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آذار شباط اني
ّ
كانون الث 2021

القّديسة دومنينا إ إ ختانة الّرب يسوع ج 1

مار يوحّنا مارون ث دخول املسيح إلى الهيكل ث س 2

مار توما األكوينّي أ يخ وحّنة الّنبية
ّ

سمعان الش أ أحد وجود الرب في الهيكل ح 3
خ خ إ 4
ج ج ّساك

ّ
مار بوال أّول الن ث 5

س س عيد الدنح املجيد أ 6

اإلبن الشاطر ح أحد املوتى املؤمنين ح خ 7
إ إ ج 8

هداء األربعون
ّ

الش ث مار مارون ث س 9
أ أ إعتالن السّر ليوحّنا املعمدان ح 10
خ خ إ 11
ج ج ث 12
س س أ 13

ع
ّ
شفاء املخل ح عرس قانا الجليل ح خ 14

إ إثنين الرماد  إ ج سّيدة الزروع 15
ث ث تكريم سالسل مار بطرس س 16
أ أ إعتالن السّر للرسل، مار أنطونيوس ح 17
خ خ إ 18

مار يوسف البتول ج شهداء صور الخمسمئة ج ث 19
س الّناسك يعقوب القور�شي س أ 20

شفاء األعمى ح شفاء األبرص ح خ 21
إ إ ج 22

القّديسة رفقا ث ث البابا سرجيوس األّول س 23
أ أ الكهنة، مار فرنسيس سالس ح 24

بشارة مريم العذراء خ خ إيمان بولس الّرسول إ 25

جبرائيل رئيس املالئكة ج ج ث 26
س س أ 27

أحد الشعانين ح شفاء املنزوفة ح مار افرام الّسريانّي خ 28

إثنين اآلالم إ ج 29

ثالثاء اآلالم ث س 30

أربعاء اآلالم أ أحد األبرار والصّديقين، دون بوسكو ح 31
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حزيران أّيار نيسان 2021

ث س خميس األسرار خ 1

اإلنجيلّيون األربعة أ م الرعاية لبطرس
ّ
يسوع يسل ح الجمعة العظيمة ج 2

خميس القربان، مار أوتل خ إ سبت الّنور س 3
ج القّديسة مونيكا ث أحد القيامة ح 4
س أ إ 5

م، مار دوروتاوس
ّ
الروح يعل ح مار دومينيك سافيو خ ث 6

إ ج مار يوحّنا سالس أ 7
ث اإلنجيلّي يوحّنا س خ 8
أ ظهور يسوع للرسل في العلّية ح ج 9
خ إ س 10

عيد قلب يسوع، برتلماوس ج ث األحد الجديد - ظهور يسوع لتوما ح 11
س أ إ 12

يسوع يبتهج بالّروح، أكويلينا ح خميس الصعود خ ث 13
إ ج أ 14

ث سّيدة الحصاد س خ 15
أ وصّية يسوع الجديدة ح القّديسة برناديت سوبيرو ج 16
خ إ س 17

القّديس الونتيوس الطرابل�شّي ج ث ظهور يسوع لتليمذي عّماوس ح 18

الّرسول تّداوس س أ إ 19

دعوة الرسل ح بناني
ّ
هيد تالالوس الل

ّ
الش خ ث 20

مار لويس غونزاغا إ ج أ 21

مار أوسابيوس ث القّديسة ريتا س خ 22
أ عيد العنصرة ح هيد

ّ
مار جرجس الش ج 23

مولد يوحّنا املعمدان خ إ س 24
ج ث ظهور يسوع للرسل، مرقس  ح 25

الطوباوي يعقوب الكّبو�شي س أ إ 26

إرسال الرسل 12 ح خ مار سمعان أخو الرب ث 27
إ ج أ 28

الّرسوالن بطرس وبولس ث بنانّية
ّ
هيدة تيودوسيا الل

ّ
الش س القّديسة كاترينا الّسيانّية خ 29

الّرسل اإلثنا عشر أ الوث األقدس
ّ
الث ح مار يعقوب بن زبدى ج 30

إ 31
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أيلول آب تّموز 2021

مار سمعان العامودّي أ ار، شموني
ّ

توبة زكا العش ح خ 1

هيد الكبير
ّ

مار ماما الش خ إ ج 2
ج ث س 3
س خوري آرس أ إرسال التالميذ 72 ح 4

ار، شربل الّرهاوي
ّ

الفري�شّي والعش ح خ إ 5

ميخائيل رئيس املالئكة إ ي الّرب
ّ

تجل ج ث 6
ث مار ضومط س أ 7

ميالد سّيدتنا مريم العذراء أ إيمان املرأة الكنعانّية ح خ 8
واكيم وحّنة، مار فريديريك أوزانام خ الّرسول مّتّيا إ ج 9

ج ث الشهداء الثالثة املسابكيون س 10
س أ روحانّية الرسول، مار مبارك ح 11

الّسامري الّصالح ح مار شينا خ إ 12
إ ج ث 13

عيد إرتفاع الّصليب ث س أ 14

مار شينا، مار ساسين أ مثل الّزارع، إنتقال العذراء ح مار قرياقوس ويوليطا أمه خ 15

مار قبريانوس خ مار روكز إ ثوب سّيدة الكرمل ج 16

هيدات
ّ

صوفيا وبناتها الثالث الش ج ث القديسة مارينا س 17
س أ برنامج الرسول، مار شربل ح 18

إبنا زبدى ح خ إ 19
إ ج مار الياس النبّي ث 20

ث س أ 21

مار فوقا ورفاقه أ مرتا ومريم ح مريم املجدلّية، مار نهرا خ 22
خ مار اسحق الّسريانّي إ ج 23

مارت تقال ج ث هيدة كريستينا من صور
ّ

الش س 24
س أ الرسول يكرز بامللكوت ح 25

خراب أورشليم ح خ إ 26
إ ج الشهيد بندياليمون أو مار آسيا ث 27

ث مار مو�شى الحب�شي ومار أغوسطينوس س أ 28
أ توبةالخاطئة، قطع رأس يوحّنا  ح خ 29
خ إ ج 30

مار عبدا، مار زخيا، مار إيجيديوس ث هداء ٣٥٠ تالميذ مار مارون
ّ

الش س 31
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كانون األّول اني
ّ
تشرين الث تشرين األّول 2021

أ عيد جميع القّديسين إ فل يسوع
ّ
القّديسة تريزيا الط ج 1

خ تذكار املوتى املؤمنين ث مار قبريانوس ويوستينا س 2

مار فرنسيس كسفاريوس ج أ مجيء إبن اإلنسان ح 3

هيدة بربارة
ّ

الش س خ مار فرنسيس األسيزّي إ 4

مولد يوحنا املعمدان ح مار أسيا الصّديق ج ث 5

مار نقوال إ س أ 6
ث تقديس وتجديد البيعة ح مار سركيس وباخوس خ 7

الحبل بال دنس أ مار ميخائيل رئيس املالئكة إ ج 8
خ ث الّرسول يعقوب أخو الّرب س 9
ج مارت مورا أ العبد األمين ح 10
س مار ميناس ورفقاؤه، مار مرتينوس خ إ 11

البيان ليوسف   ح ج مار إدنا ث 12
إ هب

ّ
مار يوحّنا فم الذ س أ 13

مار نعمةهللا الحرديني ث بشارة زكرّيا، الّرسول فيليّبس ح مار أشعيا الّراهب خ 14
أ إ القّديسة تيريزا االڤيلّية ج 15
خ الّرسول مّتى ث القّديسة مرغريت ماري أال كوك س 16
ج أ مثل العذراى ح 17
س مار رومانوس خ إ اإلنجيلّي لوقا 18

النسبة ح ج ث 19

مار اغناطيوس األنطاكي إ س يطا
ّ
مار شل أ 20

ث بشارة العذراء، دخول مريم إلى الهيكل ح خ 21
أ إ القّديس يوحّنا بولس الثاني ج 22
خ ث س 23
ج أ مثل الوزنات ح 24

عيد امليالد املجيد س خ إ 25

األحد األّول بعد امليالد ح ج ث 26
إ ع

ّ
مار يعقوب املقط س أ 27

ث زيارة العذراء إلليصابات ح خ 28
أ إ ج 29
خ الّرسول أندراوس، مار بيشاي ث س 30
ج الدينونة العظمى، عيد يسوع امللك ح 31
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الروزنامة الّليتورجّية
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أسبوع تقديس البيعة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2020

تشرين الّثاني1األحـــد

عب 9/ 12-1
مّتى 16/ 1٣-2٠

عيد جميع القّديسين

عيد تأسيس رعّية
 كاتدرائّية القيامة

الرابية الربوة،
قرنة شهوان

SundayNovember

تقديس البيعة

عب 1٠/ 11-18تشرين الّثاني2اإلثنين
يو 17/ 8-1

تذكار املوتى املؤمنين MondayNovember

عب 1٠/ 19-2٥تشرين الّثاني3الثالثاء
يو 17/ 9-1٣ TuesdayNovember

عب 1٠/ 26-٣1تشرين الّثاني4األربعاء
يو 17/ 19-14 WednesdayNovember

عب 1٠/ ٣2-٣9تشرين الّثاني5الخميس
يو 17/ 2٠-2٣

مار آسيا الّصديق
1قور 27-24/9
مّتى 22-14/8

ThursdayNovember

روم ٥/ 12-16تشرين الّثاني6الجمعة
يو 17/ 26-24 FridayNovember

روم ٥/ 17-21تشرين الّثاني7السبت
يو 1٥/ 21-1٥ SaturdayNovember

»أنت«:  سوى  جسٌد  للمسيح  ليس 
ينظر  بهما  اللتان  العينان  إّنك 
برحمٍة إلى هذا العالم. إّنك القدمان 
اللتان بهما يمشي المسيح ليصنع 
الخير. إّنك اليدان اللتان بهما يبارك 

المسيح العالم.
القّديسة تريزيا األفيلّية

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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أسبوع تجديد البيعة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2020

تشرين الّثاني8األحـــد

عب 9/ 11-1٥
 يو 1٠/ 42-22

مار ميخائيل
عب 1/ 2-1٣/٥

يو1/ ٥1-4٣

SundayNovember

تجديد البيعة

عب 8/ 1-6تشرين الّثاني9اإلثنين
يو 1٠/ 6-1 MondayNovember

عب 8/ 7-1٣تشرين الّثاني10الثالثاء
يو 1٠/ 7-1٠

مارت مورا
روم 26-18/8
يو 6/٣٠-4٠

TuesdayNovember

عب 9/ 1٥-2٣تشرين الّثاني11األربعاء
يو 1٠/ 16-11

مار ميناس ورفقاؤه 
مار مرتينوس

2 قور 17-12/2
لو 11/٣٣-٣6

WednesdayNovember

عب 9/ 24-28تشرين الّثاني12الخميس
يو 1٠/ 21-17 ThursdayNovember

عب 1٠/ 1-1٠تشرين الّثاني13الجمعة
مر 2/ 22-18

ا فم الذهب
ّ
مار  يوحن

1 طيم 2/ 1-1٠
مّتى ٥/ 17-1٣

FridayNovember

عب ٣/ 1-6تشرين الّثاني14السبت
مر 1/ 28-21

الّرسول فيليّبس
2 تس 2/1٣-٥/٣

يو 14/ 14-8
SaturdayNovember

إلـــى  يقودنـــا  الشـــّرير  صـــوت 
حائط مســـدود وزاوية مغلقة، 
أّمـــا صـــوُت اهلل هو صـــوت ذات 

. أفق
البابا فرنسيس

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع األّول من زمن الميالد

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2020

تشرين الّثاني15األحـــد

 روم 4/ 1٣-2٥
لو 1/ 1-2٥

SundayNovember

بشارة زكرّيا

روم 4/ 1-12تشرين الّثاني16اإلثنين
يو 8/ ٣1-٣7

ى
ّ
الّرسول مت

1 طيم 19-12/1
مّتى 9/9-1٣

MondayNovember

روم 2/ 1-8تشرين الّثاني17الثالثاء
يو 8/ ٣8-4٠

مار غريغوريوس العجائبّي
TuesdayNovember

روم 2/ 9-16تشرين الّثاني18األربعاء
يو 8/ 41-4٥

مار رومانوس
فل 1/ 21-12

 لو 12/ 11-1٥
WednesdayNovember

روم 2/ 17-29تشرين الّثاني19الخميس
يو 8 / 46-٥٠

القّديسة ماري ألفونسين
ThursdayNovember

روم ٣/ 1-12تشرين الّثاني20الجمعة
يو 8/ ٥1-٥٥ FridayNovember

روم ٣/ 21-٣1تشرين الّثاني21السبت
يو 8/ ٥6-٥9

دخول العذراء إلى الهيكل
عب 2/ 14- ٣/ 6

لو 11/ ٣2-27
SaturdayNovember

ت لسانك فيتكّلم قلبك،  َسكِّ
ت قلبـــك فيتكّلم اهلل. وَســـكِّ

مار اسحق السرياني

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الثاني من زمن الميالد

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2020

تشرين الّثاني22األحـــد

غل ٣/ 22-1٥
لو 1/ ٣8-26

SundayNovember

بشارة العذراء

غل ٣/ 1-6تشرين الّثاني23اإلثنين
لو 11/ ٣2-27 MondayNovember

غل ٣/ 7-14تشرين الّثاني24الثالثاء
مّتى 11/ 2٥-٣٠ TuesdayNovember

غل ٣/ 2٣-29تشرين الّثاني25األربعاء
مّتى 1٣/ ٥4-٥8 WednesdayNovember

غل 4/ 1-7تشرين الّثاني26الخميس
مّتى 12/ 46-٥٠ ThursdayNovember

غل 4/ 8-12تشرين الّثاني27الجمعة
يو 6/44-4٠

ع
ّ
مار يعقوب املقط
2 طيم 2/ 16-8
مّتى 1٠/ 28-٣٣

FridayNovember

غل 4/ 1٣-2٠تشرين الّثاني28السبت
لو 24-21/1٠

القّديسة كاترين البوريه
SaturdayNovember

مريم  العذراء  كانت  لقد 
قبل  من  نعمة  ممتلئة 
امتألت  أّنها  وليس  البشارة 

نعمة في هذا اليوم.
القّديس غريغوريوس باالماس

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الثالث من زمن الميالد

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2020

تشرين الّثاني29األحـــد

أف 1/ 14-1
لو 1/ ٣9-4٥

SundayNovember

زيارة العذراء

أف 1/ 1٥-2٣كانون األّول30اإلثنين
لو 1/ ٥6-46

الّرسول أندراوس ومار بيشاي

1 قور ٣1-26/1
مّتى 18/4-2٣

MondayDecember

كانون األّول1الثالثاء
أف 2/ 1-1٠

النبّي ناحوملو 1٠/ ٣8-42
TuesdayDecember

أف 2/ 11-16كانون األّول2األربعاء
لو 19/ 1-1٠

النبّي حبقوق
WednesdayDecember

أف 2/ 17-22كانون األّول3الخميس
يو 4/ ٣9-42

مار فرنسيس كسفاريوس
2 قور 12/ 14-9
مر 16/ 18-1٥

ThursdayDecember

أف ٣/ 14-21كانون األّول4الجمعة
مر 7/ 24-٣٠

الشهيدة  بربارة 
1 قور 7/ ٣6-4٠

مّتى 2٥/ 1-1٣
FridayDecember

أف 4/ 1-7كانون األّول5السبت
لو ٥/ ٣2-27

مار سابا
SaturdayDecember

فــي المســيح وحــده نجــد الحّب 
الحقيقــّي وكمــال الحيــاة. لــذا 
عــن  للبحــث  اليــوم  أدعوكــم 

يســوع.
القّديس يوحّنا بولس الثاني

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الرابع من زمن الميالد

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2020

كانون األّول6األحـــد

 غل 4/ 21 - ٥/1

 لو 1/ ٥7-66

مار نقوال

عب 1٣/ 17-7

متى 2٥/ 14-٣٠

SundayDecember

مولد يوحّنا

روم 9/ 1-٥كانون األّول7اإلثنين
لو 1/ 67-8٠

مار أمبروسيوس MondayDecember

روم 9/ 6-1٣كانون األّول8الثالثاء
مّتى 11/ 11-1٥

مريم الُحِبل بها بال دنس
عب 7/ 17-11
لو 11/ ٣2-27

TuesdayDecember

روم 9/ 14-18كانون األّول9األربعاء
مّتى 17/ 9-1٣ WednesdayDecember

روم 9/ 19-29كانون األّول10الخميس
مّتى 21/ 27-2٣ ThursdayDecember

روم 9/ ٣٠-٣٣كانون األّول11الجمعة
مّتى 11/ 19-16 FridayDecember

روم 1٠/ 1-1٣كانون األّول12السبت
يو ٥/ ٣1-٣6 SaturdayDecember

مــا لــم يدخــل فــي مخّططــي كان 
ضمــن مخّطــط اهلل. وكّلمــا وعيــت 
ذلــك، كانــت تنمــو فــّي هــذه القناعــة 
الحّيــة واإليمانّيــة: مــن وجهــة نظــر 

ــة. ــن صدف ــاك م ــس هن اهلل، لي

القّديسة إديت شتاين

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الخامس من زمن الميالد

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2020

كانون األّول13األحـــد

أف ٣/ 1-1٣
 مّتى 1/ 18-2٥

القّديسة لوسّيا البتول
SundayDecember

البيان ليوسف

روم 1٠/ 14-21كانون األّول14اإلثنين
يو 7/ 1-1٠

 الحرديني
ّ

مار نعمة للا
روم 12/ 8-1

متى 4/ 18-2٥
MondayDecember

روم 11/ 1-12كانون األّول15الثالثاء
يو 7/ 18-11 TuesdayDecember

روم 11/ 1٣-24كانون األّول16األربعاء
يو 7/ 2٥-٣٠

النبّي حّجاي
WednesdayDecember

روم 11/ 2٥-٣6كانون األّول17الخميس
يو 7/ ٣1-٣6

الفتية الثالثة:
يا، عزريا وميشائيل

ّ
ن

َ
َحن ThursdayDecember

روم 12/ 1-8كانون األّول18الجمعة
يو 7/ ٣7-44

النبّي دانيال
FridayDecember

روم 12/ 9-21كانون األّول19السبت
يو 7/ 4٥-٥٣ SaturdayDecember

الــزوج والزوجــة يجــب  إّن حيــاة 
أن تقــوم علــى حّبهــم لبعــض 
ألّنهــم  ألوالدهــم،  وحّبهــم 

اهلل. يحّبــون  بذلــك 
القّديس خوسيه ماريا إسكريفا

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع السادس من زمن الميالد

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2020

كانون األّول20األحـــد

روم 1/ 12-1

 مّتى 1/ 17-1

مار  إغناطيوس اإلنطاكي

روم ٣1/8-٣9

يو 12/2٣-٣٠

SundayDecember

النسبة

عب 11/ 1-6كانون األّول21اإلثنين
يو 8/ 11-1 MondayDecember

عب 11/ 7-1٠كانون األّول22الثالثاء
يو 8/ 12-2٠ TuesdayDecember

عب 11/11-16كانون األّول23األربعاء
يو 24-21/8 WednesdayDecember

عب 17/11-22كانون األّول24الخميس
يو 8/2٥-٣٠

بيرمون
عيد امليالد املجيد ThursdayDecember

عب 1/ 1-12 كانون األّول25الجمعة
لو 2/ 1-2٠

عيد
امليالد املجيد FridayDecember

أف 1/ ٣-14كانون األّول26السبت
لو 1/ 46-٥٥

تهنئة العذراء
SaturdayDecember

ــا  ــذراء إبنه ــت الع ــد أن حمل بع
الّلعنــة،  إنحّلــت  لنــا  وولدتــه 
حــواء  خــالل  مــن  المــوت  جــاء 

مريــم. خــالل  مــن  والحيــاة 
القّديس جيروم

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع األّول بعد عيد الميالد

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2020-2021

كانون األّول27األحـــد

2 قور 11/ 9-1
مّتى 2٣/ 24-29/ 2

إستشهاد إسطفانوس 
أّول الشهداء

SundayDecember

أحد بعد عيد الميالد

رؤ 9/21-1٠، 21-27كانون األّول28اإلثنين
مّتى 2/ 12-1

سجود املجوس MondayDecember

عب 2٣/11-٣1كانون األّول29الثالثاء
 مت 2/18-1٣

الهرب إلى مصر 
وقتل أطفال بيت لحم TuesdayDecember

رسل 2/7، ٣٠-٣7كانون األّول30األربعاء
متى 2/ 19-2٣

العودة من مصر
WednesdayDecember إلى الناصرة

قول 1/ 9ب-2٠كانون األّول31الخميس
يو 1/ 18-1

الكلمة املتجّسد
ThursdayDecember

كانون الّثاني1الجمعة
ختانة الّرب يسوع

أف 2/ 22-11
لو 2/ 21

عيد رأس الّسنة

مار باسيليوس وغريغوريوس FridayJanuary

عب 7/ 1-1٠كانون الّثاني2السبت
لو 2/ 24-22

تقدمة
يسوع إلى الهيكل SaturdayJanuary

لــَك  يســجدون  الرُّعيــان  هــوذا 
الخــراف  بــدل  قطعانهــم  مــع 
علــى  راعيهــا  صَلَبــت  التــي 

لجلجلــة. ا
القّديس يعقوب السروجي

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّثاني بعد عيد الميالد وعيد الدنح

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

كانون الّثاني3األحـــد

عب 19-11/7
لو ٥2-41/2

تقدمة يسوع إلى الهيكل 
)سمعان الشيخ(

عب 7/28-2٠
لو 2/ 2٥-٣٥

النبّي مالخي

SundayJanuary

 وجود الّرب
في الهيكل

عب 6/ 9-12كانون الّثاني4اإلثنين
لو 2/ ٣6-4٠

تقدمة يسوع إلى الهيكل
ة النبّية(

ّ
)حن MondayJanuary

كانون الّثاني5الثالثاء
بيرمون عيد الّدنح

روم ٥/ 11-1
لو ٣/ 14-1

 أّول النّساك
ّ

مار بوال
فل ٣/12-7

مّتى 11/2٥-٣٠
TuesdayJanuary

طي 11/2-7/٣كانون الّثاني6األربعاء
لو ٣/ 22-1٥

عيد الّدنح املجيد
)إعتالن سّر املسيح( WednesdayJanuary

قول 24/1-29كانون الّثاني7الخميس
لو 18/7-٣٠

مديح يوحنا املعمدان
القّديس ريمون ThursdayJanuary

قول 1/2-7كانون الّثاني8الجمعة
مّتى 17-1٣/٣ FridayJanuary

غل 2/٥-1٥كانون الّثاني9السبت
يو ٥/٣1-٣8 SaturdayJanuary

فــي الوقــت الــذي تعلــن فيــه 
الســالم بشــفتيك، إنتبــه إذا مــا 
كان موجــوًدا أكثــر بكثيــر فــي 

قلبــك.
القّديس فرنسيس األسيزي

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع األّول بعد الّدنح

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

كانون الّثاني10األحـــد

2 قور 1٠/ 11-1 
يو 1/ ٣4-29

SundayJanuary

إعتالن سّر المسيح
ليوحّنا المعمدان

2 قور 1٠/ 12-18كانون الّثاني11اإلثنين
مر 8-1/1 MondayJanuary

2 قور 11/ 1-6كانون الّثاني12الثالثاء
يو 1/ 28-19 TuesdayJanuary

2 قور 11/ 7-1٥كانون الّثاني13األربعاء
يو ٣/ 22-٣٠ WednesdayJanuary

2 قور 18/11، 22-٣٠كانون الّثاني14الخميس
يو ٣/٣1-٣6 ThursdayJanuary

2 قور 1/12-1٠كانون الّثاني15الجمعة
متى 12-1/14

سّيدة الزروع
قول1/ 17-9
لو 12/ 6-1٠

FridayJanuary

2 قور11/12-16كانون الّثاني16السبت
يو 1٠/42-4٠

تكريم سالسل مار بطرس
2 قور 1/٣-7

مّتى 28-24/16
SaturdayJanuary

النفــس التــي تعيــُش بالمحّبة 
أكثــر اّتســاًعا من الســماء.

القّديس أغسطينوس

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّثاني بعد الّدنح

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

كانون الّثاني17األحـــد

2 قور 4/٥-1٥
يو 1/٣٥-42

مار أنطونيوس الكبير
أف 6/ 1٠- 18
مر 1٠/ 28- ٣1

SundayJanuary

إعتالن سّر المسيح
للّرسل

2 قور 1/1-11كانون الّثاني18اإلثنين
يو 1/ ٥1-4٣

قيام كر�سّي بطرس
في روما MondayJanuary

2 قور 1/ 12-24كانون الّثاني19الثالثاء
لو ٥/ 11-1 TuesdayJanuary

2 قور 2/ 1-11كانون الّثاني20األربعاء
متى 4/ 18-2٥ WednesdayJanuary

2 قور2/ 12-17كانون الّثاني21الخميس
متى 9/ 9-1٣ ThursdayJanuary

2 قور 12/ 17-1٣/ 4كانون الّثاني22الجمعة
متى 9/ ٣٥-٣8 FridayJanuary

2 قو 1٣/ ٥-1٣كانون الّثاني23السبت
متى 1٠/ 6-1

البابا سرجيوس األّول
2 طيم 2/ 19-14
مّتى 24/ ٥1-4٥

SaturdayJanuary

مــاذا  كثيــرون  أنــاٌس  يــدرك  ال 
ــد اهلل أن يصنــع بهــم إالّ إذا  يري
وضعــوا أنفســهم فــي تصّرفــه 

فعــاًل.
 القّديس اغناطيوس دي لويوال

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع األّول من أسابيع التذكارات

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

كانون الّثاني24األحـــد

1 طيم 4/ 16-6
لو 12/ 48-42

مار فرنسيس سالس
عب 7-1/11
 يو 12/8-2٠

SundayJanuary

تذكار الكهنة

2 طيم 1/ 1-11كانون الّثاني25اإلثنين
مّتى 16/ 28-24

إيمان بولس الرسول
غل 1/ 17-11
مّتى 2٠/ 16-1

MondayJanuary

2 طيم 2/ 1-1٣كانون الّثاني26الثالثاء
مّتى 18/ 1-٥ TuesdayJanuary

2 طيم 2/ 14-26كانون الّثاني27األربعاء
مّتى 2٠/ 28-2٠ WednesdayJanuary

2 طيم ٣/ 1٠-17كانون الّثاني28الخميس
لو 17/ 7-1٠

مار افرام السريانّي
عب 1٣/ 7- 17

يو 1٥/ 1- 8
ThursdayJanuary

2 طيم 4/ 1-8كانون الّثاني29الجمعة
لو 22/ 24-٣٠ FridayJanuary

طي 1/ 1-9كانون الّثاني30السبت
يو 1٣/ 17-1٣

مكسيموس املعترف
SaturdayJanuary

الكاهــن،  عظيــٌم  هــو  كــم 
فــي  إالّ  حقيقتــه  يفهــم  لــن 
لــو قــِدَر علــى َفهــِم  الســماء. 
هــذا علــى األرض لمــات، ال مــن 

الحــّب. مــن  إّنمــا  الخــوف، 
القّديس جان ماري فياّنيه
خوري آرس

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الثاني من أسابيع التذكارات

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

كانون الّثاني31األحـــد

عب 12/ 24-18
مّتى 2٥/ ٣1-46

ا بوسكو
ّ
دون يوحن

غل 6/ 11- 18
يو 21/ 1٠- 19

SundayJanuary

تذكار األبرار والّصّديقين

عب 12/ 1-1٣شباط1اإلثنين
مّتى ٥/ 12-1 MondayFebruary

عب 12/ 14-17شباط2الثالثاء
مّتى ٥/ 16-1٣

دخول املسيح إلى الهيكل
روم 9/٣٠-4/1٠

لو 22/2-٣٥
TuesdayFebruary

عب 12/ 2٥-29شباط3األربعاء
مّتى ٥/ 17-2٠

بية
ّ
ة الن

ّ
يخ وحن

ّ
سمعان الش

2 قور 14-8/1
لو 2/ ٣6-41

WednesdayFebruary

عب 1٣/ 1-8شباط4الخميس
مّتى ٥/ 26-21 ThursdayFebruary

عب 1٣/ 9-16شباط5الجمعة
مّتى ٥/ ٣7-27 FridayFebruary

عب 1٣/ 17-2٥شباط6السبت
مّتى ٥/ ٣8-48 SaturdayFebruary

هــدف الحيــاة الفاضلــة هــو أن 
نصيــر مثــل اهلل.

القّديس غريغوريوس النيصي

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الثالث من أسابيع التذكارات

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

شباط7األحـــد

1 تس ٥/ 11-1
لو 16/ ٣1-19

SundayFebruary

تذكار الموتى المؤمنين

1 تس 4/ 1٣-18شباط8اإلثنين
لو 12/ 7-1 MondayFebruary

2 تس 1/ 1-12شباط9الثالثاء
لو 12/ 12-8

مار مارون
2 طيم ٣/ 17-1٠
 يو 12/ 2٣-٣٠

TuesdayFebruary

2 تس 2/ 1-12شباط10األربعاء
لو 12/ 21-1٣ WednesdayFebruary

2 تس 1٣/2- ٥/٣شباط11الخميس
لو 12/ ٣2-22 ThursdayFebruary

1 قور 1٥/ ٣٥-44أشباط12الجمعة
لو 12/ ٣٣-4٠ FridayFebruary

1 قور ٥1/1٥-٥8شباط13السبت
لو 12/ ٥9-49 SaturdayFebruary

فــي مســاء حياتنــا ســوف نــدان 
علــى المحّبــة.

القّديس يوحنا الصليب

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع األّول من زمن الّصوم

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

شباط14األحـــد

روم 14/ 14-2٣
يو 2/ 11-1

الشهيد فالنتينوس
SundayFebruary

آية عرس قانا الجليل

2 قور ٥/ 2٠-6/ 7شباط15اإلثنين
مّتى 6/ 21-16

إثنين الرماد
القّديس كلود MondayFebruary

روم 1٥/ 1-1٣شباط16الثالثاء
مّتى 6/ ٥-1٥ TuesdayFebruary

روم 1٥/ 14-21شباط17األربعاء
مّتى 6/ 4-1 WednesdayFebruary

1 طيم 6/ 6-12شباط18الخميس
مّتى 6/ ٣4-2٥

البابا الوون الكبير
ThursdayFebruary

2 تس ٣/ 6-14شباط19الجمعة
مّتى 7/ 27-1٣

شهداء صور الخمسمئة
روم 2/ 14-6

مّتى 1٠/ 16-2٥
FridayFebruary

عب ٣/ 14-4/ 4شباط20السبت
لو 18/ 14-9

اسك يعقوب القور�سي
ّ
الن

أف 6/ 18-1٠
 لو 12/ ٣2-٣4

SaturdayFebruary

»المستشفى  هي  مريم 
العمومي«، ألّنها تهتّم باألشقياء 
َنَتَضرَّع  أن  قبل  وذلك  أجمعين، 
إليها، كما فعلت في عرس قانا 

الجليل... هذه رحمتها.
القّديس باسيليوس الكبير

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّثاني من زمن الّصوم

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

شباط21األحـــد

روم 6/ 12-2٣
مر 1/ ٣٥-4٥

SundayFebruary

آية شفاء األبرص

1 تس ٣/ 6-1٣شباط22اإلثنين
مّتى 6/ 24-22

قيام كر�سّي بطرس
في أنطاكيا MondayFebruary

غل 2/ 11-17شباط23الثالثاء
مّتى 7/ 12-1 TuesdayFebruary

روم ٣/ 19-27شباط24األربعاء
مّتى 12/ ٣8-4٥ WednesdayFebruary

فل 4/ 4-1٠شباط25الخميس
لو 8/ 4-1٥ ThursdayFebruary

روم 1/ 18-2٥شباط26الجمعة
مّتى 18/ 2٣-٣٥ FridayFebruary

عب 12/ 28 -1٣/ 9شباط27السبت
مر 11/ 19-2٥

مار تالالوس
تلميذ مار مارون SaturdayFebruary

الخــالص  إلــى  يصبــو  الــذي  إّن 
يجــب أن يكــون قلبــه مســتنًدا 

لالنســحاق والتوبــة.
القّديس سيرافيم دي ساروف

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية



25

األسبوع الّثالث من زمن الّصوم

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

شباط28األحـــد

2 قور 7/ 11-4
لو 8/ ٥6-4٠

كيرا ومارانا
تلميذتا مار مارون

SundayFebruary

آية شفاء المنزوفة

1 طيم 4/ 9-16آذار1اإلثنين
يو 8/ 27-21

القّديسة دومنينا،
هيدة أفدوكيا البعلبكّية

ّ
الش MondayMarch

2 قور 8/ 1-9آذار2الثالثاء
مّتى 2٣/ 12-1

ا مارون
ّ
مار يوحن

فل 1/ 21- ٣٠
مّتى ٥/ 1٣- 17

TuesdayMarch

غل 2/ 1-7آذار3األربعاء
مّتى 17/1٠-1٣

مار توما األكوينّي
قول 1/2- 7

يو 6/ ٣7- 44
WednesdayMarch

غل 1/ 1-1٠آذار4الخميس
لو 17/ ٣7-2٠ ThursdayMarch

روم ٣/ 1-7آذار5الجمعة
لو 12/ 21-16 FridayMarch

2 طيم ٣/ 1-9آذار6السبت
مّتى 12/ 14-1 SaturdayMarch

أحبــب يســوع وال تخــف حتــى 
لــو اقترفــت كّل خطايــا العالــم. 
مــا  لــك  ويكــّرر  يعــود  يســوع 
خطايــاك  اإلنجيــل:  فــي  قالــه 
أحببــت كثيــًرا. ألّنــك  مغفــورة 
القّديس بادري بيو

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّرابع من زمن الّصوم
»أسبوع األعاجيب األّول«

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

آذار7األحـــد

2 قور 1٣/٥-1٣
لو 1٥/ ٣2-11

فتيان أفسس السبعة
SundayMarch

مثل اإلبن الّشاطر

2 قور 9/ 1أ، ٥-1٥آذار8اإلثنين
لو 9/ ٣7-4٥ MondayMarch

1 قور 16/ 1٥-24آذار9الثالثاء
مر 8/ 26-22

الشهداء األربعون
2 قور 4/ 18-11

لو 6/ 2٠-2٣
TuesdayMarch

روم 14/ 1-1٣آذار10األربعاء
لو 7/ 1-1٠ WednesdayMarch

2 قور 1/ 2٣-2/ ٥آذار11الخميس
مّتى 1٥/ ٣9-29 ThursdayMarch

2 قور  21/12-٥/1٣آذار12الجمعة
مّتى 9/ 27-٣٥ FridayMarch

2 طيم 4/ 9-19آذار13السبت
مر ٣/ 12-1 SaturdayMarch

أحبــب يســوع وال تخــف حتــى 
لــو اقترفــت كّل خطايــا العالــم. 
مــا  لــك  ويكــّرر  يعــود  يســوع 
خطايــاك  اإلنجيــل:  فــي  قالــه 
أحببــت كثيــًرا. ألّنــك  مغفــورة 
القّديس بادري بيو

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الخامس من زمن الّصوم
»أسبوع األعاجيب الّثاني«

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

آذار14األحـــد

1 طيم ٥/6-24/٥
مر 2/ 12-1

SundayMarch

آية شفاء المخّلع

اف ٥/ ٣-1٣آذار15اإلثنين
مر ٥/ 1-2٠ MondayMarch

1 طيم 1/ 1-8آذار16الثالثاء
مر 6/ ٥6-47 TuesdayMarch

أف 6/ 1-9آذار17األربعاء
لو 7/ 17-11

القّديس باتريك
WednesdayMarch

2 طيم 1/ 6-14آذار18الخميس
مر 4/ ٣٣-41

س األورشليمّي
ّ
مار كيرل

ThursdayMarch

فل 2/ 12-19آذار19الجمعة
لو 4/ ٣1-44

مار يوسف البتول
أف ٣/ 1-1٣

مّتى 1/ 18-2٥
FridayMarch

قول ٣/ 2٣-7/4آذار20السبت
مر 7/ ٣1-٣7 SaturdayMarch

بشـــجاعة، الّتجربـــة   قـــاوم 
أمـــام  ضعيـــٌف  الشـــيطان  إّن 
وإشـــارة  والّصـــالة  الّصـــوم 

 . لصليـــب ا
القّديس أنطونيوس الكبير

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّسادس من زمن الّصوم
»أسبوع الّشعانين«

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

آذار21األحـــد

2 قور 7-1/1٠
مر 1٠/ ٥2-46

SundayMarch

آية شفاء األعمى

روم 1٥/ 2٥-٣٣آذار22اإلثنين
يو 7/ ٣2-٣6 MondayMarch

روم 8/ 12-18آذار23الثالثاء
يو 7/ 1-1٣

القّديسة رفقا
2 قور 1/ 7-1
لو 1٠/ ٣8-42

TuesdayMarch

1 تس 4/ 1-9آذار24األربعاء
لو 11/ ٣7-48 WednesdayMarch

طي 2/ 1-8آذار25الخميس
لو 18/ ٣1-٣4

بشارة مريم العذراء
غل ٣/ 22-1٥
لو 1/ ٣8-26

ThursdayMarch

آذار26الجمعة
تجارب يسوع في البرّية

2 تس ٣/18-6
لو 1/4-1٣

جبرائيل رئيس املالئكة
رؤ 12/ 12-7
يو 1/ ٥1-47

FridayMarch

آذار27السبت
إحياء لعازر

1 تس 2/ 17-٥/٣
يو 11/ ٥٥ -11/12

SaturdayMarch

الحــّي،  اإلنســان  هــو  اهلل  مجــد 
اهلل.  معاينــة  اإلنســان  وحيــاة 

القّديس إيريناوس

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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أحد الّشعانين وأسبوع اآلالم

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

آذار28األحـــد

فل 1/ 1-1٣
يو 12/ 22-12

SundayMarch

عيد الّشعانين

عب 6/ 1-9آذار29اإلثنين
مّتى 21/ 27-17

س البعلبكّي
ّ
الشهيد كيرل MondayMarch

1 تس 2/ 1٣-17آذار30الثالثاء
لو 1٣/ 22-٣٠

مي
َّ
ا الُسل

ّ
مار يوحن

TuesdayMarch

عب 2/ ٥-12آذار31األربعاء
يو 11/ ٥4-47 WednesdayMarch

نيسان1الخميس
خميس الغسل

1 قور 11/ ٣2-2٣
لو 22/ 1-2٣

القّديسة مريم املصرّية
ThursdayApril

نيسان2الجمعة
الجمعة العظيمة
عب 12/ 21-12
يو 19/ ٣1-٣7

FridayApril

نيسان3السبت
ور

ّ
سبت الن

روم ٥/ 11-1
مّتى 27/ 66-62

النبّيان أشعيا وحزقيال
SaturdayApril

ــه علــى الصليــب  ــرّب يدي مــّد ال
ليعانــق حــدود الكــون.

القّديس كيرلّس األورشليمي

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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أحد القيامة المجيدة وأسبوع الحوارّيين

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

نيسان4األحـــد
قّداس نصف الليل

فل 2/ 11-1
مّتى 28/ 1-1٠

قّداس الّصباح
1 قور 1٥/ 26-12

مر 16/ 8-1

SundayApril

عيد القيامة المجيدة

إثنين الحوارّييننيسان5اإلثنين
1 قور 1٥/ 11-1

مر 16/ 14-9
MondayApril

نيسان6الثالثاء
ثالثاء الحوارّيين

روم 6/ ٣-11
يو 21/ 14-1

TuesdayApril

نيسان7األربعاء
أربعاء الحوارّيين

قول ٣/ 11-1
يو 21/ 1٥-2٥

ا سالس
ّ
القّديس يوحن

1 قور 7-1/8
مّتى ٣6-29/2٣

WednesdayApril

نيسان8الخميس
خميس الحوارّيين

أف 2/ 1-1٠
مر 16/ 18-1٥

ThursdayApril

نيسان9الجمعة
جمعة الحوارّيين

روم1٠/ 12-4
لو 24/ ٣6-4٥

FridayApril

نيسان10السبت
سبت الحوارّيين

قول 2/ 8-1٥
يو 2٠/ 19-2٥

أعجوبة أيقونة املسيح
في بيروت SaturdayApril

واليــوَم  معــه  ُصلبــُت  باألمــِس 
معــه  ُمــتُّ  باألمــِس  معــه...  أتمّجــد 
واليــوَم أحيــا معــه... باألمــِس ُدِفنــُت 
م ال  معــه واليــوَم أقــوُم معــه. فلنقــدِّ
ــا  ــم ألجلن ــذي تألّ ــا فحســب لّل الهداي
ــا أثمــن  ــل أنفســنا، فإّنه ــام، ب ــّم ق ث

إلــى اهلل. الهدايــا وأقربهــا 
القّديس غريغوريوس النزينزي

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّثاني من زمن القيامة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

 ظهور يسوع للتالميذنيسان11األحـــد
 وتوما معهم

2 قور ٥/ 21-11
 يو 2٠/ ٣1-26

SundayApril

األحد الجديد

1 بط 1/ 1-9نيسان12اإلثنين
يو 2٠/ 1-1٠ MondayApril

1 بط 1/ 1٠-16نيسان13الثالثاء
يو 2٠/ 18-11 TuesdayApril

1 بط 1/ 17-21نيسان14األربعاء
مّتى 28/ 11-1٥ WednesdayApril

1 بط 1/ 22-2٥نيسان15الخميس
مّتى 28/ 16-2٠ ThursdayApril

1 بط 2/ 1-1٠نيسان16الجمعة
يو 2/ 1٣-2٥

القّديسة برناديت سوبيرو

فل 4/ 18-1٠
لو 18/ 14-9

FridayApril

1 بط 2/ 11-17نيسان17السبت
مّتى 22/ 46-41 SaturdayApril

ُتفّضــل عروســة المســيح اآلن 
أن تســتعمل دواء الرحمــة بــدالً 
مــن أن تحمل أســلحة القســاوة 

ــت. والتزمُّ
القّديس يوحنا الثالث والعشرون

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّثالث من زمن القيامة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

نيسان18األحـــد

2 طيم 2/ 8-1٣
لو 24/ 1٣-٣٥

SundayApril

ظهور يسوع
لتلميَذي عّماوس

1 بط 2/ 18-2٥نيسان19اإلثنين
لو 24/ 49-44 MondayApril

1 بط ٣/ 1-12نيسان20الثالثاء
يو 6/ 28-٣٣ TuesdayApril

1 بط ٣/ 1٣-22نيسان21األربعاء
يو 6/ ٣4-4٠ WednesdayApril

1 بط 4/ 1-11نيسان22الخميس
يو 6/ 47-41 ThursdayApril

1 بط 4/ 12-19نيسان23الجمعة
يو 6/ ٥9-48

مار جرجس الشهيد 
2 طيم 2/ 4-1٣

يو 1٥/ 8-1
FridayApril

1 بط ٥/ 1-14نيسان24السبت
يو 6/ 71-6٠ SaturdayApril

اإلفخارســتّيا  مفعــول  إّن 
الحقيقــّي هــو إرتــداد اإلنســان 

اهلل. إلــى 
القّديس توما األكويني

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّرابع من زمن القيامة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

نيسان25األحـــد

عب 1٣/ 18-2٥
يو 21/ 14-1

اإلنجيلي مرقس
قول 4/٥-1٠
لو 7-1/1٠

SundayApril

ظهور يسوع
للّرسل على البحيرة

1 تس 1/ 1-1٠نيسان26اإلثنين
لو ٥/ 11-1 MondayApril

1 تس 2/ 1-12نيسان27الثالثاء
لو 8/ 22-2٥

مار سمعان أخو الّرب
أف4/ 16-1٠
لو 6/ 19-12

TuesdayApril

1 تس 2/ 1٣-2٠نيسان28األربعاء
يو 6/ 1-1٥ WednesdayApril

1 تس ٣/ 1-1٣نيسان29الخميس
يو 6/ 21-16

القّديسة كاترينا السيانّية

1 قور 7/ ٣4-2٥
مّتى 2٥/ 1-1٣

ThursdayApril

1 تس 4/ 1-12نيسان30الجمعة
يو 6/ 27-22

مار يعقوب أخو الرب
1 قور4/ 16-9
مر 1٠/ ٣2-41

FridayApril

1 تس ٥/ 12-28أّيار1السبت
مّتى 14/ 22-٣٣

النبّي إرميا
SaturdayMay

إّن قيـاس الحـّب هـو الحّب 
بـدون مقياس.

القّديس فرنسيس السالسي

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الخامس من زمن القيامة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

أّيار2األحـــد

أف 2/ 1-1٠
 يو 21/ 19-1٥

مار أثناسيوس
SundayMay

يسوع يسّلم
الّرعاية لبطرس

فل 1/ 1-1٠أّيار3اإلثنين
لو 22/ ٣4-28 MondayMay

فل 1/ 12-2٠أّيار4الثالثاء
يو 1/ ٣٥-42

القّديسة مونيكا
TuesdayMay

فل 1/ 21-٣٠أّيار5األربعاء
مّتى 16/ 11-2٠ WednesdayMay

فل 2/ 1-11أّيار6الخميس
مّتى 16/ 28-21

القّديس دومينيك سافيو
عب ٣/ 16-12

يو 1٥/ 8-1
ThursdayMay

فل 2/ 12-18أّيار7الجمعة
مّتى 18/ 22-18 FridayMay

فل 2/ 19-٣٠أّيار8السبت
مّتى 17/ 27-24

ا
ّ
 اإلنجيلّي يوحن

1 قور 1/ ٣1-26
يو 21/ 2٠-2٥

SaturdayMay

خســرنا الفــردوس ولكــن ربحنا 
الســماء. فالّربــح فــاق الخســارة 

فــي خاتمــة المطــاف.
القّديس يوحّنا الذهبي الفم

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّسادس من زمن القيامة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

أّيار9األحـــد

روم 1٠/ 1-1٣
لو 24/ ٣6-48

النبي أشعيا
روم 9/ 26-٣٣
 لو 21-14/4

SundayMay

ظهور يسوع
للّرسل في العلّية

فل ٣/ 1-12أّيار10اإلثنين
يو 11/ 16-1

مار سمعان الغيور MondayMay

فل ٣/ 1٣-21أّيار11الثالثاء
يو 11/ ٣1-17 TuesdayMay

فل 4/ 1-7أّيار12األربعاء
يو 11/ ٣2-46 WednesdayMay

أّيار13الخميس
صعود يسوع إلى الّسماء

رسل 1/ 14-1
مر 16/ 1٥-2٠

ThursdayMay

فل 4/ 8-14أّيار14الجمعة
يو ٣/ 12-1٥ FridayMay

فل 4/ 1٥-2٣أّيار15السبت
يو 14/ 6-1

سّيدة الحصاد
عب 7/ 7-1

 مر ٣/٣1-9/4
SaturdayMay

لنحيـــا كمـــا عاشـــت الّســـيدة 
العـــذراء: تحـــت نظـــر اهلل ومـــع 
مـــا  كّل  فـــي  هلل  وإرضـــاًء  اهلل 

نفعـــل.
القّديس جان ماري فياّنيه
خوري آرس

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّسابع من زمن القيامة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

أّيار16األحـــد

أف 1/ 1٥-2٣
يو 1٣/ ٣1-٣٥

SundayMay

وصّية يسوع
الجديدة

أف 4/ 1-1٣أّيار17اإلثنين
يو 12/ 2٠-2٥ MondayMay

أف 4/ 17-24أّيار18الثالثاء
يو 12/ 26-٣٠ TuesdayMay

أف 4/ 2٥-٣2أّيار19األربعاء
يو 12/ ٣1-٣6 WednesdayMay

أف ٥/ 1-7أّيار20الخميس
يو 12/ ٣7-4٣

مار تالالوس اللبنانّي
ThursdayMay

أف ٥/ 8-21أّيار21الجمعة
مر 12/ ٣4-28

 امللكة هيالنة
والدة امللك قسطنطين FridayMay

أف 1٠/6-2٠، 2٣-24أّيار22السبت
مّتى ٥/ 48-4٣

القّديسة ريتا
روم 1٥/ 2٥-٣٣
لو 18/ ٣1-٣4

SaturdayMay

غيــر  فالمــال  المــال،  تقــّدم  ال 
كاٍف. إّنهــم بحاجــٍة إلــى قلــوب 
ــك  تنبــُض محّبــة! لــذا أنُشــر حبَّ

فــي كّل مــكاٍن تذهــب إليــه.
القّديسة األّم تريزا دي كالكوتا

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع األّول من زمن العنصرة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

 حلول الّروح القدسأّيار23األحـــد
على التالميذ
رسل 2/ 12-1

 يو 14/ 1٥-2٠

طوبّيا الباّر
SundayMay

عيد العنصرة

رسل 2/ 22-28أّيار24اإلثنين
يو ٣/ ٥-8

 سمعان العامودي
تلميذ مار مارون MondayMay

رسل 2/ 29-٣9أّيار25الثالثاء
يو 4/ 24-21 TuesdayMay

رسل 2/ 4٠-47أّيار26األربعاء
يو 7/ ٣7-٣9 WednesdayMay

رسل ٣/ 1-1٠أّيار27الخميس
يو 14/ 7-1 ThursdayMay

رسل ٣/ 11-21أّيار28الجمعة
يو 14/ 14-8 FridayMay

رسل ٣/ 22-4/ 4أّيار29السبت
يو 14/ ٣1-27

هيدة تيودوسيا
ّ

 الش
من صور  SaturdayMay

هكـــذا ُوِلـــَدت الكنيســـة وتحيـــا 
بيـــن  المثمـــرة  العالقـــة  فـــي 
العلّيـــة والعالـــم، بيـــن الصـــالة 

وإعـــالن البشـــارة.

القّديس يوحّنا بولس الثاني

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّثاني من زمن العنصرة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

أّيار30األحـــد

روم 11/ ٣6-2٥
مّتى 28/ 16-2٠

SundayMay

عيد الّثالوث األقدس

رسل 4/ ٥-12حزيران31اإلثنين
يو 1٥/ 8-1 MondayJune

رسل 4/ 1٣-22حزيران1الثالثاء
يو 1٥/ 14-9 TuesdayJune

رسل 4/ 2٣-٣1حزيران2األربعاء
يو 1٥/ 17-1٥

اإلنجيلّيون األربعة
1 تس 2/ 8-1

 مر 16/ 1٥-2٠
WednesdayJune

رسل ٥/ 1-11حزيران3الخميس
يو 1٥/ 21-18

خميس الجسد
)عيد القربان األقدس( ThursdayJune

رسل ٥/ 12-21أحزيران4الجمعة
يو 1٥/ 27-22 FridayJune

رسل ٥/ 21ب-٣٣حزيران5السبت
يو 16/ 4-1 SaturdayJune

ُحريَّتـي  أعطيـك  إلهـي، 
شـيء،  وكّل  وقـواي  وحياتـي 

مشـيئتك. فلتكـن 
القّديس دومينيك سافيو

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّثالث من زمن العنصرة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

حزيران6األحـــد

1 قور 2/ 1-1٠
يو 14/ 27-21

 مار دوروتاوس
أسقف صور

عب 12/ 28 - 7/1٣
مّتى 18/ 1-1٠

SundayJune

الّروح يعّلم

رسل ٥/ ٣4-42حزيران7اإلثنين
يو 16/ ٥-11 MondayJune

رسل 6/ 1-12حزيران8الثالثاء
يو 16/ 12-1٥ TuesdayJune

رسل 7/ 1-8حزيران9األربعاء
يو 16/ 19-16 WednesdayJune

حزيران10الخميس
رسل 7/ 16-9
مار برنابايو 16/ 24-2٠

ThursdayJune

رسل 7/ 17-29حزيران11الجمعة
يو 16/ 28-2٥

عيد يسوع الفادي
الوديع واملتواضع القلب FridayJune

رسل 7/ ٣٠-٣8حزيران12السبت
يو 16/ 29-٣٣ SaturdayJune

جميع  يحوي  يسوع  قلب 
كنوز الّنعمة. إّنه ينبوع الحياة 

الدائمة.

القّديس بطرس دميانس

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّرابع من زمن العنصرة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

حزيران13األحـــد

1 قور 2/ 16-11
لو 1٠/ 24-21

الشهيدة أكويلينا الجبيلّية

1 قور 4/ 9- 16
لو 12/ 35- 44

القّديس أنطونيوس البدوانّي

SundayJune

يسوع يبتهج بالّروح

رسل 7/ 44-٥٠حزيران14اإلثنين
مّتى 18/ 1-٥

النبّي إليشاع MondayJune

رسل ٥1/7-1/8أحزيران15الثالثاء
مّتى 6/18-1٠ TuesdayJune

رسل 8/ 1ب-8حزيران16األربعاء
مّتى 18/ 14-11

النبّي هوشع
WednesdayJune

رسل 9/8، 1٣ب-2٥حزيران17الخميس
مّتى 18/ 1٥-2٠

النبّي عاموس
ThursdayJune

رسل 8/ 26-4٠حزيران18الجمعة
مّتى 18/ 21-٣٥

القّديس الونتيوس 
الطرابل�سي ورفيقاه FridayJune

حزيران19السبت
رسل 6-1/9، 11-1٠، 

19-1٥
مّتى 11/ 2٥-٣٠

الّرسول تّداوس أو البي
أف 2/ 21-11
يو 14/ 26-1٥

SaturdayJune

كمــا أّن الّتعليــم ُينّمــي العقل 
فهــو  اإليمــان  أيًضــا  فهكــذا 

ينمــو بالّثقــة فــي الــّرب.

القّديس إكليمنضوس اإلسكندري

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الخامس من زمن العنصرة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

حزيران20األحـــد

فل ٣/ 14-7
مّتى 1٠/ 7-1

SundayJune

دعوة الّرسل

رسل 9/ 19ب-٣٠حزيران21اإلثنين
مّتى 1٠/ 8-1٥

القّديس لويس غونزاغا
2 قور 17-9/8
لو 16/17-1٠

MondayJune

رسل 9/ ٣1-4٣حزيران22الثالثاء
مر 1٣/ 9-1٣

مار حوشب
أف 4/2٥-٥/2
مر 26-24/11

TuesdayJune

حزيران23األربعاء
رسل 1٠/ 1-1٠، 

19-2٣أ
مّتى 1٠/ 26-21

WednesdayJune

رسل2٣/1٠ب-27، ٣4-4٣حزيران24الخميس
مّتى 1٠/ 27-٣٣

ا املعمدان
ّ
مولد يوحن

غل 4/ 21-٥/1
لو 1/ ٥7-66

ThursdayJune

رسل 1٠/ 44-48حزيران25الجمعة
مّتى 1٠/ ٣4-٣9

زكرّيا وأليصابات
FridayJune

رسل 19/11-٣٠حزيران26السبت
مّتى 1٠/ 1/11-4٠

 الطوباوي يعقوب الكّبو�سّي

روم 8/ 17-14
لوقا ٥/ 11-1

SaturdayJune

كّل  على  الحصول  أراد  من 
هلل  فليسّلم  اهلل  من  شيء 

كّل شيء.
القّديس يوحنا الصليب

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّسادس من زمن العنصرة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

حزيران27األحـــد

1 قور 12/ 12-1٣، 27-٣٠
مّتى 1٠/ 16-2٥ 

SundayJune

إرسال الّرسل

رسل 12/ 1-11حزيران28اإلثنين
مّتى 1٥/ 9-1 MondayJune

رسل 12/ 12-24حزيران29الثالثاء
مّتى 1٥/1٠-2٠

الّرسوالن بطرس وبولس
2 قور 11/ 21-٣٠

مّتى 16/ 1٣-2٠
TuesdayJune

رسل 12/ 2٥ -1٣/ 12حزيران30األربعاء
مّتى 1٥/ 28-21

الّرسل اإلثنا عشر 
روم 1٠/ 21-12
مّتى 9/ ٣6-٣8

WednesdayJune

رسل 1٣/ 1٣-2٥تّموز1الخميس
مّتى 16/ 4-1 ThursdayJuly

رسل 1٣/ 26-٣9تّموز2الجمعة
مّتى 16/ ٥-12 FridayJuly

رسل 1٣/ 44-٥2تّموز3السبت
يو ٣/ ٣1-٣6

مار ايرونيموس
SaturdayJuly

يمنع  أن  يريد  اهلل  أن  تظّنوا  ال 
عّنا أّي حبٍّ للعالم. ال بل علينا 
ما  كّل  ألن  العالم،  نحّب  أن 

ُوِضَع فيه أهٌل لمحّبتنا.
القّديسة كاترينا السيانّية

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّسابع من زمن العنصرة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

تّموز4األحـــد

2 قور ٣/ 6-1
 لو1٠/ 7-1

SundayJuly

إرسال الّتالميذ
اإلثنين والّسبعين

رسل 14/ 1-7تّموز5اإلثنين
لو 1٠/ 12-8 MondayJuly

رسل 14/ 8-18تّموز6الثالثاء
لو 1٠/ 16-1٣

ي
ّ
القّديسة مارّيا غورت

TuesdayJuly

رسل 14/ 19-28تّموز7األربعاء
لو 1٠/ 17-2٠ WednesdayJuly

رسل 1٥/ 1-12تّموز8الخميس
لو 1٠/ 28-2٥ ThursdayJuly

رسل 1٥/ 1٣-21تّموز9الجمعة
لو 1٠/ ٣7-29 FridayJuly

رسل 1٥/ 22-٣٠تّموز10السبت
لو 1٠/ ٣8-42

الشهداء املسابكّيون املوارنة

عب 12/ 9-1
لو 12/ 6-1٠

SaturdayJuly

وليس  وحده،  المسيح  لتحّب 
التي  الخيرات  أو  لمواهبه 

يعطيها لك.
مار اسحق السرياني

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّثامن من زمن العنصرة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

تّموز11األحـــد

روم 8/ 11-1
مّتى 12/ 21-14

القّديس مبارك 
2 تس 1/ 12-6
 مّتى 24/ ٣-14

SundayJuly

روحانّية الّرسول

رسل ٣6/1٥، 1/16-٣، تّموز12اإلثنين
1٠-6

لو 11/ 4-1
MondayJuly

رسل 16/ 11-2٣تّموز13الثالثاء
لو 11/ ٥-8

النبّي يوئيل
TuesdayJuly

رسل 16/ 2٥-٣4تّموز14األربعاء
لو 11/ 9-1٣ WednesdayJuly

رسل 17/ 1-12تّموز15الخميس
لو 11/ 14-2٣

مار قرياقوس ويوليطا أّمه

أف 6/ 24-17
مّتى 18/ 6-1

ThursdayJuly

تّموز16الجمعة
رسل 16/17-2٠، 24-22، 

٣4-٣٠
لو 11/ 26-24

ثوب سّيدة الكرمل
عب 7/ 7-1

لو 8/ 21-16
FridayJuly

رسل 18/ 1-11تّموز17السبت
لو 11/ ٣2-27

وبين
ّ
القّديسة مارينا راهبة قن

1 قور 8-1/4
مّتى 2٥/ 1-1٣

SaturdayJuly

إبَق متواضًعا وبسيًطا، فكّلما 
ُصنِع  في  ازَددَت  كذلك  كنَت 

الخير.
القّديس جان ماري فياّنيه
خوري آرس

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّتاسع من زمن العنصرة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

تّموز18األحـــد

2 قور ٥/ 6-2٠/1٠
لو 4/ 21-14

مار شربل
روم 8/ ٣9-28

مّتى 16/ ٣6-4٣

SundayJuly

برنامج الّرسول

رسل 18/ 18-28تّموز19اإلثنين
لو 11/ ٣٣-٣6 MondayJuly

رسل 19/ 1-1٠تّموز20الثالثاء
لو 11/ ٣7-41

بي
ّ
مار الياس الن

روم 11/ 8-1
لو 4/ 22-٣٠

TuesdayJuly

رسل 19/ 11-22تّموز21األربعاء
لو 11/ 46-42 WednesdayJuly

رسل 2٣/19-29، ٣٥-4٠تّموز22الخميس
لو 11/ ٥1-47

مار نهرا ، مريم املجدلّية
2 تس 1/ 1-1٠

مّتى 11/ 6-1
ThursdayJuly

رسل 2٠/ 6-16تّموز23الجمعة
لو 12/ 9-6 FridayJuly

تّموز24السبت
رسل 2٠/ 24-17، 28، 

٣، ٣٥2
مّتى 2٣/ 12-1

الشهيدة كريستينا من صور 

1 قور 7/ ٣6-4٠
 يو 1٥/ 16-9

SaturdayJuly

اإلنسان  قّوة  هو  العقل 
األساسّية، 

هو  األسمى  العقل  وهدف 
معرفة اهلل.

القّديس ألبير الكبير

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع العاشر من زمن العنصرة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

تّموز25األحـــد

1 قور 12/ 11-1
مّتى 12/ ٣2-22

ة والدة 
ّ
القّديسة حن

العذراء مريم
 

القّديس كريستوف 

SundayJuly

الّرسول يكرز بالملكوت

رسل 21/ 1-14تّموز26اإلثنين
مّتى 2٣/ 1٣-1٥ MondayJuly

رسل 21/ 1٥-26تّموز27الثالثاء
مّتى 2٣/ 22-16

الشهيد بندياليمون أو مار آسيا

2 قور 4/ 7-1٥
مّتى 1٠/ 28-٣٣

TuesdayJuly

تّموز28األربعاء
رسل 21/ 

27-28، ٣٠ب -4٠أ
مّتى 2٣/ 26-2٣

WednesdayJuly

رسل 4٠/21-1٠/22تّموز29الخميس
لو 12/ 1-٥

النبّي حزقيال
القّديسة مرتا أخت لعازر ThursdayJuly

رسل 22/ 17-29تّموز30الجمعة
لو 12/ 9-6 FridayJuly

رسل 22/ ٣٠ - 11/2٣تّموز31السبت
لو 12/ 12-1٠

الشهداء ٣٥٠ تالميذ مار مارون

روم 16/  17- 2٠
لو 11/ 49- ٥4

SaturdayJuly

يسوع،  عن  تكّلم  تكّلمت  إذا 
مع  تكّلم  تتكّلم  لم  وإذا 

يسوع. 
الطوباوي أبونا يعقوب الكبوشي

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الحادي عشر من زمن العنصرة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

آب1األحـــد

أف 2/ 22-17
لو 19/ 1-1٠

القّديسة شموني وأوالدها 

1 قور 1٠/ 2٣-٣٣
مّتى 16/ 28-24

SundayAugust

توبة زّكا العّشار

رسل 2٣/ 12-22آب2اإلثنين
لو 12/ 21-1٣ MondayAugust

رسل 2٣/ 2٣-٣٥آب3الثالثاء
لو 12/ ٣1-22

النبّي داود
TuesdayAugust

آب4األربعاء
رسل 24/ 1 - 2أ، ٥-6ب، 

21-17 ،1٣-9
لو 12/ ٣2-٣4

ي 
ّ
القّديس جان-ماري فيان

خوري آرس
1 طيم11-1/2
لو 12/ ٣٥-44

WednesdayAugust

رسل 27/24-12/2٥آب5الخميس
لو 12/ ٣٥-4٠

النبّي مو�سى
ThursdayAugust

آب6الجمعة
ي الّرب

ّ
تجل

2 قور ٣/ 17-7
مر 9/ 7-1

FridayAugust

آب7السبت
رسل 26/ 1-2أ، 6-1٠، 

19-12
لو 12/ 49-٥٣

مار ضومط
1 طيم 1/ 19-12 

مّتى 6/ ٣4-2٥
SaturdayAugust

المسامحة  يعتبر  من  هناك 
صحيح؛  العكس  كالّ!  ضعًفا؛ 
قصوى،  شجاعٍة  عن  تعبيٌر  إّنها 
ومحّبٍة حقيقّية وصادقة، كونها 

مصلحة. أّي  من  تنبع  ال 
الُمكرَّمة كيارا لوبيك

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّثاني عشر من زمن العنصرة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

آب8األحـــد

أف ٣/ 1-1٣
مّتى 1٥/ 28-21

القّديس عبد األحد
أو دومينيك

SundayAugust

إيمان المرأة الكنعانّية

رسل 27/ 1-4، 8أ، 14-آب9اإلثنين
1٥، 18-21أ، 26-22

لو 12/ ٥4-٥9

الّرسول متّيا
1 قور 4/ 17-9

 مّتى 11/ 2٥-٣٠
MondayAugust

آب10الثالثاء
رسل 27/ 27، 
44-٣9 ،٣7-٣٣

لو 1٣/ 1-٥
TuesdayAugust

رسل 28/ 1-1٠آب11األربعاء
لو 1٣/ 9-6

القّديسة كالرا
WednesdayAugust

رسل 28/ 11-1٥آب12الخميس
لو 1٣/ 17-1٠

مار شينا 
عب 1٠/ ٣2-٣9

لو 12/ 1-٥
ThursdayAugust

رسل 28/ 16-22آب13الجمعة
لو 1٣/ 21-18 FridayAugust

رسل 28/ 2٣-٣1آب14السبت
لو 1٣/ 22-٣٠

النبّي ميخا
SaturdayAugust

إّنــه  بالجحيــم،  ليــس  اآلخــر 
! لّنعيــم ا

األخت إيمانويل مايارد

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّثالث عشر من زمن العنصرة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

آب15األحـــد

1 قور ٣/  11-1
لو 8/ 1-1٥

سّيدة الكرم
إنتقال العذراء مريم

روم 12/ 9-1٥
 لو 1/ 46-٥٥

SundayAugust

مثل الّزارع

1 يو 1/ 1-1٠آب16اإلثنين
لو 1٣/ ٣1-٣٥

القّديس روكز
عب 11/ 7-1

 لو 12/ ٣٥-44
MondayAugust

1 يو 2/ 1-11آب17الثالثاء
لو 14/ 6-1 TuesdayAugust

1 يو 2/ 12-2٠آب18األربعاء
لو 14/ 11-7 WednesdayAugust

1 يو 2/ 21-29آب19الخميس
لو 14/ 12-1٥

الشهيد لوقا البعلبكّي
ThursdayAugust

1 يو ٣/ 1-1٠آب20الجمعة
لو 14/ 24-16

مار برنردوس
FridayAugust

1 يو ٣/ 11-22آب21السبت
لو 14/ 2٥-٣٥

النبّي صموئيل
SaturdayAugust

إّن المســيح هو الكنز المخفّي 
هــو  والحقــل  الحقــل  فــي 
نفّتــش  فإّننــا  لذلــك  األســفار، 
أســفار الكتــاب المقــّدس لنجــد 
يســوع  رّبنــا  مّنهــا  كلٍّ  فــي 
إيرينــاوس القّديــس  المســيح.   

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّرابع عشر من زمن العنصرة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

آب22األحـــد

1 تس 2/ 1-1٣
لو 1٠/ ٣8-42

SundayAugust

مرتا ومريم

1 يو ٣/ 2٣-4/ 6آب23اإلثنين
لو 1٥/ 7-1

مار اسحق الّسرياني
عب 1٣/ 17-7
 لو 4/ 21-14

MondayAugust

1 يو 4/ 7-21آب24الثالثاء
لو 1٥/ 8-1٠ TuesdayAugust

1 يو ٥/ 1-12آب25األربعاء
لو 16/ 8-1 WednesdayAugust

1 يو ٥/ 1٣-21آب26الخميس
لو 16/ 12-9 ThursdayAugust

2 يو1/ 1-1٣آب27الجمعة
لو 16/ 17-1٣ FridayAugust

٣ يو1/ 1-1٥آب28السبت
لو 17/ 4-1

مار مو�سى الحب�سي،
مار أغوسطينوس

2 طيم 4/ 8-1
مّتى ٥/ 17-1٣

SaturdayAugust

شـــرور  فـــي  مطـــّوالً  تبحـــث  ال 
يتلّطـــخ  ال  حتـــى  اآلخريـــن 

. فكـــرك
القّديس أفرام السرياني

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الخامس عشر من زمن العنصرة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

آب29األحـــد

1 تس 1/ 1- 1٠
لو 7/ ٣6- ٥٠

قطع رأس
ا املعمدان

ّ
يوحن

عب 11/ ٣2-4٠
مر 6/ 29-14

SundayAugust

توبة المرأة الخاطئة

يع 1/1-8آب30اإلثنين
لو 17/ ٥-1٠

الطوباوّي اسطفان نعمة
1 قور 9/ 7- 12
مّتى 2٠/ 1- 16

MondayAugust

يع 9/1-18آب31الثالثاء
لو 19-11/17

 مار عبدا، مار زخيا،
مار إيجيديوس
أف 6/ 18-1٠

مّتى 19/ 27-٣٠
TuesdayAugust

يع 19/1-27أيلول1األربعاء
لو 17/2٠-2٥

مار  سمعان  العامودي 
1 قور 9/ 27-24
لو 18/ 18-٣٠

WednesdaySeptember

يع 2/ 1-1٣أيلول2الخميس
لو 17/ 26-٣٠

مار ماما الشهيد الكبير 
روم 9/ 22-14
 يو 12/ 44-٥٠

ThursdaySeptember

يع 14/2-26أيلول3الجمعة
لو ٣1/17-٣7 FridaySeptember

يع 1/٣-12أيلول4السبت
لو 8-1/18 SaturdaySeptember

تتعّلــق  ال  لصالتنــا  اإلســتجابة 
بحــرارة  إّنمــا  الــكالم،  بكمّيــة 

نفوســنا.
القّديس يوحّنا الّذهبّي الفّم

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّسادس عشر من زمن العنصرة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

أيلول5األحـــد

روم 27-18/8
لو 14-9/18

مار شربل الّرهاوي وأخته،
قول 1/ 9-1

مّتى 1٠/ 28-٣٣
األم تيريزا ده كلكوتا

Sundayseptember

مثل الفّريسي والعّشار

يع ٣/ 1٣- 18أيلول6اإلثنين
لو 18/ 1٥- 17

ميخائيل رئيس املالئكة
رؤ 12/ 12-7

مّتى 18/ 1-٥، 1٠
MondaySeptember

يع 4/ 1- 1٠أيلول7الثالثاء
لو 18/ 18- 2٣ TuesdaySeptember

يع 4/ 11- 17أيلول8األربعاء
لو 18/ 24- ٣٠

ميالد مريم العذراء
2 قور 4/ 6-1
 لو 8/ 21-16

WednesdaySeptember

يع ٥/ 1- 6أيلول9الخميس
لو 18/ ٣1- ٣4

ة جّدا املسيح
ّ
واكيم وحن

أف ٥/ ٣2-22
لو ٣/ ٣8-2٣

القّديس فريديريك أوزانام
ThursdaySeptember

يع ٥/ 7- 12أيلول10الجمعة
لو 19/ 11- 28 FridaySeptember

يع ٥/ 1٣- 2٠أيلول11السبت
لو 19/ 41- 44 SaturdaySeptember

النفـــس  رفـــع  هـــي  الصـــالة 
نحـــو اهلل أو التمـــاس الخيـــرات 

اهلل. مـــن  الصالحـــة 
القّديس يوحّنا الّدمشقّي

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّسابع عشر من زمن العنصرة

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

أيلول12األحـــد

روم 1٣/ 8- 14
لو 1٠/ ٣7-2٥

Sundayseptember

مثل السامري الصالح

1 طيم 1/1-7، 12-17أيلول13اإلثنين
متى 48-4٣/٥ MondaySeptember

أيلول14الثالثاء
عيد إرتفاع الصليب

1 قور 18/1-2٥
يو 12/٣2-2٠

TuesdaySeptember

2 بط 1/1-11أيلول15األربعاء
يو ٣/21-11

مار شينا ومار ساسين
1 قور ٣/ 9-1
لو 12/ ٣٥-44

WednesdaySeptember

2 بط 12/1-21أيلول16الخميس
يو 21/8-٣٠

مار قبريانوس
فل 1/ 12-1

لو 21/ 19-1٠
ThursdaySeptember

2 بط 1/٣-9أيلول17الجمعة
يو ٣1/12-٣6

صوفيا وبناتها الشهيدات
عب 12/ 9-1
 مر 4/ ٣2-24

FridaySeptember

2 بط 1٠/٣-18أيلول18السبت
مر ٣1/8-٣8

الشهيدة لوسّيا
هرب يسوع إلى مصر SaturdaySeptember

الرحمـــة،  إلـــى  يميـــل  اهلل  روح 
القســـوة. إلـــى  وليـــس 

القّديس أمبروسيوس

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع األّول بعد عيد الّصليب

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

أيلول19األحـــد

2 طيم 1/2-1٠
مر 1٠/٣٥-4٥

Sundayseptember

إبنا زبدى

رؤ 1/ 1-8أيلول20اإلثنين
مر 8/ ٣4 - 9/ 1 MondaySeptember

رؤ 1/ 9-2٠أيلول21الثالثاء
مر 9/ ٣٣-٣7 TuesdaySeptember

رؤ 2/ 1-7أيلول22األربعاء
مر 9/ ٣8-٥٠

مار فوقا ورفاقه
2 قور 1٣/ ٥-1٣
لو 21/ 19-1٠

WednesdaySeptember

رؤ 2/ 8-11أيلول23الخميس
مر 1٠/ 27-17

النبّي يونان 
بادري بيو  ThursdaySeptember

رؤ 2/ 12-17أيلول24الجمعة
مر 1٠/ ٣1-28

مارت تقال أولى الشهيدات
2 قور 7-1/1٠
مّتى 2٥/ 1-1٣

FridaySeptember

رؤ 2/ 18-29أيلول25السبت
مّتى 2٠/ 16-1 SaturdaySeptember

هــذا ُســلَّم الفــردوس الوحيــد 
ُســلَّم  مــن  ومــا  والحقيقــّي. 
غيــر  الســماء  إلــى  للصعــود 

. لصليــب ا
القّديسة روزا دي ليما

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّثاني بعد عيد الّصليب

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

أيلول26األحـــد

1 قور 1٥/ ٣4-19
 مّتى 24/ 14-1

Sundayseptember

خراب أورشليم

رؤ ٣/ 1-6أيلول27اإلثنين
مّتى 1٠/ 22-16

القّديس منصور دي بول
1 قور 1٥/ ٣4-19

 مّتى 24/ 14-1
MondaySeptember

رؤ ٣/ 7-1٣أيلول28الثالثاء
مّتى 11/ 24-2٠ TuesdaySeptember

رؤ ٣/ 14-22أيلول29األربعاء
مّتى 12/ ٣2-29

مار رومانوس املعروف 
ل

ّ
بروحانا املرت WednesdaySeptember

رؤ 4/ 1-11أيلول30الخميس
مّتى 12/ ٣٣-٣7 ThursdaySeptember

رؤ ٥/ 1-1٠تشرين األّول1الجمعة
مّتى 12/ ٣8-42

القّديسة تيريزيا الطفل يسوع

أف ٣/ 21-1٣
لو 12/ 6-1٠

FridayOctober

رؤ 6/ 9-17تشرين األّول2السبت
مّتى 12/ 4٣-4٥

مار قبريانوس ويوستينا
عب 1٠/ ٣9-2٣
مّتى 24/ ٣-14

SaturdayOctober

تتذّمــر،  وال  الّصليــب  إحِمــل 
ألّن الصليــب فــرٌح ال كآبــة، إّنــه 

َضَجــر. ال  تعزيــٌة 
الّطوباوي أبونا يعقوب الكّبوشي

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّثالث بعد عيد الّصليب

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

تشرين األّول3األحـــد

فل ٣/ 4-17/ 1
مّتى 24/ ٣1-2٣

SundayOctober

مجيء إبن اإلنسان

رؤ 7/ 9-17تشرين األّول4اإلثنين
مّتى 24/ ٣2-44

القّديس فرنسيس األّسيزي

غل 6/ 18-11
مّتى 11/ 2٥-٣٠

MondayOctober

رؤ 1٠/ 1-11تشرين األّول5الثالثاء
لو 6/ 26-2٠ TuesdayOctober

رؤ 11/ 1-12تشرين األّول6األربعاء
لو ٥/ ٣٣-٣9

مار توما الرسول
WednesdayOctober

رؤ 12/ 1-12تشرين األّول7الخميس
لو 21/ ٣4-٣8

مار سركيس وباخوس
2 قور 4/ 7- 1٥
مر 1٣/ 9- 1٣

ThursdayOctober

تشرين األّول8الجمعة
رؤ 1/1٣، 2ب-4،

18-1٥ ،12-11 ،7-6 
يو ٥/ 17-2٣

FridayOctober

رؤ 1/14-8، 1٣تشرين األّول9السبت
يو ٥/ 24-٣٠

الّرسول يعقوب أخو الّرب

2 قور ٥/ 6-2٠/ 7
لو 6/ 19-12

SaturdayOctober

مـــن  صوابـــي  أفقـــُد  ِكـــدُت 
ظلـــم هـــذا العالـــم لـــوال علمـــي 
أّن الكلمـــة األخيـــرة ســـتكون 

للـــرّب.
القّديس باييسيوس اآلثوسي

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّرابع بعد عيد الّصليب

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

تشرين األّول10األحـــد

1 تس ٥/ 11-1
متى 24/ ٥1-4٥

SundayOctober

الوكيل األمين

رؤ 1٥/ 1-8تشرين األّول11اإلثنين
يو 12/ 28-2٠

ا 2٣
ّ
القّديس البابا يوحن MondayOctober

رؤ 18/ 1-8تشرين األّول12الثالثاء
يو 16/ 24-2٠

مار إدنا
عب 7/ 17-11

يو 1٥/ 8-1
TuesdayOctober

تشرين األّول13األربعاء
رؤ 19/ 2-1، ٥-9،

16 ،1٣-11
لو 12/ 21-16

WednesdayOctober

رؤ 21/ 1-12، 14تشرين األّول14الخميس
لو 1٣/ 9-6

مار أشعيا الّراهب
روم 18/6-2٣

مّتى 28/1٠-٣٣
ThursdayOctober

رؤ 22/21-٥/22تشرين األّول15الجمعة
لو 1٥/٣-7

القّديسة تيريزا األفيلّية
روم 8/ 27-22
لو 1٠/ ٣8-42

FridayOctober

رؤ 22/ 16-21تشرين األّول16السبت
لو 1٥/ 8-1٠

القّديسة مرغريت-ماري أال كوك،
لونجينوس قائد املئة SaturdayOctober

لــو لــم يكــن لدينــا رجــاء فــي 
الــّرب، مــا الــذي كّنــا ســنفعله 

فــي هــذا العالــم؟
القّديسة جوزفين باخيتا

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الخامس بعد عيد الّصليب

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

تشرين األّول17األحـــد

فل 18-12/2
مّتى 1/2٥-1٣

SundayOctober

مثل العذارى

1 قور 1/1-9تشرين األّول18اإلثنين
لو 12-1/16

اإلنجيلي لوقا
2 قور 8/ 22-16

لو 1٠/ 7-1
MondayOctober

1 قور 1٠/1- 17تشرين األّول19الثالثاء
لو 1/18- 8 TuesdayOctober

1 قور 26/1- ٣1تشرين األّول20األربعاء
لو 28-11/19

يطا
ّ
مار شل

فل 1/ 21-٣٠
مّتى ٥/ 12-1

WednesdayOctober

1 قور 1٠/٣- 2٣تشرين األّول21الخميس
مر 4/ 21-2٥

مار هيالريون
ThursdayOctober

1 قور 4/ 1- 1٣تشرين األّول22الجمعة
مر 4/ 26- 29

 القّديس
اني

ّ
ا-بولس الث

ّ
FridayOctober يوحن

1 قور 14/4- 21تشرين األّول23السبت
مّتى 14-1/22 SaturdayOctober

إلًهــا  أخــاف  أن  يمكننــي  ال 
أضحــى صغيــًرا هكــذا ألجلــي! 
أنــا أحّبــه ألّنــه ليــس إلّا محّبــة 

ورحمــة.
القّديسة تريزيا الطفل يسوع

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّسادس بعد عيد الّصليب

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

تشرين األّول24األحـــد

غل 6/ 1-1٠
 مّتى 2٥/ 14-٣٠

مار حارث ورفاقه
SundayOctober

مثل الوزنات

1 قور 6/ 1-11تشرين األّول25اإلثنين
مّتى 1٣/ 9-1 MondayOctober

1 قور 6/ 12-2٠تشرين األّول26الثالثاء
مّتى 1٣/ 17-1٠ TuesdayOctober

تشرين األّول27األربعاء
 1 قور 7/ 1-٣، 
24 ،17 ،14-8
مّتى 1٣/ 18-2٣

WednesdayOctober

1 قور 7/ 2٥-٣٥تشرين األّول28الخميس
مّتى 1٣/ 24-٣٠ ThursdayOctober

1 قور 9/ 1٣-18تشرين األّول29الجمعة
مّتى 1٣/ ٣1-٣٥ FridayOctober

1 قور 9/ 19-27تشرين األّول30السبت
مّتى 1٣/ ٣6-4٣ SaturdayOctober

األمــور،  كلَّ  يحتِمــل  الحــبُّ 
الحــبُّ أقــوى مــن المــوت، الحــبُّ 

شــيًئا.  يخــاُف  ال 
القّديسة فوستين كوفالسكا

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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األسبوع الّسابع بعد عيد الّصليب

نشاطاتتذكاراتقراءات اليوم2021

تشرين األّول31األحـــد

روم 12/ 9- 21
مّتى 2٥/ ٣1-46

SundayOctober

الّدينونة العظمى
»عيد يسوع الملك«

1 قور 1/1٠-1٣تشرين الّثاني1اإلثنين
متى 46-44/1٣

مار قزما ودميانوس،
عيد جميع القّديسين

عب 12/ 24-8
متى ٥/ 12-1

MondayNovember

1 قور 14/1٠-24تشرين الّثاني2الثالثاء
متى 47/1٣-٥٣

تذكار املوتى
TuesdayNovember

1 قور 1/12-11تشرين الّثاني3األربعاء
متى 18/2٣-٣٥ WednesdayNovember

1 قور 12/12-27تشرين الّثاني4الخميس
متى 22/22-1٥ ThursdayNovember

1 قور 1/1٣-1٣تشرين الّثاني5الجمعة
متى ٣2-28/21

مار أسيا الصّديق
1 قور 9/ 24- 27

متى 8/ 14- 22
FridayNovember

تشرين الّثاني6السبت
1 قور 1/14-٥، 14-1٣، 

26 ،2٠
متى 21/٣٣-46

SaturdayNovember

اآلن ليس وقت الدينونة بل الرحمة، 
ليـس لنـا أن نطلـب الحسـاب بل أن 
نظهـر المحّبة... ليس وقًتا للحكم 
واإلنتقـام بـل إلظهـار الرحمـة وعمـل 
الصـالح. هـذه الرحمـة هـي طبيعـة 

اهلل نفسـه.

القّديس يوحّنا الذهبي الفم

أبرشّية
أنطلياس 
المارونّية
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روزنامة 2022

January February March
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31
31

April May June
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

1 2 3 1 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

July August September
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30

October November December
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31
31
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الدورات اإلعدادّية للزواج لسنة 2020 | 2021

تسجيل الحضور إعتباًرا من الساعة  6:45 مساًء
الحضور إلزامي من الساعة 7 مساًء حّتى الساعة 9 مساًء

املكان: املركز الراعوي األبر�شي – أنطلياس

انّية
ّ
الّدورة الث

اني11األربعاء
ّ
2020تشرين الث

اني18األربعاء
ّ
2020تشرين الث

اني25األربعاء
ّ
2020تشرين الث

2020كانون األّول2األربعاء

الّدورة األولى

2020تشرين األّول14األربعاء

2020تشرين األّول21األربعاء

2020تشرين األّول28األربعاء

اني4األربعاء
ّ
2020تشرين الث

الّدورة الّرابعة

2021شباط24األربعاء

2021آذار3األربعاء

2021آذار10األربعاء

2021آذار17األربعاء

الّدورة الثالثة

اني20األربعاء
ّ
2021كانون الث

اني27األربعاء
ّ
2021كانون الث

2021شباط3األربعاء

2021شباط10األربعاء

الّدورة الخامسة

2021نيسان14األربعاء

2021نيسان21األربعاء

2021نيسان28األربعاء

2021أّيار5األربعاء

الّدورة الّسادسة

2021أّيار19األربعاء

2021أّيار26األربعاء

2021حزيران2األربعاء

2021حزيران9األربعاء
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آذار شباط اني
ّ
كانون الث 2022

القّديسة دومنينا، أفدوكيا البعلبكّية ث ث رأس السنة امليالدّية س 1

مار يوحّنا مارون أ دخول املسيح إلى الهيكل أ أحد وجود الرب في الهيكل ح 2

مار توما األكوينّي خ يخ وحّنة الّنبية
ّ

سمعان الش خ النبّي مالخي، القّديسة جنفياف إ 3
ج ج ث 4
س س مار بوال أ 5

شفاء األبرص ح أحد الكهنة ح عيد الدنح املجيد خ 6
إ إ مديح يوحّنا، مار ريمون ج 7

ث النبّي زكرّيا ث س 8
هداء األربعون

ّ
الش أ مار مارون أ إعتالن السّر ليوحّنا املعمدان ح 9

خ خ إ 10
ج ج ث 11
س س أ 12

شفاء املنزوفة ح أحد األبرار والصّديقين ح خ 13
إ الشهيد فالنتينوس إ ج 14

ث مار كلود ث سّيدة الزروع، مار يوحّنا الكوخّي س 15
أ أ إعتالن السّر للرسل ح 16

مار باتريك خ خ مار أنطونيوس الكبير إ 17

س األورشليمّي
ّ
مار كيرل ج البابا الوون الكبير ج قيام كر�شّي بطرس في روما ث 18

مار يوسف البتول س شهداء صور الخمسمئة س أ 19

اإلبن الشاطر ح أحد املوتى املؤمنين ح خ 20
إ إ ج 21

ث قيام كر�شّي بطرس في أنطاكيا ث س 22

القّديسة رفقا أ أ إعتالن السّر لنيقوديمس وللشعب اليهودي ح 23
خ خ مار فرنسيس سالس إ 24

بشارة مريم العذراء ج ج إيمان بولس الّرسول ث 25

جبرائيل رئيس املالئكة س س أ 26

ع
ّ
شفاء املخل ح عرس قانا الجليل ح خ 27

إ كورا ومارانا تلميذتا مار مارون إ مار افرام الّسريانّي ج 28

س البعلبكّي
ّ
الشهيد كيرل ث س 29

مي
َّ
مار يوحّنا الُسل أ إعتالن السّر للسامرّية والسامريين ح 30

خ دون يوحّنا بوسكو إ 31
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حزيران أّيار نيسان 2022

أ ظهور يسوع لتليمذي عّماوس ح القّديسة مريم املصرّية ج 1

اإلنجيلّيون األربعة خ مار اتناسيوس إ س 2

مار أوتل ج ث شفاء األعمى ح 3
س القّديسة مونيكا أ إ 4

عيد العنصرة ح خ ث 5
إ مار دومينيك سافيو ج أ 6

ث س مار يوحّنا ده السال خ 7
أ ظهور يسوع للرسل، اإلنجيلّي يوحّنا ح ج 8
خ النبّي أشعيا إ س 9

مار برنابا ج مار سمعان الغيور ث أحد الشعانين ح 10

مار برتلماوس س أ إثنين اآلالم إ 11

الوث األقدس 
ّ
الث ح خ ثالثاء اآلالم ث 12

أكويلينا الجبيلّية مار أنطونيوس البدوانّي إ ج أربعاء اآلالم أ 13

النبّي إليشاع ث س خميس األسرار خ 14
أ م الرعاية لبطرس، سّيدة الحصاد

ّ
يسوع يسل ح الجمعة العظيمة ج 15

خميس القربان، النبّي هوشع خ إ سبت الّنور س 16

النبّي عاموس ج ث أحد القيامة ح 17

القّديس الونتيوس الطرابل�شّي س أ إ 18

م، مار تّداوس
ّ
الروح يعل ح خ ث 19

إ بناني
ّ
هيد تالالوس الل

ّ
الش ج أ 20

مار لويس غونزاغا ث امللكة هيالنة والدة قسطنطين س خ 21

مار أوسابيوس أ ظهور يسوع للرسل في العلّية، القّديسة ريتا ح ج 22

عيد قلب يسوع خ طوبّيا الباّر إ هيد
ّ

مار جرجس الش س 23

مولد يوحّنا املعمدان ج ث األحد الجديد - ظهور يسوع لتوما ح 24

زكرّيا واليصابات س أ مار مرقس اإلنجيلّي إ 25
يسوع يبتهج بالروح، يعقوب الكّبو�شي ح خميس الصعود خ ث 26

إ ج مار سمعان أخو الرب أ 27

مار ايريناوس ث س خ 28

الّرسوالن بطرس وبولس أ وصّية يسوع الجديدة ح القّديسة كاترينا الّسيانّية ج 29

الّرسل اإلثنا عشر خ إ مار يعقوب بن زبدى س 30
ث 31
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أيلول آب تّموز 2022

مار سمعان العامودّي خ القّديسة شموني وأوالدها إ ج 1

هيد الكبير
ّ

مار ماما الش ج ث س 2
س النبّي داود أ دعوة الرسل، مار ايرونيموس ح 3

مرتا ومريم ح خوري آرس خ إ 4

شربل الرهاوّي، األّم تريزا إ النبّي مو�شى ج ث 5

ميخائيل رئيس املالئكة ث ي الّرب
ّ

تجل س ي
ّ
القّديسة مارّيا غورت أ 6

أ الرسول يكرز بامللكوت ح خ 7

ميالد سّيدتنا مريم العذراء خ مار عبد األحد إ ج 8
واكيم وحّنة، مار فريديريك أوزانام ج الّرسول مّتّيا ث س 9

س أ إرسال 12، الشهداء املسابكّيون ح 10

توبة املرأة الخاطئة ح القّديسة كالرا خ مار مبارك إ 11
إ مار شينا ج ث 12

ث س 1٣ النبّي يوئيل أ 13

عيد ارتفاع الّصليب أ ار
ّ

توبة زكا العش ح خ 14

مار شينا، مار ساسين خ انتقال العذراء، سيدة الكرم إ مار قرياقوس ويوليطا أمه ج 15

مار قبريانوس ج مار روكز ث ثوب سّيدة الكرمل س 16

هيدات
ّ

صوفيا وبناتها الثالث الش س أ إرسال ال 72، القديسة مارينا ح 17

إبنا زبدى ح خ إ 18
إ الشهيد لوقا البعلبكّي ج ث 19

ث مار برنردوس س مار الياس النبّي أ 20
أ إيمان املرأة الكنعانّية ح خ 21

مار فوقا خ إ مريم املجدلّية، مار نهرا ج 22

النبّي يونان، البادري بيو  ج مار اسحق الّسريانّي ث مار شربل س 23

مارت تقال س أ روحانّية الرسول، كريستينا ح 24

خراب أورشليم ح خ القّديسة حّنة إ 25

مار يوحّنا اإلنجيلّي إ ج ث 26
مار منصور ده بول ث س الشهيد بندياليمون أو مار آسيا أ 27

أ الّزارع،مو�شى الحب�شي ومار أغوسطينوس ح خ 28

مار رومانوس املعروف بروحانا خ قطع رأس يوحّنا املعمدان إ حزقيال ومرتا أخت لعازر  ج 29
ج ث س 30

مار عبدا، مار زخيا، مار إيجيديوس أ هداء ٣٥٠
ّ

برنامج الرسول، الش ح 31
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كانون األّول اني
ّ
تشرين الث تشرين األّول 2022

النبّي ناحوم خ عيد جميع القّديسين ث فل يسوع
ّ
القّديسة تريزيا الط س 1

النبّي حبقوق ج تذكار املوتى املؤمنين أ مجيء إبن اإلنسان ح 2
مار فرنسيس كسفاريوس س خ إ 3

هيدة بربارة
ّ

مولد يوحنا، الش ح ج مار فرنسيس األسيزّي ث 4

مار سابا إ مار أسيا الصّديق س أ 5

مار نقوال ث أحد تقديس و تجديد البيعة ح مار توما الرسول خ 6

مار أمبروسيوس أ إ مار سركيس وباخوس ج 7

الحبل بال دنس خ مار ميخائيل رئيس املالئكة ث س 8
ج أ العبد األمين، مار يعقوب ح 9
س مارت مورا خ إ 10

البيان ليوسف ح مار ميناس ورفقاؤه، مار مرتينوس ج القّديس البابا يوحّنا )2٣( ث 11
إ س مار إدنا أ 12

القّديسة لوسّيا البتول ث بشارة زكرّيا ح خ 13

مار نعمةهللا الحرديني أ مار فيليّبس الرسول إ مار أشعيا الّراهب ج 14
خ ث القّديسة تيريزا االڤيلّية س 15

النبّي حّجاي ج الّرسول مّتى أ مثل العذراى ح 16

الفتية الثالثة س مار غريغوريوس العجائبّي خ إ 17

النسبة، النبّي دانيال ح مار رومانوس ج ث اإلنجيلّي لوقا 18
إ القّديسة ماري ألفونسين س أ 19

مار اغناطيوس األنطاكي ث بشارة العذراء ح يطا
ّ
مار شل خ 20

أ دخول مريم العذراء إلى الهيكل إ مار هيالريون ج 21
خ ث القّديس يوحّنا بولس الثاني س 22
ج أ مثل الوزنات ح 23

بيرمون عيد امليالد س خ مار حارث ورفاقه إ 24

عيد امليالد املجيد ح ج ث 25

تهنئة العذراء مريم إ س أ 26

مار اسطفانوس ث زيارة العذراء إلليصابات ح خ 27
أ القّديسة كاترين البوريه إ ج 28

مقتل أطفال بيت لحم خ ث س 29
ج الّرسول أندراوس، مار بيشاي أ الّدينونة العظمى، عيد يسوع امللك ح 30
س إ 31


