَ 
  . َفِمكَ 
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
احلَْمِد،   ْهرٍ ِبطُ   الشماس: َصْوَت  َع  ِألُمسِْ  ، َربُّ  َ ُأَطوُِّف  َوِمبَْذحبََِك  َيَديَّ،  َأْغِسُل 

َ َربُّ َمجَاَل بـَْيِتَك، َوَمَقاَم ُسْكَىن َجمِْدَك. ال   *َوُأَحدَِّث ِجبَِميِع َعَجائِِبكَ  َأْحبَـْبُت 
َماِء َحَياِيت َجتَْمْع َمَع اخلَ  . *اِطئَني نـَْفِسي، َوال َمَع رِجاِل الدِّ   َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
َ َدپِْثيحْ بلحن  ( الشعب والشماس:   ،  ِلْألََبِد َحنَْمُدَك:    )َحنَّا ِجْنَسَنا الَبَشِري، َيْشُكُرَك َ َربُّ

ْلتَـَنا ِحبََناِنَك. َوَمَع اجلُُموِع الرُّوَحانِيَِّة نـَُقدُِّس ِإلِْكَراِمَك،  َعلى أْهلَِبِة الَعِظيَمِة   أَلَِّيت َأهَّ
تَـتَـَنا.  َُْخُذ َجَسَدَك ُحمْيِّْي ِميـْ   َو

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
َنا الشعب والشماس:     .َهلُِّلوَ  َجَسَدُه.ِيف الَكِنيَسِة املَُقدََّسِة، َنْشُكُر املَسِيَح ُمْعِطيـْ

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
والشماس:   فَ اةِ يَ احلَ   لَ محََ   بُ عْ الشَّ   حَ بَ ذَ الشعب  خَ تْ مَ عَّ نَـ تَـ وَ   َأألَُممُ   تِ اءَ جَ ،  وا  فُ طَ ، 

  .َهلُِّلوَ  .مُ يْ عِ نَّ ا النَ لَ وَ   ةُ ونَ نُ يْـ الدَّ  ُهمُ لَ ا، فَـ نَ نِ يُ عْ أَ  امَ مَ وا أَ بُ لَ صَ وا وَ لُ تَـ قَـ وَ 
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  االحد السادس من الصوم 
  تذكار مار ميخائيل, رفيق املالئكة

  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 
  . َهلُِّلوَ  وشديُد الُقوَّة. ِإهلُنا َعظيمٌ  احملتفل:

  .وشديُد الُقوَّة  ِإهلُنا َعظيمٌ الشعب والشماس: 
  .وال ِقياَس إلْدراِكه احملتفل:

  . الرَّبُّ يؤيُد الُوَضعاءالشعب والشماس: 
  .ويُِذلُّ اَألْشراَر حىتًّ اَألرض احملتفل:

  . غنوا ِللرَّبِّ حاِمدينالشعب والشماس:  
َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن  احملتفل:   . َهلُِّلوَ َن يـَتـَُّقونَُه، ألَِّذيإمنَّ

    .َهلُِّلوَ َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتُه، ألَِّذي َعِن   الشعب والشماس:
.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ
  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 

َثْحَلْن َماَرنْ بلحن  (الشماس:   للَعَمِل ِيف َكْرِمَك رَبـََّنا  ِيف املََساِء والصََّباِح َوِعْنَد الَظِهْريَِة:    )پـْ
ْلَنا، وأْعِطَنا فـَْهَم كتاِبَك املَُقدَّْس. زَْيَت َمَصابِْيِحَنا، ال ِمْثَل اجلَاِهالِت، َعرِْيُسنا   َأهِّ

  أْدِخْلَنا ِخْدَرَك.
  (   مزمور بني القراءات (شورا

.، إلبـَْراِهْيَم َعْبِدهِ  ذََكَر َكِلَمَتُه الُقدُّوَسةألَنَُّه  احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
والشماس:   َعْبِدهِ الشعب  إلبـَْراِهْيَم  الُقدُّوَسة،  ذََكَر َكِلَمَتُه  َشْعَبُه    *ألَنَُّه  َوَأْخَرَج 

لتَـْهِليلِ  ِ بِْتَهاْج، َوُخمَْتارِيِه  ِ .  
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
  غْ لُ بْـ تَـ . لِ كَ امَ مَ أَ   لِ يْ لَّ  الْ  ِيف َ أَ ُت وَ خْ رَ صَ   ارِ هَ  النـَّ ي، ِيف الصِ خَ   إلهُ   بُ الرَّ   أَيـَُّها  الشماس:

أَ الِيت صَ  إىل  صُ أَ   ،كَ امِ مَ   اىل  ُأُذَنَك  نَـ الَ البَ   نَ مِ   تْ عَ بِ شَ   دْ قَ فَـ   *ياخِ رَ ِمْل  ي،  سِ فْ  
  لٍ جُ رَ كَ   تُ رْ ، صِ بِّ  اجلُ ِيف   رينَ دِ حَ نْ املُ   عَ مَ   تُ بْ سِ . حُ اِيت يَ حَ   اتِ وَ مْ ى أألَ وَ ثْـ مَ   تْ سَ المَ وَ 

.  * هُ لَ  ةَ وَّ ال قُـ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

والشماس:   نُوْهَرابلحن  (الشعب  قـُوَّاتِِه:    )أَتُّو  يَع  مجَِ  َ الرَّبَّ  رُِكوا  الكاُروبِيم  َ ِمَن 
َ َمِلَك َأألَُمُم   َعها. إذ  الِقدِّيِسني، والسَّاُروِفيم الرُّوَحانِيَِّني، ُتَسبَُّح ِبال َمَلْل،  يـْ مجَِ

َِْمجَِعِه.    ِمبََراِمحَِك َوِوفْـَرِة نِْعَمِتَك، َخلَّْصَت اجلِْنَس الَبَشِريِّ 
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

والشماس:   اىل الشعب  املَاِئْت  ِجْنَسَنا  َوَأهََّل  نَـَنا،  بـَيـْ َحّل  الَِّذي  املَِلِك،  اْبَن  َحنُْمُد 
املُِهي َأْسَرارِِه  ِإْمسَُه*  َمْوِهَبِة  يـَُقدُِّسوَن  َوَرْعَدٍة  َعِظيَمٍة  ِبَرْهَبٍة  املَالِئَكِة  ُمجُوُع  َبِة، 

، ُقدُّوٌس هللا،   ُروَن َمَعَنا َبَرتانِيَم الَقَداَسِة، قَائِِلَني: ُقدُّوٌس الرَّبُّ ِْعَجاٍب َكِبري يـَُزمِّ و
  . َهلُِّلوَ َوُممُجٌَّد الُقدُّوُس الَِّذي ِمَن أَألَزِل َكاِئٌن. 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
والشماس:   مبآثِِرَك. الشعب  َوُخيِْربُوَن  أْعَماَلَك،  ُيَسبُِّحوَن  ِجيٍل  إىل  ِجْيٍل  ِمْن 

، ُقدُّوٌس هللا،   ُروَن َمَعَنا َبَرتانِيَم الَقَداَسِة، قَائِِلَني: ُقدُّوٌس الرَّبُّ ِْعَجاٍب َكِبري يـَُزمِّ و
    . َهلُِّلوَ َوُممُجٌَّد الُقدُّوُس الَِّذي ِمَن أَألَزِل َكاِئٌن. 
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   لسعاننيعيد ا
 ܕܐܘͼ΅Β͔̈ ΄͓ܕ͖
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  : عيد السعانني السابع من الصوم االحد 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ ، َرؤوفٌ   الرَّبُّ رَحيمٌ  احملتفل:
  .َرؤوفٌ  الرَّبُّ رَحيمٌ الشعب والشماس: 

جلَميع وَمراِمحَه على ُكلِّ َأْعماِله احملتفل: ِ   .الرَّبُّ يَرَأُف 
  . لَِتحَمْدَك  َربُّ َمجيُع َأْعماِلكَ الشعب والشماس: 

  وليبارِْكَك َأْصِفياؤك!  احملتفل:
ثوا ِمبَجِد َمَلكوتكَ الشعب والشماس:    .لُِيَحدِّ

  .َهلُِّلوَ ، َفَكالَزيـُْتونَِة الغَّضَِّة ِيف بـَْيِت هللا  َ مَّا أَ أَ  احملتفل:
    . َهلُِّلوَ ، تـَوَكَّْلتُ َلى َرْمحَِة ِهللا عَ الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
ُكم أَيـَُّها االطَفاُل، إْذ  طُوَىب ِلْلَكاِمِلَني ِيف ُسُلوِكِهْم:    )ُطوَّا ْليَـلُّوِذىبلحن  (الشماس:   طوَ

ْغَصاِن الزَّيـُْتوِن،   ِ ْلُتُم ِلَرتَْوا املَسيَح َداِخال أوَرَشِليَم، راِكًبا َجْحًشا، واالطفاُل  ُأهِّ
ْسِم  ُيَسبُِّحونَُه قائِلَني: ُأوَشْعَنا ِيف الُعَلى، ُأْوَشْعَنا إلْبِن َداُؤْد، ُمبَ  ِ اَرٌك ألَِّذي أََتى 

 .   الرَّبِّ
  (   مزمور بني القراءات (شورا

، الرُّوحِ   يمَ انِ رتََ  بِ مُ رِ كْ ، نُ سيحِ املَ   ولَ خُ دِ ل:  ابِ الغَ   ارِ جَ شْ أَ   عَ يْ مجَِ   لُ لِّ َُ   ذٍ ئِ نَ يْـ حِ   احملتفل: 
  .َهلُِّلوَ ، إِ َهلُِّلوَ ، َهلُِّلوَ 

،  ِدُخوَل املَسيِح، ُنْكرُِم ِبَرتَانِيَم الرُّوحِ ل:  َأَماَم َوْجِه الرَّبِّ ألَنَُّه آتٍ   الشعب والشماس:
  .َهلُِّلوَ ، إِ َهلُِّلوَ ، َهلُِّلوَ 
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ



 

58 

  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
الرَّبُّ َسيُِّد ما َأعَظَم ْاَمسَك يف اَألرِض ُكلِّها! َألَُعظَِّمنَّ َجالََلَك َفوَق    أَيـَُّها  الشماس:

وِمَك لَِتقِضَي  اَم ُخصُ َلَك ِحصًنا َأمَ   تَ َددْ َأعْ   َِْفواِه اَألْطفاِل والرُّضَّعِ   . السََّمواتِ 
  أَلَِّيت  والَقَمَر والَكواِكَب  ى َمسَواِتَك ُصنَع َأصاِبِعكَ ا أرَ َدمَ واملُنَتِقم. ِعنْ   على الَعُدوِّ 

. .ثبتَّها   َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

والشماس:   َشْوِرىبلحن  (الشعب  أَألْرِض   )َكْذ  ِيف  اْمسََك  َأْعَظَم  َما   ، َ َسيُِّد الرَّبُّ  أَيـَُّها 
ُوَن ُمْعتَـَقَداِت  ُكلَِّها:   َِْكثـََر ِمْن قابِِليَّاِِْم، َكانُوا يـَُوخبِّ ِحْنيَ زَمََّر َأْطَفاُل الِعْربَانِيَِّني، 

لَراِكِب َعلى اِحلَماِر، َيطوُفوَن َكأنَّه َعلى الَغمَ  ئِِهم، َوِ َ ِِْعَجاٍب َميَْدُحونَُه،  آ اِم، 
ْسِم الرَّبِّ   ُْتُف: ُأوَشْعَنا ِيف الُعلى، ُمَباَرٌك ألَِّذي أََتى َوَسَيْأِيت ِ َ َوَمَعُهم َحنُْن أْيًضا 

يِعَنا.    ِمبَْجٍد َعِظيٍم، َوُخيَلُِّص نـُُفوَس مجَِ
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

والشماس:   مَ انِ ميَْ إلِ   أُخذَ تَ لِ   وبُ عُ الشُّ   تْ عَ رَ سْ أَ الشعب   أَلَِّيت   دِ سَ اجلَّ   ارِ رَ سْ أَ   ةَ بَ هِ وْ ، 
 هِ ذِ نا. هَ لِ جْ أَ   نْ مِ   اقُ رَ هْ يد املُ دِ اجلَّ   دُ هْ العَ   مُ دَ وَ   . مْ هِ الصِ خَ   لِ جْ أَ   نْ مِ   رَ لُِيْكسَ م  هُ امَ مَ أَ 
خَ َِ   تْ رَ فِ غُ فَـ ا،  يَ عْ شَ ِإلِ   تْ يَ طِ عْ أُ   أَلَِّيت ة،  يَّ يِ حْ املُ   ةُ رَ مْ اجلَّ   يَ هِ  َ ا  مَ   هُ طا   َهُلمُّوا.  هُ وآ
إلْيهِ   اعً يْـ مجَِ  وَ رتَِ حْ ِ   نـَْقَرتِْب  وَ ةٍ اسَ دَ قَ از  والسَّ يِّ انِ وحَ الرُّ   ةِ كَ الئِ املَ   عَ مَ ،  يم  وفِ ارُ ني 
  .  َهلُِّلوَ يسني. ِبَصْوٍت ُمَوحٍَّد َواِحٍد، ُنَسبُِّحُه قائِلَني: دِّ القِ 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
َِْفَضِل َكْرَمٍة ِإْبَن ِمحَارَتِهِ   الشعب والشماس: جلَْفَنِة َجْحَشُه، َو  دٍ حَّ وَ مُ   تٍ وْ صَ بِ .  راِبٌط ِ

    . َهلُِّلوَ : لنيَ قائِ  هُ حُ بِّ سَ ، نُ دٍ احِ وَ 
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  مخيس الفصح  
 ΄͓ܕ͖ ܕ·ͥ͢ ܕΑܢ 
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  مخيس الفصح) ( قداس الفصح 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  .َهلُِّلوَ ،  ِإهلي املَِلُك أَعظُِّمكَ  احملتفل:
  . ِإهلي املَِلُك أَعظُِّمكَ الشعب والشماس:  

ِرُك ْاَمسكَ   الكااهن:   . وأََبَد الدُّهوِر ُأ
رُِككَ الشعب والشماس:     . يف ُكلِّ َيوم ُأ

  .وأَبَد الدُّهوِر ُأَسبُِّح ْاَمسكَ احملتفل: 
  .الرَّبُّ َعظيٌم وُمسَبٌح ِجداً الشعب والشماس: 

  .َهلُِّلوَ يف َمجَاَعٍة َعِظيَمٍة أْمحَُدَك،  احملتفل:
  .  َهلُِّلوَ َوِيف َشْعٍب َكثري ُأَسبُِّحَك،    الشعب والشماس:

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َ ُخمَلَِّصَنا، ِبذِْكَرى   ِبذِْكِر َوفْـَرِة َصالِحَك:  )إيُهوَذا ْعَوارْ بلحن  (الشماس:  َحتَْتِفُل الَكِنْيَسُة 

َها ِمَن اَألْضَرارِ  َتها، ِإْحَفْظ بَِنيـْ   .آالِمَك الَثِميَنِة، أَلَِّيت ِمْن أْجِل َخالِصَنا َعانـَيـْ

  (   مزمور بني القراءات (شورا
.َمجيُع ُمْبِغِضيَّ عَليَّ يَتهاَمُسوَن.  احملتفل:   َهلُِّلوَ َهلُِّلوَ

  .ونِمرُ والَشرَّ يل ُيضْ  *َمجيُع ُمْبِغِضيَّ عَليَّ يَتهاَمُسونَ الشعب والشماس:  
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
 * ِبَصْوِيت إىل الرَّبِّ َأْصُرُخ، ِبَصْوِيت إىل ألرَّبِّ أََتَضرَُّع، َأْسُكُب َأَماَمُه َشْكَوايْ   الشماس:

َ َساِلُكُه، َأْخُفوا ِيل    ألَِّذيِإَذا َما َخاَرْت ُروِحي أَْنَت تـَْعَلُم َسِبيِلي. ِيف الطَّريِق   َأ
.َهلِّ  َفًخا.   ُلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
والشماس:   ربلحن  (الشعب  :  )رازا  ِلْلَربِّ َلُِّل  ُ جنَُِد   َهُلمُّوا  َواملََحبَِّة،  الَعْقِل  بَِبِصريَِة 

املَِسيَح ِيف اَألْسَراِر أَلَِّيت ُأْعِطَيْت لََنا. َوُهَو يـُْقَتاُد لِيُـَقاِسَي آالَم الصَِّليِب. َوَعَلى  
ُُم َمالِئَكًة، َحيَْتفِ  َّ بِيَحُة احلَيَُّة. َوالَكَهَنُة وََكَأ ُلوَن ِبذِْكَرى  َأملَْذَبِح املَُقدَّْس ُوِضَعِت الذَّ
  . َمْوتِِه، ِبَرتَانِيَم الشُّْكِر قائِلني: املَْجُد َلُه َعَلى َمْوِهَبِتِه أَلَِّيت ال ُتوَصفُ 

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
بِتَـْوبٍَة نـَْقَتِبْل َجَسَد َوَدَم، اِإلْبُن املَِسيُح الَِّذي َماَت ِمْن َأْجِلَنا.  الشعب والشماس:  

  . َهلُِّلوَ 
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

رُّ الَّذي َخَدَم ُموَسى الشعب والشماس:   َك آِخَر َمَساٍء، ِبَك َمتَّ َمَساُء ِمْصَر، السِّ ُطوَ
ملَسيِح اِإلْبِن. الشَّْعُب َأَكَل ِفْصًحا َصِغريًا، َورَبـَُّنا َجَعَلُه ِفْصًحا  ِيف ِمْصَر، َها َقدْ  ِ  َمتَّ 

  . َهلُِّلوَ َعِظيًما، َوَبْنيَ احلََمَلْنيِ، َوَقَف الرُُّسُل، َوَذَحبُوا الِفْصَح، وإقْـَتَسُموا َوَأَكُلوا. 
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   الرب  قيامة زمن 
 Βͣ͘΄͔ ܕΕͯΎܗ ܕΑܢ
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   القيامةقداس عيد 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًدا،  احملتفل:
  . أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًداالشعب والشماس: 

َ َمجيَع َأْهِل األْرضْ  احملتفل:   .أَْنِشُدو ِلْلرَّبِّ 
رُِكوا ِإْمسَهُ أْنِشُدوا الشعب والشماس:    . للرَّبِّ َوَ

ُروا ِمْن يـَْوٍم اىل يـَْوٍم ِخبَالِصهِ  احملتفل:   . َبشِّ
ثُوا ِيف الشعب والشماس:   يِع الشُُّعوِب ِبَعَجائِِبهِ  ِمبَْجِدِه،  َأألَُممُ َحدِّ   .َوِيف مجَِ

  .َهلُِّلوَ يف َمجَاَعٍة َعِظيَمٍة أْمحَُدَك،  احملتفل:
    .َهلُِّلوَ َوِيف َشْعٍب َكثري ُأَسبُِّحَك،   الشعب والشماس:

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َتِهُجوا َوَهلُِّلوا أَيـَُّها املَائُِتوْن، الرَّبُّ َمَلَك فلَتبَتِهِج اَألْرُض:    )مارا رخالبلحن  (الشماس:   إبـْ

الِمِه إنـَْتَصَر َعَلى املَْوِت، َوَمَلَك احلََياَة   ِ َلَقْد ِإْنَكَسَرْت َشوَْكُة املَْوِت، فاملَِسْيُح 
َوُمجُوعُ  َفرَِحَتاِن،  َواألْرُض  السََّماُء  ِهَيَذا  ِللَِّذي  ِبِقَياَمِتِه.  املَْجَد  ِْتُف،  َ املَالِئَكُة   

  َأْحَيا ِبِقَياَمِتِه اجلِْنَس الَبَشِرّي ألَِّذي َكاَن َهاِلًكا.
  (   مزمور بني القراءات (شورا

اَألْرضُ احملتفل: َتِهِج  ْلتَـبـْ فـَ َمَلَك  الرُّوحِ ل:  ألرَّبُّ  ِبَرتَانِيَم  ُنَكّرُِم  املَِسيِح   َهلُِّلوَ ،  ِقَياَمُة 
  . َهلُِّلوَ إِ   َهلُِّلوَ 

  َهلُِّلوَ   ،وحِ الرُّ   يمَ انِ رتََ بِ   مُ رِّ كَ نُ   يحِ سِ املَ   ةُ امَ يَ قِ ل:  َوْلتَـْفَرْح اجلُُزُر الَكِثْريَةُ   الشعب والشماس:
  . َهلُِّلوَ إِ   َهلُِّلوَ 
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
ِلُم  الَغَماُم والَغيُم املُظْ   *ةُ ريَْ َرِح اجلُُزُر الَكثِ فْ تَـ لْ وَ   ضُ الرَّبُّ َمَلَك فلَتبَتِهِج اَألرْ   الشماس:

.  *ِشهِ الِربُّ واحلَقُّ قاِعَدُة َعرْ وَ   هِ لِ َحوْ  ِمنْ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

ُكورََة َحَياتَِنا،   َ ِإهلََِي أملَِلُك ُأَعظُِّمَك:  )أيلني دإحتذبلحن  (الشعب والشماس:   قياَمُتَك َ َ
أملُْشرتات   َمَكاٍن،  ِيفْ ُكلِّ  ِهَيَذا َكِنْيَسُتَك  املَُقدَّْس.  بـَْيِتَك  ِيف  والِغَىن  املَْجُد  ِهَي 
َها، َهَكَذا تـَْفَرُح ِبَك، ِإْحَفْظَها   ِبَدِمَك الثَِّمْني، َعُروَسًة ُمَزيـََّنًة، وََكَما أألُُم تـَْفَرُح بَِبِنيـْ

َها َوْأْرَمحَْنا.َ     َربُّ ِمْن اَألْضَراِر، َولَْنا جنَِّي لُِنَسبَِّحَك ِفيـْ
 )دحيلت (ترتيلة َأهللُ َرهيٌب 

  ، إىل آَبِد اآلَبديْن، تـََباَرَك َجمُْد الرَّبِّ ِيف َمَكانِِه.َمقِدِسهِ   َأهللُ َرهيٌب ِمنْ  احملتفل:
  ةُ طَ لْ سُ   تْ لَ طُ بَ   دْ ا قَ ، هَ ونَ تُ ائِ املَ   أَيـَُّها وا،  لُ لِّ هَ وا وَ حُ رَ إفْـ االبيات:  الشعب والشماس:  

هِ تِ وْ املَ  السَّ ذَ يَ ،  لِ هِ ارِ ظَ تِ نْ ِِ   ضُ رْ األَ وَ   اءُ مَ ا  فِ مَ   لَّ كُ   دَ دِّ جيَُ وَ   ِيتَ أْ يَ ،  َوُنَسبُِّحُه    ا.مَ هِ يْ ا 
  .َهلُِّلوَ  الكل،َسِويًَّة قَائِلْني: ُقدُّوٌس أَْنَت، ُقدُّوٌس أَْنَت، ُقدُّوٌس أَْنَت،  رب 

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
  صَ لِّ خمَُ   حَ يْ سِ املَ   نَّ ا، ِألَ نَ تِ نَ سِ لْ َِ   رَ كْ الشُ   منَِّ رَ نُـ لِ   وبَ عُ الشُ   أَيـَّتُـَها  َهُلمِّيالشعب والشماس:  

  نْ مِ   بْ رتَِ قْ نَـ لْ فَـ   .اِيل عَ  األَ ِيف   ِرتِ تَ سْ املُ   أآلبِ   ْنيِ ميَِ   نْ عَ   نْ مِ   سٌ الِ جَ   وَ هُ ، وَ امَ قَ   دْ قَ   لْ الكُ 
َ طَ عْ  أَ َّ اوِ ا مسََ زً بْـ خُ   .ةٍ دَ عْ رَ وَ   ةٍ بَ هْ رَ ، بِ حِ يْ سِ املَ   مِ دَ وَ   دِ سَ جَ  ،  هِ تِ امَ يَ قِ وَ   هِ تِ وْ مَ   رَّ ا، سِ نَ بـُّ  رَ ا
. َوُنَسبُِّحُه َسِويًَّة قَائِلْني: ُقدُّوٌس أَْنَت، ُقدُّوٌس أَْنَت، ُقدُّوٌس  ةً يَّ وِ نا سَ يعَ مجَِ   ذْ خُ أْ نَ لْ فَـ 

  . َهلُِّلوَ ، لْ الكُ  بَّ أَْنَت،  رَ 
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

والشماس:   َسِويًَّة  الشعب  َوُنَسبُِّحُه  الشَّْيطاُن.  َاَر  ْ َوا املَوُت،  َبُطَل  ِقَياَمِتَك،  يـَْوَم 
   .َهلُِّلوَ ، لْ الكُ  بَّ قَائِلْني: ُقدُّوٌس أَْنَت، ُقدُّوٌس أَْنَت، ُقدُّوٌس أَْنَت،  رَ 
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  القيامة  من ثاينأل حد ألأ
  أَألحَُّد اجلَِديِد) (

  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 
  . َهلُِّلوَ ، ضُ ألرَّبُّ َمَلَك فلَتبَتِهِج اَألرْ  احملتفل:

  .ضُ الرَّبُّ َمَلَك فلَتبَتِهِج اَألرْ الشعب والشماس: 
  .ِبِربِّه واُت َحدََّثِت السَّمَ  احملتفل:

  . َدهُ َمجيُع الشُّعوِب جمَْ   ورََأتْ الشعب والشماس:  
  . وتِ يُع ِعَباِد املَْنحُ لَِيْخَز مجَِ احملتفل: 

َألوَ  الشعب والشماس: ِ   . نِ املُفَتِخريَن 
لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ

إلْسِتَقاَمِة، الشعب والشماس:     . َهلُِّلوَ والُشعوَب 
.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ
  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 

ِقَياَمُتَك َ َرْب، َقْد َأْحَيِت الَبَشرِيَّْة.  َ ِإهلََِي أملَِلُك ُأَعظُِّمَك:    )َمارَا ْدُخالَّ بلحن  (الشماس:  
ُجوِد هلْل،   بَـَعَثْت. َوِمَن الَضالِل إْهَتَدْت، إىل السِّ ِبُقْدرَِة الصَِّلْيْب، ِمَن املَْوِت ْانـْ

ِِبِْنِه احلَْي، إفْـَتَدى الَبَشرِيَّة   .الِذي 
)  مزمور بني القراءات (شو    را

.  ما َأْحلى َأن َيسُكَن اِإلخَوُة َمًعا! َأال ما َأطَيَب، احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
ْهِن    *  َأال ما َأطَيَب، ما َأْحلى َأن َيسُكَن اِإلخَوُة َمًعا! الشعب والشماس:   هو كالدِّ

  . الطَيِِّب على الرَّأِس والنَّاِزِل على اللِّحية
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
لِكنَّارةزِفُ ِإعْ   الشماس: ألَْبواق وَصوْ  ،وا لِلرَّبِّ  ِ ْنيِم. ِإهِتفوا  ِت لِكنَّارِة وَصوِت الرتَّ
َْ ا وَ يَ نْـ الدُّ وَ   هِ يْ ا فِ مَ ُر وَ الَبحْ   ِدرَ لِيَـهْ   *املَِلكِ   اَم الرَّبِّ َأمَ   الصُّورِ  ا. لُِتَصفَِّق اَأل ُ  ارُ ُسكَّا

.  *ًعا يْـ اُل مجَِ َهلِِّل اجلِبَ تُـ لْ وَ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

وإْن َخَلْعُتم    َتَشدَُّدوا َوْلتَـَتَشجَّْع قـُُلوُبُكم:   )ْمشيَحا َدْأْپِين ْلَعانِهْ بلحن  (الشعب والشماس:  
ُة   ِشدَّ ِفْيُكم،  َخِفيٌّ  ِسالٌح  أملَْعُموِديََّة،  َعْنُكم  تـَْلُقوا  وال  ال  اخلارِِجيَّة،  ثَِياَبُكم 

بِْيَحِة احلَيَِّة َأَكْلُتم،    الَتَجاُرِب ال ْعُتم: َوِمَن الذَّ تـُْقِهرُُكم: تـَْعَلُموَن اَألقْـَواَل اليت مسَِ
َأْغَواُه:   َذاَك  الِفْرَدْوْس،  َجنَِّة  ِمَن  آَدَم  ِمْثَل  َطْردَُكْم،  يـَْنِوْي  ّرِير،  الشِّ ِإْحَذُروا 

املَِسيْ  ِإْدُعوا  َأال   . َ إْغَواَء َويُرِْيُد  ِيف  َوَأْسَقَطُه:  َنا  ثـَبِّتـْ الُقدُّوْس  ِبُروِحَك  َمَعَنا،  َح 
  .اإلْميَانِ 

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
َسرتََّ  تَ ، وَ اءِ مَ السَّ   نَ مِ   لُ ازِ ، النَّ اةِ يَ احلَ   اءَ وَ ، دَ ةِ يسَ نِ  الكَ ِيف   عُ زَّ وَ يُـ   ُهَوَذاالشعب والشماس:  

َئِة اخلُْبِز   َيـْ ِ ِدَيُكم أَيـَُّها املَائُِتون، وَ .  َواخلَْمرِ ِيف اَألْسَراِر،  َ   تَناَولوا واآلَن إْبِسُطوا َأ
ُوا     . َهلُِّلوَ فـَتُـْغَفُروْن َوتـََناُلوَن احلََياَة، َوَمتَْلُكوَن َمَع املَِسيِح، فَْأُشُكروا َوَرمنِّ

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
والشماس:   هُ ذَ هَ الشعب  اجلَّ إِ   لَ زَ نَـ   ألَِّذي   بُ يْ بِ الطَّ   وَ ا  وَ يمِ حِ ىل  املُ فَ شَ ،    نيَ لِ تَ بْـ ى 

َ طَ ِخبَ  ِدَيُكم  مُ هُ ا َ تُـْغَفُروْن َوتـََناُلوَن احلََياَة،   تَناَولوااملَائُِتون، وَ   أَيـَُّها. واآلَن إْبِسُطوا َأ فـَ
ُوا      *َهلُِّلوَ َوَمتَْلُكوَن َمَع املَِسيِح، فَْأُشُكروا َوَرمنِّ
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  القيامة  من أألحد ألثالث 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ ، إنِشدوا لِلرَّبِّ نشيًدا َجديًدا احملتفل:
  . لِلرَّبِّ نشيًدا َجديًداإنِشدوا الشعب والشماس: 

  .فِإنَّه َصَنَع الَعجاِئب  احملتفل:
  . َصَنَع اَخلالَص بَِيِميِنِه َوِبِذراِعه الُقدُّوَسةالشعب والشماس:  

  .َكَشَف الرَّبُّ َخالَصهُ   احملتفل:
  .َكَشَف ِبرَّهُ   َأألَُممُ ِلُعيوِن  الشعب والشماس: 

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة، الشعب والشماس:       . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
ِرُك الرَّبَّ ِيف ُكلِّ ِحْني:    )قَارِيـَْننْ ْبالُخو  بلحن  (الشماس:   َ َعزَّى، ُمَباَرٌك الَِّذي، ِبِقَياَمِتِه  ُأ

  .ِجْنَس املَائِِتنيْ 
  (   مزمور بني القراءات (شورا

.  وال شٌئ كَأعماِلَك، الّسيد أَيـَُّهاليَس يف اآلِهلَِة ِمثلك   احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
والشماس:   ِمثلك  الشعب  اآلِهلَِة  يف  شيٌء كأعماِلكَ   أَيـَُّهاليَس  وال  َمجيُع   *الّسيد 

يت وَتسجُد َأماَمكَ   أَلَِّيت   َأألَُممُ    . َصَنعَتها 
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
 دْ ون قَ البَـنَّاؤُ   َرَذَلهُ   ألَِّذي. اَحلَجُر  َت ِيل َخالًصا ُكنْ  وَ َتِين بَـبْـ َك ألنََّك َأحْ دُ َأمحَْ   الشماس:

َنِح  . ِإمْ هِ يْ َتِهْج ونَفَرْح فِ بْـ نَـ لْ فَـ   * الرَّبُّ   َصنَـَعهُ   ألَِّذيالَيوُم    وَ ذا هُ . هَ َس الزَّاِويَةِ أْ اَر رَ صَ 
َ ِح النَّصْ ِإمنَ   ،َنحْ اَخلالَص  َربُّ ْامْ  ِْ اَرَك اآلِيت َنْح. تـَبَ  َربُّ ْامْ َر  م  ارُِككُ ِم الرَّبِّ نـُبَ سْ  

. *ِت الرَّبِّ بـَيْ  ِمنْ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

َ َدپِْثْيحْ بلحن  (  الشعب والشماس: املَِسْيُح ُصِلْب، َماْت  َ ِإهلََِي أملَِلُك ُأَعظُِّمَك:    )ْحبَنَّا
َعَلى   َوَمَلَك  السََّماْء،  اىل  َوَصَعْد  الَعِظْيْم.  الَتْسِبًحْة  َمِلُك  َوانـْبَـَعْث  قَاَم  َوُدِفْن، 

َِْيتْ لَِيِدْيَن اَألْحَياَء َواَألْمَواتْ    .الُكْل، َوُمْزِمٌع أْن 
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

  كَ لَ   دَ و جُ سُّ م ألهلَُ   بْ ، هَ ونَ يُ حيَْ   كَ مِ دَ بِ ، وَ كَ دَ سَ جَ   ونَ لُ اوَ نَ تَـ يَـ   نَ ألَِّذيالشعب والشماس:  
َ َربُّ  :ْنيَ لِ ائِ قَ  ا و منُِّ ريَُ لْ وَ  ألسََّماءِ  ةِ كَ الئِ مَ  عَ مَ    .َهلُِّلوَ  .ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس أَْنَت 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
 : لني ائِ قَ   ْنيَ رابِ قَ بِ   كَ نَ و تُ ْْ ، وَ ونَ دُ جِ سْ يَ   كَ لَ   رِ زُ اجلُ وَ   شَ يْ شِ رْ تَـ   وكُ لُ مُ الشعب والشماس:  

َ َربُّ      .َهلُِّلوَ  . ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس أَْنَت 
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  القيامة   منأألحد ألرابع 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  .َهلُِّلوَ  ِإهِتفوا لِلرَّبِّ  َأهَل اَألرِض َمجيًعا، احملتفل:
  . ِإهِتفوا لِلرَّبِّ  َأهَل اَألرِض َمجيًعاالشعب والشماس: 

  .َقدِّموا لِلرَّبِّ ِعزًَّة وَجمًدا احملتفل:
  . َقدِّموا لِلرَّبِّ َجمَْد إِمسهالشعب والشماس:  

رِهِإمحِْ  احملتفل:   .لوا َتقِدمًة وَتعاَلوا ِإىل ِد
  .ةُأسُجدوا لِلرَّبِّ ِبزيَنٍة ُمَقدَّسالشعب والشماس: 

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة،   الشعب والشماس:     . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َعَلى الصَِّلْيِب َدَحَر املَِسْيْح  َ ِإهلََِي أملَِلُك ُأَعظُِّمَك:    )ْبَسْهِدى ْبِرخيِْىبلحن  (الشماس:  

الرَُّجُل  هذا  أْحَرزَُه،  َقْد  َنْصراً  رَأى،  َمْن  فاْنَدَهَش  ِجْنَسَنا،  قَاتَِلُة  اخلَِطيَئَة، 
  .املُْفِسدْ املَْصُلوْب، قاِهَر َماِرَدْيْن، إبليٌس وْاْلَمْوُت 

  (   مزمور بني القراءات (شورا
َ ذَ وا هَ ِإَمسعُ   احملتفل:  . وبِ َع الشُّعُ يْ  مجَِ ا    َهلُِّلو َهلُِّلو

َ كل الشعب والشماس:  َ غُ َأصْ * وبِ الشُّعُ  إْمسَُعوا َهَذا    .املَِ َع ُسكَّاِن العَ يْ  مجَِ وا 
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
ِلُم  ُم املُظْ الَغَماُم والَغيْ   *ةُ ريَْ الَكثِ   َرِح اجلُُزرُ فْ تَـ لْ وَ   ضُ الرَّبُّ َمَلَك فلَتبَتِهِج اَألرْ   الشماس:  

  . َهلُِّلوَ  *ِشهِ الِربُّ واحلَقُّ قاِعَدُة َعرْ وَ   هِ لِ َحوْ  ِمنْ 
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

والشماس:   َرَّ بلحن  (الشعب  َنا:    )رَازَا  ُمبِغِضيـْ على  تَنُصُر  ألَِّذي  أَنَت  َيُسوُعَنا  َبْل 
َ َوَدَحْرَت َعَلناً. ِقَوى   َ لصَِّلْيِب ِمَن املَوْت املُسَتْحِكْم ِخبَطا َقْذتـََنا  َتِصْر، أَنـْ املُنـْ

ِن اْألْقَدْس، َمَنْحَت    الشَّرِّ ُكلَِّها  ْلنا لِتَـَناُوِل الُقْرَ ً ِمْنَك َوَأهِّ إْحَفْظَنا َ َرْب. ِإْحَسا
َ َواحلََياِة األََبِديَّةْ    .لنا َهِذِه أْلَمْوِهَبة ِلُغْفراِن اخلَطا

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
، ِإْقَرتِِيب أَيـَُّتها األَُمُم،  ُهَوَذا َجَسُد َوَدُم  الشعب والشماس:   َ املَِسْيِح، الَغاِفُر ِلْلَخطا

  . َهلُِّلوَ  َوُخِذي الُغْفَراَن، ِمْن َماِئَدِة املََلُكوْت.
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

والشماس:   وَ صَ العَ   فَ رْ طَ   نُ َ وَ يُ   دَّ مَ فَ الشعب  فَ لِ سَ العَ   دَ هْ شَ   قَ وَّ ذَ تَ ا،    تْ ارَ نَ تَـ اسْ ، 
    . َهلُِّلوَ ،  مُ كُ ولَ قُ وا عُ ريُْ نِ أَ  بِ يْ لِ الصَّ  ةِ الوَ ِحبَ . وَ اهُ نَ يْـ عَ 
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  القيامة منأألحد أخلامس 
  تذكار مار أدي الرسول

  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 
  . ِإَهلُِّلواَبتَـَهَجْت،  ُهَوَذاوبَناُت يَـ  احملتفل:

  .ِإبـْتَـَهَجتْ  ُهَوَذاوبناُت يَـ الشعب والشماس:  
  . ِمن َأجِل َأْحكاِمَك  َربّ  احملتفل:

  . ألَنََّك أَنَت  َربُّ َعِليٌّ على اَألرِض ُكلِّهاالشعب والشماس:  
ا على اآلِهلَِة َمجيِعهم احملتفل:   . ُمَتعاٍل ِجدًّ

  . حمُِّيبِ الرَّبِّ كونوا لِلشّر ُمبِغضنيالشعب والشماس:  
لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ

إلْسِتَقاَمِة،   الشعب والشماس:     . َهلُِّلوَ والُشعوَب 
.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ
  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 

َحيَْفُظوا َعْهَد ِهللا:   )ْدُخالَّ َمارَا  بلحن  (  الشماس: ُْم َملْ  َّ الَبَشُر إْستُـْوجبوا، ُحْكَم املَوت   َأل
لصَِّليْب، ِبِرَضاُه َسلََّم نـَْفَسُه ِلَكْي ُيْصَلْب،   ِ واللَّْعَنة، واملَسيُح إفتداهم، ُحبًّا ِِْم 

  . وِمبَْوتِِه َقْد ألَغى، ُحْكَم املَْوِت واللَّْعَنةْ 
  (   مزمور بني القراءات (شورا

.ِمن جيل ِإىل جيٍل ُيسبِّحوَن َأْعماَلَك  احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
  .آثِِركَ َن مبَِ وْ ِربُ خيُْ وَ  *اَلكَ وَن َأْعمَ بِّحُ ٍل ُيسَ يْ ِإىل جِ  لٍ يْ جِ  ِمنْ الشعب والشماس:  

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، الشماس:     السَّالُم َمَعنا.لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
َِ   ،الرَّبُّ َمَلَك واَجلالَل لَِبس  الشماس: َ يَ نْـ الدُّ وَ   * الَِبَس الرَّبُّ الِعزََّة وَمتَنَطَق  بَِتٌة ال  ا 
َ َعرْ  ءِ ُذ الَبدْ ُمنْ . زَعُ تـَتَـَزعْ  . *تَ َت أَنْ َألَزِل أَنْ أ  ذُ ُمنْ  ،ِبتٌ ُشَك    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
ََملََّ ِمْن ِبذِْكِر َوفْـَرِة َصالِحَك:    )نِْتطَيـَّوْ بلحن  ( الشعب والشماس:   ِذْكَرى املَسيِح الَِّذي 

َ َونـْنَـقِّي   ْلنُـَقدِّْس َأْجَساَد نِيَّاتَِنا، ِمْن َأْفَكاِر  َأْجِلَنا، نـَْعَمُل ِخبُْبٍز َوَمخٍْر َكَما ُكِتَب، فـَ
َِْيتَ، لَِيِدْيَن الَعاملَ  ، َكْيال نَُداْن ِحَني    .الشَِّك َوالِغشِّ

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
والشماس:   نَـ ارِ كَ فْ ألَ أَ   ةِ ارَ هَ طَ وَ   ْريِ مِ الضَّ   ةِ اوَ قَ نَـ بِ الشعب  املُعْ ةِ رَ مْ اجلَ   نَ مِ   بُ رتَِ قْ ،    طاةَ ، 

ً رَ فْ ، غُ هِ تِ محَْ رَ بِ    مَ يْ ظِ عَ   دُ بُ عْ نَـ   ةٍ بَ هْ رَ بِ ، وَ ارَ رَ سْ أألَ   تـَُقبِّلُ   ةٍ بَّ حَ مَ بِ . فَ ةِ دَ يْ دِ اجلَ   اةِ يَّ احلَ   ونَ بُ رَ عَ  وَ ا
َ   ارِ بَ حْ األَ  َ   *َغاِفُر ْشَراِكِه ِجْنَسَنا ِبَطَعاِم  ا، ِإلِ يَّ وثِ لُ َوَمَع الرُّوَحانِيِّني نـَُقدُِّس تـَْقِديًسا 

ِ احلَيَّاِة   ُهَنا  جتََ رِّ لسَ اجلَِدْيَدِة.  ِعْنَد  َأمَّا  َجمِْدهِ ،  فَـ يْ ِمبَجِ   لَِّي  لِ هً جْ وَ ِئِه،  .  اهُ رَ نَـ   هٍ جْ وَ ا 
  . َهلُِّلوَ 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
والشماس:   دَ هِ دِ سَ جَ   رِّ سِ بِ الشعب  بِ ْنيَ تِ ائِ املَ   رَ بـَّ ،  َوَمَع    :مُ كُ نَ يْـ بَـ   هللاِ   نِ إبْ   ورِ هُ ظِ ، 

لُ يسً دِ قْ الرُّوَحانِيِّني نـَُقدُِّس تَـ  ا نَ هُ   .ةِ دَ يْ دِ اجلَ   اةِ يَّ احلَ َطَعاِم  ا بِ نَ سَ نْ جِ   هِ اكِ رَ شْ ا، ِإلِ يَّ وثِ ا 
  . َهلُِّلوَ . اهُ رَ نَـ   هٍ جْ وَ ا لِ هً جْ وَ فَـ  ،هِ ئِ يْ جِ مبَِ   هُ دَ جمَْ  يَ لِّ جتََ  دَ نْ ا عِ مَّ ، أَ رِّ سِ ل
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  القيامة منأألحد ألسادس 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

 . َهلُِّلوَ ،  ِض َخالَص ِإهلِنااَألرْ   َأقاِصيَ َمجيُع    فرَأتْ  احملتفل:
  .اَألرِض َخالَص ِإهلِنا   َأقاِصيَ فرَأت َمجيُع الشعب والشماس:  

  .ِإهِتفوا لِلرَّبِّ  َأهَل اَألرِض َمجيًعااحملتفل: 
لتـَّْهليلإنَدِفعوا الشعب والشماس:  لَعزف وِ ِ .  

ْنيمِ احملتفل:  لِكنَّارة وَصوِت الرتَّ   . ِإعزِفوا لِلرَّبِّ 
ألَْبواق وَصوِت الصُّور َأماَم الرَّب املَِلكالشعب والشماس:  ِ   .ِإهِتفوا 

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة،   الشعب والشماس:     . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
ِقَياَمُتَك َ َرْب، َقْد َأْحَيِت الَبَشرِيَّْة.  َ ِإهلََِي أملَِلُك ُأَعظُِّمَك:    )َمارَا ْدُخالَّ بلحن  (الشماس:  

ُجوِد هلْل،   بَـَعَثْت. َوِمَن الَضالِل إْهَتَدْت، إىل السِّ ِبُقْدرَِة الصَِّلْيْب، ِمَن املَْوِت ْانـْ
ِِبِْنِه احلَْي، إفْـَتَدى الَبَشرِيَّة   .الِذي 

  (   مزمور بني القراءات (شورا
.وَمن يف الغُيوِم ُيشاِبُه الرَّّب   احملتفل:    َهلُِّلو َهلُِّلو

  . َأو َمن َبَني أبْناِء اآلِهلَِة ُميَاِثُل الًرّب؟  * وَمن يف الغُيوِم ُيشاِبُه الرَّبّ الشعب والشماس:  
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
ا نَ َليْـ عَ   َتهُ نَّ َرمحَْ ِألَ   *وبِ عُ َع الشُّ يْ  مجَِ َ   هِ يْ َدحِ ْامْ وَ   َأألَُممِ يَع  ي الرَّبَّ  مجَِ َسبِّحِ   الشماس:

.ًدا. ٌم أَبَ ائِ َق الرَّبِّ قَ ِصدْ وَ   ةٌ مَ يْ َعظِ     َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

:   )بنطيوبلحن  ( الشعب والشماس:   َلُِّل لِْلرَّبِّ ُ ُهَوَذا الرَّاِعي الصَّاِلح املَاِئْت ِمْن    َهُلمُّوا 
لصَّليْب تـَنَـعَُّموا.  َأْجِلَنا، ، أَيُّها املُْفَتدون  َألْسَراِر    أَعدَّ لكم سرا مساو املُْحيِّيَِّة  ِ

ملَسيحُ     .َوْأْشَربُوا َكْأَس اَخلالص أملَعدَّة، لكم 
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

والشماس: أَ مَ   ألَِّذي  ياعِ الرَّ   كٌ ارَ بَ مُ   الشعب  رَ أَ رَ   نْ ا  ا هَ مَ عَ طْ أَ َحىتَّ    ،ةً عَ ائِ جَ   هُ تَ يـَّ عِ ى 
  . َهلُِّلوَ ، اةِ يَ احلَ  اءَ ا مَ اهَ طَ عْ أَ ا، وَ اهَ قَ سْ أَ وَ  هُ بَ نْـ جَ  حَ تَ فَ فَـ ى شَ طْ عَ ، وَ هُ دَ سَ جَ 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
  دِ سَ جَ   نْ ى مِ رَ حْ ألَ ِ   مْ كَ فَ   .ودُ سُ األُ   تْ بَ عَ تَـ رْ إِ   الْ يَّ انِ دَ   دِ سَ جَ   نْ إذا مِ الشعب والشماس:  

   .َهلُِّلوَ ، ةُ يئَ طِ اخلَ وَ  يمُ حِ اجلَّ  بُ عِ تَ رْ ا، تَـ نَ صِ لِّ خمَُ 
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  صعود الرب اىل ألسََّماءعيد  
 ΄͓ܕ͖ ܕ;ͣ͵Ώ͢ ܕΑܢ
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  ألسََّماءعيد صعود الرب اىل 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًدا،  احملتفل:
  . أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًداالشعب والشماس: 

َ َمجيَع َأْهِل األْرضْ أَْنِشُدو  احملتفل:   .ِلْلرَّبِّ 
رُِكوا ِإْمسَهُ الشعب والشماس:    . أْنِشُدوا للرَّبِّ َوَ

ُروا ِمْن يـَْوٍم اىل يـَْوٍم ِخبَالِصهِ  احملتفل:   . َبشِّ
ثُوا ِيف الشعب والشماس:   يِع الشُُّعوِب ِبَعَجائِِبهِ  ِمبَْجِدِه،  َأألَُممُ َحدِّ   .َوِيف مجَِ

  .َهلُِّلوَ ، ُدكَ ٍة َأمحَْ مَ يْ ظِ ٍة عَ اعَ مجََ يف  احملتفل:
    .َهلُِّلوَ ، ويف َشْعٍب َكثٍري ُأَسبُِّحكَ الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
ْو  بلحن  (الشماس:   الدُّهور:  )نِْتدَّمَّرْ َ أََبَد  هللاُ  حماطٌـ  َعرُشَك   َعْرُشَك.  املُهيُب  َرّيب 

ِرَك   َ اىل  الَنظـِر.  على  َجيَْرُؤوَن  ال  ُمَغطـني.  ِوجوَهُهم  َوِجِلـَني  قائمني  بـمالِئكة، 
لِتُنري. ما َأْعظـَم رَْأفـَتَـَك  أِإلهلية. أنَت َوَهذا َجمُْدَك تـقيُم َبَني الَبشـِر. ال لِتـُْحِرْق َبْل  

َنا ُسْبَحانـكْ    .ونِْعَمِتْك َعَليـْ
  (   مزمور بني القراءات (شورا

هلُتَ   احملتفل: ِ ،  ُم ِبَرتَانِيَم الرُّوحِ ُعوَد املَِسيِح ُنْكرِ صِ :  وقِ ِت البُ الرَّبُّ ِبَصوْ   افِ َصِعَد هللاُ 
  .َهلُِّلوَ إِ  َهلُِّلوَ  َهلُِّلوَ 

ُم ُعوَد املَِسيِح ُنْكرِ صِ :  وا زِفُ وا ِلَمِلِكنا ْاعْ زِفُ ِإعْ   ، وازِفُ ا ْاعْ نَ وا ِإلِهلَِ زِفُ ِإعْ الشعب والشماس:  
  . َهلُِّلوَ إِ  َهلُِّلوَ  َهلُِّلوَ ، ِبَرتَانِيَم الرُّوحِ 

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
!  عُ فَ يـَرْ   ِإنَّهُ   .اتِ وَ  السَّمَ ميِْ ى َقدِ لَ ي. ِللرَّاِكِب عَ ِشدِ ِض هلِل أَنْ اِلَك اَألرْ  ممََ   الشماس:
.  لُهُ وِم ِعزْ الغُيُ   ِيفْ وَ   َل َجاللُهُ يْ ائِ رَ ى ِإسْ لَ عَ فَـ   .ي الِعزََّة هللِ عِ فَ : ِإرْ َت الِعزَّةِ َصوْ   * تَ وْ الصَ 

َرهِ  ِمنْ يْ َأهللُ  ِإلَ ِدِسهِ َمقْ   ٌب  هُ .  ِإْسرائيَل  الشَّعْ يـُْعطِ   ،ييـُْعطِ   ألَِّذي  وَ ُه  الِعزََّة  ي  َب 
.  ! اَرَك هللاُ . تـَبَ ةَ والُقوَّ    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
والشماس: ُلوثِهْ بلحن  (  الشعب  َأْحَلى:    )بـَْوِطيـْ َوَما  َأْطَيَب،  َما  َدَخَلَها َأال  الِيت  اخلَْيَمُة 

َيْدُخُلَها َغْريَ َعِظْيِم أألْحَباِر، َلِكْن    ُخمَلُِّصَنا، ال َتْشَبُه َخْيَمَة ُموَسى، اليتَّ َملْ يُكنْ 
َيُكْن ِمَن الُضُرورَِة   اىل السََّماِء َصِعَد لَِيْكَهْن، َوْليُـَهيِّئ لََنا َمَلُكوً ال يـَُزوُل، َوِإْن ملَْ 

أْن َميُوَت، َلِكنَُّه َبَذَل َذاَتُه ِمْن أْجِلَنا، لِنَـَتَربََّر ِمبَْوتِِه. ُمَباَرٌك هللاُ الَكِلَمة الِذي َجتَسََّد  
ُن السَّاِكُن ِيفْ السََّماِء، َلُه املَْجدُ  َ نَـَنا، الَباُكورَُة والرَّبُّ َوالدَّ    .َوَحلَّ بـَيـْ

 )دحيلت ( ترتيلة َأهللُ َرهيبٌ 
  تـََباَرَك َجمُْد الرَّبِّ ِيف َمَكانِِه. إىل آَبِد اآلَبديْن، ،َأهللُ َرهيٌب ِمن َمقِدِسهِ  احملتفل:

 ألَِّذي   مِ ا الدَّ ذَ . هلَِ مْ هِ ارِ صَ بْ ن أَ عَ   امٌ مَ غَ   هُ بَ جَ حَ   ، مثَُّ مُ هُ نْـ ى مِ أَ رْ مبَِ   عَ فِ رُ   الشعب والشماس:
لتَـْهِليِل َنْشُكرُ  ألَِّذيَسِد ا واجلَ نَ بْـ رِ شَ  ِ   . َهلُِّلوَ  َهلُِّلوَ : نيَ لِ ائِ قَ  تـََناَوْلَنا، 

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
السَّ والشماس:    الشعب  املَ العُ   اتِ وَ مَ يف  وَ نَ بـُّ رَ   سيحُ ليا،  تَ نَ صُ لِّ خمَُ ا   دِ جْ ملَ ِ   لَ بَ رْ سَ ا، 
َ خَ وَ   وبِ نُ ذُ   ةَ رَ فِ غْ مَ ، وَ مِ مَ ْألُ لِ   الصَ اخلَ   هِ حِ نْ ، مبَِ اءِ هَ والبَـ  ِم  :  يعْ مِ  اجلَ طا   ألَِّذي ِهلََذا الدَّ

َنا واَجلَسِد  لتَـْهِليِل َنْشُكُر قَائِِلنيَ  ألَِّذيَشرِبـْ ِ   . َهلُِّلوَ : تـََناَوْلَنا، 
  التعقيب 

ِم  يَ نْـ عَ   تَ يْ بَـ   نْ مِ   بِ رْ اىل القُ   مْ ِِ   جَ رَ خَ   مثَُّ   الشعب والشماس: َنا   ألَِّذيا: ِهلََذا الدَّ َشرِبـْ
لتَـْهِليِل َنْشُكُر قَائِِلَني:  ألَِّذيواَجلَسِد  ِ   . َهلُِّلوَ تـََناَوْلَنا، 
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  أألحد بعد الصعود
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًدا،  احملتفل:
  . أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًداالشعب والشماس: 

َ َمجيَع َأْهِل األْرضْ  احملتفل:   .أَْنِشُدو ِلْلرَّبِّ 
رُِكوا ِإْمسَهُ الشعب والشماس:    . أْنِشُدوا للرَّبِّ َوَ

ُروا ِمْن  احملتفل:   . اىل يـَْوٍم ِخبَالِصهِ  يـَْومٍ َبشِّ
ثُوا ِيف الشعب والشماس:   يِع الشُُّعوِب ِبَعَجائِِبهِ  ِمبَْجِدِه،  َأألَُممُ َحدِّ   .َوِيف مجَِ

  .َهلُِّلوَ ُدَك، ٍة َأمحَْ مَ يْ ظِ ٍة عَ اعَ يف مجََ  احملتفل:
    .َهلُِّلوَ ٍري ُأَسبُِّحَك، ويف َشْعٍب َكثِ الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
ْبِرِخيىْ بلحن  (الشماس:   اَألرُض:    )ْبَسْهِدْى  فلَتبَتِهِج  َمَلَك  يف الرَّبُّ  َمَلَك  رَبُّنا  املَسيُح 

ملسيح  السََّماِء َوَعَلى اَألْرْض، ِإنَّ   ْلنَـْفَرح  ُلُه الُروِحيُّوْن، فـَ اجلنَس البشري، يـَُبحِّ
  .يسوع، عزَّ وَجلّْ، َوَصَعَد اىل أَلسََّماء

  (   مزمور بني القراءات (شورا
َ  تَباَرَك الربُّ فِإنَّهُ   احملتفل:  َنةٍ  ِتهِ َب َرمحَْ ائِ جَ  عَ ِين آ َنٍة َحِصيـْ . َهلُِّلو   يف َمِديـْ   َهلُِّلو

ِين َعَجاِئَب َرْمحَِتهِ الشعب والشماس:   َ َنةٍ   تَباَرَك الربُّ فِإنَُّه آ َنٍة َحِصيـْ   ِيف   *يف َمِديـْ
  . إنـَْقَطْعتُ  كَ نَـيْ َعيْـ  امِ َأمَ  :"ِإينَّ ِمنْ ولُ ُت َأقُ ي ُكنْ َجَزعِ 
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
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ْاعْ   الشماس: هلِنا  ِإلِ ِإعزِفوا  البوق.  ِبَصوِت  الرَّبُّ  هلُتاف  ِ هللاُ  وا  زِفُ ِإعْ   ،زِفواَصِعَد 
  ،َأألَُممِ ى  لَ . َأهللُ عَ ةٍ ارَ ِمبَهَ   وا َلهُ زِفُ ِض ُكلِّها. ِإعْ ِإنَّ َهللا َمِلُك األرْ فَ   *وازِفُ ا ْاعْ ِلَمِلِكنَ 
. *َجَلسَ  ِش ُقْدِسهِ ى َعرْ لَ عَ   ، َأهللُ  َمَلكَ    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
َعَلى َعرُشَك  هللاُ أََبَد الدُّهور:    )بـَْعْل ُكْرَسْي ُشْوَحا/ ْبَسْهِدْى ْبِرِخيىْ بلحن  (والشماس:    الشعب 

ُمَصاِحلاً   املَِسْيُح،  َجَلَس  ِلَرْفِعَنا  الَعْرِش  املَْجَد،  َلُه  ُنْصِعْد  َواَألْرْض،  السََّماَء 
َنا ِخلَِطيَئِتَنا، َوَمَنَحَنا َحَياَة األبدْ     .ِبِصُعوِدِه، َوَصاَحلََنا َمَع ُمْرِسِلِه، الغَّاِضُب َعَليـْ

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
والشماس: ملَْجِد   الشعب  ِ َتَسْرَبَل  َوُخمَلُِّصَنا،  رَبـَُّنا  املَسيُح  الُعليا،  السََّمَواِت  يف 

َ اجلَِميْع:   ِم  والبَـَهاِء، ِمبَْنِحِه اَخلالَص ِلْألَُمِم، َوَمْغِفَرَة ُذنُوِب َوَخطا   ألَِّذي ِهلََذا الدَّ
َنا واَجلَسِد  لتَـْهِليِل َنْشُكُر  ألَِّذيَشرِبـْ ِ   .  َهلُِّلوَ : قَائِِلنيَ تـََناَوْلَنا، 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
ًة ِمَن الُعَلى الشعب والشماس: ِهلََذا   :َأمَّا أَنـُْتم فَأْمُكُثوا ِيف ُأوَرَشِليَم إىل َأْن تـَْلَبُسوا قـُوَّ

ِم  َنا واَجلَسِد  ألَِّذيالدَّ لتَـْهِليِل َنْشُكُر قَائِِلَني:  تـََناَوْلَنا، ألَِّذيَشرِبـْ   .َهلُِّلوَ  ِ
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  وزمن الرسل  حلول الروح القدس عيد 
 ͔ ̈ͦ ͯͶΒܕ ͔΄ͣ͘Βܘ ͔ͩ;ͣΏͩͼ·͓ܕ͖ ܕ΄ 
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  حلول الروح القدس احد 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  .َهلُِّلوَ ،  ِإهلي املَِلُك أَعظُِّمكَ  احملتفل:
  .املَِلُك أَعظُِّمكَ  ِإهلي الشعب والشماس:  

ِرُك ْاَمسكَ   الكااهن:   . وأََبَد الدُّهوِر ُأ
رُِككَ الشعب والشماس:     . يف ُكلِّ َيوم ُأ

  .وأَبَد الدُّهوِر ُأَسبُِّح ْاَمسكَ احملتفل: 
  .الرَّبُّ َعظيٌم وُمسَبٌح ِجداً الشعب والشماس: 

  .َهلُِّلوَ يف َمجَاَعٍة َعِظيَمٍة أْمحَُدَك،  احملتفل:
  .َهلُِّلوَ َوِيف َشْعٍب َكثٍري ُأَسبُِّحَك، الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
:  )َسْهَداْو َدْورَابلحن (الشماس:   َلُِّل ِلْلرَّبِّ ُ  ِبَصْوِت املَْجِد الَعاِيل، ُنَسبُِّح اخلَاِلْق،َهُلمُّوا 

ًة أْلال َحمْدودة، اآلُب واالبُن والروُح   ْة الَعِظْيَمْة، ذو اجلَْوَهر الَواِحد، َوالُقوَّ ألُقوَّ
  . الُقُدسْ 

  (   مزمور بني القراءات (شورا
  َهلُِّلوَ   َهلُِّلوَ ،  ُنَكّرُِم ِبَرتَانِيَم الرُّوحِ   ُلوِل الرُّوحِ حلِ :  فـَُيْخَلُقونتـُْرِسُل ُروَحَك    احملتفل: 

  . َهلُِّلوَ إِ 
ُد َوْجَه اَألْرضِ الشعب والشماس:    َهلُِّلوَ ،  ُنَكّرُِم ِبَرتَانِيَم الرُّوحِ   ُلوِل الرُّوحِ حلُ :  َوُجتَدِّ

  . َهلُِّلوَ إِ   َهلُِّلوَ 
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
بًِتا َجدِّدْ   الشماس: َ ِيف   َقلًبا طاِهًرا ْاخُلْق يفَّ  أهلل وُروًحا  ِهَك اِم َوجْ َأمَ   ِمنْ   *ِطِين  
.  زِْعهُ وُحَك الُقدُّوُس ال تـَنْ رُ  وَ َرْحِين ال َتطْ    الِصَك فيُـَؤيَِّدِين َر خَ وْ ُسرُ   ُدْد ِيلَ رْ أَ   ِمينِّ

.  * ميٌْ وٌح َكرِ رُ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

ُنَسبُِّح للَعِظيِم املَْسُجوْد، َسبُِّحوا َهللا ِيف ُقْدِسِه:    )بـَْوريْخ َحْيالبلحن  ( الشعب والشماس:  
َونَعظُِّم الغَري املَحدوْد، إُلوِهيَّْة  أآلْب واإلبْن والروِح الُقْدْس. بسلطانِِه نـَْعَرتِْف،  

َعْة َواِحَدْة، يـَْبِسُط ُسْلطَانَْه، ِمَن اَألَزْل واىل أألَبدْ  لوٌث ِبطَِبيـْ   .َغْريْ ُمْدرََكْة، وَ
 )دحيلت ( ترتيلة َأهللُ َرهيبٌ 

  الرَّبِّ ِيف َمَكانِِه.تـََباَرَك َجمُْد  إىل آَبِد اآلَبديْن، َأهللُ َرهيٌب ِمن َمقِدِسه، احملتفل:
يف ِعْيِد الِفْصِح َضحَّى ِبَذاتِِه ِمْثَل اخلَُروِف، َوِيف ِعْيِد الُعْنُصَرِة الشعب والشماس:  

ْميَاٍن، َونـَتَـَناَوَل   ْلنَـْقَرتُِب إلَِيِه ُكلَُّنا ِبَواِسَطِة َمْوِهَبِة نِْعَمِة ُخمَلُِّصَنا، َوِ َأْظَهَر َنْصَرُه. فـَ
    . َهلُِّلوَ  : املَِسيِح َأِإلْبِن، َوُنَسبُِّحُه قَائِِلْني َجَسَد َوَدمَ 

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
ُهَوَذا ِسرُّ املَسيِح اخلَِفي يـَُوزَُّع، َوُمجُوُع املَالِئَكِة يـَُقدُِّسوَن املَاِئَدَة الشعب والشماس:  

َسِة.   املَُقدَّ ْميَاٍن،  الرُّوَحانِيَّة  َوِ ُخمَلُِّصَنا،  نِْعَمِة  َمْوِهَبِة  ِبَواِسَطِة  إلَِيِه ُكلَُّنا  ْلنَـْقَرتُِب  فـَ
  . َهلُِّلوَ   :َونـَتَـَناَوَل َجَسَد َوَدَم املَِسيِح َأِإلْبِن، َوُنَسبُِّحُه قَائِِلْني 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
ْلنَـْقَرتُِب إلَِيِه ُكلَُّنا  الشعب والشماس:   فَأْنطََلَق ِمَن السََّماِء بـَْغَتًة َدِويٌّ َكرِيٍح َعاِصَفٍة. فـَ

َأِإلْبِن،   املَِسيِح  َوَدَم  َجَسَد  َونـَتَـَناَوَل  ْميَاٍن،  َوِ ُخمَلُِّصَنا،  نِْعَمِة  َمْوِهَبِة  ِبَواِسَطِة 
      .َهلُِّلوَ َوُنَسبُِّحُه قَائِِلْني: 
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  الثاين من الرسل االحد 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  .َهلُِّلوَ ، َسبِّحي الرَّبَّ  نـَْفسي احملتفل:
  .َسبِّحي الرَّبَّ  نـَْفسيالشعب والشماس:  

  . ُأَسبُِّح الرَّبَّ طوَل َحيايت احملتفل:
  .ما ُدمُت َحبًّا َأعِزُف ِإلهليالشعب والشماس:  

  .تَتِكلوا على الُعَظماء ال  احملتفل:
  .ال َخالَص ِعنَده ألَِّذيوال على ْابِن آَدَم الشعب والشماس:  

َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن  احملتفل:   . َهلُِّلوَ َن يـَتـَُّقونَُه، ألَِّذيإمنَّ
    .َهلُِّلوَ َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتُه، ألَِّذي َعِن الشعب والشماس:  

. َهلُِّلو  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
ِمبيَناِء املَِسيِح، ُكلَُّنا ِإْعَتَصْمَنا، َأْمًنا َوَسالًما أهللُ ُمْعَتَصٌم لََنا َوِعزٌَّة:    )بـَْلِمْيِىنْ (  الشماس:

لرُّوِح  ِ     .الُقْدِس َحَصْلَناَداِئًما، 
  (   مزمور بني القراءات (شورا

.ولتفَرْح قلوُب ُملَتِمسي الرَّّب.   احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
  .اطُلبوا الرَّبَّ وِعزََّتُه ِإلَتِمسوا  * ولتفَرْح قلوُب ُملَتِمسي الرَّبّ  الشعب والشماس:

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
جلَميعِ   الشماس: ِ يَرَأُف  َأْعمَ   وَمراِمحَهُ   الرَّبُّ  لَِتحْ اِلهِ على ُكلِّ  مجَِ .  َربُّ  يُع  َمْدَك  

ثُ   *كَ ارِْكَك َأْصِفياؤُ بَ ليُـ اِلَك وَ َأْعمَ    َك! ِلَكيْ وتِ وا ِجبَربَُ ْليَـْنِطقُ وتَك وَ ِد َمَلكُ وا ِمبَجْ لُِيَحدِّ
ََ جمَْ آثَِرَك وَ  الَبَشِر مَ وا َبِين يـَُعّرِفُ  . *وتكَ َمَلكُ  اءَد    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
َيْذ ْشالَمابلحن  ( الشعب والشماس:   ُس اَألْرَض َعلى قـََواِعِدَها:    )بـْ ِبَقْوِلِه تـََعاَىل َخَلَق  أملَُؤسِّ

ُه   ْهُن، وَُكلُُّه َشدَّ الَكْوَن، لِنَـْعرَِفُه. ِفيِه بِِنْعَمِتِه، بـَْعٌض ِمْنُه تـََراُه الَعْنيُ، َوآَخُر يـََراُه الذِّ
  . إىل أإلنساِن، ُحبًّا ِبِه يـََراُه ِفْيهِ 

ن (عونيثا ْدو    مي). ترتيلة القر
ُهَوَذا ِسرُّ املَسيِح اخلَِفي يـَُوزَُّع، َوُمجُوُع املَالِئَكِة يـَُقدُِّسوَن املَاِئَدَة الشعب والشماس:  

ْميَاٍن،   َوِ ُخمَلُِّصَنا،  نِْعَمِة  َمْوِهَبِة  ِبَواِسَطِة  إلَِيِه ُكلَُّنا  ْلنَـْقَرتُِب  فـَ َسِة.  املَُقدَّ الرُّوَحانِيَّة 
    . َهلُِّلوَ  :َونـَتَـَناَوَل َجَسَد َوَدَم املَِسيِح َأِإلْبِن، َوُنَسبُِّحُه قَائِِلْني 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
ْلنَـْقَرتُِب إلَِيِه ُكلَُّنا    الشعب والشماس: فَأْنطََلَق ِمَن السََّماِء بـَْغَتًة َدِويٌّ َكرِيٍح َعاِصَفٍة. فـَ

َأِإلْبِن،   املَِسيِح  َوَدَم  َجَسَد  َونـَتَـَناَوَل  ْميَاٍن،  َوِ ُخمَلُِّصَنا،  نِْعَمِة  َمْوِهَبِة  ِبَواِسَطِة 
    .َهلُِّلوَ  :َوُنَسبُِّحُه قَائِِلْني 
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  االحد الثالث من الرسل 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

.فالَعْزُف ِإلهلِنا َيطيب.  َسبِّحوا الرَّبَّ  احملتفل:   َهلُِّلوَ
  .فالَعْزُف ِإلهلِنا َيطيب  َسبِّحوا الرَّبَّ الشعب والشماس:  

  . والتَّسبيُح َله يـََلذُّ وِبه يَليقاحملتفل: 
  . الرَّبُّ يـَْبين أوَرَشليمالشعب والشماس: 

  .وَجيمُع املَنِفيَِّني ِمن ِإْسرائيلاحملتفل: 
  .وُيَضَمُد ِجراَحهم ثين ُمنَكسِري الُقلوبفِإنَّه يَ الشعب والشماس:  

َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن  احملتفل:   . َهلُِّلوَ َن يـَتـَُّقونَُه، ألَِّذيإمنَّ
    .َهلُِّلوَ َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتُه، ألَِّذي َعِن الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َ َدپِْثْيحْ بلحن  (الشماس:   الَكاِهْن ِحْنيَ يـَْبَدأ الُقدَّاْس،   :بِ لْ القَ   رُ اهِ والطَّ   ْنيِ فَّ الكَ   يُّ قِ النَّ   )َحنَّا

  َويـَُوزِْع، َجَسَد املَِسيْح، َغفَّاُر الذُّنُوْب. حيُِْيُط ِبِه املَالِئَكْة، َوُهَو َيْكِسُر  
  

  (   مزمور بني القراءات (شورا
.  َرِيت َيُكِن الرَّبُّ ُنصْ  ملَْ  َلوْ   احملتفل:    َهلُِّلو َهلُِّلو

ى الصَّْمِت ُكَن َمثْـوَ َتسْ   َأنْ   َشَكتْ وْ َألَ   *َرِيت َيُكِن الرَّبُّ ُنصْ   ملَْ   َلوْ الشعب والشماس:  
  .نـَْفسي

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
دَّ  رُ ِدَك ال تَـ بْ َد عَ ؤُ ا ِل دَ َأجْ   ِمنْ   .ونَ َك يـَُهلِّلُ اؤُ ِفيَ َأصْ وَ   ونَ لَبسُ َكَهنَـُتَك الِربَّ يَ   الشماس:

َمسِ َوجْ  اَخلالصَ ُس  بِّ أُلَ   * ِحكَ يْ َه  ُهنَ اؤُ َأْصِفيَ وَ   َكَهنَـَتها  ْليًال.  َ يـَُهلِّلوَن  أُقِ ها  يُم  اَك 
.  *اًجاِسرَ  يَ حِ يِ ُأِعدُّ ِلَمسِ َد َنْسًال وَ ؤُ ِلدا   َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
:    )بِْنْتطَيـَّْو ْبِذِحْلثَابلحن  (الشعب والشماس:   َلُِّل لِْلَربِّ ُ َهُلمُّوا نـَْلَجأ اىل الصَّالْة َهُلمُّوا 

َتُكوُن   َتَسابِْيِحنا، َكَذِلَك  نـََغَماِت  َحتُْلوا،  وَُكلََّما  الَسَماِوْي.  الَكْنِز  ِمْفَتاُح  َفِهَي، 
َألقْـَواِل َواألفْـَعاِل، نـُْرِضَي الرَّبَّ  ِ     . ِسْريَتـَُنا أَماَمُه، 

ن (عوني   ثا ْدومي). ترتيلة القر
لِنَـْقَرتِْب ُكلَُّنا ِمْن َجَسِد َوَدِم املَِسيِح ِبَرْهَبٍة َوِخُشوٍع، َونـَتَـَناَولُُه الشعب والشماس:  

جلمرة اليت أْعطاُه املَالك، فـَُغِفَرْت   ِ ِمبََحبٍَّة َوالُنَسبُِّح، الَِّذي َكَشَف ِسًرا إلَشْعَيا، 
ُل اخلَُطى، َوْلَنْسُجد إلُلوِهيَِّتهِ  ْلنُـَعجِّ ُه. إليِه فـَ َ ، َمَع ُمجُوِع السََّماِويَِّني، قائلني:  َخطا

  .َهلُِّلوَ ُقدُّوٌس أَْنَت، ُقدُّوٌس أَْنَت، ُقدُّوٌس أَْنَت، هللاُ اخلَِفي، 
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

هذا هو الرجاء الذي انتظره األنبياء، سرا، يسوع ملكنا الذي الشعب والشماس:  
دا نسل  من  حمبته  من  َمَع  جاء  إلُلوِهيَِّتِه،  َوْلَنْسُجد  اخلَُطى،  ُل  ْلنُـَعجِّ فـَ إليِه  ود. 

ُمجُوِع السََّماِويَِّني، قائلني: ُقدُّوٌس أَْنَت، ُقدُّوٌس أَْنَت، ُقدُّوٌس أَْنَت، هللاُ اخلَِفي، 
 . َهلُِّلوَ 
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  االحد الرابع من الرسل 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

اَء َجمِد َجالِلَك ويف َأمِر َعجائِِبَك،  احملتفل: َمَُّل يف َ  .َهلُِّلوَ َأ
اَء َجمِد َجالِلَك ويف َأمِر َعجائِِبكَ الشعب والشماس:  َمَُّل يف َ   .َأ

  . يـََتكَلموَن ِبِعزَِّة َخماِوِفَك وُأَحدُِّث بَعظاِئِمكَ  احملتفل:
  . َصالِحَك يُفيضونِبذِْكِر َوفَرِة  الشعب والشماس: 

  .وِبِربَِّك يـَُهلِّلون احملتفل:
ِة وَعظيُم الرَّمحَْ  الرَّبُّ رَحيٌم َرؤوفٌ الشعب والشماس:    . ةِ َطويُل اَأل

َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن  احملتفل:   . َهلُِّلوَ َن يـَتـَُّقونَُه، ألَِّذيإمنَّ
    .َهلُِّلوَ َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتُه، ألَِّذي َعِن   الشعب والشماس:

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َدْمِشْيَحا)بلحن  (الشماس:   إْمسََك:    بـَْلِمْيِنْه  ُأجمَُِّد  تَـَنا َولألبد  َوَهبـْ ِبِقَياَمِتَك  املَْجُد،  لَك 

  . َجَسَدْك َوَدَمْك، َوِمبَِجيِئَك َصاَر لََنا، رََجاًء َوَحَياًة َجِدْيَدةً 
  (   مزمور بني القراءات (شورا

لَغماِم يف النَّهار   احملتفل:  ِ .وَهداهم    َهلُِّلو َهلُِّلو
لَغمَ  مُ وَهداهُ الشعب والشماس:     .ِء النَّارِ ِل ُكلِِّه ِبَضوْ  اللَّيْ ِيف وَ  *ارِ  النـَّهَ اِم ِيف ِ

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
 ، وهُ لُ محَِ   اثٍ رَ حْ مِ كَ   مْ هِ افِ تَ ى أكْ لَ عَ   بُ يْ لِ الصَّ ا،  نَ صُ لِّ خمَُ   عَ و سُ يُ   اءَ بَّ أحِ   لُ سُ ألرُّ   الشماس:  

املُ يَ نْـ الدُّ وَ  واْسَتْأَصُلوا  وها  ثُ رِ حَ   ضِ رْ األَ   لَ ثْ مِ   *ةِ يَّ نِ ثَ الوَ   اللِ ظَ بِ   التِ تَ بْـ ا  إلميان 
.  *ناعُ يْـ ِمجِ   مُ هُ مْ رِ كْ نُ لْ ، فَـ اةِ يَ احلَ  ةِ مَ لِ كَ ا بِ وهَ عُ رَ زَ ، وَ َأْدَغاَهلَا   َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
َ َمْن  َ إهلََِي املَِلُك ُأَعظُِّمَك:    أْيِلْنيْ ِدإحتِْْذ)لحن َ ب(  الشعب والشماس: املَِسْيُح املَِلُك 

نـُْرِضيَك َعَلى ِبَدِمَك الثَِّمْنيْ ِإفْـَتَدْيَت َكِنْيَسَتك، ِمَن الَظالْل، َهْب لََنا ِحبََناِنْك َأْن  
ْن إلُلوِهَيِتَك. َوَمَع ِمجُوِع املَالِئَكة، ُنْصِعُد َلَك   َواْم، َوِبَقْلٍب طَاِهٍر نـَُقرُِّب الُقْرَ الدَّ
: ُقدُّوٌس، ُقدُّوٌس، ُقدُّوٌس أَْنَت، أَيُّها الرَّبُّ اإلَلْه ُخمَِلُصَنا   . الَتْسِبَحة ِبَرْهَبة، قَائِلْنيْ

ن (عونيثا ْدومي). ترتيلة    القر
والشماس:   ،  َمعاً   رُ مِّ زَ نُـ   َهُلمُّوا،  مِ يْ وفِ ارُ السَّ   واتُ بُ رُ وَ   مِ يْ وبِ ارُ الكَ   وفِ إلُ   عَ مَ الشعب 

هللاُ نيَ لِ ائِ قَ  أَْنَت،  ُقدُّوٌس  أَْنَت،  ُقدُّوٌس  أَْنَت،  ُقدُّوٌس  وَ   :  ال نَ اهُ وَ فْـ أَ الُقدُّوٌس.  ا 
َلَِّل َلَك    ا.نَ تَـ بْـ هَ وَ   أَلَِّيت   ةِ مَ يْ ظِ العَ   ةِ بَ هِ وْ املُ ى  لَ ، عَ حَ يْ بِ سْ التَّ   كَ يْ فِ وْ تُـ  ُ َ َربُّ َأْن  َنا  َهبـْ

  . َهلُِّلوَ  َهلُِّلوَ َمَع الرُّوَحانِيَِّني، َونـَُقوُل: 
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

  نَ طِ وْ وا املَ غُ لَ بَـ ، فَـ ونَ سُ يْ دِّ القِ   ارَ ى، سَ فَ طَ صْ املُ   ءُ َ إلِ أَ   سَ ولُ بُ   ةِ قَ فْـ رِ بِ الشعب والشماس:  
َلَِّل َلَك َمَع الرُّوَحانِيَِّني، َونـَُقوُل:  .  ايً حِ وْ رُ   لُ لَّ هَ يُـ   هِ يْ فِ   ألَِّذي ُ َنا َ َربُّ َأْن    َهلُِّلوَ َهبـْ
  . َهلُِّلوَ 
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  االحد اخلامس من الرسل 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  .َهلُِّلوَ طوىب ِلَمن ِإلُه يَعقوَب ُنصَرتُه،  احملتفل:
  . طوىب ِلَمن ِإلُه يَعقوَب ُنصَرتُهالشعب والشماس:  

  .يف الرَّبِّ ِإهلِه رجاؤه احملتفل:
  .صانع السََّمواِت واَألرضِ الشعب والشماس:  

  . والَبْحِر كلِّ ما فيها احملتفل:
  . حاِفِظ احلَقِّ ِلألََبدالشعب والشماس:  

َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن  احملتفل:   . َهلُِّلوَ َن يـَتـَُّقونَُه، ألَِّذيإمنَّ
    .َهلُِّلوَ َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتُه، ألَِّذي َعِن الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  (عونيثا دقنِكى) ترتيلة قدس االقداس 
:    الخو قارينن)لحن  ب(  الشماس: ِرُك الرَّبَّ ِيف ُكلِّ ِحْنيْ َ َلَنا لِنُـَقدَِّس ِإْمسَُه،  ُأ ُمَباَرٌك ألذي، أهَّ

  .َمَع أجلَمِع السََّماِوي
  (   مزمور بني القراءات (شورا

.ذِلك َفخًّا  مُ كاَن هلَُ اَمها فَ وا َأْصنَ َعَبدُ وَ  احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
والشماس:   َأْصنَ َعَبدُ وَ الشعب  فَ وا  هلَُ اَمها  بَنِ َذحبَُ وَ   *َفخًّا   ذِلكَ   مُ كاَن  وبـَنَ هِ يْ وا  ِِ م  م  ا

  .نيْ اطِ ِللشَّيَ 
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
بَّتَّ ثَـ  دْ انـَُتَك. قَ َأمَ  لٍ يْ ٍل َفجِ يْ  جِ . ِإَىل بَِتةٌ  ألسََّماءِ  لألبِدِ  َربُّ َكِلَمُتَك ِيفْ   الشماس:

َِْحكاِمَك يَقوُم ِإىل الَيوِم ُكلُّ َشيءٍ ةٌ اِئمَ قَ   يَ هِ َض فَ اَألرْ  َلَك.  ٌد  َعبْ   ءٍ نَّ ُكلَّ َشيْ ِألَ   . 
َِ   دِ اِمَرَك ِلألَبَ ى َأوَ سَ ي. ال أَنْ سِ بـُؤْ   ُت ِيفْ ي َهلََلكْ مِ يْ نَعِ   يَ َعَتَك هِ يْـ ال َأنَّ َشرِ َلوْ  ا  ألَنََّك 
.  .َتِين يَـيْـ َأحْ    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
والشماس: شالماببلحن  (  الشعب  ُسُلوِكِهْم:    )يذ  ِيف  ِلْلَكاِمِلَني  احلكماْء، طُوَىب  األَُمَناُء 

َة. ِإْحُكُموا  َ لتََّساِوي بال ُحمَا ِ َها ُأؤِكْلُتْم،  ُمَدبُِّروا الَكِنيَسِة، َوزُِّعوا النَِّعَم الَِّيت َعَليـْ
َتِظريَن ِْْحِرتَازْ  لَعْدِل، َواإلستقامة. وَكالَعِبيد السَّاِهرِيَن املُنـْ هْ ِ َ    . َحيِْفُظوا َوَصا

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
والشماس:   وَ ورِ النُّ   عِ بَ نْـ مَ   وَ حنَْ   مُ هُ رَ ائِ صَ بَ   ونَ سُ يْ دِّ القِ   عَ فَ رَ الشعب  وَ لُ خَ دَ ،  ِيف نُ عَّ متََ وا    وا 

  نَ ألَِّذيْ   كَ ئِ لَ ؤْ ، أُ هِ يْ بِّ حِ مُ لِ   هِ تِ ارَ شَ بِ بِ   حِ يْ سِ املَ   نَ مِ   دُّ عَ ، املُ فُ صَ وْ ال يُـ   ألَِّذي  يمِ عِ النَّ   كَ لِ ذَ 
َ ذَ العَ  وفَ نُ وا صُ لُ مَ تَ احْ وا وَ انُ عَ    .َهلُِّلوَ . اتِ قَ ائِ الضَ وَ  تِ ا

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
والشماس:   وا  بُ سِ حيَْ   ملَْ وَ .  اتِ اوَ مَ السَّ   وتَ كُ لَ مَ   ونَ سُ يْ دِّ القِ   لَ َ   ةٍ يَّ ضِ رْ أَ   المٍ الشعب 

ا، وهَ اسُ قَ   أَلَِّيت   أآلالمَ   ةٍ بَّ حَ مبَِ   لْ بَ قْ نَـ لْ ، فَـ ةُ وَ اإلخْ   أَيـَُّها   نُ حنَْ ا. وَ هَ يَـ اهِ ضَ ا يُ يَ نْـ الدُّ   ا ِيفْ ئً يْـ شَ 
  .ولُ زُ ال تَـ  أَلَِّيت  وتَ كُ لَ املَ  مُ هُ عَ مَ  لَ خُ دْ نَ لِ 
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  االحد السادس من الرسل 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ . الُقوَّةِ ُد يْ دِ شَ وَ  ِإهلُنا َعظيمٌ احملتفل: 
  .ُد الُقوَّةِ يْ دِ شَ ِإهلُنا َعظيٌم وَ الشعب والشماس: 

  .وال ِقياَس إلْدراِكهِ احملتفل: 
  . اءَ ُد الُوَضعَ يِّ ؤَ الرَّبُّ يُـ الشعب والشماس: 

  .ضِ ويُِذلُّ اَألْشراَر حىتًّ اَألرْ احملتفل: 
  . نَ يْ اِمدِ وا ِللرَّبِّ حَ نُّ غَ الشعب والشماس:  

َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن  احملتفل:   . َهلُِّلوَ َن يـَتـَُّقونَُه، ألَِّذيإمنَّ
    .َهلُِّلوَ َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتُه، ألَِّذي َعِن الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  (عونيثا دقنِكى) ترتيلة قدس االقداس 
:    ) الخو قارينن بلحن  (  الشماس: ِرُك الرَّبَّ ِيف ُكلِّ ِحْنيْ َ ُمَباَرٌك أملسيح، بَِتْضِحَيِتِه، َخلَّْص ُأ
  . ِجْنَسَنا

  (   مزمور بني القراءات (شورا
. اطُلبوا الرَّبَّ وِعزََّته  احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

  .ْنيْ ُكلَّ حِ   َههُ ِإلَتِمسوا َوجْ  * الرَّبَّ وِعزََّتهُ اطُلبوا الشعب والشماس: 
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
َ َوصَ   َعلَّمُ ِهْمين أتَـ  َأفْ اِين ثبـَّتَـتَ  وَ اِين َيداَك َصنَـَعتَ   الشماس: وَنَك َن يـَتـَّقُ ألَِّذي  ِصُرِين َك. يـُبْ ا

َ و َكِلَمَتَك. َعِلمْ ّينِ َأْرجُ ِأل   ونَ َرحُ يَـفْ فَـ  حلَقِّ ذَ بُّ َأنَّ َأْحكاَمَك ِبرٌّ وَ  رَ ُت  .  َتِين لَّلْ أَنََّك ِ
.  ِدَك.َك ِلَعبْ لِ ِحبََسِب قـَوْ   زِيًَة ِيلَ ُتَك تـَعْ ُكْن َرمحَْ تَ لْ فَـ    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
يَع الشُُّعوب:    )حنا دبثيحبلحن  (  الشعب والشماس: َ مجَِ ِإْخَوًة ِلْلَمِسْيْح ِإْمسَُعوا َهَذا 

لِعَماْذ، ُمْشَرتِِكْنيْ ِيف ِسرِّ َمْوتِِه َوَدْفِنِه. َجانُِبوا الَكَفَرْة َوالَوثَِنيِّْني،   ِ لَِتُكونُوا  ِصْرُمت 
  .َورَثَْة ِيفْ املََلُكوتْ 

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
 دِ سَ جَ   رَّ ، سِ ْنيِ مِ الثَّ وَ   دِ يْ جِ املَ   رَ ، السِّ رٍ هْ طُ وا بِ ذُ ، خُ ونَ تُ ائِ املَ   أَيـَُّهاالشعب والشماس:  

رَ حِ يْ سِ املَ   مِ دَ وَ  .الربََ   اةُ يَ حَ وَ   اءُ جَ ،  ً رَ فْ غُ   نَ و النَ تَـ   هِ بِ وَ   ا عَ ا َ طَ خَ   نْ     ونَ كونُ تُ وَ   م، كُ ا
اىل    رِ ظَ نَ أل  دَ نْ عِ   ونَ دُ عِ تَ رْ يَـ ، وَ هُ امَ أمَ   ونَ فُ قِ يَ   ةٍ بَ هْ رَ بِ   ةُ كَ الئِ املَ   ُهَوَذا  .ةِ دَ يْ دِ اجلَ   اةِ يَ احلَ   ةَ ثَ رَ وَ 
وَ هِ ائِ يَ ضِ   ةِ دَّ شِ  خُ هِ اِمحِ رَ مَ   ةِ رَ فْـ وَ بِ   هُ بَ هَ وَ   مُ كُ لَ .  بِ ذُ .  وَ ونَ تُ ائِ املَ   أَيـَُّها   رٍ هْ طُ وا   وهُ رُ كُ أشْ ، 
ا  ، مبَِ ةِ دَ يْ دِ اجلَ   اةِ يَ احلَ   لَ ائِ ضَ فَ ا بِ ذً إِ   نَ يَّ زَ تَـ نَـ لْ . فَـ ةُ قَ يْـ لِ ها اخلَ عُ سَ ال تَ   أَلَِّيت ،  هِ تِ بَ هِ وْ ى مَ لَ عَ 
،  هِ ارِ رَ سْ أَ   يمِ عِ  نَ ا ِيف نَ كَ اَر شَ   ألَِّذي  كِ لِ املَ   نَ إبْ   رُ كُ شْ نَ لْ فَـ   .ارِ هَ طْ أألَ   بِّ حمُِ وَ   رِ لطاهِ   قُ يْ لِ يَ 
  . َهلُِّلوَ : ولُ قُ نَـ وَ 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
ملُسْ َح جيَْ يْ بِ ِإنَّ التَّسْ فَ   ارُ األَبـْرْ   أَيـَُّها  وا لِلرَّبِّ لُ َهلِّ الشعب والشماس:   وا  دُ . ِإمحَْ نيَ مِ يْ َتقِ ُدُر ِ

لِكنَّارَ  ِ املَِلِك  ةِ الرَّبَّ  إْبَن  ْلَنْشُكُر  فـَ َونـَُقولُ   ألَِّذي.  َأْسَرارِِه،  نَِعيِم  ِيف  :  َشارََكَنا 
  . َهلُِّلوَ 
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  االحد السابع من الرسل 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ ، وفٌ ٌم َرؤُ يْ الرَّبُّ رَحِ احملتفل: 
  .وفٌ ٌم َرؤُ يْ الرَّبُّ رَحِ الشعب والشماس: 

جلَميعِ احملتفل:  ِ   .اِلهِ ى ُكلِّ َأْعمَ لَ عَ  وَمراِمحَهُ  الرَّبُّ يَرَأُف 
  . اِلكَ ُع َأْعمَ يْ َمْدَك  َربُّ مجَِ لَِتحْ الشعب والشماس: 

  ! كَ ارِْكَك َأْصِفياؤُ بَ وليُـ احملتفل: 
ثوا ِمبَجْ الشعب والشماس:    .كَ وتِ ِد َمَلكُ لُِيَحدِّ

َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن  احملتفل:   . َهلُِّلوَ َن يـَتـَُّقونَُه، ألَِّذيإمنَّ
    .َهلُِّلوَ َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتُه، ألَِّذي َعِن الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  دقنِكى) ترتيلة قدس االقداس (عونيثا 
الُقدُّوس  َمْن، َرِضْيَت َعْن ِقدِّيسيَك،  َسبُِّحوا َهللا ِيف ُقْدِسِه:    )َحدُّ َحْيالبلحن  (  الشماس:

، َوِذنُوِب َعِبيِدكْ  َ َ َربُّ َخطَا   . ُأْغُفر 
  (   مزمور بني القراءات (شورا

. الَربِّيَّةِ  ِيف   نـَُّهمُ ِسًما لَُيْسِقطَ ُمقْ   َيَدهُ  عَ فَرفَ  احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
 ِيف   مُ ِقَطنَّ ُذرِّيـَّتَـهُ ُيسْ وَ   * الَربِّيَّةِ ِيف   نـَُّهمُ ِسًما لَُيْسِقطَ ُمقْ   َيَدهُ   عَ َرفَ فَـ الشعب والشماس:  

  . َأألَُممِ 
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
َدَعوُت،    الشماس: َك  َّ ِإ َفراِئَضَك.  َأْرعى  فِإّينِ  َربُّ  فَأِجْبين   قـَْليب  ِبُكلِّ  َدَعوُت 

َسبَـَقت  رََجوُت.  وَصَرخُت كِلَمَتَك  الَفجَر  َسَبقُت  َشهاَدَتَك.  فَأحَفَظ  َخلِّْصين 
َقولَك. ِإسَتمع َصويت ِحبََسِب َرمحَِتَك َأْحِيين  َربُّ  َعيناَي اهلََجعات ِللتََّأّمِل يف  

َشريَعِتكَ  عن  وْابتَـَعدوا  الفاِحشة  ِمَن  املُطاِردوَن  اقَرتََب  َأْحكاِمَك.    . ِحبََسِب 
 .   َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
والشماس: دبثيحبلحن  (  الشعب  أ  )حنا  الَقْلبِ النَِّقيُّ  والطَّاِهُر    حنيَ   نْ الكاهِ :  لَكفَّْنيِ 

القُ دَ بْ يَـ  يَ سُ بْ يَـ ،  اسْ دَّ أ  وَ ءْ لسََّمال   رٍ هْ طُ بِ   هِ يْ دَ ط  الرُّ عُ دْ يَ ،  فَـ وحَ و  ،  ىلَ ألعُ   نَ مِ   ِيتْ أْ يَ ، 
  .حْ يْ سِ املَ  مَ دَ وَ  دَ سَ س جَ دِّ قَ يُـ فَـ 

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
َ اوِ مَ السَّ   لوكِ املِ   ملكُ الشعب والشماس:   ة، سَ دَّ قَ املُ ة وَ يَّ احلَ   ةَ بيحَ الذَ   بُ رِّ قَ نُـ   هُ لَ   نْ  مَ ي، 

،  يمْ وفِ ارُ السَّ   كَ لِ ذَ كَ وَ   يمْ وبِ الكارُ   وعُ مجُُ ، وَ ةِ كَ الئِ املَ   لُ يْ لِ َْ   يقُ لِ يَ   كَ بِ   .كَ يدِ بِ عَ   نْ ل مِ بَّ قَ تَـ 
لَ امً رَ كْ إِ   ونَ سُ دِّ قَ يُـ   نَ ألَِّذي إِ بِ   كَ ا  وَ اعْ طَ قِ نْ ال  نَـ يً حَ   َمْأَكالً   ونْ يُّ ضِ رْ األَ   نُ حنَْ .    لُ اوَ نَ تَـ ا 

  .  َهلُِّلوَ لني: ائِ ، قَ مٌ ظِّ عَ نُـ ، وَ دْ جِّ منَُ ، وَ حْ دِ تَ منَْ ، وَ حُ بِّ سَ نُ وَ 
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

، فَـ الشعب والشماس:   ِيتَ َْ ُبُط ِمَن الُعال، وَ َْ َلِيب وَ تُـ الَكاِهُن َيْدُعو الرُّوَح الُقُدْس ِسِرَّ
ْد،   َوُمنَجِّ َوَمنَْتِدْح،  َوُنَسبُِّح،  نـَتَـَناَوُل  َحًيا  َمْأَكًال  اَألْرِضيُّوْن  َوَحنُْن  ملَْجِد.  ِ إلْيِه 

   .َهلُِّلوَ َونـَُعظٌِّم، قَائِلني: 
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  أألول من الصيفاالحد 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  .َهلُِّلوَ ، ِإهلي املَِلُك أَعظُِّمكَ   احملتفل:
  . ِإهلي املَِلُك أَعظُِّمكَ الشعب والشماس:  

ِرُك ْاَمسكَ   الكااهن:   . وأََبَد الدُّهوِر ُأ
رُِككَ الشعب والشماس:     . يف ُكلِّ َيوم ُأ

  .وأَبَد الدُّهوِر ُأَسبُِّح ْاَمسكَ احملتفل: 
  .وُمسَبٌح ِجداً الرَّبُّ َعظيٌم الشعب والشماس: 

َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن  احملتفل:   . َهلُِّلوَ َن يـَتـَُّقونَُه، ألَِّذيإمنَّ
    .َهلُِّلوَ َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتُه، ألَِّذي َعِن    الشعب والشماس:

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
ِرزٌَة:    )سهدى برخيىبلحن  (  الشماس: راَح الرُُّسُل يـَْنِشُروَن، احلَقَّ  ِيف اَألْرِض ُكلًِّها ُسطُوٌر َ

ِِْم، َيُسوُع َأْرَسَلُهم، لَِيُكونُوا   ِشُهوَد،  ِيفْ َأْرَجاِء اَألْرْض. فـَنَـوَُّروا األَُمَم، بُِنوِر ِإْميَا
  . ِقَياَمِتِه املَِجْيَدةْ 

  (   مزمور بني القراءات (شورا
 َهلُِّلوَ   *: ِيف َتْذَكاِر الُرُسل نـَُرمنُِّ ِبَرتَانِيَم الرُّوحِ َأمَّا الُوَضَعاُء فَاَألْرَض يَرِثُونْ   احملتفل:

  . َهلُِّلوَ إ  َهلُِّلوَ 
والشماس: َوِفْريٍ    الشعب  َعُمونْ َوِبَسالٍم  الرُّوحِ يـَنـْ ِبَرتَانِيَم  نـَُرمنُِّ  الُرُسٍل  َتْذَكاِر  ِيف   :  *

  .َهلُِّلوَ إ َهلُِّلوَ  َهلُِّلوَ 
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
.  َوُخيَلُِّص ُمْنَسِحِقي أَألْرَواحْ   *مهُ يَـ جِّ نَ يُـ وَ   هِ يْ قِ تَّ مُ   لَ وْ حَ   بِّ الرَّ   الكُ مَ   رُ كِ سْ عَ يُـ   الشماس:
.  *املُْعَتِصِمَني ِبِه ال يـَُعاقـَُبونْ  َومجَِيعُ    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
والشماس: نوهرابلحن  (  الشعب  اَألْرِض ُكلَِّها:    )أتو  َعلى  الرَّبُّ  املُتَـَعاِيل  أَيـَُّها  َمْذَحبَُك 

لِوقَاِر َكلَّْلتَـُهْم. َسالًما َوَأْمًنا َداِئًما،   ِ َناَء َكِنيَسِتَك،  ْلَتسبيِح َعظَّْمَتُه. َوأَبـْ ِ اجلَّبَّاْر، 
َ َربْ    . حيَِلُّ َعلى َشْعِبَك 

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
َ عَ ة، دَ يَّ انِ وحَ الرُّ   ةُ بَ هِ وْ املَ   ،سيحِ املَ   مِ دَ وَ   دِ سَ ىل جَ إِ الشعب والشماس:     كُ لِ مَ   يُّ اوِ مَ  السَّ ا

  ةٍ بَ يْـ رِ غَ   مٍ مَ أُ   نْ م مِ كُ نَّ . إِ هِ تِ بَّ حِ أَ   دِ يْ  عِ ِيف   هِ يْ وِّ و عُ دْ مَ   حَ رِّ فَ يُـ   يْ ، كَ هِ سِ رْ عُ بِ   مَ عَّ نَـ تَـ نَـ ، لِ وكِ لُ املُ 
إِ مْ تُ نْـ كُ  مِ بُ رتَِ قْ ،  السِّ ذَ هَ   نْ وا  عَ رْ افِ الغَ   رِّ ا  وَ اةِ يَ احلَ   ونَ بُ رَ .  وَ كً لْ مُ ،  يَـ ا  مً يْ عِ نَ ا  ي، هِ تَ نْـ ال 
ا  نَ بَـ هَ وَ   ألَِّذي   نِ بْ ْإلِ ا لِ نَ سَ فُ نْـ أَ ا  ذً إِ   نْ يِّ زَ نُـ لْ . فَـ ةٍ دَ يْ دِ جَ   اةٍ يَ  حَ ِيف   هُ عَ مَ   كَ لِ مْ نَ ا لِ نَ لَ هَّ أَ   هِ انِ نَ حَ بِ فَ 
َلَنا ِلَمْوِهَبِة َأْسَرارِِه،    ألَِّذيِلْلَمسيِح    .ةُ يقَ لِ ا اخلَ هَ عُ سَ ال تَ   أَلَِّيت ة،  مَ يْ ظِ العَ   ةَ بَ هِ وْ املَ  َأهَّ

  .َهلُِّلوَ نـَُقوُل: 
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

ملُسْ َح جيَْ يْ بِ فِإنَّ التَّسْ   األَْبرارُ   أَيـَُّها   َهلُِّلوا لِلرَّبِّ   الشعب والشماس: وا  دُ . ِإمحَْ ْنيَ مِ يْ َتقِ ُدُر ِ
لِكنَّارَ  ِ َلَنا ِلَمْوِهَبِة َأْسَرارِِه، نـَُقوُل:  ألَِّذي. ِلْلَمسيِح ةِ الرَّبَّ    . َهلُِّلوَ َأهَّ
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  تذكار مار توما الرسول  
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  .َهلُِّلوَ ، يَ سِ فْ نَـ   عُ فَ رْ أَ   بُّ  رَ َ  كَ إليْ  احملتفل:
َ ِإلَيْ الشعب والشماس:    .يَ َفُع نـَْفسِ َأرْ   َربُّ َك 

  . ِإهلي َعليَك تـَوَكَّلتُ  احملتفل:
  .فال َأْخَز وال َيشَمْت يب َأْعدائيالشعب والشماس:  

  .َن يَرجوَنَك ال َخيَزونألَِّذي فَجميُع   احملتفل:ا
  .وْلَيْخَز َمن على ْاسِم الباِطِل يَغُدرونالشعب والشماس:  

  . َهلُِّلوَ ، َشْعٌب َملْ َأْعرِفُُه َخيُْدُمِين  احملتفل:
    . َهلُِّلوَ ، ِين ونَ عُ يْـ طِ َحاَلَما َيْسَمُعوَنِين يُ الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
ِوي، إْذ  َأال َما َأْطَيَب َوَما َأْحَلى:    )ال متطلمنيبلحن  (  الشماس: َما َأْرَوَعَك ُتوَما الطُّوَ

السََّماْء،   ِيف  َقْصًرا  ِلْلَمِلِك  َوَشيَّْدَت  اهلِْنْد،  َأْرِض  ِيفْ  اجلُُدْد،  الِعْرَساَن  تـَْلَمْذَت 
َتِهي لسََّعاَدة الِيت ال تـَنـْ ِ   .لِيَـتَـنَـَعم 

  (   مزمور بني القراءات (شورا
  َهلُِّلوَ *  ل نـَُرمنُِّ ِبَرتَانِيَم الرُّوحِ و : ِيف َتْذَكاِر الُرسُ وُن ُذرِّيـَُتُه ِيف اَألْرِض ُمْقَتِدرَةً كُ تَ   احملتفل:

  . َهلُِّلوَ إ  َهلُِّلوَ 
* ل نـَُرمنُِّ ِبَرتَانِيَم الرُّوحِ و الُرسُ : ِيف َتْذَكاِر  َوِجْيُل املُْسَتِقيِمَني ُمَباَركُ  الشعب والشماس:

  .َهلُِّلوَ إ َهلُِّلوَ  َهلُِّلوَ 
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
ُرَؤساُء طاَردوين ِبال َسَبب ومل يَفزْع قـَْليب ِإالَّ ِمن َكِلَمِتَك. ُسِررُت ِبَقولَك    الشماس:

واِفرة َغنيمًة  َأصاَب  ِإالَّ    *َكَمن  َأحببُت  وما  وْاسَتقَبحُته  الَكِذَب  اَبَغضُت 
.  *شريَعَتَك. أَنَت ِسْرتي وتـُْرسي وكِلَمُتَك رَجائي   َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
َك،  فَاْلطُوَىب َواَخلْريُ َلَك:    )حنا دبثيحبلحن  (   الشعب والشماس: َك ُتوَما الرَُّسوُل ُطوَ طُوَ

ِإْذ َجسَّْت َيُدَك َمْوِضَع اِجلُروْح، ِيف َجَسِد املَِسْيِح بـَْعَد ِقَياَمِتِه، فَأْعَرتَْفَت َوقـُْلَت:  
  .َريبِّ وِإالِهي

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
والشماس:   يَـ َِ الشعب  وَ كَ ارِ كَ ذْ تَ   مُ وْ يُّ  السَّ كَ ادُ هَ شْ تِ سْ إِ ا  دً جِ   دٌ يْ جمَِ ،  زَ   يَ اعِ ،    عِ ْر اىل 

وَ المِ السَّ  الوَ قَ   نٌ اهِ كَ ،  أآلبُ هُ يَ لِ تَ عْ تَـ لِ   كَ ارِ ظَ تِ نْ ِ   دِ جْ املَ   يَ سِ رْ كُ   ُهَوَذا،  ةَ يَّ نِ ثَ ارُِع    ِيف   . 
َوُمجُوُع الَكاُروبِْيْم َسِويًَّة    * كَ امِ رَ كْ إلِِ   انِ ر فُ ظْ يَ   رِ صْ نَّ ال  لَ يْ لِ كْ إِ ،  وحُ والرُّ   نُ بْ اإلِ ى، وَ لَ العُ 

ى َخْزنَِتِه، َوَمَنَحَك َمْوِهبَـَتُه، فـَنَـْهِتُف َلُه  لَ تـَُناِدي، املَْجُد ِللَِّذي ِإْخَتاَرَك َوَأوَْكَلَك عَ 
. قَائِلْني،    َهلُِّلو

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
والشماس:   وَ هِ دِ يِّ سَ   ةَ ضَّ فِ   ذَ خَ أَ   ألَِّذي،  اِين وحَ الرُ   رُ اجِ التَّ الشعب  حَ َِ   رَ جَ َ ،   بَ سْ ا 

فَ هِ تِ ئَ يْـ شِ مَ  خِ اَىل   اهُ عَ دْ تَ اسْ ،  املَْجُد  .  هِ وتِ كُ لَ مَ   رِ دْ   تـَُناِدي،  َسوِيًَّة  الَكاُروبِْيْم  َوُمجُوُع 
. ِللَِّذي ِإْخَتاَرَك َوَأوَْكَلَك على َخْزنَِتِه، َوَمَنَحَك َمْوِهبَـَتُه، فـَنَـْهِتُف َلُه قَائِلْني،     َهلُِّلو
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  الثاين من الصيفاالحد 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  .َهلُِّلوَ ، الرَّبَّ  نـَْفسيَسبِّحي  احملتفل:
  .َسبِّحي الرَّبَّ  نـَْفسيالشعب والشماس:  

  . اِيت ُأَسبُِّح الرَّبَّ طوَل َحيَ  احملتفل:
  .يَ ِزُف ِإلهلَِ ُت َحبًّا َأعْ ما ُدمْ الشعب والشماس:  

  .اءِ ى الُعَظمَ لَ وا عَ ِكلُ تَّ ال تَـ  احملتفل:
  .َدهُ ال َخالَص ِعنْ  ألَِّذيِن آَدَم ى ْابْ لَ وال عَ الشعب والشماس:  

َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن  احملتفل:   . َهلُِّلوَ َن يـَتـَُّقونَُه، ألَِّذيإمنَّ
    .َهلُِّلوَ َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتُه، ألَِّذي َعِن الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
:    )الخو قارينن بلحن  (الشماس:   ِرُك الرَّبَّ ِيفْ ُكلِّ ِحْنيْ َ َبُه، َوَخلَّْص  ُأ ُمَباَرٌك هللا، َأْرَسُل َحِبيـْ
  . ِجْنَسَنا

  (   مزمور بني القراءات (شورا
. الرَّبَّ   يـَتَّقيَ  ألَِّذياَرُك الرَُّجُل ا يـُبَ ذَ كَ هَ  احملتفل:    َهلُِّلو َهلُِّلو

والشماس:   يـُبَ ذَ كَ هَ الشعب  الرَُّجُل  ا  ِمن    *الرَّبَّ   يـَتَّقيَ   ألَِّذياَرُك  الرَّّب  لِيُبارِْكَك 
  . ِصْهيون

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
ِيَّ لَ َأرُدَّ ِبَكِلَمٍة عَ َك فَ لِ ُتَك وَخالُصَك ِحبََسِب قـَوْ ِتِين  َربُّ َرمحَْ أْ لِتَ   الشماس: ى ُمَعريِّ

اَمَك.  ُت َأْحكَ ي َكِلَمَة احلَّق فِإّينِ رََجوْ َفمِ   زَْع ِمنْ ال تـَنْـ   *ى َكِلَمِتكَ لَ ُت عَ لْ كَ تَّ إِ   ّينِ ألَ 
.  * الرُّْحبِ  ِيف ْريُ َأسِ . وَ دِ بَ ْألَ لِ ِر وَ ى الدَّهْ َمدَ  ْنيٍ  ُكلِّ حِ َعَتَك ِيف يْـ َفُظ َشرِ َأحْ سَ    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
َأَماَم َعْرِشَك املُِهْيْب، طُوَىب ِلَمْن َمْعِصيَـُتُه ُغِفَرْت:    )أيلني دإحتذبلحن  (الشعب والشماس:  

َحْيُث الُكل ُمْزِمُعوَن اِملُثوُل، لُِيَكافَْا ُكالً ِمنَّا ِبَشْخِصْه، ِيفْ َرْهَبِة َديـُْنونَِتَك الَعاِدَلْة،  
َجَسَدَك  يـَتَـَناَوُلوَن  الَِّذيَن  َعَلى  تـََرحَّْم  طاِحلَْة.  َأْم  َصاِحلَْة َكاَنْت  َأْعَماِلِه،  َحْسَب 

َ َربْ    .َوَدَمَك 
ن (عوني   ثا ْدومي). ترتيلة القر

َ طَ اخلَ   ةِ رَ فِ غْ مَ لِ   عُ زَّ وَ يُـ   سيحِ املَ   مُ دَ وَ   دُ سَ جَ   ُهَوَذاالشعب والشماس:    اةِ يَ احلَ   ونُ بُ رَ ه عَ إنَّ   .ا
وَ ةِ دَ يْ دِ اجلَ  وَ ةِ ئَ يْـ طِ واخلَ   وتُ املَ   لُ طُ بْ يَـ   هِ يْ فِ ،  فَـ ةً دَ الِ خَ   اةً يَ حَ   هِ يْ لِ اوِ نَ تَـ مُ   حُ نَ ميَْ ،    بْ رتَِ قْ نَـ لْ . 
إِ كْ كِّ شَ تَ مُ   ْريَ غَ   رٍ اهِ طَ   ريٍ مِ ضَ بِ   هُ لُ اوَ نَ تَـ نَـ وَ  َرةاملُ   ارُ النَّ   هُ نَّ ،  َجيِْلي    .يقِّ نَـ املُ   ورُ الكُ وَ   َطهِّ

 . َ   . َهلُِّلوَ َويـُنَـقِّي َصَدَأ اخلَطَا
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

ْلنَـْقَرتِْب  َوِيلَ اْسَتِمُعوا، َخمَاَفَة الرَّبِّ ُأَعلُِّمُكمُ   البَـُنونُ   أَيـَُّها   َهُلمُّوا  الشعب والشماس: . فـَ
َجيِْلي   املُنَـقِّي.  َوالُكوُر  َرة  املَُطهِّ النَّاُر  ِإنَُّه  ُمَتَشكِّْك،  َغْريَ  طَاِهٍر  ِبَضِمٍري  َونـَتَـَناَولُُه 

 . َ     . َهلُِّلوَ َويـُنَـقِّي َصَدَأ اخلَطَا
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  الثالث من الصيفاالحد 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

.. بُ يْ نا َيطِ فالَعْزُف ِإلهلَِ  وا الرَّبَّ َسبِّحُ  احملتفل:   َهلُِّلوَ
  .بُ يْ نا َيطِ فالَعْزُف ِإلهلَِ  وا الرَّبَّ َسبِّحُ الشعب والشماس:  

  . يَليقُ  ِبهِ يـََلذُّ وَ  يُح َلهُ بِ والتَّسْ احملتفل: 
  . يمَ وَرَشلِ  أُ الرَّبُّ يـَْبِين الشعب والشماس: 

  .ِإْسرائيلَ  ُع املَنِفيَِّني ِمنْ مَ وجيَْ احملتفل: 
  .ماَحهُ ُد ِجرَ ُيَضمِّ وَ   وبِ ِري الُقلُ َكسِ ُمنْ   ِينَ يـَثْ  ِإنَّهُ فَ الشعب والشماس:  

َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن  احملتفل:   . َهلُِّلوَ َن يـَتـَُّقونَُه، ألَِّذيإمنَّ
    .َهلُِّلوَ َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتُه، ألَِّذي َعِن الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
ِئَح احلَْمِد:  )الخو قارينن بلحن  (الشماس:   َ ُز السََّماِويُّ،   َوْلَيْذَحبُوا َذ بِيَحْة احلَيَّْة، َواخلُبـْ للذَّ

  .َنْشُكُر ُكلَّ ِحْنيْ 
  (   مزمور بني القراءات (شورا

ً   ا هَ لَّ كُ   اَجهُ َت َأْسيَ َحطَّمْ  احملتفل: .  وَجَعلَت ُحُصونَه َخرا   َهلُِّلو َهلُِّلو
ً ا وَجَعلَت ُحصُ هَ لَّ كُ   اَجهُ َت َأْسيَ َحطَّمْ الشعب والشماس:   ِبِر  عا  ُكلُّ   َسَلَبهُ   *ونَه َخرا

  .لٍ يْ َسبِ 
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
جمََ   الشماس: ِإىل  األَيُل  يْشتاُق  َتْشتَ ذَ كَ   اهِ اِمليَ   يَ ارِ كما  نـَْفسِ ِلَك  ِإلَيْ اُق  َ ي  َأهلل َك   *  

. * اَم هللاِ ُضُر َأمَ َأحْ وَ   آِيتَ َىت مَ   ِه احلَيِّ ، ِإىل اِإللَ نـَْفسي ِإىل هللاِ  َظِمَئتْ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

املُِسيُح َعِظْيُم َأْحَباِرَ َوَغاِفُر أنَت كاهٌن اىل األَبد:    )اوذلميتبلحن  (   الشعب والشماس:
  َ ِمَنا.  ِيتَ لَِتِدْيْن،  آ َ َمْن َأْصَبحَت َذبِْيَحًة طاِهَرْة، ِمْنَك َنْطُلُب املَْغِفَرْة، ِحْنيَ 

َلَّْمَت، وُصِلْبَت ِخلَالِصَنا َا َ َعِتَنا، الِيت ِ   .ألَنََّك عَّاِرٌف ِبُضْعِف طَِبيـْ
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

  هُ نْ مِ   نَّ وَ نُـ دْ نَ لْ فَـ ،  يِّ حْ املُ   هِ مِ دَ وَ   هِ دِ سَ جَ   زَ نْـ ا، كَ نَ بَـ هَ ا وَ نَ صُ لِّ خمَُ   حُ يْ سِ أملَ الشعب والشماس:  
وَ ْربُ احلَ وَ   نُ اهِ الكَ   وَ هُ فَـ   .انٍ إميَْ وَ   ةٍ بَ هْ رَ بِ  القُ نُ َ رْ القُ وَ   بُ رِّ قَ املُ   وَ هُ ،    أَلسََّماِويَّة   اتُ وَّ ، 
وَ لُ لِّ َُ  وَ يْ وبِ ارُ الكَ   كَ لِ ذَ كَ ،  تُـ يْ وفِ ارُ السَّ م  تـََوقُّفٍ دِّس.  قَ م    ِإَىل َأْصَواتَِنا    َضمِّ َوبِ   فَِبَال 

ْر قَائِلْني:    . َهلُِّلوَ َأْصَواِِْم نـَُزمِّ
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

فَِبَال    .هِ امِ رَ كْ إلِِ   ونَ سُ دِّ قَ يُـ   مُ يْ وفِ ارُ السَّ ، وَ هُ تَ بَـ كَ ْر مَ   ونَ لُ مِ حيَْ   مُ يْ وبِ ارُ الكُ الشعب والشماس:  
ْر قَائِلْني:  ِإَىل َأْصَواتَِنا  مِّ ضَ َوبِ   تـََوقُّفٍ    . َهلُِّلوَ َأْصَواِِْم نـَُزمِّ
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  من الصيف رابعاالحد ال 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

ََ  احملتفل: اءِ مَُّل ِيف َأ  .َهلُِّلوَ ائِِبَك، ِر َعجَ  َأمْ ِيف ِد َجالِلَك وَ جمَْ   َ
اءِ الشعب والشماس:  َمَُّل يف َ   .ائِِبكَ ِر َعجَ َأمْ  ِيفْ ِد َجالِلَك وَ جمَْ  َأ

  . يـََتكَلموَن ِبِعزَِّة َخماِوِفَك وُأَحدُِّث بَعظاِئِمكَ  احملتفل:
  . ِبذِْكِر َوفَرِة َصالِحَك يُفيضونالشعب والشماس: 

  .وِبِربَِّك يـَُهلِّلون احملتفل:
ِة وَعظيُم الرََّمحةالشعب والشماس:    . الرَّبُّ رَحيٌم َرؤوف َطويُل اَأل

َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن  احملتفل:   . َهلُِّلوَ َن يـَتـَُّقونَُه، ألَِّذيإمنَّ
    .َهلُِّلوَ َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتُه، ألَِّذي َعِن   الشعب والشماس:

:  احملتفل: . َهلُِّلو َهلُِّلو   ِإَهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َعِظيَم َأْحَباِرَ َيسوُع املَِلُك    أنَت كاهٌن اىل األَبد:  )آت آوا مرمحا ـ شويح من كل(  الشماس:

  .الَعِظيم، ِجبََسِدِه املَُقدَّْس َوَدِمِه َغَفْر ُذنُوبـََنا
  (   مزمور بني القراءات (شورا

؟  ألَِّذيَمن هو الرَُّجُل  احملتفل: . يـَتَّقي الرَّبَّ   َهلُِّلو َهلُِّلو
؟  ألَِّذيَمن هو الرَُّجُل  الشعب والشماس:    ألَِّذيريِق  يف الطَّ   فِإنَّه يُرِشُدهُ   *يـَتَّقي الرَّبَّ

  .َخيْتارُ 
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
. ِزْدين ُغْسالً ِمن  َرِة رأفَِتَك َاْمُح  ِإرَمحْين  َأهللُ ِحبََسِب َرمحَِتَك وِبَكثْـ   الشماس: َمعاِصيَّ

وِمنْ  ْرينيَئِيت َخطِ   ِإْمثي  َطهِّ عَ فَ   *  ِمبَعَ ِإّينِ  وَخطِ اِملٌ  َأمَ َئِيت يْـ اِصيَّ  حِ ِيف   يَ امِ     * ْنيٍ  ُكلِّ 
 .   َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
ُز النَّاِزُل، ِمَن أْنظُُروا اآلَن، إنَِّينْ أ ُهَو:    )حنا دبثيحبلحن  (  الشعب والشماس:  َ اخلُبـْ َأ

َويَِرُث   ِيفَّ  َحيَْيا  َُْكُلِين،  ملََحبَّْة  ِ َمْن  لَِتالِميِذِه. ُكلُّ  املَُخلُِّص،  قَاَل  السََّماِء، 
  . املََلُكوتْ 

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
، َوَتَسرتََّ  ألسََّماءِ يـَُوزَُّع ِيف الَكِنيَسِة، َدَواَء احلََياِة، النَّاِزُل ِمَن    ُهَوَذاالشعب والشماس:  

إْبِسُطوا َواخلَْمِر.  اخلُْبِز  َئِة  َيـْ ِ اَألْسَراِر،  ِدَيُكم    اآلنَ   ِيف  َ َوُخُذوا    أَيـَُّهاَأ املَائُِتون، 
ُوا  ِسيِح، فَْأشْ َلُكوَن َمَع املَ فـَتُـْغَفُروْن َوتـََناُلوَن احلََياَة، َومتَْ    . َهلُِّلوَ ُكروا َوَرمنِّ

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
والشماس:   الطَِّبْيُب  الشعب  ُهَو  َتِلَني    ألَِّذي َهَذا  املُبـْ َوَشَفى  اجلَِّحيِم،  ِإىل  نـََزَل 
ُهُم. إْبِسُطوا   َ ِدَيُكم  اآلَن  ِخبَطَا َ فـَتُـْغَفُروْن َوتـََناُلوَن احلََياَة،   ،املَائُِتون، َوُخُذوا  أَيـَُّهاَأ

ُوا َلُكوَن َمَع املَِسيِح، فَْأشْ َومتَْ    .َهلُِّلوَ ُكروا َوَرمنِّ
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  من الصيف امساالحد اخل
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ ، َرتُهُ وَب ُنصْ قُ ُه يـَعْ ِإلَ   ِلَمنْ َىب وْ طُ  احملتفل:
  . َرتُهوَب ُنصْ قُ ُه يـَعْ ِإلَ   ِلَمنْ َىب وْ طُ الشعب والشماس:  

  .هُ اؤُ جَ رَ  يف الرَّبِّ ِإهلِهِ  احملتفل:
  .السََّمواِت واَألرضِ  عُ انِ صَ الشعب والشماس:  

  .اهَ يْـ ا فِ لِّ مَ كُ وَ والَبْحِر  احملتفل:
  . حاِفِظ احلَقِّ ِلألََبدِ الشعب والشماس:  

َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن  احملتفل:   . َهلُِّلوَ َن يـَتـَُّقونَُه، ألَِّذيإمنَّ
    .َهلُِّلوَ َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتُه، ألَِّذي َعِن الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
الثَّاُلوُث أَألْقَدْس، ُيْسَجْد املَْجُد هلِل  َسبُِّحوا َهللا ِيف ُقْدِسِه:    )الخو قارينن بلحن  (الشماس:  

  .َلُه وميَُجَّدْ 
  (   مزمور بني القراءات (شورا

. ا ُهْزًؤا، انِنَ ريَْ ارًا جلِِ ِصْر عَ   احملتفل:    َهلُِّلو َهلُِّلو
  .الَنَ َن َحوْ يْ رِيًَّة لِلَّذِ ُسخْ وَ  *ا ُهْزًؤاانِنَ ريَْ ارًا جلِِ ِصْر عَ الشعب والشماس:  

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
ِلَمنْ َىب وْ طُ   الشماس: لضَّعِ يـُْعَىن     ِ ِيفْ رَ الْ فَ   فِ يْ   يـُنْ يـَوْ   بُّ  الُسوِء  حيَْ   ،ِقُذهُ ِم   َفظُهُ الرَّبُّ 

  عِ ِر الَوجَ يْ ى َسرِ لَ . الرَّبُّ عَ هُ مْ لِّ ُتسَ   ملَْ   ائِهِ دَ ِة َأعْ بَ َرغْ   ِإَىل : فَ ِعُدهُ ِض ُيسْ رْ  األَ ِيف وَ   هِ يْ ُحيْيِّ وَ 
.  .ُضُدهُ يـَعْ    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
َ َمالِئَكَتُه:    )أتو نوهرابلحن  (   الشعب والشماس: رُِكوا الرَّبَّ  قـُوَّاُت املَالِئَكْة َتْسُجُد َ

الُقوْة   َهللا،  ُد  َوُمتَجِّ ُقْدِسيَّْة،  ََْحلَاٍن  الَتَسابِيَح  تـَُؤدِّي  ألَواِحْد،  لِلثَالوث  َوُتَسبِّْح، 
    .اخلَِفيَّةْ 

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
  لَ محََ   ونَ حيُِّ زَ يُـ ، وَ اسِ دَ قْ األَ   سِ دْ قُ   ا ِيفْ نَ عَ مَ   ةٌ رَ اضِ حَ   أَلسََّماِويَّة   اتُ وَّ القُ الشعب والشماس:  

َوأْشُكرُ   :انَ امَ مَ أَ   وحِ بُ ذْ املَ   يِّ احلَ   هللاِ  املَسيِح،  َوَدَم  َجَسَد  َوُخُذوا  ِإْقَرتِبُوا  وا ِإْخَوِيت 
َ طَ عْ أَ  ألَِّذي كٌ ارَ بَ مُ   :اَوأْنُشُدو    .َهلُِّلوَ . هِ بِ   رَ فَ تَـ غْ نُـ لِ  هُ مَ دَ وَ  هُ دَ سَ  جَ ا

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
  ةَ كَ الئِ  املَ َىت حَ   ، إذْ رِّ ا السِّ ذَ هَ   ةَ مَ ظَ عَ   فَ صِ يَ   نْ أَ   نٍ ائِ كَ لِ   نُ كِ ال ميُْ الشعب والشماس:  

املَ   :ةِ مَ دُ قْ التـَّ   دَ نْ عِ   ْنيَ فِ اقِ وَ َوَرْعَدٍة    ةٍ بَ هْ رَ بِ  َوَدَم  َجَسَد  َوُخُذوا  ِإْقَرتِبُوا  سيِح، ِإْخَوِيت 
َ َجَسَدُه َوَدَمُه لِنُـْغتَـَفَر ِبِه.  ألَِّذي ُمَباَرٌك  :َوأْشُكُروا َوأْنُشُدوا   . َهلُِّلوَ َأْعطَا
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  من الصيف سادساالحد ال 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ وشديُد الُقوَّة.  ِإهلُنا َعظيمٌ احملتفل: 
  .ِإهلُنا َعظيٌم وشديُد الُقوَّةالشعب والشماس: 

  .إلْدراِكهوال ِقياَس  احملتفل: 
  . الرَّبُّ يؤيُد الُوَضعاءالشعب والشماس: 

  .ويُِذلُّ اَألْشراَر حىتًّ اَألرضاحملتفل: 
  . نيْ اِمدِ رَّبِّ حَ وا ِللْ نُّ غَ الشعب والشماس:  

َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن  احملتفل:   . َهلُِّلوَ َن يـَتـَُّقونَُه، ألَِّذيإمنَّ
    .َهلُِّلوَ َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتُه، ألَِّذي َعِن الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
يُسوْن، َكَهنَـُتَك الِربَّ يـَْلَبُسوْن َوأْصِفَياُؤَك يـَُهلُِّلوْن:    )الخو قارينن بلحن  (الشماس:   َكَهَنة ِقدِّ

ُروا َضَمائِرَُكْم، ِمْن َدَنِس الشَّرْ      .َطهِّ
  (   مزمور بني القراءات (شورا

. اَي َت َشْكوَ َصوْ   عْ مسَْ إِ أَللَُّهمَّ  احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
  .اِيت َفْظ َحيَ حْ إِ ِل الَعُدوِّ َهوَ  ِمنْ وَ  *َت َشْكوايَ َصوْ  عْ مسَْ إِ أَللَُّهمَّ الشعب والشماس: 

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
. ُكْن ِلَعبْ ائِريَن عَ  ِإىل اجلَ ْمِين لِّ ال ُتسَ ْكَم والِربَّ فَ احلُ   تَ لَقد َأَقمْ   الشماس: الً  يْ ِدَك َكفِ َليَّ
َخلْريِ  اِل ِبرَِّك.  وَ قْـ ِألَ ِتظارًا ِخلَالِصَك وَ اَي ْانْ نَ َعيْـ   لَّتْ ون. كَ عَليَّ املَُتَكربُِّ   ورُ لَِئالَّ جيَُ   ِ

. اِئَضَك. فـَرَ َعلِّْمِين ِتَك وَ َدَك ِحبََسِب َرمحَْ اِمْل َعبْ عَ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

دواٌء ِلْلتَـْوبَِة َمَنَح    فَِإنَُّه َيْشِفْي ُمْنَكِسِري الُقلوْب:  )أوداو لهبلحن  (   الشعب والشماس:
فـَْلَيْكِشْف الرَّْب، ِألَِطَباَء َمَهَرة، َكَهَنُة الَكِنْيَسْة، َمْن َمسَُّه الشَّْيطَاْن، ِبِعلَِّة الشَّْر،  

    .ِجُروَحُه، لَِتالِمْيِذ َيُسوَع املَِسْيْح، َوُهْم َيْشُفوُه ِبَدَواِء الرُّوحْ 
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

والشماس:   ،   ُهَوَذاالشعب  َ واخلَطا الُذنُوِب  ِلَمْغِفَرِة  الَغاِفْر،  ُم  والدَّ اَجلَسُد  يـَُقرَُّب 
رُّ املَْخِفي ِمَن الَعاملَِ واَألْجَياِل، ِإنَّ    َهُلمُّوا ِإْخَوِيت لِنْقَرتَِب ِمْنُه. لِيَـْغُفْر لََنا َهَذا السِّ

ُقْدِس   ِيف  ألَكَهَنُة  َوأآلن  َهلُْم،  ُيْسَمَح  فـََلْم  ُرْؤيَِتِه  اىل  ِإْشَتاُقوا  واِملُلوَك  األَنِْبَياَء 
.  ، هِ وُفوَن بِ أألْقَداِس َحيِْمُلونَُه َوَيطُ    َهلُِّلوَ

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
َرِة َوفْـ   لِ جِ ِألَ   وهُ حُ . َسبِّ هِ  يف َجَلِد ِعزَّتِ وهُ َسبِّحُ   ِسهِ  ُقدْ وا َهللا ِيف َسبِّحُ   الشعب والشماس:

رُّ املَْخِفيْ َكْي    :َعَظَمِتهِ  اَألْجَياِل، ِإنَّ األَنِْبَياَء واِملُلوَك  ِمَن الَعاملَِ وَ   يـَْغُفْر لََنا َهَذا السِّ
َحيِْمُلونَُه   أألْقَداِس  ُقْدِس  ِيف  ألَكَهَنُة  َوأآلن  َهلُْم،  ُيْسَمَح  َلْم  فـَ ُرْؤيَِتِه  اىل  ِإْشَتاُقوا 

  . َهلُِّلوَ ، هِ َوَيطوُفوَن بِ 
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  من الصيف سابعاالحد ال 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ ، الرَّبُّ رَحيٌم َرؤوفٌ  احملتفل:
  .الرَّبُّ رَحيٌم َرؤوفٌ الشعب والشماس: 

جلَميع وَمراِمحَه على ُكلِّ َأْعماِلهاحملتفل:  ِ   .الرَّبُّ يَرَأُف 
  . لَِتحَمْدَك  َربُّ َمجيُع َأْعماِلكَ الشعب والشماس: 

  .  وليبارِْكَك َأْصِفياؤك! احملتفل: 
ثوا ِمبَجِد َمَلكوتكَ الشعب والشماس:    .لُِيَحدِّ

َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن  احملتفل:   . َهلُِّلوَ َن يـَتـَُّقونَُه، ألَِّذيإمنَّ
    .َهلُِّلوَ َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتُه، ألَِّذي َعِن الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َنْشُكُر املَسيَح، َواِهبُـَنا َجَسَدُه َوَدَمُه، َوبِِنْعَمِتِه   ِلْألََبِد َحنَْمُدَك:  )ملينهبلحن  (الشماس:  

   .َأهََّل، ِلَمَواِهِبِه ِجْنِسَنا
  (   مزمور بني القراءات (شورا

. ِفيائِهِ َع َأصْ يْ َأِحبُّوا الرَّبَّ  مجَِ   احملتفل:    َهلُِّلو َهلُِّلو
  .ْنيَ ِمنِ ُرُس املُؤْ حيَْ   فالرَّبُّ  * ائِهِ ِفيَ َأصْ َع يْ َأِحبُّوا الرَّبَّ  مجَِ الشعب والشماس: 

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
ْارْ   َمحِْينَ ِإرْ   الشماس:  ِصمُ تَ َك َأعْ اَحيْ ِبِظلِّ َجنَ   َتَصَمتْ ي ِبَك ْاعْ ِإنَّ نـَْفسِ فَ   َمحِْينَ  َأهللُ 
َأنْ  املُصِ تـَعْ   ِإىل  الَعلِ ِإللَ أ و  َأْدعُ   *َبةُ يْـ ُربَ  َأإللَ َه  عَ َأمتََّهَ   ألَِّذيَه  يَّ  فَـ ا   . ِمَن  ريَْ لْ َليَّ ِسْل 
. .ِهُقِين يـُرْ  ُخيِْز َمنْ  وَ ُخيَلًّْصِين وَ  ألسََّماءِ    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
َ َمالِئَكَتُه:  )حنا دبثيحبلحن  (الشعب والشماس:   رُِكوا الرَّبَّ  الكاُروبِْيُم والسَّاُروِفْيُم    َ

َوُرَؤَساُء املَالِئَكْة، ِخبَْوٍف َوَرْعَدْة َواِقِفْنيَ َأَماَم املَْذَبْح، يـَْنِظُروَن اىل الكاِهْن، َيْكِسُر 
َ َويُـ      .َوزُِّع َجَسَد املَِسْيْح ِلُغْفَراِن اخلَطا

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
رُّ الَعِظيُم الرَِّهْيُب، ِجلََسِد َوَدِم املَسيِح، يـَُوزَُّع ِلَمْغِفَرِة   ُهَوَذاالشعب والشماس:   ألسِّ

قـُوَّاِت   َمَع  الَكاُروبِيم،  َورُبـَُواُت  املَالِئَكِة  ُمجُوُع  نُِفوِسَنا.  َوَخالِص   َ اخلَطَا
، َويـَُقولُ  َ َربُّ   .َهلُِّلوَ وْن: السَّاُروِفيم، يـَُناُدوْن: ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس أَْنَت 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
ُ املَْجَد ِخلَاِلِق الُكلِّ الشعب والشماس:   ُمجُوُع املَالِئَكِة    . َأفْـَواُه النَّاِس َواملَالِئَكِة، تـَُرمنِّ

ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس أَْنَت    َورُبـَُواُت الَكاُروبِيم، َمَع قـُوَّاِت السَّاُروِفيم، يـَُناُدوْن: ُقدُّوسٌ 
، َويـَُقوُلوْن:    َهلُِّلوَ َ َربُّ
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 والصليب من إيلياز 

 Βͣ͘΄͔ ܕܐ͵͔ͯ ܘܕܨ͵͔ͯ͘
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  أألول من إيليااالحد 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  .َهلُِّلوَ ،  ِإهلي املَِلُك أَعظُِّمكَ  احملتفل:
  . ِإهلي املَِلُك أَعظُِّمكَ الشعب والشماس:  

ِرُك ْاَمسكَ  احملتفل:   .وأََبَد الدُّهوِر ُأ
رُِككَ الشعب والشماس:     . يف ُكلِّ َيوم ُأ

  .ُأَسبُِّح ْاَمسكَ وأَبَد الدُّهوِر احملتفل: 
  .الرَّبُّ َعظيٌم وُمسَبٌح ِجداً الشعب والشماس: 

َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن  احملتفل:   . َهلُِّلوَ َن يـَتـَُّقونَُه، ألَِّذيإمنَّ
    .َهلُِّلوَ َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتُه، ألَِّذي َعِن الشعب والشماس:  

:  احملتفل: . َهلُِّلو َهلُِّلو   ِإَهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َ َمالِئَكَتُه:   )الخو قارينن بلحن  (  الشماس: رُِكوا الرَّبَّ  لِوفّاْق،   َ ِ ُد  َمجُْع املَالِئَكِة، ُمتَجِّ

    .هلِل املَْسُجودْ 
  (   مزمور بني القراءات (شورا

.  هُ ارُ ى ُخمْتَ سَ وْ ال َأنَّ مُ م َلوْ يُبيَدهُ  ى َأنْ نَـوَ فَـ  احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
 اَمهُ َمِة َأمَ  الثـُّلْ َوَقَف ِيف   *هُ ارُ ى ُخمْتَ سَ وْ ال َأنَّ مُ م َلوْ َدهُ يْ يُبِ   ى َأنْ نَـوَ فَـ الشعب والشماس:  

  . مْ ِإْهالِكهِ   نْ عَ  َبهُ ِلَريُدَّ َغضَ 
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
  ِإنَّهُ   .اتِ وَ  السَّمَ ميِْ ى َقدِ لَ عَ   اتِ وَ ى السَّمَ لَ رَّاِكِب عَ . ِللْ ِزِيف سَّيِِّد ْاعْ ي ِللْ ِشدِ أَنْ   الشماس:

  ومِ  الغُيُ ِيف وَ   َل َجاللُهُ يْ ائِ رَ ى ِإسْ لَ عَ فَـ   .ي الِعزََّة هللِ عِ فَ : ِإرْ َت الِعزَّةِ َت َصوْ وْ ! الصَّ عُ فَ يـَرْ 
الِعزََّة    الشَّعبَ   يـُْعطي  يـُْعطي  ألَِّذي. َأهللُ َرهيٌب ِمن َمقِدِسه. ِإلُه ِإْسرائيَل هو  هُ تُ ِعزَّ 

. والُقوة. تَباَرَك هللا!    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

ثورابلحن  (الشعب والشماس:   ِن ُمَهيََّأة، َوَحْوَهلَا َسبِّحوا َهللا يف ُقدِسه:    )ها  َمائدُة الُقْرَ
َجيَْعُل   الَكاِهْن  ِبَدَعَواِت  املَالِئْك.  ِشْبُه  اُم  َطَعاَم  اخلُدَّ َواخلَْمَر  َز  اخلُبـْ َهَذا  الرُّوُح، 

ُهْم، َويـَْهِتُفوْن: ُقدُّوْس ُقدُّوْس ُقدُّوْس   َ َ ِخلَطا َُْخُذ ِمْنُه املَائُِتوْن، ُغْفَرا احلََياِة. 
َنا   .ُحمْيِّيـْ

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
والشماس:   وَ ةِ يَّ انِ وحَ الرُّ   ةِ دَ ائِ املَ   نَ مِ   بْ رتَِ قْ نَـ لِ الشعب    حِ يْ سِ املَ   مَ دَ وَ   دَ سَ جَ   لَ اوَ نَ تَـ نَـ ، 

آِخُذُه وَ   .ةِ يَّ دِ بَ األَ   اةِ يَ احلَ   ونَ بُ رَ عَ وَ   .مِ يْ عِ لنَّ ِ   وءٌ لُ م، ممَْ يْ ظِ عَ   رُّ سِ لَ   هُ نَّ إِ .  َ طااخلَ   ةِ رَ فِ غْ مَ لِ 
  . هللوا، نَ بـُّ رَ  الَ ا قَ مَ كَ   وتِ كُ لَ املَ   ِيفْ ً ارِ وَ  ونُ كُ يَ يـُْغتَـَفْر. وَ   هِ بِ   ،ِمبََحبَّةٍ 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
 ةَ رَ فِ غْ مَ وَ   اةَ يَ احلَ   نَ و نُ تَـ قْ تَـ   هُ نْ مِ ، فَ رِّ ا السِّ ذَ  هَ ِيف   طاةْ اخلُ   أَيـَُّهاوا  كُ َرتِ إشْ الشعب والشماس:  

َ خَ    بْ رتَِ قْ نَـ لْ . فَـ هُ قُّ حِ تَ سْ يَ   نْ مَ   لِ كُ لِ   اتِ ريَْ اخلَ   حِ نَ ميَْ وَ   اةَ يَ احلَ   هِ يْ فِ م وَ يْ ظِ عَ   رٌّ سِ لَ   هُ نَّ م. إِ كُ طا
َ ى خَ فَ شْ تُ  وَ َ ارُ كَ فْ ى أَ قَّ نَـ تَـ تَـ  هِ بِ ، وَ هِ بِ  رَ فِ تَ غْ نَـ لِ  رٍ اهِ طَ  بٍ لْ قَ بِ  هِ اليْ    .وَ لُ لِّ هَ ، طا
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  االحد ألثاين من إيليا
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

َ َسبِّحِ  احملتفل:   .َهلُِّلوَ ، يْ  نـَْفسِ ي الرَّبَّ 
  .َسبِّحي الرَّبَّ  نـَْفسيالشعب والشماس:  

  . ُأَسبُِّح الرَّبَّ طوَل َحيايت احملتفل:
  .ما ُدْمُت َحبًّا َأعِزُف ِإلهليالشعب والشماس:  

  .َتِكلوا على الُعَظماءِ ال تَـ  احملتفل:
  .َدهُ ال َخالَص ِعنْ  ألَِّذيوال على ْابِن آَدَم الشعب والشماس:  

َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن  احملتفل:   . َهلُِّلوَ َن يـَتـَُّقونَُه، ألَِّذيإمنَّ
    .َهلُِّلوَ َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتُه، ألَِّذي َعِن الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  دقنِكى) ترتيلة قدس االقداس (عونيثا 
قارينن بلحن  (الشماس:   ْاَمسَك:  )الخو  ُد  ِجلِْنِس   وُمتَجِّ أملَُخلِّْص،  َصنَـْعُه  لَِتْجِدْيد،  َجمْداً 
   .املَائِِتنيْ 

  (   مزمور بني القراءات (شورا
. ِإلَيَك  َربِّ َأرَفُع نـَْفسي  احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

والشماس:   َأرْ ِإلَيْ الشعب  َربِّ  نـَْفسِ َك   تـَوَكَّلْ يْ َعلَ   يَ ِإهلَِ   *يَفُع  فَ َك  َأخْ ُت  وال   زَ ال 
  .يَ ائِ َأْعدَ  َمْت ِيبَ َيشْ 
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
َ ِين ِإْرمحَْ   الشماس: اَل َطوَ   *اِيُقِين اِر ُيضَ اَل النـَّهَ اِتَل َطوَ املُقَ ِهُقِين وَ اَن يـُرْ سَ ِإنَّ اِإلنْ  َأهللُ، فَ  
.   * وَنِين اتِلُ اِت يـُقَ تـََفعَ املُرْ  ِيفْ  َكثـَُر َمنْ   َقدْ  فَـ ِين ونَ َن َيَرتَصَّدُ ألَِّذيْ  ِهُقِين اِر يـُرْ النـَّهَ    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
و نتدمربلحن  (الشعب والشماس:   جة    َسبِّحوا الرَّبَّ ِمَن السََّموات:  )شوراي  ِبَرْهَبة و

الَعاَملْ.   َحَياِة  ِعَوْض  بِْيَحة  الذَّ تـَْقُدَمة  ِعْنَد  واألرضية،  السََّماِويَّة  اجلُُموُع  تقوم، 
يُْدَرْك.   ال  الِذي  املُِهْيْب  املَْنَظَر  تـََرى،  ال  َأْعيُـنَـُهم َكْي  َحتِْجُب،  َوأْجِنَحتُـُهم 

َْلِسَنِتِهمْ  ِ َو يـَُهلُِّلون،  َِْصَواِِْم  َرب،    َو  َ أْنَت  ُقدُّوْس  ُقدُّوْس  ُقدُّوْس  يـَُقولوْن، 
َ َرْب   َنا  ، َهبـْ َ َ َا ِمْن َخطا ِ تَـَنا َكْي نـَْغَتِفْر  َبة اليت َوَهبـْ َعلى َهِذِه املَْوِهَبة الرَِّهيـْ

َها، َونـَُقوُل: املَْجُد َلكَ  ْلَنا بِِنْعَمِتَك، َأْن َنْشُكُرَك َعَليـْ   .ِحبََناِنَك، َوَأهِّ
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

 ةَ ايَ دَ ال بِ   ألَِّذي  ِيلُّ زَ األَ   نُ ائِ ، الكَ ورِ  النُّ ِيف   لَّ حَ   ألَِّذي  وثِ الُ ثَّ لْ لِ   دُ جْ أملَ الشعب والشماس:  
َ الربََ   وىَ قْ تَـ   نْ لَ وَ   .هُ لَ  وَ لَّ  كُ ا ذَ هِ ارِ قَ وَ   ةَ اسَ دَ قَ   فَ صْ ها    وفِ اإللُ   آالفُ   ألَِّذي  اكَ ، 
:  ةً لَ ائِ قَ   ةً يَّ وِ ا سَ هَ لُّ ي كُ ادِ نَ ، تُـ ةٍ دَ عْ رَ وَ   ةٍ بَ هْ رَ بِ ، وَ هُ ارَ قَ وَ   سُ دِّ قَ تُـ   أَلسََّماِويَّة  اتِ وَّ القُ   واتُ بُ رُ وَ 

  . َهلُِّلوَ َت هللاُ املُْسَتِرتْ، َت ُقدُّوٌس أنْ َت ُقدُّوٌس أنْ ُقدُّوٌس أنْ 
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

، مُ يْ وفِ ارُ السَّ وَ   مُ يْ وبِ ارُ الكَ   نَ مِ   أَلسََّماِويَّةُ   اتُ وَّ القُ وَ   نيَ يِّ ورانِ النُّ   واجُ أفْ الشعب والشماس:  
م  هِ هِ جُ وْ أَ   اءَ ََ   ونَ ئُ بِ خيُْ   ةٍ يَّ انِ وحَ رُ   ةً حَ نِ جْ َِ ، وَ لْ لَ ال كَ بِ   هُ ونَ سُ دِّ قَ ، يُـ ةٍ بَّ حمََ وَ   ةٍ دَ عْ رَ وَ   ةٍ بَ هْ رَ بِ 
َت ُقدُّوٌس  َت ُقدُّوٌس أنْ . ُقدُّوٌس أنْ كُ رَ دْ ال يُ  ألَِّذي  بِ يْ هِ املَ  رِ ظَ نْ اىل املَ وا رُ ظُ نْ  يَـ ّال لِئَ 
  .َهلُِّلوَ َت هللاُ املُْسَتِرتْ، أنْ 
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  االحد ألثالث من إيليا
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

.فالَعْزُف ِإلهلِنا َيطيب.  َسبِّحوا الرَّبَّ  احملتفل:   َهلُِّلوَ
  .فالَعْزُف ِإلهلِنا َيطيب  َسبِّحوا الرَّبَّ الشعب والشماس:  

  . والتَّسبيُح َله يـََلذُّ وِبه يَليقاحملتفل: 
  . الرَّبُّ يـَْبين أوَرَشليمالشعب والشماس: 

  .وَجيمُع املَنِفيَِّني ِمن ِإْسرائيلاحملتفل: 
  .وُيَضَمُد ِجراَحهم فِإنَّه يَثين ُمنَكسِري الُقلوبالشعب والشماس:  

َا ِرَضا الرَّبِّ َعِن  احملتفل:   . َهلُِّلوَ َن يـَتـَُّقونَُه، ألَِّذيإمنَّ
    .َهلُِّلوَ َن يـَْرَجْوَن َرْمحََتُه، ألَِّذي َعِن الشعب والشماس:  

:  احملتفل: . َهلُِّلو َهلُِّلو   ِإَهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
لزُّْوَىف فََأْطُهر:    )الخو قارينن بلحن  (الشماس:   ِ   .َنَدًى ُمَربًِّدا، ِإْرِسْل ِلَعْونَِنا، بِِنْعَمِتكَ نـَقِِّين 

  (   مزمور بني القراءات (شورا
.وَن َأْعماَلَك ِمْن ِجيٍل ِإىل ِجيٍل ُيسبِّحُ  احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

  .ِربوَن ِمبآثِِركَ وخيُْ  *ْعماَلكَ وَن أَ ِمْن ِجيٍل ِإىل ِجيٍل ُيسبِّحُ الشعب والشماس:  
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، الشماس:     السَّالُم َمَعنا.لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
َ َعلََّم َوصَ  أتَـ ِهْمِين  َأفْ اِين ثبـَّتَـتَ  وَ َيداَك َصنَـَعتاِين   الشماس: وَنَك َن يـَتـَّقُ ألَِّذي  ِصُرِين َك. يـُبْ ا
حلَقِّ ذَ بُّ َأنَّ َأْحكاَمَك ِبرٌّ  ُت  رَ و َكِلَمَتَك. َعِلمْ ّينِ َأْرجُ ون ِأل فَيفَرحُ  .  َتِين لَّلْ وأَنََّك ِ

.  ِدَك.َك ِلَعبْ لِ  ِحبََسِب قـَوْ زِيًَة ِيل ُتَك تـَعْ ُكْن َرمحَْ تَ لْ فَـ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

والشماس:   ووحاذودبلحن  (الشعب  لِلرَّّب:    )حلثا  َلُِّل  ُ ُعنا  َهُلمُّوا  يـْ مجَِ َمْدُعوُّون،  َحنُْن 
ملََحبَِّة   ِ َألْسَراِر، املَِجْيَدِة اإلَهلِيَّة، َنْشُكْر َنْسُجْد ِلَربِّ الُكْل َخاِشِعَني.  ِ ِلإلْلِتَذاِذ 
إلمياِن، نـَتَـَناَوُل َجَسَد َيُسوَع، ِذبِْيَحَة َخالِصَنا، قَِبَلَها اآلُب ِمْن ِإبِْنِه ِألَْجِلَنا،   َو

ى املَْذَبِح َوِيف السََّماِء، يـَُقرَُّب ُكلَّ يـَْوْم ِيف الَكِنْيَسِة َوِيفْ الَسماِء  َوُهَوذا ممَُجٌَّد، َعلَ 
ن، يـَُقدُِّس َويـَُغذِّي. النـَّْفَس َواَجلَسَد، ِإْهِتُفوا  َذبِْيَحًة ُرْوِحيَّة، ُخُذوا ُكُلوا َهَذا الُقْرَ

    .َلٌه ُسْبَحاَنكْ 
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

وا وَ نيُ مِ الثَّ   دُ سَ اجلَ لشماس:  الشعب  إقْ بُ رَّ قَ يُـ   رُ افِ الغَ   مُ الدَّ ،   ونَ وُّ عُ دْ املَ   مُ تُ نْـ أَ وا  بُ رتَِ . 
وا  منُِّ رَ   الٍ عَ   تٍ وْ صَ بِ   أَلسََّماِويَّةِ   اتِ وَّ القُ   عَ مَ . وَ سِ دَّ قَ املُ وَ   رِ الطاهِ   رِّ  السِّ وا، ِيف مُ عَّ نَـ تَـ وَ 
َ أنْ   ُقدُّوسٌ َت  أنْ   َت ُقدُّوسٌ أنْ   وا: ُقدُّوسٌ ولُ قُ وَ  . َأفْـَواُج املَالِئَكِة  لْ الكُ   بَّ  رَ َت، 

  .َهلُِّلوَ َمَع الَكاُروبِْيْم َوالسَّاُروِفيْم يـَُقوُلوْن: 
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

والشماس:   إشَ أَ رَ   مَ يْ وفِ ارُ السَّ الشعب  وَ يَ عْ ى  ُقدُّوسٌ ونَ فُ تِ هْ يَـ   مْ هُ ا،  ُقدُّوٌس  َأفْـَواُج :   .
  .َهلُِّلوَ املَالِئَكِة َمَع الَكاُروبِْيْم َوالسَّاُروِفيْم يـَُقوُلوْن: 
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 ΄͓ܕ͖ ܕܨ͵͔ͯ͘  عيد الصليب
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 أيلول  14  - عيد الصليب
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًدا،  احملتفل:
  . أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًداالشعب والشماس: 

َ َمجيَع َأْهِل األْرضْ  احملتفل:   .أَْنِشُدو ِلْلرَّبِّ 
رُِكوا ِإْمسَهُ الشعب والشماس:    . أْنِشُدوا للرَّبِّ َوَ

ُروا ِمْن  احملتفل:   . يـَْوٍم اىل يـَْوٍم ِخبَالِصهِ َبشِّ
ثُوا ِيف الشعب والشماس:   يِع الشُُّعوِب ِبَعَجائِِبهِ  ِمبَْجِدِه،  َأألَُممُ َحدِّ   .َوِيف مجَِ

  .َهلُِّلوَ يف َمجَاَعٍة َعِظيَمٍة أْمحَُدَك،  احملتفل:
    .َهلُِّلوَ َوِيف َشْعٍب َكثري ُأَسبُِّحَك،   الشعب والشماس:

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َ َرْب، أْخَفاُه الَصالُِبوْن،    مع قـَْوٍم َغِري َأصِفياء:  )مارا دخالبلحن  (الشماس:   صليُبَك 

َحيَْفظ   أْإلِْكَراَم ُكلَُّه،  َلُه  ُتْسِدي،  َوالَكَناِئُس  املَْسُكونَْة.  َِْرَجاِء  ِإنـَْتَشَرْت.  أَنـَْوارُُه 
  . أملُْؤِمِنْني، َوَميَْنْحُهُم الَربََكةْ 

  (   مزمور بني القراءات (شورا
رََكَك هللاُ   احملتفل:   َهلُِّلوَ ،  ُنَكّرُِم ِبَرتَانِيَم الرُّوحِ   بِ يْ لِ الصَّ إلْكِتَشاِف  :   ِلألََبدفِلذِلَك 

  . َهلُِّلوَ إِ   َهلُِّلوَ 
ُنَكّرُِم   ليبِ الصَّ ِإلْكِتَشاِف : ارُ بَّ اجلَ  أَيـَُّها ِبكَ ى َجنْ لَ عَ  كَ تقلَّْد َسيفَ  الشعب والشماس:

  . َهلُِّلوَ إِ  َهلُِّلوَ  َهلُِّلوَ ، ِبَرتَانِيَم الرُّوحِ 
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
وَ ألسََّماءِ   ِيفْ   كَ لَ مَ   كَ بُ يْـ لِ صَ   الشماس: وَ ضِ رْ األَ   ِيفْ   كَ لَ مَ   كَ بُ يْـ لِ صَ ،    لَ لَّ كَ   كَ بُ يْـ لِ صَ . 

. *كَ بِ يْ لِ صَ بِ  تْ فَ رتََ إعْ  أَلَِّيت  وعَ مُ اجلُ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

ِسرُّ الصَِّلْيِب يـُْعَلْن، َ إهلََِي املَِلُك ُأَعظُِّمَك:    )صليواخ أملخلحن  ب(الشعب والشماس:  
َتِهْج، بِِبَشارَِة املَِسْيح املَِلْك،  َ ُكلُّها تـَبـْ   .َوالَعاَملْ ُكلُُّه تـََقدَّسَ َوالَربَا

 )دحيلت ( ترتيلة َأهللُ َرهيبٌ 
  ، إىل آَبِد اآلَبديْن، تـََباَرَك َجمُْد الرَّبِّ ِيف َمَكانِِه.َمقِدِسهِ   َأهللُ َرهيٌب ِمنْ  احملتفل:

والشماس:   .  اسِ النَّ وَ   ةِ كَ الئِ ملَ ا  نَ مِ   مُ رَّ كَ يُ   ُهَوَذا،  لُ يْ لِ الذَّ   ِيبُّ شَ اخلَ   بُ يْ لِ الصَّ الشعب 
  .رْ صَ تَ نْـ إِ  بُ يْ لِ ، والصَّ ئَ سِ خَ  طانُ يْ ، والشَ ْجَتَمَعاُت ِإْهتَـزَّتْ ، املُ تْ وَ هَ  ةُ يَّ نِ ثَ الوَ 

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
  عَ مَ   دَ جْ املَ   رُ مِّ زَ ، نُـ سيحِ املَ   كِ لِ املَ   ليبِ صَ   افِ شَ كتِ إِ   يدِ ا عِ ذَ  هَ ِيف الشعب والشماس:  

لِ نيْ يِّ انِ وحَ الرُّ  فَ رَ صْ النَّ   لَ َ   هِ بِ يْ لِ صَ بِ   ألَِّذي  اكَ ذَ ،  العُ ِيف   المَ السَّ   لَّ حَ أَ ،  ِيف مَ ى كَ لَ     ا 
  . َهلُِّلوَ ، هُ مَ دَ وَ  هُ دَ سَ جَ  هُ تَ يسَ نِ ى كَ طَ عْ أَ . وَ اقِ مَ عْ األَ 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
والشماس:   املَ ِيف   ألَ َتألْ   اِين ورَ النُّ   ليبُ الصَّ الشعب  . ةِ يَّ نِ ثَ الوَ   المَ ظَ   زاحَ أَ فَ   ،ةِ ورَ مُ عْ  

ََ ألسََّماءِ   ِيف   رَآهُ   نيُ طِ نْ طَ سْ قُ  هُ نَّ ،  مَ ه  الكُ عَ   كُ لُ ميَْ   نْ و  وَ لْ لى    احلََ صَ   ألَِّذي   وَ هُ ، 
    . َهلُِّلوَ ا، نَ سِ نْ ى جِ دَ لَ  هُ لُ سِ رْ مُ  هِ يْ بِ أَ  عَ ، مَ اقِ مَ عْ األَ وَ  ألسََّماءَ 
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  االحد أألول من الصليب والرابع من إيليا
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًدا،  احملتفل:
  . أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًداالشعب والشماس: 

َ َمجيَع َأْهِل األْرضْ  احملتفل:   .أَْنِشُدو ِلْلرَّبِّ 
رُِكوا ِإْمسَهُ أْنِشُدوا للرَّبِّ الشعب والشماس:    . َوَ

ُروا ِمْن يـَْوٍم اىل يـَْوٍم ِخبَالِصهِ  احملتفل:   . َبشِّ
ثُوا ِيف الشعب والشماس:   يِع الشُُّعوِب ِبَعَجائِِبهِ  ِمبَْجِدِه،  َأألَُممُ َحدِّ   .َوِيف مجَِ

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة، الشعب والشماس:       . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َتِصْر ِيف الَسَما، َأِحْل   الرَّبُّ يف الُعَلى َعِظْيٌم:  )صليواخ أملخبلحن  (الشماس:   الصَِّلْيُب املُنـْ

َ َربْ  ْن الَبَشْر      . اَألْمَن ِيف اَألْرْض، الَسَماُء ال َحتَْتاُج األَماْن، َبْل أمِّ
  (   مزمور بني القراءات (شورا

َهلُِّلو   على الرُجِل ألَِّذي يكيُد َمكاِيَدهُ   يف مْسعاهُ   اِجحِ ى النَّ لَ َتِشْط عَ ال َتسْ   احملتفل:
 .   َهلُِّلو

والشماس:   َتسْ الشعب  مْسعَ ال  يف  الناِجِح  على  الرَّ لَ عَ   اهُ َتِشْط  ُد يْ كِ يَ   ألَِّذيُجِل  ى 
  .وءً ا ِإالَّ سُ ذَ ا هَ مَ ْخَط ال َتْسَتِشْط، فَ السُّ  عِ دَ ِن الَغَضِب وَ ُكفَّ عَ   *اِيَدهُ َمكَ 
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
بَِتٌة ال    ،الرَّبُّ َمَلَك واَجلالَل لَِبس  الشماس: ا. والّدنيا  لَِبَس الرَّبُّ الِعزََّة وَمتَنَطَق ِ
ِبتٌ َعرْ  ُمنُذ الَبدءِ  *تـَتَـَزعزَع . *تَ َت أَنْ اَألَزِل أَنْ  ذُ ُمنْ  ُشَك    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
والشماس: برخيىبلحن  (  الشعب  اَألْرِض ُكلِّها:    )سهدى  َعَلى  ِلَقْربِ  أملَُتعاِيل  املَْذَبْح َرْمٌز 

ُز َواخلَْمُر، ُيْشِبَهاِن َجَسَدُه   املَْدُفوْن، َوالَكاِهْن ِمْثَل َيُسوْع،  أملَِسيْح، َوَهَذا اخلُبـْ
َتِصر َعَلى املَْوْت، َويـُْعِطي رِْمَز الِقَياَمةْ    . يـَنـْ

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
ُر املَْجَد َمَع  يِب املَِلِك املَسيحِ ِيف َهَذا ِعيِد ِإكِتَشاِف َصلِ الشعب والشماس:   ، نـَُزمِّ

ِلَذاَك   الُعلَ   ألَِّذيالرُّوَحانِيِّْني،  ِيف  السَّالَم  فََأَحلَّ  النَّْصَر،  َل  َ ِيف  ِبَصِلْيِبِه  ى َكَما 
    . َهلُِّلوَ اَألْعَماِق. َوَأْعَطى َكِنيَسَتُه َجَسَدُه َوَدَمُه، 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
والشماس الَوثَِنيَِّة. :  الشعب  َظالَم  فأزاَح  املَْعُمورَِة،  ِيف  َتألَأل  النُّورَاِين  الصَّليُب 

ِيف   رَآُه  َنَّ ألسََّماءِ ُقْسطَْنِطُني  َ َوُهَو    ُهوَ   هُ ،  الُكْل،  َعلى  َميُْلُك  َصاَحلَ    ألَِّذي َمْن 
    . َهلُِّلوَ ، َمَع أَبِْيِه ُمْرِسُلُه َلَدى ِجْنِسَنا، َواَألْعَماقِ  ألسََّماءَ 
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  االحد ألثاين من الصليب واخلامس من إيليا
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ ، ألرَّبُّ َمَلَك فلَتبَتِهِج اَألرض احملتفل:
  .الرَّبُّ َمَلَك فلَتبَتِهِج اَألرضالشعب والشماس: 

  .َحدََّثِت السَّمواُت ِبِربِّه  احملتفل:
  . ورََأت َمجيُع الشُّعوِب َجمَدهالشعب والشماس:  

  . لَِيْخَز َمجيُع ِعَباِد املَْنحوتاحملتفل: 
ن الشعب والشماس: َألو ِ   . املُفَتِخريَن 

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة،   الشعب والشماس:   . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
ُد ْاَمسَك:    )الخو قارينن بلحن  (  الشماس: ِمبَْوتِِه، ِإفْـَتَدى املَْجُد ِلُمْحيِّ الُكْل، الَِّذي  وُمتَجِّ
   .ِجْنَسَنا

  (   مزمور بني القراءات (شورا
.  *َتكَلَم الرَّبُّ ِإلُه اآلِهلَة  احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

ِس ِإىل ِرق الشَّمْ َمشْ   َض ِمنْ ا اَألرْ وَدعَ   *َتكَلَم الرَّبُّ ِإلُه اآلِهلَة الشعب والشماس:  
اَمغْ    .ِرِ

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
ِد بَ ألَ ِإنَّ لِ فَ   َه اآلِهلَةِ وا ِإلَ دُ . ِإمحَْ َتهُ َرمحَْ ِد  اِلح فِإنَّ لألبَ صَ   دوا الرَّبَّ فِإنَّهُ إمحَْ   الشماس:

َ َتهُ َرمحَْ   ألبدِ ِإنَّ لِ فَ   َنةٍ َع السََّمواِت ِبِفطْ انِ صَ   *َتهُ َرمحَْ  ِإنَّ  فَ   اهِ ى اِمليَ لَ ِض عَ ِسَط اَألرْ . 
.  .َتهُ َرمحَْ  دِ بَ ْألَ لِ    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
َلُِّل ِللرَّّب:    )و نتدمربلحن  (   الشعب والشماس: لرُّوِح  َهُلمُّوا ُ تـََرْوْن،  أَيُّها املُْؤِمُنون، َها ِ

لرُّوِح   ِ َدها  َعَلى املَْذَبْح املَُقدَّْس، َيُسوُع َحَناَن ْهللا، ِيف ُكلِّ ُقدَّاٍس َذبِْيَحُتُه، ُجنَدِّ
َُْكُلُه َمْن َيَشاْء. ال يـََتَجزَّْأ ِحْنيَ يـُْقَسْم، ِخبُِشوٍع جمَُِّدوُه   َواحلَْق، َوُهَو َحيُّ ِلْألََبْد، 

  .ٌس أَْنَت ُسْبَحاَنكْ ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس ُقدُّو 
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

والشماس:   وَ نَ لُّ كُ   َهُلمُّواالشعب  لِ نَ اهَ وَ فْـ أَ   حُ تَ فْ نَـ ا  حَ نَ حَ نَ متَْ   أَلَِّيت   ةَ بَ هِ وْ املَ   لَ بِ تَ قْ نَـ ا،   اةً يَ ا 
وَ ةً دَ يْ دِ جَ  مِ َ رَ ائِ مَ ضَ   لَ سِ غْ نَـ ،  وَ اتِ ئَ يِّ السَ   نَ     ونَ بُ رَ عَ   رِ افِ الغَ   حِ بَ ذْ املَ   نَ مِ   لَ اوَ نَ تَـ نَـ ، 
ِ نَ لُّ كُ   .ونَ يُّ انِ وحَ الرُّ   هُ مُ دِ خيَْ   ألَِّذي،  اةِ يَ احلَ  َْ ةِ بَّ حَ املَ   ادِ حتَِّ ا    عَ مَ ، وَ سيحِ املَ   دَ سَ جَ   ذُ خُ ، 
َْ يِّ انِ وحَ الرُّ    .َهلُِّلوَ  َهلُِّلوَ :  قائِِلْنيْ  ةً يَّ وِ سَ  فُ تِ ني 

ن (عونيثا ْدومي    ِتى) تكملة ترتيلة القر
. ضِ رْ األَ وَ   ألسََّماءِ   ِيف   دُ جْ املَ   هِ مسِْ ِإلِ ، فَ بُ يْ لِ الصَّ   وَ هُ   ةً مَ يْ ظِ عَ   ةً زَ جِ عْ مُ الشعب والشماس:  

:  ُكلُّنَ  ِْتُف َسِويًَّة قائِِلْنيْ َ َُْخُذ َجَسَد املَسيِح، َوَمَع الرُّوَحانِيِّني  َاِد املََحبَِّة،  حتِّ ِ ا 
  .َهلُِّلوَ  َهلُِّلوَ 
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  االحد ألثالث من الصليب والسادس من إيليا
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ ، إنِشدوا لِلرَّبِّ نشيًدا َجديًدا احملتفل:
  . إنِشدوا لِلرَّبِّ نشيًدا َجديًداالشعب والشماس: 

  .فِإنَّه َصَنَع الَعجاِئب  احملتفل:
  . َصَنَع اَخلالَص بَِيِميِنِه َوِبِذراِعه الُقدُّوَسةالشعب والشماس:  

  .َكَشَف الرَّبُّ َخالَصهُ   احملتفل:
  .َكَشَف ِبرَّهُ   َأألَُممُ ِلُعيوِن  الشعب والشماس: 

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة،   الشعب والشماس:     . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َْلغاِز الزََّمِن الَقِدِمي:    )الخو قارينن بلحن  (الشماس:   ِ ْن ِيف  وَأفيُض  رُّ َأملُْعَلْن ِمْن يُوَ السِّ

  . الَبْحِر، َها َقْد َكُملَ 
  (   مزمور بني القراءات (شورا

نْ   وَ ِل هللاُ هُ بَ  احملتفل: َّ .. الدَّ  َهلُِّلو َهلُِّلو
نْ   وَ ِل هللاُ هُ بَ الشعب والشماس:  َّ   .اكَ ذَ  عُ فَ يـَرْ ا وَ ذَ َيَضُع هَ  *الدَّ

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
   ُسُبِل الِربِّ ِإَىل . وَ يَ ِعُش نـَْفسِ يـُنْ وَ   ِرُد ِيفَّ وْ ِة يُـ اَه الرَّاحَ . ِميَ ِين حيُْ ٍة يُرِ ريَْ يف َمراٍع َنضِ   الشماس:
اُف ُسوًءا ألَنََّك  ال َأخَ   اتِ مَ لُ الظُّ   يَ ادِ  وَ ُت ِيف ِسرْ   َلوْ ِإّينِ وَ   *هِ مسِْ  ِإْكراًما ِالْ ِين يْ يـَْهدِ 
.   *يعِ اِن َروْ ُعكَّاُزَك ُيَسكِّنَ اَك وَ ي. َعصَ َمعِ    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
ثورابلحن  (  الشعب والشماس: ُتْم َمْدُعوُّوَن لَِتْأُكُلوا، َسبِّحوا َهللا يف ُقدِسه:    )ها  َها أنـْ

َِْحلَاِن الرُّوح َسبُِّحوُه، َوْأُشُكروا َواِهَبُه   ُن اَألْقَدْس َطَعاَم احلََياة، َو َنا  َهَذا ألُقْرَ فَاِديـْ
َنا ُقدُّوْس ُقدُّوْس ُقدُّوسْ  ْيُسوْن، َوَدْوًما َلُه يـَْهِتُفوْن: ُحمِْييـْ   .َيُسوُع، َيُسرُّ ِبِه الِقدِّ

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
ْلَنِسْر َحنَْو الَكَماِل  الشعب والشماس:   لَرْمحَِة    ألَِّذيِبَصَفاِء النِّيَِّة َونـََقاَوَة اَألْفَكاِر، فـَ ِ

ِبَرْهَبٍة َخنُْدُم  وَ   ،رَّ السِّ   رُ كُ شْ نَ   ةٍ بَّ حَ نا مبَِ لُّ كُ . فَ ةِ دَ يْ دِ اجلَ   اةِ يَ احلَ   ونُ بُ رَ عَ وَ   ةِ رَ فِ غْ مَ لْ ُميَْنْح لِ 
ْشَراِكِه  ، ِإلِ َر لََنا. َوَمَع الرُّوَحانِيَِّني نـَُقدُِّس التَـَقاِديَس الثَّالثَةَ َغفَ   ألَِّذيَعِظيَم اَألْحَباِر  

َنَما َيْظَهر ْلَعَلْن، ِحيـْ رِّ َوُهَناِلَك ِ ممَُجًَّدا    ِجْنَسَنا بِتَـَناُوِل احلََياِة اجلَِديَدِة. ُهَنا ِيف السِّ
  َهلُِّلوَ  ِئِه الَعِظيْم. جمَِيْ َد نْ عِ 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
 هُ دَ يَ   دَّ رَ ، وَ لِ سَ العَ   دِ هْ  شَ ا ِيف هَ سَ مَ غَ وَ   اهُ صَ عَ   فَ رْ طَ   دَّ ن مَ َ وَ يُ وَ   الشعب والشماس:

  . َهلُِّلوَ   . مْ كُ ولَ قُ وا عُ ريُْ نِ أَ  ليبِ الصِّ  ةِ الوَ ِحبَ . وَ اهُ نَ يْـ عَ  تْ ارَ نَ تَـ اسْ ، فَ هِ مِ اىل فَ 
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  االحد ألرابع من الصليب والسابع من إيليا
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  .َهلُِّلوَ  ًعا،يْـ ِض مجَِ َل اَألرْ لِلرَّبِّ  َأهْ ِإهِتفوا  احملتفل:
  . ِإهِتفوا لِلرَّبِّ  َأهَل اَألرِض َمجيًعاالشعب والشماس: 

  .َقدِّموا لِلرَّبِّ ِعزًَّة وَجمًدا احملتفل:
  . َقدِّموا لِلرَّبِّ َجمَْد إِمسهِ الشعب والشماس:  

رِهِ وا َتقِدمًة وَتعاَلوا ِإىل لُ ِإمحِْ  احملتفل:   .ِد
  .ةً ُجدوا لِلرَّبِّ ِبزيَنٍة ُمَقدَّسَ ُأسْ الشعب والشماس: 

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة،   الشعب والشماس:     . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، الشعب والشماس:    السَّالُم َمَعنا. لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
ِمبََراِحِم نِْعَمِتَك، َحرِّْر أنـُُفْسَنا، َأطَيُب ِمَن احلَياِة َرمحَُتَك:    )الخو قارينن بلحن  (الشماس:  

  .ِمْن َمْوٍت أََبِدي
  (   مزمور بني القراءات (شورا

اثـُرُ َيكْ م فَـ ويُبارُِكهُ  احملتفل: َاِئَمُهم أَْيًضا ال يـَُقلُِّلَها وَن ِجدًّ . َوَ  َهلُِّلو َهلُِّلو
والشماس:   وَ الشعب  ا  ِجدًّ فَيكثُروَن  أَيْ هُ اِئمَ ََ ويُبارُِكهم  يـَُقلِّ م  ال  فَريى   * اهَ لُ ًضا 

  .ونَرحُ يـَفْ وَن وَ مُ يْ َتقِ املُسْ 
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم الشماس:     َمَعنا.لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
ْارَمحْين فِإنَّ نـَْفسي ِبَك ْاعَتَصَمت   الشماس:  ِبِظلِّ َجناَحيَك َأعَتِصمُ   ِإرَمحْين  َأهللُ 
َأنْ  املُصِ تـَعْ   ِإىل  اِإللَ َأْدعُ   *َبةُ يْـ ُربَ  َأإللَ و  الَعليَّ  عَ َأمتََّهَ   ألَِّذيَه  َه  فَـ ا   . ِمَن  ريُْ لْ َليَّ ِسْل 
. *يُرِهُقِين   وُخيِْز َمنْ ِين ُخيَلًّصَ وَ  ألسََّماءِ    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
ِمي:  َطواَل    )أيلني دإحتذبلحن  (الشعب والشماس:   َّ ِم َحَياتَِنا، َنْسأَُلَك أَيُّها املَِسْيُح َأ َّ ُكلَّ َأ

املالئكة، َوتقدس من الكاربيم والساروفيم، أن  ُخمَلَِّصنا، أنت  من تعظم من  
،  راحم البشر   .متنحنا من لدنك مغفرة الذنوب واخلاطا

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
: لنيَ ائِ نا قَ عُ يْـ مجَِ   هُ لُ لِّ َُ   َهُلمُّوا،  عُ زَّ وَ يُـ   ْنيُ مِ الثَ   مُ الدَّ وَ   رُ افِ الغَ   رُّ ألسِّ   ُهَوَذاالشعب والشماس:  

 َ   عُ زَّ وَ ي يُـ اوِ مَ السَّ   زَ بْـ اخلُ   . إنَّ لْ الكُ   بُّ  رَ ُقدُّوٌس أَْنَت ُقدُّوٌس أَْنَت ُقدُّوٌس أَْنَت 
لِ ةً رَ فِ غْ مَ   مِ مَ ْألُ لِ  َ خَ لْ   فَـ طا املَ .  هُ لُ اوَ نَ تَـ نَـ وَ   بْ رتَِ قْ نَـ لْ ،  نـَُرتُِّل  املَالِئَكِة  َونـَُقوُل: َوَمَع    ْجَد 

  . َهلُِّلوَ 
ِتى) تكملة ترتيلة  ن (عونيثا ْدومي    القر

والشماس: اجلَبَ كُ ِر َ   الشعب  َمالِئَكَته  الرَّبَّ   اَألِشدَّاءُ وا  َِ ْنيَ ِملِ االعَ   اِبَرَة  ِعنَد   رِهِ مْ  
  .َهلُِّلوَ  ِة نـَُرتُِّل املَْجَد َونـَُقوُل:. َوَمَع املَالِئكَ اِع َكِلَمِتهِ مسََ 
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  من موسىز 
͔Βͣܕ ͔΄ͣ͘Β 
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  أألول من موسى االحد 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًدا،  احملتفل:
  . أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًداالشعب والشماس: 

َ َمجيَع َأْهِل األْرضْ  احملتفل:   .أَْنِشُدو ِلْلرَّبِّ 
رُِكوا ِإْمسَهُ أْنِشُدوا الشعب والشماس:    . للرَّبِّ َوَ

ُروا ِمْن يـَْوٍم اىل يـَْوٍم ِخبَالِصهِ  احملتفل:   . َبشِّ
ثُوا ِيف الشعب والشماس:   يِع الشُُّعوِب ِبَعَجائِِبهِ  ِمبَْجِدِه،  َأألَُممُ َحدِّ   .َوِيف مجَِ

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة،   الشعب والشماس:     . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َقُة، ُتَسبُِّح هلِل، اجلَْوَهر    ِمَن الِقَدْم وإىل األَبْد:  )الخو قارينن بلحن  (الشماس:   ُكلُّ اخلَِليـْ
  .اَألَزِيل 

  (   مزمور بني القراءات (شورا
. ما َأعَظَم  َربُّ أْعماَلَك  احملتفل:  َهلُِّلو َهلُِّلو

  .اَركَ كَ َمَق َأفْ عْ وما أَ  *ما َأعَظَم  َربُّ أْعماَلكَ الشعب والشماس:  
.َهلُِّلو  احملتفل:   َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
نا َليْ عَ   َتهُ َألنَّ َرمحَْ   * وبعُ يَع الشُّ  مجَِ   هِ يْ وْامَدحِ   َأألَُممُ ي الرَّبَّ  َمجيَع  َسبِّحِ   الشماس:

. *ًداَق الرَّبِّ قائٌم أَبَ ِصدْ وَ   ةٌ مَ يْ َعظِ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

ٌر:    )ملينهبلحن  ( الشعب والشماس:   َ أيـَُّها أآلُب الرَُّحوْم، َقْد َدَعْوتـََنا اىل ألرَّبُّ َرؤوٌف 
ْلتَـَنا بِِنْعَمِتْك، ِلْلَماِئَدِة الرُّوِحيَِّة املَُقدََّسةْ    .َمَلُكوِتْك، َوَأهَّ

ن    (عونيثا ْدومي). ترتيلة القر
والشماس:   الرَّاِعي  الشعب  َأْطَعَمَها   ألَِّذيُمَباَرٌك  َحىتَّ  َجائَِعًة،  َرِعيـََّتُه  رََأى  َأْن  َما 

َبُه َوَأْسَقاَها، َجَسَدُه،   . َهلُِّلوَ  ،َوَأْعطَاَها َماَء احلََياةِ  َوَعْطَشى فـََفَتَح َجنـْ
ن (عونيثا ْدومي    ِتى) تكملة ترتيلة القر

َألْحَرى ِمْن َجَسِد  الشعب والشماس:   إذا ِمْن َجَسِد َدانِيَّاْل ِإْرتـََعَبْت اُألُسوُد. َفَكْم ِ
  .َهلُِّلوَ ُخمَلِِّصَنا، تـَْرَتِعُب اجلَِّحيُم َواخلَِطيَئُة، 
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  االحد ألثاين من موسى 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ ، ضُ فلَتبَتِهِج اَألرْ ألرَّبُّ َمَلَك   احملتفل:
  .ضُ الرَّبُّ َمَلَك فلَتبَتِهِج اَألرْ الشعب والشماس: 

  .َحدََّثِت السَّمواُت ِبِربِّهِ  احملتفل:
  . ورََأت َمجيُع الشُّعوِب َجمَدهُ الشعب والشماس:  

  . لَِيْخَز َمجيُع ِعَباِد املَْنحوتِ احملتفل: 
نِ  الشعب والشماس: َألو ِ   . املُفَتِخريَن 

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة،   الشعب والشماس:   . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  دقنِكى) ترتيلة قدس االقداس (عونيثا 
ِرُك ألرَّبَّ يف ُكلِّ حني:    )الخو قارينن بلحن  (الشماس:   ي ِجْنَسَنا، ُأ ُمَباَرٌك ُخمَلُِّصَنا، ُمَنجِّ

  .ِمْن َموٍت أََبِدي
  (   مزمور بني القراءات (شورا

. َهلُِّلو  وكٍ وا ِلَصَنٍم َمْسبُ َسَجدُ وَ  بَ يْ ورِ  حُ وا ِعْجالً ِيف نَـعُ صَ  احملتفل:  َهلُِّلو
وا  َدلُ تَـبْ وْاسْ   *وكٍ وا ِلَصَنٍم َمْسبُ َسَجدُ وَ   بَ يْ ورٍ  حُ صَنعوا ِعْجًال ٍيف الشعب والشماس:  

  .ٍر آِكِل ُعْشبٍ َة ثـَوْ ورَ هم صُ ِدهِ ِمبَجْ 
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
 دْ قَ   ونَ البَـنَّاؤُ   َرَذَلهُ   ألَِّذي. اَحلَجُر  َت ِيل َخالًصا ُكنْ  وَ َببَتِين َك ألنََّك َأحْ دُ َأمحَْ   الشماس:

َنِح  . ِإمْ هِ يْ نَفَرْح فِ َتِهْج وَ بْـ نَـ لْ الرَّبُّ فَـ   َصنَـَعهُ   ألَِّذيُم  اليَـوْ   وَ ا هُ ذَ هَ   *َس الزَّاِويَةِ أْ اَر رَ صَ 
رَ  ْامْ اَخلالَص   النَّصْ نَ ِإمْ   ،َنحْ بُّ  ْامْ ِح  َربُّ  تـَبَ َر   اآلِيتَ َنْح.  . سْ ِْ   اَرَك  الرَّبِّ   ِم 

 .   َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

َلُِّل ِللرَّّب:    ) نتطيـَّوْ بلحن  (الشعب والشماس:   ُ املَِسْيْح َنْسَتِعْد، ِلَمْوِهَبِة َأْسَراِر  َهُلمُّوا 
َنا ِمَن اهلَالْك، َوُمنَْنُح احلََياْة، ِيف املَْجِد السََّماِويْ    .بِتَـْقَوى َوَحمَبَّة َوَرْهَبة، لتُـْنِجيـْ

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
املَائُِتوْن    أَيـَُّها.  اسِ دَ قْ األَ   سِ دْ  قُ ِيف   عُ زَّ وَ ، يُـ  ُهوَ ةِ دَ يْ دِ اجلَ   اةِ يَ احلَ   ونَ بُ رَ عَ الشعب والشماس:  

  . َهلُِّلوَ ِحبٍُب صاٍف، ِإْقَرتِبُوا َوُخُذو َوإْحُيو َوِبِه ِإْغَتِفُروا، 
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

املَائُِتوْن    أَيـَُّها.  انٍ ميَْ ِ   هُ أسَ وا كَ بُ رِ اشْ وَ   نِ بْ اإلِ   دَ سَ وا جَ لُ اوَ نَ  تَـ ِيت وَ خْ إِ الشعب والشماس:  
    .َهلُِّلوَ ِحبٍُب صاٍف، ِإْقَرتِبُوا َوُخُذو َوإْحُيو َوِبِه ِإْغَتِفُروا، 
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  االحد الثالث من موسى 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ ، يًدايًدا َجدِ شِ ِشدوا لِلرَّبِّ نَ إنْ  احملتفل:
  . يًدايًدا َجدِ شِ إنِشدوا لِلرَّبِّ نَ الشعب والشماس: 

  .فِإنَّه َصَنَع الَعجاِئب  احملتفل:
  . َصَنَع اَخلالَص بَِيِميِنِه َوِبِذراِعه الُقدُّوَسةالشعب والشماس:  

  .َكَشَف الرَّبُّ َخالَصهُ   احملتفل:
  .َكَشَف ِبرَّهُ   َأألَُممُ ِلُعيوِن  الشعب والشماس: 

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة،   الشعب والشماس:     . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
ُ ُمعَتَصٌم لَنا وِعزٌَّة:    )حدو حيالبلحن  (الشماس:   ، ُيْسرُِع إليها َأهللَّ َ َربُّ َكِنيَسُتَك َمْلَجأٌ 

 َ َ ِلْلَخطَا   .سَّاِجِديْك، لِتَـَناُوِل َأْسَراِرَك املَُقدََّسة، ُغفرا
  (   مزمور بني القراءات (شورا

. َهلُِّلو َلَك السَّمواُت وَلَك اَألرُض   احملتفل:   َهلُِّلو
  .أَيًضا أَنَت أسَّسَت الّدنيا *َلَك السَّمواُت وَلَك اَألرضُ الشعب والشماس: 

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
لِكنَّارةزِفُ ِإعْ   الشماس: ْنِ لِكنَّارِة وَ  ،وا لِلرَّبِّ  ألَْبواقِ ِتفُ يِم. ِإهْ َصوِت الرتَّ ِ َصوِت وَ  وا 
َْ ا وَ يَ نْـ الدُّ وَ   هِ يْ ا فِ مَ ُر وَ الَبحْ   ِدرَ لِيَـهْ   *املَِلكِ   اَم الرَّبِّ َأمَ   الصُّورِ  ا. لُِتَصفَِّق اَأل ُ  ارُ ُسكَّا

.  *ًعا يْـ اُل مجَِ اجلِبَ  َهلِّلُ تُـ لِ وَ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

دإحتذبلحن  (الشعب والشماس:   لقْد أْعَدْدَت لََنا َماِئَدَة َسبِّحوا َهللا يف ُقدِسه:    )أيلني 
ُغْفراْن، ِلُكلِّ َمْن ُهَو طاِهْر، َوَيَداُه نَِقيـََّتاْن، َوطاِهُر الَقْلِب، َويـَْقَرتِب بَِبهاِء، ألنََّك  

 َ   .َن ِلْلَخطَأة ُسْبَحاَنكْ أْعطَْيَت الُقْر
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

  وحَ نُ وَ   يلَ ابِ هَ   عَ ، مَ اتِ اوَ مَ  السَّ لى، ِيف  العُ ِيف   نُ َ رْ ذا القُ هَ   لُ بَ قْ فليُـ الشعب والشماس:  
  . يمَ اهِ رَ وإبْـ 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
، انٍ ميَْ ِ   هُ سَ أْ وا كَ بُ رَ شْ ا، وَ ةُ سَ يْ نِ الكَ   ولُ قُ تَـ   نِ بْ اإلِ   دَ سَ وا جَ لُ بـَّ قَ  تَـ ِيت وَ خْ إِ الشعب والشماس:  

    .  وتِ كُ لَ  املَ ِيف 
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  االحد الرابع من موسى 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  .َهلُِّلوَ  ِإهِتفوا لِلرَّبِّ  َأهَل اَألرِض َمجيًعا، احملتفل:
  . اَألرِض َمجيًعاِإهِتفوا لِلرَّبِّ  َأهَل الشعب والشماس: 

  .َقدِّموا لِلرَّبِّ ِعزًَّة وَجمًدا احملتفل:
  . َقدِّموا لِلرَّبِّ َجمَْد إِمسهالشعب والشماس:  

رِه احملتفل:   .ِإِمحلوا َتقِدمًة وَتعاَلوا ِإىل ِد
  .ُأسُجدوا لِلرَّبِّ ِبزيَنٍة ُمَقدَّسةالشعب والشماس: 

لِربِّ،  احملتفل: ِ نْيا    .َهلُِّلوَ َيديُن الدُّ
إلْسِتَقاَمِة، الشعب والشماس:       . َهلُِّلوَ والُشعوَب 

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
ب(الشماس:   شالمابلحن  زَاَل:    )يذ  َقْد  آَدَم  َبين  ِمْن  َبْنيَ  واَألمُني  َجيِْري  أِإلميَاِن  ُضْعُف 

َفاِه، َوِيف الُقُلوِب   ملَظاِهْر تـَْبُدو َعَلْيِهْم، إْسُم الَربِّ َعَلى الشِّ ِ املُْؤِمِنَني، التـَّْقَوى 
  .يـُْنونَةْ ِغٌش َوِخَداْع، واملَْوُت َحيِْصُدُهُم،. أيُّها أِإلْخَوه، تذكروا يـَْوَم الدَّ 

  (   مزمور بني القراءات (شورا
َ ِإهِتفوا هلِلَِّ  احملتفل: .ًعا  يْـ ِض مجَِ َل األرْ  َأهْ    َهلُِّلو َهلُِّلو

َ وا هلِلَِّ ِتفُ ِإهْ الشعب والشماس:   وا  َعلُ ْاجْ وَ   هِ مسِْ إِ ِد  وا ِلَمجْ زِفُ ِإعْ   *ًعايْـ ِض مجَِ َل األرْ  َأهْ  
  .ًدايْ َمتْجِ  َحهُ يْ َتْسبِ 
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
َ َعلََّم َوصَ  أتَـ ِهْمِين  َأفْ ثبـََّتتاِين وَ   َصنَـَعَتاِين َيداَك    الشماس: وَنَك َن يـَتـَّقُ ألَِّذي  ِصُرِين َك. يـُبْ ا

َأْرجُ ِأل   ونَ َرحُ يَـفْ فَـ  رَ َعِلمْ   * َكِلَمَتكَ و  ّينِ  َأْحكَ ُت   َأنَّ  وَ بُّ  ِبرٌّ  حلَقِّ  اَمَك  ِ أَنََّك 
. ِدَك.َك ِلَعبْ لِ  ِحبََسِب قـَوْ زِيًَة ِيل ُتَك تـَعْ ُكْن َرمحَْ تَ لْ . فَـ َتِين لَّلْ ذَ    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
 دُ احِ الوَ   رُ هَ وْ اجلَ   هللاُ   :ُمنُذ اَألَزل   َعرِشهِ وهو على    )يذ شالمابلحن ب(   الشعب والشماس:

 نُ اإلبْ ، وَ هُ لَ   بَ  ال أَ ِيل األزَ   ، اآلبُ هُ لَ   ةَ ايَ دَ بِ    المَ يْ انِ أقَ   ةِ الثَ ثَ ا، بِ قً لَ طْ مُ   كُ رَ دْ ال يُ   ألَِّذي
،  لْ الكُ   طُ ابِ الضَّ   رُ هَ وْ ، اجلَّ امهُ نْـ مِ   قُ ثِ بَ نْـ س املُ دُ القُ   وحُ الرُّ ، وَ نٌ بْ إِ   هُ لَ   سَ يْ لَ   ألَِّذي  هُ نْ مِ 
  . ةِ قَ يْـ لِ اخلَ  لِّ كُ   نْ مِ  ةُ حَ بِ سْ التَ  هْ لَ 

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
والشماس:   خمَُ نَ بَـ هَ وَ   ألَِّذي،  رُ افِ الغَ   ةُ يَّ حِ الضَّ   ُهَوَذاالشعب    انَ رَ دْ أَ   هِ بِ   نَـْقَلعَ لِ   .انَ صُ لِّ ا 

ْلَنأُخُذُه ُكلَُّنا ِمبََحبٍَّة  كِّ ألشَّ   نَ  مِ َ ارَ كَ أفْ   يَ قِّ نَـ نُـ ة، وَ يَّ فِ ا اخلَ نَ سِ فُ أنْـ   وبَ نُ ذُ ، وَ َ ادِ سَ جْ أَ  . فـَ
َاٍد وَ  مٍ َواحتِّ   . َهلُِّلوَ : ْنيَ لِ ائِ ، قَ ِوَ

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
ً َجمَّ   رُ فِ غْ تَـ   أَلَِّيت   ةُ بَ هِ وْ ا املَ ذَ يَ هِ الشعب والشماس:   َِ رُ فِ تَ أغْ وَ   ونَ تُ ائِ املَ   أَيـَُّهاا  وهَ ذُ ، خُ ا ا. وا 

َاٍد وَ  ْلَنأُخُذُه ُكلَُّنا ِمبََحبٍَّة َواحتِّ مٍ فـَ       . َهلُِّلوَ : ْنيَ لِ ائِ ، قَ ِوَ
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  من تقديس الكنيسة 
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  االحد أألول من تقديس الكنيسة 
  )مرميثا ( مزامري البداية 

  .َهلُِّلوَ ، ُأوَرَشليمِإمَدحي الرَّبَّ    احملتفل:
  . ِإمَدحي الرَّبَّ  ُأوَرَشليمالشعب والشماس: 

  .َسبِّحي ِإهلَِك  ِصْهيون احملتفل:
  .فِإنَّه َمكََّن َمغاليَق أَْبواِبكِ الشعب والشماس:  

َرَك أَبْناَءِك يف َوَسِطكِ  احملتفل:   .و
  .ا َجيَعُل ُحدوَدِك َسالمً الشعب والشماس:  

  .َهلُِّلوَ ، َأْقَدَس َمَساِكِن هللا احملتفل:
    . َهلُِّلوَ ، هللاُ ِيف َوْسِطَها فـََلْن تـَتَـَزْعزَعْ الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
تينن ـ خبذيوابلحن  (الشماس:   َ َربُّ ِلُسْكَناَك:    )ال  َهيَّْأَت أَيـَُّها ِيف املََكاِن ألَِّذي َأَقْمَتُه 

َناَء َسالٍم ِيف اَألْرِض ِلُمَسبِّحْيَك، ِبِشْبِه َمْسَكِنَك السََّماِوي، َوإْذ أَْنَت   املَِسْيُح ِميـْ
ِيف   اآلِب  ميَِِني  َعْن  ِمْن  َجمَْد  َجاِلٌس  الَتْسِبَحِة، َكِنْيَسَتَك  َمِلَك   َ َمَألَْت  الُعَلى، 

فَاآلُب   تـَْقِدْيِسها.  ِيف  املَْجَد  ُر  َوتـَُزمِّ َوالَبَشُر  املَالِئَكُة  تَـَهَج  فَإبـْ َصِلْيِبَك.  َوَحمَاِسَن 
لْيَك نـََتَضرَُّع أْن  َوَضَع َأَساَسها، َواِإلْبُن َهْنَدَسَها َوَشيََّدَها. َوالرُّوُح َحلَّ َوَقدََّسها، إ

ًنا، َوَأْن َمتَْنَحَها َسالًما َداِئًما     .َتُكوَن َهلَا ُسورًا َحِصيـْ
  (   مزمور بني القراءات (شورا

ِخْدرَِهاكُ   احملتفل: ِيف  املَِلِك  َنُة  ِإبـْ جمَِْيَدٌة  الرُّوحِ لَُّها  ِبَرتَانِيَم  ُنَكّرُِم  الكنيسة  لتقديس   :  ،
  .َهلُِّلوَ إِ  َهلُِّلوَ  َهلُِّلوَ 

والشماس:   لَِباُسَهاالشعب  الذََّهِب  ُمَوشََّياِت  ِبَرتَانِيَم  ِمْن  ُنَكّرُِم  الكنيسة  لتقديس   :
  . َهلُِّلوَ َهلُِّلوَ ِإَهلُِّلوَ ، الرُّوحِ 
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، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 

َ . َتْشتاُق وَ اتِ وَّ اِكَنَك  َربَّ القُ سَ بَّ مَ َأحَ ا  مَ   الشماس:   ِر الرَّبِّ َتذوُب نـَْفسي ِإىل ِد
اَمُة ُعشًّا َتَضُع الَيمَ ى وَ وَ َمأْ   هُ لَ   الُعْصفوُر َوَجدَ   *ِلِإللِه احلَيِّ   يَ ِجْسمِ وَ   يـَُهلُِّل قـَْلِيبَ وَ 
  * كَ تِ  ِلُسكَّاِن بـَيْ َىب وْ . طُ يَ ي َوِإهلَِ َربَّ الُقوَّات، َمِلكِ َأْفراَخها ِعنَد َمذاِحبَِك     هِ يْ فِ 

 .   َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

لتـَّْهليِل:  )ذوص وحذايبلحن  (   الشعب والشماس: لَعْزِف وِ  كنيسٌة ُمؤِمَنة إبنُة    إنَدِفُعوا ِ
َلِك   َوَهَب  املَْهِر  َوَبَدَل  ِخْدرَُه،  َوَأْدَخَلِك  َخطََبِك  ألَِّذي  َخلَنتِ  ِ إفْـَرِحي،  امللِك 
  ً َشرا وسكَب  أملَُزداَنَُه.  َعُروَسَتُه  َوَجَعَلِك  َوَقدََّسِك،  َطهََّرِك  َوِبَذبِْيَحِتِه،  َجَسَدُه. 

َوَها  َناِئِك.  ِألبـْ قالَني:   رُّوِحًيا  ِْتُف  َ َوَمَعُهم  َتِهجَني،  ُمبـْ الكنيسِة  ِيف  يـَتَـنَـعَُّموَن  ُهْم 
  .املَْجُد لكَ 

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
  .كِ لِ جْ أَ   نْ مِ   ملََّ ََ   ألَِّذي  حَ يْ سِ ، املَ كِ يْ نِ بَ   مِ فَ بِ   ةُ سَ يْ نِ الكَ   أَيـَّتُـَهاإشكري  الشعب والشماس:  

 كِ يْ فِ   عَ ضَ وَ ، وَ َمْرَضاتِهِ لِ   نيَ مِ لِّ عَ مُ وَ   ةٍ نَ هَ كَ بِ   كِ نَ يـَّ زَ ، وَ سَ رُ طْ بُ   انِ ميَْ إِ   ةِ رَ خْ ى صَ لَ عَ   كِ بـََناوَ 
ُة والَبَشْر  َوَها ُهُم املَالِئكَ   :ْنيُ مِ الثَّ   هُ مُ دَ وَ   هُ دُ سَ جَ   يَ هِ   أَلَِّيت ،  وتِ كُ لَ املَ   ةَ دَ ائِ مَ   تَ بَّ ثَـ وَ 

عُ  ِيف  ُروَن  ِخلَِطيِبِك،  يـَُزمِّ املَْجَد  َجَسَدُه مَ   ألَِّذيْرِسِك  وََكَسَر  َأْجِلِك،  ِمْن  اَت 
  .َهلُِّلوَ َوأْعطَاِك. َونـَُرمنُِّ َلُه َونـَُقول: 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
،  اسِ املَ   نَ مِ   ونُ كُ تَ سَ   كِ ابَ وَ بْـ أَ   نَّ أَ ،  أَ بَ نَـ تَـ وَ   الٍ يَ جْ أَ   لَ بْ ا، قَـ يَ عْ إشَ   نَ لَ عْ أَ الشعب والشماس:  

ُروَن ِيف عُ َوَها ُهُم املَالِئكَ   :رِ اهِ وَ اجلَ   نَ مِ   دٌ يَّ شَ مُ   كِ انُ يَ نْـ بُـ وَ  ْرِسِك املَْجَد  ُة والَبَشْر يـَُزمِّ
َونـَُقول:   ألَِّذيِخلَِطيِبِك،   َلُه   ُ َونـَُرمنِّ َوأْعطَاِك.  َجَسَدُه  وََكَسَر  َأْجِلِك،  ِمْن  ماَت 

    . َهلُِّلوَ 
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  االحد الثاين من تقديس الكنيسة 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ   .من السََّمواتِ  َسبِّحوا الرَّبَّ  احملتفل:
  .السََّمواتِ َسبِّحوا الرَّبَّ ِمَن الشعب والشماس:  

  .َسبِّحوه يف اَألعايل احملتفل:
  .َسبِّحوه  َمجيَع َمالِئَكِتهالشعب والشماس:  

  . َسبِّحيه  َمجيَع قوَّاتِه احملتفل:
  . فلتَسبِِّح ْاسَم الرَّبِّ الشعب والشماس:  

  .َهلُِّلوَ َأْقَدَس َمَساِكِن هللا،  احملتفل:
  .  َهلُِّلوَ هللاُ ِيف َوْسِطَها فـََلْن تـَتَـَزْعزَْع، الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
وِعزٌَّة:    )ملينه بلحن  (  الشماس: لَنا  ُمعَتَصٌم   ُ إليها َأهللَّ ُيْسرُِع   ، َربُّ  َ َمْلَجأٌ  َكِنيَسُتَك 

 َ َ ِلْلَخطَا    .سَّاِجِديْك، لِتَـَناُوِل َأْسَراِرَك املَُقدََّسة، ُغفرا
  (   مزمور بني القراءات (شورا

.  هُهنا َأسُكُن َألينَّ ْاشتَـَهيُته هذا هو َمكاُن راَحيت ِلألبد احملتفل:  َهلُِّلو َهلُِّلو
والشماس:   ْاشتَـَهيُتهالشعب  َأسُكُن َألينَّ  ِلألبد هُهنا  راَحيت  َمكاُن  هو  ِرُك    *هذا  ُأ
  . ُس َكَهنَـَتها اَخلالصَ بِّ لَ أُ  ًزا.َنها ُخبْـ يْـ اكِ ُع َمسَ بِّ شَ أُ  َطعاَمها بـَرََكًة،

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
َ حِ دَ إمْ   الشماس: ُأوْ ي  الرَّبَّ يْ َرَشلِ   َسبِّحِ ُم  ِصهيونُ .  إهلَِك   مَ فَ   *ي  َمكََّن  َق  يْ الِ غَ ِإنَُّه 
.  .وَمِك َسالماً ختُُ َجيَْعُل  اِخِلِك وَ  دَ ِك ِيف يْ َرَك بَنِ َ ِك وَ أْبوابَ    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
َ َمْن   ِإهلي املَِلُك أَعظُِّمَك:    )أيلني دإحتذبلحن  (  الشعب والشماس: أملَِلُك املَِسْيُح، 

َسَة ِمْن الظَّالِل.   َنا ِحبََناِنَك َأْن نـُْرِضَيَك ِبَدِمَك الثَِّمني َخلَّْصَت َكِنْيَسَتَك املَُقدَّ َهبـْ
َن ِآلُلوِهَيِتَك. َوَمَع ُمجُوِع املَالِئَكِة   ، َوِبَقْلٍب نَِقيٍّ طَاِهٍر، نـَُقرُِّب الُقْرَ ِيف ُكلِّ ِحْنيْ

  .ُنْصِعُد َلَك الَتْسِبَحَة ِبَرْهَبٍة، قَائِِلَني: ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس أْنَت هللاُ ُخمَلُِّصَنا
ن (عونيثا ْدومي). ترتي   لة القر

 ألَِّذي  َنتِ اخلَ   سِ رْ عُ وا بِ مُ عَّ نَـ تَـ وا وَ بُ رتَِ ، إقْ ورِ النُّ   اءَ نَ بْـ ، أَ ونَ وُّ عُ دْ املَ   أَيـَُّهاالشعب والشماس:  
َ عَ دَ  َ عْ أَ ، وِ ألسََّماءِ   وتِ كُ لَ مَ  ةَ ثَ رَ ا وَ نَ لَ عَ جَ ، وَ ةِ دَ يْ دِ اجلَ  اةِ يَ  اىل احلَ ا   سَ بَ لْ أَ ، وَ هُ دَ سَ  جَ طا
َِ دً جمَْ  هُ تَ سَ يْ نِ كَ  ُر َلهُ يّ ا     .َهلُِّلوَ : ْنيَ لِ قَائِ   ا. َوَمَع الرُّوَحانِيَِّني نـَُرتُِّل َونـَُزمِّ

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
  ِين لَ عَ ، جَ يِّ رِّ السِ   ورِ النُّ   ِيفْ   ،ةِ كَ الئِ املَ   نَ مِ َمْنزَِلًة  ى  مسَْ أَ ،  ةُ سَ يْ نِ الكَ   ولُ قُ تَـ الشعب والشماس:  

ِ ِين سَ دَّ قَ ، وَ ِيب يْ طِ خَ   َنتُ اخلَ  . ةِ دَ يْ دِ اجلَ   اةِ يَ ي اىل احلَ ائِ نَ بْـ أَ ا  عَ دَ ، وَ هِ تِ يَ ودِ مُ عْ مبَِ   وحِ الرُّ وَ   اءِ ملَ  
ُر َلهُ    . َهلُِّلوَ : ْنيَ لِ قَائِ   َوَمَع الرُّوَحانِيَِّني نـَُرتُِّل َونـَُزمِّ
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  االحد الثالث من تقديس الكنيسة 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ ، أَنِشدوا للرَّبِّ َنشيًدا َجديًدا احملتفل:
  . أَنِشدوا للرَّبِّ َنشيًدا َجديًداالشعب والشماس: 

  . َتسِبَحُته يف َمجاعِة اَألْصِفياء احملتفل:
  . فِإنَّ الرَّبَّ يـَْرضى عن َشعِبهالشعب والشماس:  

  . تـَْعظيُم ِهللا ِمْلَء ُحلوِقِهم احملتفل:
َيديهمالشعب والشماس:   ِ يِن    .وَسيٌف ذو َحدَّ

  .َهلُِّلوَ َأْقَدَس َمَساِكِن هللا،  احملتفل:
  .  َهلُِّلوَ هللاُ ِيف َوْسِطَها فـََلْن تـَتَـَزْعزَْع، الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
، َمْن يُقيُم يف َخيَمِتَك:    )ذ شورىكلحن  ب(الشماس:   أآلُب ألَِّذي َأَحلَّ َمْسَكَنُه ِيف   َربُّ

َهَذا   ِإْمَألْ  َوقَارِِه،  ُقْدِس  ِمْن  َوَمَألُه  َناَء،  ِسيـْ ِإلِْكَراِمَك، طُوِر  املَُخصَِّص  اهلَْيَكَل 
َناًء َوَمْلَجأً ِلُكلِّ املَُتَضاِيِقْنيَ، َوِفْيِه   لتَّْسِبْيِح َوِلُعْرِس َحمَبَِّتَك َوَوقَاِر َجمِْدَك، لَِيُكْن ِميـْ ِ

ْرِضيَِّني ِيف  ُمتَجَُّد أْنَت َوإبُنَك َوالرُّوُح الُقُدْس. َلَك التَّْسِبْيُح ِمَن السََّماِويَِّني، َوأألَ 
  . ُكلِّ َأَوان

  (   مزمور بني القراءات (شورا
. َصَنعَتها  أَلَِّيت  َأألَُممُ َمجيُع  احملتفل:  َهلُِّلو َهلُِّلو

ُد   أَيـَُّهايت وَتسجُد َأماَمَك    *َصَنعَتها  أَلَِّيت   َأألَُممُ َمجيُع  الشعب والشماس:   السَّيُِّد وُمتَجِّ
  . ْاَمسكَ 

. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
َهيَّأَْتُه َ َربُّ َيَداَك.   ألَِّذياملَْقِدِس    *َأَقْمَتُه َ َربُّ ِلُسْكَناكَ   ألَِّذيِيف املََكاِن    الشماس:

. *الرب َميِْلُك اََبَد الدُُّهورِ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

ِيف الكنائِس  ما َأَحبَّ َمَساِكَنَك  َربَّ الِقوَّاِت:    )آوون گنيزابلحن  (الشعب والشماس:  
ْحِتَفاٍل على املذبْح، َوَمْن ِفيِه يـَتَِّحُد: ِيف  يُقدَُّس. ذبيحًة روحيْة. َمحَُل ِهللا يسوْع.  

ْكِلْيٍل: َوُحلَِّة َجمٍْد خاِلْد. َويَراُه فيِه   السََّما َحيَيا َمَعُه: احلياَة األبديْة. َحيَْضى ِمْنُه 
ْعضائِِه: َ مجَْ  ًعا  اآلُب: َخْريَ ُعْضٍو يف ذا اجلََّسد. َوُهو الرأُس َوالَكِنْيَسْة: َجَسُدُه 

الْيِه   َتِهُلوا  إبـْ املَُخلُِّص.  املَِسْيُح  املَْجِد  َربُّ  فـَُهو  َشاِكرِيْن:  لُه  إْسُجُدوا  َ َكِنْيَسْة 
  . لَريَْمحَْنا

ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر
والشماس:   وَ انِ ميَْ اإلِ   ةِ رَ خْ ى صَ لَ عَ   ةِ سَ يْ نِ الكَ   دُ يِّ شَ مُ   كٌ ارَ بَ مُ الشعب    الً سُ ا رُ هَ يْـ فِ   لَ عَ جَ ، 

  . قَّ احلَ  ونَ مُ لِّ عَ يُـ  ْنيَ مِ لِّ عَ مُ وَ  ءً ايَ بِ نْ أَ وَ 
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

َمِلُك اِملُلوِك، وََكَما تـَنَـبََّأ األَنِْبَياُء،   َكنََّة اآلبِ ،  ةُ سَ يْ نِ ألكَ   أَيـَّتُـَها  كِ وَ طُ الشعب والشماس:  
    .بِ هَ لذَّ ِ  كِ الِ ى مجََ لَ عَ  اضَ فَ أَ  دْ قَ فَـ 
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  االحد الرابع من تقديس الكنيسة 
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ ،  وا َهللا يف ُقدِسهِ َسبِّحُ  احملتفل:
  .وا َهللا يف ُقدِسهِ َسبِّحُ الشعب والشماس:  

  .ِعّزِهِ   َجَلدِ ِيف  وهُ َسبِّحُ  احملتفل:
  . َمآثِرِه ْجلِ ِألَ  وهُ حُ َسبِّ الشعب والشماس:  

  . َرِة َعَظَمِتهِ َوفْـ  ْجلِ ِألَ  وهُ َسبِّحُ  احملتفل:
  .وا الرَّبَّ َسبِّحُ الشعب والشماس:  

  .َهلُِّلوَ َأْقَدَس َمَساِكِن هللا،  احملتفل:
  .  َهلُِّلوَ هللاُ ِيف َوْسِطَها فـََلْن تـَتَـَزْعزَْع، الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َحكِّيمْ بلحن  (  الشماس: ْاقتَـَنيَتها:    )َمْن  الِقَدِم  ُمْنُذ  أَلَِّيت  َمجاَعَتَك  َربُّ  ُأذُكْر   َ ِمبََراِمحَِك 

َها الِصراَعاِت َواِحلُروِب، َوُشْد   ا ُمْنُذ الِقَدْم، َوَأِزْل ِمنـْ إْحَفْظ َكِنْيَسَتَك، أَلَِّيت اْخَرتَْ
َوالِوْحَدِة.   املََحبَِّة  ِط  ِبِرَ َناَءَها  ِإْحَفْظ  أَبـْ  . احلَقِّ َوإميَاِن  لسَّالِم  َعُموَن  يـَنـْ َكَهنَـُتها 

ًعا َوَيْطُلُب ِمْنَك ُكلَّ ِحْنيٍ أْمًنا َوَسالًما ِلَرِعيَِّتهِ  َها ِحبََناِنَك، لَِيُكوَن َشِفيـْ   .رَاِعيـْ
  (   مزمور بني القراءات (شورا

.  هِ ِطئ َقَدَميْ َوَنسُجْد ِلَمو  ِكِن الرَّبِّ ُخْل ِإىل َمسْ لَِندْ  احملتفل:  َهلُِّلو َهلُِّلو
ُقْم  َربُّ ِإىل  *هِ َنسُجْد ِلَموِطئ َقَدَميْ وَ لَِندُخْل ِإىل َمسِكِن الرَّبِّ  الشعب والشماس:  

  .َمكاِن راَحِتكَ 
. احملتفل:   َهلُِّلو َهلُِّلو

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
َ عِ ِإمسَْ   الشماس: َيْصبُـَو  ِك فَـ يْ َت أَبِ بـَيْ َبِك وَ َشعْ   َسيْ ِإنْ   ،ي ُأُذَنكِ لِ يْ َأمِ ي وَ ظُرِ اَنْ ُت وَ  بِنْ ي 

ُحسْ  ِإىل  ِإنَّهُ املَِلُك  فَـ   ِنِك  صُ بِنْ وَ   *يُجدِ ْاسْ   َلهُ َسيُِّدِك  وَ ُت  الشَّْعِب  يَ نِ َأغْ وَر  اُء 
هلَدَ ِطفُ تَـعْ َيسْ  ِ َ وَن  َوجْ ا بِنْ   لِبَ َهِك.  املَِلِك  ِمنْ ُت  الذََّهبِ َنسَ   اُسها  ِإىل   اِئِج  تـَُزفُّ 

. ى.ارَ ِإْثرِها َعذَ  ِيفْ املَِلِك ِإىل الدَّاِخل وَ    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

َناِء اَألْسَراِر  َوَهداُهم ِمْيناَء بـُْغَيِتِهْم:    ) نيا، بشوراي ـ زاعث أرعات(الشعب والشماس:   اىل ِميـْ
أنـُْفِسَنا،   َأْوَساَخ  نـَْغِسَل  َأْن  ُعنا  يـْ مجَِ َولَِنْسَتِحقَّ  لَِنْأُخَذ،  أْوَصَلَنا  تـُْوَصُف،  ال  أَلَِّيت 

َها، َونَِرَث احلََياَة األَبَ  بِْيَحِة الطَّاِهَرِة ال َدَنَس ِفيـْ َتِهي  َونـَْقَرتُِب ِمَن الذَّ ِديََّة أَلَِّيت ال تـَنـْ
َوال تـَْفَىن، َكَما َوَعَد املَِسْيُح املَِلَك َألِحبَّائِِه. َوَنْستَـْقِبَل َوْجَه إَهلَِنا بِتَـَهالِْيَل الشُّْكِر. 
ُقدُّوٌس   ُقدُّوٌس  ُقدُّوٌس  قَائِِلْنيَ،   ُ نـَُرمنِّ السَّاُروِفيم،  َورُبـَُواِت  الَكاُروبِْيِم  إُلوِف  َوَمَع 

َنا أنْ    .َت، املَِلُك َسِينُّ الَتْسِبَحِة، تـََرحَّْم َعَليـْ
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

ِ تِ ائِ للمَ   كَ تُ بَـ هِ وْ مَ   بُّ  رَ َ   يَ هِ   ةٌ يمَ ظِ عَ الشعب والشماس:     يهِ فِ   رٍّ سِ ا بِ نَ سَ نْ جِ   كَ اكِ رَ شْ ني، 
ا، هَ ائِ نَ بْـ َِ   ةُ يسَ نِ الكَ فَ   هِ يْ لَ عَ . وَ اللِ الظَّ   نَ مِ   ْرَجْعَتهُ أوَ   َلهُ   تَ رْ فَ غَ   كَ تِ مَ عْ نِ بِ وَ   اة،ِ يَ احلَ   اءُ وَ دَ 
 ِمْن َحمَبَِّتِه إبُن املَِلِك، َوالَكَهَنُة  هُ مَ دَّ قَ   ألَِّذي  رِ هْ ى املَ رَ كْ ذِ ، بِ يحِ بِ سْ التَ   يمَ انِ رتََ بِ   دُ عِ تـُرْ 

ُوَن َعَربُوَن احلََياِة.    َمَع املَالِئَكِة يـَُزحيِّ
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

والشماس:   َوَعَلْيِه    .اهْ وَ فْـ األَ   لِّ كُ   نْ مِ   دَ جْ املَ   هُ لَ   .هُ تَ سَ يْ نِ كَ   حَ نَ مَ   رٍ صْ نَ   لَ يْ لِ كْ إِ الشعب 
َنائَِها، تـُْرِعُد ِبَرتَانِيَم الَتْسِبيِح، ِبذِْكَرى املَْهِر   َبـْ ِ َمُه ِمْن َحمَبَِّتِه إبُن    ألَِّذي فَالَكِنيَسُة  َقدَّ

ُوَن َعَربُوَن احلََياِة.       املَِلِك، َوالَكَهَنُة َمَع املَالِئَكِة يـَُزحيِّ
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  االخرى االعياد والتذكارات
 ܘܕܘͻΝͲ͔ ̄ܐͻΝ͔ͥ΄͓ܕ͖ 
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ا بال دنس مرمي  العذراء تذكار   احملبول 
  )مرميثا ( مزامري البداية 

َ َدحِ ِإمْ  احملتفل:   .َهلُِّلوَ ، مُ يْ َرَشلِ  ُأوْ ي الرَّبَّ 
  . ِإمَدحي الرَّبَّ  ُأوَرَشليمالشعب والشماس: 

  .ي ِإهلَِك  ِصْهيونَسبِّحِ  احملتفل:
  .فِإنَّه َمكََّن َمغاليَق أَْبواِبكِ الشعب والشماس:  

َرَك أَبْناَءِك يف َوَسِطكِ  احملتفل:   .و
  .ا َجيَعُل ُحدوَدِك َسالمً الشعب والشماس:  

  .َهلُِّلوَ َأْقَدَس َمَساِكِن هللا،  احملتفل:
  .  َهلُِّلوَ هللاُ ِيف َوْسِطَها فـََلْن تـَتَـَزْعزَْع، الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
ْدِعْريِىْ دُ لحن  ب(الشماس:   َنا:    )ْوْمَيا  َعَليـْ لِيَـَتَحنََّن  الَقِديِر،  َرْمحََة  َيُسوَع  إلَتِمِسي  ُأمُّ  َمْرَميُ 

   .ُخمَلُِّصنا، َتَضرَِّعي إىل َوِحْيِدِك ِعَوَضَنا، أْن َيْسُبَغ َعلينا نَِعَمُه، ِحبَقِّ َذبِْيَحِتِه املُْحِييَّهْ 
  (   مزمور بني القراءات (شورا

  . َهلُِّلوَ إ  َهلُِّلوَ   َهلُِّلوَ *  : لَِتْذَكاِر البَـُتوِل نـَُرمنُِّ ِبَرتانِيَم الرُّوحمِ يْ ظِ َمدينُة املَِلِك العَ   احملتفل:
يف ُقصورِها َأظَهَر نـَْفَسه ِحْصًناالشعب والشماس:   : لَِتْذَكاِر البَـُتوِل نـَُرمنُِّ ِبَرتَانِيَم  َأهللُ 

  . إَهلُِّلوَ َهلُِّلوَ َهلُِّلوَ * الرُّوح
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:      لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
اجلِّ   الشماس: أَ بَ على  املَُقدَّسِة  يـُؤْ سَ اِل  الرَّبُّ  أَبْـ ثِ اُسها.  ِصْهيونَ وَ ُر  مجَِ لَ عَ   اَب  ِع  يْ ى 

َ يْ اُد فِ َلِت األجمَْ يْـ قِ  دْ قَ لَ  * وبَ اِكِن يـَْعقُ َمسَ  . *َة هللاِ نَ يْـ  َمدِ ِك    َهلُِّلوَ
ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ

، نـَُقرُِّب  فَلَك َأْذَبُح َذبيَحَة احلَْمِد:    )مارا دخالبلحن  (   الشعب والشماس: إلْكَراِمَك َ َربُّ
ْيِع   َك، ِمْن َأْجِل مجَِ ِِمسِْ ً يَِلْيُق  َبَك َذبِْيَحًة َحيًَّة، ِعْرفَا َعاَماِتَك، أَلَِّيت َمَنْحَتها  َحِبيـْ ِإنـْ

بَـُتَك. فَاألَْلِسَنُة ُكلَُّها ُتْصِعُد املَْجَد ِلرِبُوبَِيِتكَ    .بِِنْعَمِتَك ِلَمْرَميَ البَـُتوُل َحِبيـْ
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

والشماس:   السِّ ارٍ رَ مْ تِ سْ ِ   ونَ حُ بِّ سَ يُ وَ   ونَ طُ يْ حيُِ   ةُ كَ الئِ املَ الشعب    ةُ حَ يْ بِ الذَّ وَ   مُ يْ ظِ العَ   رُّ ، 
نَـ نَ عُ يْـ مجَِ   َهُلمُّوا  .هللاِ   نِ بْ ِإل   ةُ يَّ احلَ  وَ ةٍ اسَ دَ قَ بِ   هُ ذُ خُ َْ وَ   هُ نْ مِ   بَ رتَِ قْ ا  م  هُ عَ مَ   دَ جْ املَ   منُِّ رَ نُـ ، 

ا قً ا حَ نَ بَـ هَ وَ . وَ هللاِ   نُ ا إبْ نَ تَـ و سُ َ   ذَ خَ ، أَ هللاُ   وَ هُ . وَ رِ غَ صِ لْ لِ   هُ سَ فْ نَـ   عَ اضَ وَ   ألَِّذي  بنْ ْإل لِ 
  ةٍ بَّ حَ مبَِ   طاعٍ قِ نْ ال إِ بِ   هُ دُ جِّ منَُ وَ   هُ رُ كُ شْ نَ   َهُلمُّوا،  رِ مْ اخلَ وَ   زِ بْ اخلُ   ةِ ئَ يْـ َِ   يْ احلَ   هُ مَ دَ وَ   هُ دَ سَ جَ 
    .َهلُِّلوَ ، ةٍ دَّ وَ مَ وَ 

ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر
َْ ةُ رَ الطاهِ   ةُ نَ اإلبْـ   ولُ تُ البَـ   ميَُ رْ ، مَ بِّ الرّ   مِّ أُ   دِ يْ ذا عِ هَ   ِيفْ الشعب والشماس:    دَ سَ جَ   ذُ خُ ، 

ي ُقدُّوٌس أَْنَت ُقدُّوٌس ادِ نَ نُـ   نيَ يِّ انِ وحَ الرُّ   عَ مَ . وَ وِيل تُ بَـ   مٍ حْ رَ   نْ مِ   ودُ لُ وْ ، املَ يْ احلَ   لِ مَ احلَ 
  . َهلُِّلوَ  َهلُِّلوَ ، ِيلُّ أَْنَت ُقدُّوٌس أَْنَت أألزَ 
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    عيد جتلي الرب
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًدا،  احملتفل:
  . أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًداالشعب والشماس: 

َ َمجيَع َأْهِل األْرضْ  احملتفل:   .أَْنِشُدو ِلْلرَّبِّ 
رُِكوا ِإْمسَهُ أْنِشُدوا للرَّبِّ الشعب والشماس:    . َوَ

ُروا ِمْن يـَْوٍم اىل يـَْوٍم ِخبَالِصهِ  احملتفل:   . َبشِّ
ثُوا ِيف الشعب والشماس:   يِع الشُُّعوِب ِبَعَجائِِبهِ  ِمبَْجِدِه،  َأألَُممُ َحدِّ   .َوِيف مجَِ

  . َهلُِّلوَ  َكَشَف ِبرَّه:  َأألَُممُ ِلُعيوِن  احملتفل:
   .َهلُِّلوَ  َرمحََته وَأمانـََته لَِبيِت ِإْسرائيل:ذََكَر الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
َتِهْج َونـَْفَرْح ِفيِه:    )ْبَسْهَداْو َدْورَابلحن  (الشماس:   ْلنَـبـْ ِيفْ َهَذا اليـَّْوِم املَُقدَّْس، َكَشَف لنا فـَ

  .املَُخلُِّص َجمَْد َجتَلِِّيه الَعظَيم، َعَلى َجَبِل طابُور استناَر َوْجُهُه، املَْجُد َلْه لَتدِبْريِهِ 
  (   مزمور بني القراءات (شورا

ِبرَّهُ   َأألَُممُ وِن  ِلُعيُ   احملتفل: ِبَرتَانِْيَم الروحِ َكَشَف  نـَُرمنُِّ  لَِتَجلَِّي املسيِح    َهلُِّلوَ   َهلُِّلوَ *  : 
  . َهلُِّلوَ إ

والشماس:   ِإْسرائيلَ   وَأمانـََتهُ   َتهُ ذََكَر َرمحَْ الشعب  ِبَرتَانِْيَم لَِبيِت  نـَُرمنُِّ  املسيِح  لَِتَجلَِّي   :
  . َهلُِّلوَ إَهلُِّلوَ َهلُِّلوَ * الروح

، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
ي دِ أَيْ   ِمنْ وَ   َأْصِفيائِهِ   وسَ فُ نُـ   َفظُ حيَْ   وَ هُ فَـ   .ْنيَ ِغضِ ُمبْ   رِّ شَ لْ لِ   وانُ وْ كُ   الرَّبَّ   حمُِّيبِ     الشماس:

  أَيـَُّها .  وبِ ي الُقلُ مِ يْ َتقِ ى ُمسْ لَ الَفَرُح عَ وَ   ى األَْبرارِ لَ وُر عَ َرَق النُّ شْ أَ   *ماَألْشراِر يُنِقُذهُ 
لرَّبِّ افْـ  ِ . *وادُ يْ رِه الُقدُّوِس َأشِ ِبذِكْ وا وَ َرحُ األَْبراُر    َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
َناُء ألنَّ يـَْنبوَع احلَياِة ِعنَدَك:    )معينا دطاوابلحن  ( الشعب والشماس:   ُبوُع َخْريَاٍت َوِميـْ يـَنـْ

َسالٍم، َهيَّْأَت لََنا بَِتَجلِّيَك أَيـَُّها املَِسْيُح. َوِمْن تـَيَـَهاِن َظالِل الَوثَِنيَِّة الَباِطِل، َأَعْدتـََنا  
ِلآل املَِجْيِد،  الثَّاُلوِث  أقَانِْيَم  َمْعرَِفَة  تَـَنا  َوَوَهبـْ الُقُدْس،  الْيَك.  َوالرُّوُح  واإلبْن  ْب 

َ أَيـَُّها ألصَّاِلُح الَوِحْيدْ  ُدَك   .اجلَّْوَهِر اِإلهلَِي، َوِمْن اآلَن ُكلَُّنا ِمبََزاِمْريَ َوَتَسابِْيَح ُمنَجِّ
 )دحيلت ( ترتيلة َأهللُ َرهيبٌ 

  تـََباَرَك َجمُْد الرَّبِّ ِيف َمَكانِِه.يْن، ، إىل آَبِد اآلَبدِ ِدِسهِ َمقْ   ٌب ِمنْ يْ َأهللُ َرهِ  احملتفل:
والشماس: البَـهَ بـَلْ َتَسرْ   الشعب  وَ َت  َعلَ اَجلاللَ اَء  ُخمَلُِّصَنا  َجتَلَّى  ملَْجِد .  ِ اجلََبِل،  ى 

َِْيتَ،    . َهلُِّلوَ  َهلُِّلوَ الَعِظيِم املُْزِمُع َأْن 
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

والشماس:   وَ ِرتِ تَ سْ املْ   حِ يْ سِ املَ   رُّ سِ   رُ سَ كْ يُ   ُهَوَذاالشعب    ونَ سُ دِّ قَ يُـ   نيَ يِّ انِ وحَ الرُ   وعُ مجُُ . 
ْميَاْن. َونـَتَـَناَوَل َجَسَد سَ دَّ قَ املُ   ةَ يَّ وحِ الرُّ   ةَ دَ ائِ املَ  ة. لِنَـْقَرتَِب ِمْنُه ُكلَُّنا بِِنْعَمِة ُخمَلِِّصَنا َوِ

  .َهلُِّلوَ َوَدَم املَسيِح اِإلْبِن، َوُنَسبُِّح قَائِِلْني: 
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

. لِنَـْقَرتَِب ِمْنُه ُكلَُّنا  َكرِيٍح َعاِصَفةٍ بـَْغَتًة َدِويٌّ    ألسََّماءِ َوأْنطََلَق ِمَن    الشعب والشماس:
ْميَاْن. َونـَتَـَناَوَل َجَسَد َوَدَم املَسيِح اِإلْبِن، َوُنَسبُِّح قَائِِلْني:     . َهلُِّلوَ بِِنْعَمِة ُخمَلِِّصَنا َوِ
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  ألسََّماءاىل   العذراء أنتقال مرمي  تذكار
  )َمْرِميثا ( َمزامُري الِبدايَِة 

  . َهلُِّلوَ أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًدا،  احملتفل:
  . أَْنِشُدوا ِلْلَربِّ َنِشْيًدا َجْديًداالشعب والشماس: 

َ َمجيَع َأْهِل األْرضْ  احملتفل:   .أَْنِشُدو ِلْلرَّبِّ 
رُِكوا ِإْمسَهُ الشعب والشماس:    . أْنِشُدوا للرَّبِّ َوَ

ُروا ِمْن يـَْوٍم اىل يـَْوٍم ِخبَالِصهِ  احملتفل:   . َبشِّ
ثُوا ِيف الشعب والشماس:   يِع الشُُّعوِب ِبَعَجائِِبهِ   َأألَُممُ َحدِّ   .ِمبَْجِدِه، َوِيف مجَِ

  .َهلُِّلوَ َأْقَدَس َمَساِكِن هللا،  احملتفل:
  .  َهلُِّلوَ هللاُ ِيف َوْسِطَها فـََلْن تـَتَـَزْعزَْع، الشعب والشماس:  

.  احملتفل: : ِإَهلُِّلو   َهلُِّلو َهلُِّلو
، السَّالُم َمَعنا. الشعب والشماس:    لُِنَصلِّ

  ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنِكى) 
اليَـْوْم رمنََّ املالِئْك، ترانيَم  لَِتفَرِح السََّمواُت وتَبَتِهِج اَألْرُض:    )مارا دخالبلحن  (  الشماس:

لإلحتفاِء   َمرَْكَبًة  َهَبَطْت  ألُعلى  ِمَن  انتقاِهلا،  َيوِم  ِيف  البتوْل،  نـَْعِش  أَماَم  َشِجيًَّة، 
  .َجبَسِدها الطَّاِهْر، ِعْنَد رَْفِعَها للسََّماءْ 

  (   مزمور بني القراءات (شورا
َنُة املَِلِك ِيف ِخْدرَِها  حملتفل:ا   َهلُِّلوَ   َهلُِّلوَ *  : لَِتْذَكاِر البَـُتوِل نـَُرمنُِّ ِبَرتانِيَم الرُّوحَوَجمُْد ِإبـْ

  . َهلُِّلوَ إ
ِبَرتَانِيَم الرُّوح لَِباُسَها ِمْن َنَساِئِج الذََّهبِ   الشعب والشماس:  ُ *  : لَِتْذَكاِر البَـُتوِل نـَُرمنِّ

  .َهلُِّلوَ َهلُِّلوَ إَهلُِّلوَ 
، السَّالُم َمَعنا.الشماس:     لُِنَصلِّ
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  ُزوَمارَا) (مزمور قبل تالوة االجنيل 
َيْصبُـَو ِك فَـ يْ َت أَبِ بـَيْ َبِك وَ َشعْ   َسيْ ي ُأُذَنِك ِإنْ لِ يْ َأمِ ِإَمسعي  بِنُت واَنظُري وَ   الشماس:

ُحسْ  ِإىل  ِإنَّهُ املَِلُك  فَـ   ِنِك  صُ بِنْ وَ   *يُجدِ ْاسْ   َلهُ َسيُِّدِك  وَ ُت  الشَّْعِب  يَ نِ َأغْ وَر  اُء 
هلَدَ ِطفُ تَـعْ َيسْ  ِ َ وَن  .  *َنساِئِج الذََّهبِ  ُت املَِلِك لِباُسها ِمنْ َهِك. بِنْ  َوجْ ا   َهلُِّلوَ

ثَا ْدراِزْى)     ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
َثُكم:    )يذ شالمابلحن  (  الشعب والشماس: ًعا فُأَحدِّ يـْ حاَن َوْقُت َأْن َجيْرََع  َهُلمُّوا إْمسَُعوا مجَِ

اجلََّسُد الطَاِهْر، ألَِّذي َمحََل إْبَن أهلِل الَكْأَس أَلَِّيت َمَزَجها آَدُم لَِنْسِلِه فََأَمَر الرَّبُّ  
قاْر اْلَمْجُد ِلُمَعظِِّم يـَْوَم  َمالِئَكَتُه، َأْن ُيْكرُِموا َجَسَد َوالَدتِِه، فـََرافـَُقوُه بِتطواٍف ِووِ 

  .إنِْتَقاِهلَا
ن (عونيثا ْدومي).    ترتيلة القر

والشماس:   ُخمَلِِّص  الشعب  لِْلَمِسيِح  الثَِّمْنيْ  ِم  الدَّ وََكْأَس  الَفَساْد،  يـَْقَبْل  َلْن  َجَسًدا 
َاد،   ِِحتِّ َُْخُذ  ًعا نـَْلَتِجْئ، َوِبِقَياَمِتِه نـُْؤِمُن، َوَمَع    ألَِّذيالُكْل،  يـْ ِمبَْوتِِه ِمْن َأْجِلَنا مجَِ

َر َلُه:    .َهلُِّلوَ املَالِئَكِة يـَْلُزُم َأْن نـَُزمِّ
ِتى)  ن (عونيثا ْدومي    تكملة ترتيلة القر

ِك َ َمْرَميُ الشعب والشماس:   َنَة املُُلوِك، طُوَ ِك َ َمْرَميُ َ َفْخَر النَِّساُء، البَـُتوُل ِإبـْ ُطوَ
تَ  َأْن  ِإْسَتَحقَّْيِت  ألنَِّك  َمْرَميُ   َ ِك  ُطوَ بنك،  وَعُظَم  إْمسُِك،  َمسَا  ُأًما  فـََقْد  ُكوِين 

َر َلُه:    . َهلُِّلوَ َوَأَمًة، ِلَربِّ الُكْل. َوَمَع املَالِئَكِة يـَْلُزُم َأْن نـَُزمِّ
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