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بُّ يُِحبُّ أَْبَواَب ِصْهيَْوَن   الرَّ

 أَْكثََر ِمْن َجِميعِ َمَساِكِن يَْعقُوَب 

 

 قنداق لإلنديقتي

 (Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ σταυρῷ -)على الّلحن الّرابع 

ُمْبِدعَ الدُّهُوِر َوَسيِّدََها، يَا إِلَهَ الكُّلِ الفائَِق الَجْوَهِر بِالَحِقيقَِة، يَا 

بَاِرْك دَْوَر السَّنَِة، ُمَخلًِّصا بَِرْحَمتَِك الَّتِي ََل تُْحَصى، أَيَُّها 

وُف، َجِميََع الَِّذيَن يَْعبِدُونََك، أَيَُّها السَّيِّدُ َوْحدََك، َويَْهتِفُوَن ؤُ الرَّ 

بًا.نَْحَوَك بَِخْوٍف قَائِِليَن: أَيَُّها الفَاِدي إِمْ   نَْح ِلْلَجِميعِ َعاًما ُمَخصَّ

 

 قنداق للقّديس يعقوب أخي الربّ 
 (Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ σταυρῷ -)على الّلحن الّرابع 

ِ آليدَ اإِنَّ َوحِ  ، انِ ، إِذْ َوافَى إِلَْينَا فِي آِخِر األَْزمَ ِب َوَكِلَمةَ ّللاَّ

ُ وُب العَجِ َجعَلََك يَا يَْعقُ  ًَل أِل ، َوُمعَلًِّما يمَ َشلِ ورُ يُب َراِعيًا أَوَّ

سُ يَّةِ وحِ َوُمدَبًِّرا أَِمينًا ِلْْلَْسَراِر الرُّ   ُمكَ رِّ وُل نُكَ ، ِلذَِلَك أَيَُّها الرَّ

 .ايعُنََجمِ 
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 ثيوفيلوس الثالث

 أورشليمبطريرك المدينة المقّدسة 

 عمال فلسطين واألردنّ أوسائر 
 

 

 ٢٠٢٣بمناسبة حلول العام الميالدي الجديد 
 يتقدّم بأحر التهاني القلبيّة والبركات الروحيّة 

 للمطارنة واألساقفة والكهنة وجميع اإلكليروس

 وألبناء الكنيسة الروميّة األرثوذكسيّة 
 البالد والخارج يف

 

 ا للجميع تمام الصحة والخير والطمأنينة ي  متمنّ 
 وأن تكون سنة خير وسالم ومحبّة 

 العالم أجمع.في هذه البالد المقدّسة وفي 
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 السيرة الذاتية

 لصاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة وسائر فلسطين

 كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث

ولد صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدّسة وسائر فلسطين 

الث )الّذي كان يدعى قبل انخراطه كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثّ 

إيلياس يانوبولوس بن بنايوتِس وافانجيليا( سم إهباني بلك الرّ في السّ 

م إلى وقَدِ . ١٩٥٢ ةفي بلدة غارغالياني في منطقة تريفيليا ميسينيا سن

والتحق بالمدرسة  ١٩٦٤ ةالمدينة المقدّسة في شهر تموز سن

 .١٩٧٠تخّرج منها سنة و ،ةالبطريركيّ 

على يدي المثلث  راهبًا ُرسم ١٩٧٠ سنة حزيران ٢٨في و

ل في قاعة البطريركية الكبرى البطريرك فنيذكتوس األوّ حمات الرّ 

 ."ثيوفيلوس" سمإوسُمي ب

م شماًسا يّ س سُ وبقرار من المجمع المقدّ  ١٩٧٠ تموز سنة ١ فيو

 رئيس أساقفة نهر األردنّ مثلّث الرحمات من قِبَل الرهيبة  في الجلجلة

ا خاص  في كنيسة القيامة، ومن بعد شماًسا  وعُين شماًسا ،باسيليوس

 البطريرك.لغبطة 

 من قِبَل  الرهيبة في الجلجلةكاهنًا سُيم  ١٩٧٥ ةتموز سن ١ وفي
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لى إ. واستنادًا س ذيوذوروسييرابولإ رئيس أساقفةحمات مثلّث الرّ 

ل إلى أثينا أُرسِ  ١٩٧٥ شباط سنة ٢٧ س فيقرار المجمع المقدّ 

 ١٩٧٨شباط سنة  ٢١ أثينا. وفي هوت في جامعةلتحاق بكلية الاّل لإل

 رشمندريتًا.أأصبح 

سة وعُيِّن ة، عاد إلى المدينة المقدّ دراسته الجامعيّ  أكملذ إو

 ،ةالمدرسة البطريركيّ معلًّما في في الديوان البطريركي، و سكرتيًرا

تشرين األّول سنة  ١٢ يس خرالمبوس وذلك فيومشرفًا على دير القدّ 

جنة المشرفة على عُيِّن عُضًوا في اللّ  ١٩٨١أيّار سنة  ٢ . وفي١٩٧٩

 ."صهيون الجديدة" ةمجلّ 

رهام في وأُرسل إلى جامعة د ١٩٨١ سنة كانون األّول ٢٢ وفي

 وإذ أنهاها بنجاح عاد إلى أورشليم ليا،كمال دراساته العُ ستإلإنجلترا 

 س بتاريخمجمع المقدّ لل اً سكرتيروفي الحال عُيِّن  ،١٩٨٦في سنة 

ومسؤوَلً عن مكتب اإلعالم والمطبوعات  ١٩٨٦\٨\١٢

 وفي .ةة، وكذلك عضًوا للجنة مدرسة صهيون البطريركيّ للبطريركيّ 

جنة عُيِّن ُمَمثالً للبطريركية في اللّ  ١٩٨٦ سنة تشرين األّول ٣١

ابع العام رك في اإلجتماع السّ اة لمجلس الكنائس العالمي وشالمركزيّ 

 ١٩٩١ ةومن سن .ستراليافي أ كامبيرافي للمجلس الكنسي العالمي 

في و خدم كرئيس روحي في قانا الجليل )كفركنا(. ١٩٩٦ ى سنةوحتّ 

أُْرِسَل إلى  لسنةعُيِّن عُضًوا في لجنة المحاكم، وفي ذات ا ١٩٩٧ ةسن

 س.عُيِّن عُضًوا في المجمع المقدّ  ٢٠٠٠أيلول سنة  ٢٧ قطر. وفي

ا في موسكو. وفى وكيالً بطريركي  عُيِّن  ٢٠٠١أيلول سنة شهر في 

 في قطر.وكيالً بطريركي ا عُيِّن  ٢٠٠٣ ةشهر تموز سن
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ة عُيِّن عُضًوا في المحكمة الكنسيّ  ٢٠٠٤حزيران سنة  ٨ في

أورشليم، وفي شهر أيلول من السنة ذاتها عُّيِن  ة فية للبطريركيّ البدائيّ 

إنتخب  ٢٠٠٥شباط سنة  ١٤ كنيسة القيامة. فيللسكيفوفيلَكس الكبير 

 ابور.طجبل رئيس أساقفة  ت سيامتهتمّ و

س باإلجماع ختاره المجمع المقدّ ا ٢٠٠٥آب سنة  ٢٢\٩ في

تشرين الثّاني  ٢٢\٩ . وفيالمقدّسة ةبطريرًكا للبطريركية األورشليميّ 

، حتفال بتنصيبه في الكاثوليكون في كنيسة القيامةجرى اإل ٢٠٠٥

من وكذلك  ،كنائس األرثوذكسيّةالجميع  بحضور كّل من ممثلي

والسلطة الفلسطينيّة، وبحضور سعادة رئيس  يّةاألردن الحكومة

صاحب جمهورية اليونان السيّد كارولوس بابولياس وسعادة ممثل 

 .أمير قطرالسمو الشيخ 

الة لى نشاطاته الفعَّ ضافة إباإل ،ا قام غبطتهوبعد تنصيبه بطريركً 

من أجل حياة  ستقرار لعمل البطريركية وتقدمهاعاده اإلجل إمن أ

هتمام إلسة، باة وثبات األماكن المقدّ ة الروحيّ الرعية الروميّة المسيحيّ 

ة رثوذكسيّ في اإلجتماعات األشتراك كنيسة أورشليم رفع درجة إعلى 

سة، وتقوية للحفاظ على النظام الكنسي حسب قوانين الكنيسة المقدّ 

 حقوق ودور كنيسة أورشليم أمميًا.

ع لخالفة عرش كنيسة قبرص في المجمع الموسّ وهكذا اشترك في 

في زيارة  في نفس الشهر قامفي جنيف، و ٢٠٠٦شهر أيار سنة 

بطريركية القسطنطينية المسكونية. وقد حدَّد أيًضا األّول للعرش   وديّة

المجلس "في  يّةورشليمكنيسة األالوبحضوره الشخصي استرداد 

 . "األوسطمجلس كنائس الشرق " فيو "العالمي للكنائس

بدعوة من حكومة الوَليات  ٢٠٠٧ل سنة وفي شهر تشرين األوّ 

مؤتمر "في واشنطن العاصمة أعمال اشترك مريكية دة األالمتحّ 
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بهدف دفع العملية السلمية  "ةسالمقدّ  يضاالمؤسسات الدينية في األر

نتهاء من دراسات تم في اإلواه .سةالمقدّ  يضاالسياسية في األر

اشترك قد و، في موضوع تاريخ كنيسة أورشليم تاريخية وترجمات

 .ا بالعديد من المؤتمرات العلمية في أورشليم واليونانبصفته مدعو  

 ،بدعوة من البرلمان األوروبيو ٢٠٠٨وفي شهر أيلول سنة 

ذهب صاحب الغبطة إلى بروكسل، حيُث بسط أمامهم التوقعات 

البرلمان  قادة دىالمعروفة ل ،سةالمقدّ  يضاسة في األريومشاكل الكن

ة ذاتها اشترك نمن الس األّولوفي شهر تشرين  جان األوروبيّة.واللّ 

على عروش الكنيسة األرثوذكسية في البطريركية  نفي مجمع الجالسي

في في لندن  شارك ٢٠٠٩وفي سنة  القسطنطينية المسكونية.

 حيُث عُيِّن نائبًا للرئيس. "The C-1 World Dialogue"المؤتمر:

، َمنَح جاللة الملك ٢٠١٣وفي اليوم العاشر من شهر حزيران سنة 

اني بن الحسين غبطة البطريرك كيريوس كيريوس  الثّ هللا عبد

ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين 

تقديًرا ِوَسام النهضة العالي الشأن من الدرجة األولى،  واألردنّ 

 .بين األديان لصفات الحميدة والحوارل

ُمنِح  وخالل زيارته الودية للكنيسة الرومانية، ٢٠١٤وفي سنة 

َم  أيًضاسام للدولة، ومن قِبَل رئيس جمهورية رومانيا بأكرم وِ  كُّرِ

 جامعة بوخارست.قِبَل غبطته الدكتوراة الفخريّة من 

وفي شهر أيلول من السنة ذاتها شارك غبطة البطريرك في لقاء 

المختلطة لمجلس الكنائس العالمي من أجل الحوار  اللجنة الدولية

ذي إنعقد الاّلهوتي بين الكنيسة األرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية الّ 

 .عمان ةفي العاصمة األردنيّ 
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غبطة البطريرك بمرافقة شارك  ٢٠١٦وفي عيد العنصرة سنة 

كّل من رؤساء الكهنة أعضاء المجمع المقدّس للبطريركية وعدد من 

 المجمعأيًضا في أعمال آباء آخرون ومستشارون علمانيون 

 .المقدّس الكبير الذي إنعقد في جزيرة كريت في اليوناناألرثوذكسي 

ستضاف غبطة البطريرك اوشهر آب من السنة ذاتها دعا في 

ترأس حيث  ،األعضاء في مجلس كنائس الشرق األوسطالكنائس 

ة عمان كرئيس عن أعمال المؤتمر الذي إنعقد في العاصمة األردنيّ 

 .ةالكنائس األرثوذكسيّ 

تدشين خدمة صاحب الغبطة  ترأس ٢٠١٦أيلول سنة  ١٢ في

ا فالديمير في الجبل األسود بمشاركة بطريرك كنيسة القديس يوحنّ 

أساقفة ألبانيا أناستاسيوس وممثلين عن  صربيا أيرينيوس ورئيس

 األخرى. الكنائس األرثوذكسية

ترأس غبطة البطريرك اإلحتفال  ٢٠١٧آذار سنة  ٩ في شهر

ذي أقيم في كنيسة القيامة بمناسبة اإلنتهاء من أعمال ترميم وإصالح الّ 

س والتي تمت بمبادرة البطريركية األورشليمية في بناء القبر المقدّ 

وأنجز هذه  ،أخوية الفرنسيسكان والبطريركية األرمنية بإتفاق مع

األعمال فريق من المحاضرين والباحثين في جامعة الهندسة 

دة والتكنولوجيا البوليتخنيون في أثينا برئاسة الباحثة والمحاضرة السيّ 

 يامة  د.وبمساعدة المصمم المعماري في كنيسة الق أنطونيا موروبولو

وبعد قرار المحكمة  ٢٠١٧في سنة  .ستروبولُ ثيوذوسيوس مِ 

المجحف بالسماح لجهات إستيطانية  ،المركزية اإلسرائيليّة في القدس

رْت خالفاً باإلستيالء على أمالك البطريركية في باب الخليل الّتي أُجِّ 

 بدون قرار منلكّل القوانين المعمول بها وبطريقة غير شرعية و

قام غبطة البطريرك بحملة من أجل الحفاظ على  ،سالمجمع المقدّ 
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سة والتعايش السلمي اتوس أي الوضع الراهن في المدينة المقدّ تالس

هللا الثاني بن  تي قام بها كانت مع الملك عبدومن جملة اللقاءات الّ  ،بها

ورئيس  ،د محمود عباسالسيّ السلطة الفلسطينية الرئيس و الحسين

قداسة البطريرك المسكوني وين ريفلين، دولة إسرائيل السيّد رؤوف

ووزير خارجيّة اليونان السيّد نيقوَلوس كوتزياس، ، بارثلماوس

د نيقوَلوس ة قبرص السيّ رئيس جمهوريّ و ،فرنسيس رومة الباباو

وسيادة رئيس  ورئيس أساقفة قبرص خريسوستوموس، ،أناستسياذيس

 مامأضوع وطرح غبطته هذا المو، أساقفة كانتربيري جستين ويلبي

في لقاء اللجنة أيًضا كنائس األوروبية الذي إنعقد في قبرص وال مؤتمر

 ٢٠١٧أيّار سنة  ٩ وفي .انة لمجلس الكنائس العالمي في عمذيّ التنفي

ذي زار إستقبل غبطة البطريرك الرئيس األمريكي دونالد ترامب الّ 

 لقاءفي غبطته شارك وفي شهر تموز من السنة ذاتها  كنيسة القيامة.

ين في بناء السالم في الشرق دور القادة الدينيّ " بعنوان UNAOC ال

 .دة في نيويوركذي إنعقد في مكاتب جمعية األمم المتحّ الّ   "األوسط

استضاف في القدس ممثلو المجلس الوطني لكنائس وفي شهر أيلول 

في و .بصفته رئيس رؤساء كنائس القدس ةدة األمريكيّ الوَليات المتحّ 

الدولي الثاني حول التعددية مؤتمر ال"شهر تشرين األّول شارك في 

هُ تالذي نظم "والتعايش السلمي في الشرق األوسطالدينية والثقافية 

 وزارة الخارجية اليونانية في أثينا.

إستقبل غبطة البطريرك في كنيسة  ٢٠١٨حزيران سنة  ١٥ في

ر تشرين األّول من القيامة سمو األمير وليام دوق كامبريدج. وفي شه

شارك غبطة البطريرك في الذكرى الخمسين لتأسيس سنة ذاتها ال

ة في كريت وفي اللقاء الثالث لشركاء األكاديمية األرثوذكسيّ 
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لقادة المؤتمر الّسادس ". وفي نفس الشهر، شارك غبطته في ةاألكاديميّ 

 في أستانا في كازاخستان. "العالم واألديان التقليدية

حيث  توجه غبطته إلى موسكو ٢٠١٩ تشرين الثّانيشهر في 

لتقى بالرئيس الروسي فالديمير بوتين بحضور بطريرك موسكو إ

ت المؤسسة الدولية لوحدة منحَ  ، وخالل زيارته لموسكوكيريل

 ."البطريرك ألكسيوس الثاني"سام غبطته وِ الشعوب األرثوذكسيّة 

دعا صاحب الغبطة كيريوس  ٢٠٢٠شباط لسنة  شهر في

 عقد الى مؤتمرالثالث الكنائس اَلثوذكسية الشقيقة كيريوس ثيوفيلوس 

اَلتحاد بين الكنائس  تحت عنوانفي مدينة عمان/ اَلردن 

 الشقيقة اَلرثوذكسية

 موجز تاريخ بطريركية الروم األرثوذكس األورشليميّة

ثوذكس )دير بطريركية الروم األر  إن تاريخ بطريركية أورشليم،

الروم(، هو تاريخ حافل بالقداسة والشهادة والجهاد المتواصل من أجل 

 .كنيسة المسيح والرعيّة

 الدور األول: تأسيس كنيسة أورشليم

يبدأ تاريخ تأسيس كنيسة أورشليم من يوم العنصرة وحلول الروح 

القدس على التالميذ األطهار في أورشليم، حيث قام الرسل القديسون 

اإلنجيل في كل المسكونة، وذلك عمالً بوصيّة الناهض من القبر بنشر 

ربنا وإلهنا يسوع المسيح. وكان أول رئيس أساقفة على أورشليم 

 .م٦٢الشهيد والرسول يعقوب أخو الرب سنة 

بعد اإلضطهادات األولى للمسيحيين من قِبَل معلمي الناموس 

م، كان ٧٠اليهود ودمار أورشليم على يد القائد الروماني تيطس سنة 

مقر كنيسة أورشليم مدينة بيال، وهي واقعة شرقي ضفة نهر األردن، 
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وكانت تضم عدداً كبيراً من اليونانيين خلفاء اإلسكندر الكبير، وألن 

مسيحيين قد تقلّص، أخذت هذه الكنيسة تأخذ الطابع عدد اليهود ال

اليوناني، وهكذا انتشرت في جميع أنحاء فلسطين حيث سكن قسمٌ كبير 

 .من تابعيها في مدينة أورشليم

أخذ آخر أعضاء الكنيسة اليونانية في بيال بالرجوع الى أورشليم 

ة م، حيث أُنشأت في الجه١٣٥والسكن فيها بعد ثورة باركوخيا سنة 

الشمالية من المدينة جالية رومانية وسميت )إيليا كابيتولينا(، وكان قد 

ُحظر على اليهود دخول أورشليم بالكليّة. أما المزارات الشريفة فكانت 

 .مطمورةً تحت األرض وبني فوقها معابد وثنيّة

في ذلك الوقت كانت مدينة قيصرية مركزاً لرئاسة وتنظيم الكنيسة 

ة، أما أورشليم )إيليا( فقد كانت قرية صغيرة في األراضي المقدس

ً لمتروبوليتيّة قيصرية. حيث كان مسيحييوا  وأسقفها كان تابعا

األراضي المقدسة يواجهون اضطهاداً عنيفاً من قِبَل أباطرة الرومان 

مثل أدريانوس وديكيوس وذيوكليتيانوس ومكسيمينوس الذين قتلوا 

 .عدداً كبيراً منهم

 زمن االزدهارالدور الثاني: 

عرفت أورشليم اَلزدهار في عهد الملك القديس ومعادل الرسل 

م وحتى بداية القرن السابع حيث ساعدته ٣٢٤قسطنطين الكبير سنة 

أّمه القديسة الملكة هيالنة، فوجدت الصليب المقدس، ومحّل القبر 

الخالصي، وبنت وزيّنت جميع المزارات الشريفة األخرى الخاصة 

يسوع المسيح وكلمة هللا على هذه األرض، وشيَّدت نحو بحياة ربنا 

خمسة وعشرين كنيسة، وهكذا لم تمِض مدّة وجيزة حتى أقامت كنيسة 

القيامة العظمى فوق القبر المقدس وأخرى في محل الصليب 

)الجلجلة(، ومحل وجود الصليب المقدس، وفوق مغارة الميالد القابلة 
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السماء، وعدا عن هذه الكنائس، لإلله، وعلى محّل صعود الرب الى 

م. ونرى ٣٣٥-٣٢٦كنائس أخرى كثيرة في األراضي المقدسة سنة 

أساقفة كثيرين من أورشليم وقفوا وحاربوا البدع والهرطقات، ونذكر 

منهم القديس كيرللس )الكارز( ومحاربته لآلريوسيّة. أما الحياة 

ل القرن الرابع الروحية فكانت في حالة تقدم وازدهار مستمر، ففي أوائ

ً نتيجة األديرة والصوامع المنّظمة التي  أخذت الرهبنة شكالً منّظما

أّسسها القديسان إيالريون وخاريطون، وكانت هذه األديرة أديرة عبادةٍ 

م كانت سنة ٤٠٧وممارسة للعيشة التقشفيّة ولحياة التقوى. وفي سنة 

القديس سقوط الوثنية بشكل كامل في فلسطين وذلك عندما قام 

م( أسقف غّزة مع المسيحيين ٤٢٠بورفيريوس الذي من تسالونيكي )

 .الذين كانوا هناك بهدم معبد )مارنا( الوثني

وتدريجياً، كانت أسقفية أورشليم التي ضمت المزارات المسيحية 

المهّمة تتقدم، ففي بداية القرن الخامس الميالدي أصبحت ميتروبوليتّية 

وكان ترتيبها العبادي وتيبيكونها في حالة  لمقاطعات فلسطين الثالث.

تطور دائم بلغة عباديّة وهي الروميّو )اليونانية(. وفي النهاية تقّرر 

م ٤٥١في المجمع المسكوني الرابع الذي عُقد في مدينة خلقدونية سنة 

أن يُرفَّع مقام كنيسة أورشليم الى بطريركيّة، وأن تكون واحدةً من 

س الكبيرة التي كانت ذلك الوقت، وذلك بسبب المراكز الكنسيّة الخم

مكانتها الخاصة في ضمير الشعب المسيحي وعبادتها المميزة 

وَلهوتها وحياتها الرهبانيّة وجهاداتها من أجل األرثوذكسية 

 .ومزارتها الشريفة وتاريخها الكنسي القديم

 لقد قدمت الرهبنة التابعة للكنيسة األورشليميّة في القرنين الخامس

والسادس بعًضا من األشخاص الذين يعتبرون من النّساك الكبار 

والمستنيرين مثل القديس إفثيميوس الكبير، وجراسيموس األردني، 
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وسابا المتقدس، وكيرياكوس الناسك، وثيوذوسيوس الكينوفيارخي 

مؤسس الرهبنة وحياة الشركة في األديرة وكثيرون آخرون ممن 

لمالئكي. ونرى طين الى مدن للتعليم احّولوا صحراء اليهوديّة وفلس

وهم رهباٌن كانوا يهتمون بإقامة الصلوات  "السبوديي"أن طغمة 

واَلحتفاَلت التي كانت تقام في كنيسة القيامة، وهم طغمة مشابهة 

ألخويّة القبر المقدس التي تشكلت َلحقًا، وأما هذه الطغمة، فقد تأّسست 

الثالث، وبعد إعادة بناء كنيسة  من قِبَل األسقف ألكسندروس في القرن

القيامة في أواخر القرن الخامس الميالدي من قبل البطريرك إيليا 

األول، سكنت بشكل نهائي في جوار القبر المقدس. لقد كان اهتمام 

بطاركة أورشليم والقادة النّساك يصبُّ على العمل الرعائي والصالة، 

ربة الهرطقات مثل ولكنهم دافعوا بقّوة وجاهدوا بشدّة في محا

المونوفيزيتيّة )الطبيعة الواحدة( وأتباع أوريجانوس. وأصبحت 

أورشليم بعد ذلك مركزاً للعبادة المسيحية والتعليم المسيحي، حيث 

كانت إحسانات اإلمبراطور يوستنيانوس مكّملة للعمل والنشاط الذي 

لمقدسة )في قامت به الملكة إفذوكيّة األثينائيّة الُمحسنة الى األراضي ا

نصف القرن الخامس الميالدي(، وكان هذا التقدم مستمراً لسنين 

 ١٩طويلة. وقبل أن تقع أورشليم في قبضة ملك الفرس )خسرو( في 

م، كانت الكنيسة قَبل ذلك في حالة إزدهار كبير وضمت ٦١٤سنة  أيّار

أربعة ميتروبوليتيات كنسيّة كبيرة وهي قيصريّة، سيكثوبوليس، 

ً كبيراً من األديرة يصل عددها  البتراء، وبسطرا )بصرى(، وعددا

 .ديراً  ٣٦٥نحو 

إن الدّمار الذي نتج عن غزو الفرس كان له أثراً عظيًما في تاريخ 

حيث ذُبح في أورشليم أكثر من خمسة وستون ألف  كنيسة صهيون،

مسيحي، وهدمت األديرة والمزارات الشريفة بكاملها. أما البطريرك 
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زخريا مع رؤساء المدينة سيقوا أسرى الى بالد فارس مع الغنائم 

الكثيرة واآلثار المقدسة ومنها خشبة الصليب المقدس. أما قائم مقام 

رك أورشليم القديس موذستوس اهتم العرش البطريركي وَلحًقا بطري

بإعادة ترميم المزارات كما كانت في القديم. لقد قام اإلمبراطور 

م، ٦٢٧هرقل، وبعد حروب ضارية مع الفرس، باَلنتصار عليهم سنة 

قام باسترجاع خشبة الصليب المقدس ودخل أورشليم  م٦٣٠وفي سنة 

ح على الوجوه مع ظافراً وملتفًا بحفاوة كبيرة وأخذت آيات النصر تلو

البطريرك زخريا وجميع األسرى اآلخرين الذين حّررهم. ولكن بعد 

سنين قليلة لّما رأى هرقل أنه َل يمكنه وقف زحف الجيوش العربية، 

م انفصلت أورشليم بشكل تام عن اإلمبراطورية ٦٣٨ففي سنة 

 .الروميّة المسيحيّة ووقعت أسيرة في أيدي العرب

 الشدائد الكبرىالدور الثالث: عصر 

كان هذا الزمن عصيبًا على بطريركية أورشليم، فبعد إحتالل عمر 

بن الخطاب مدينة أورشليم، أعطى المسيحيين وبطريركهم القديس 

صفرونيوس بطريرك الملّة الملكيّة أي "الروم" مرسوم اعتراف 

مميز )العهدة العمريّة( يُثبّت فيه أن بطريرك الروم هو القائد الروحي 

ائر المسيحيين في فلسطين، وحتى لغير األرثوذكسيين، وهذا بحدِّ لس

ذاته ميثاق شرف يمنحه درجةً مميّزة بين رؤساء المسيحيين بأن يكون 

متقدًما عليهم، حيث أعفاه من الجزية وقدّم له األمن واألمان على 

كنائسه وأمالكه، وأمر سالطين وحّكام المسلمين الذين يأتون من بعده 

لى ذلك. ولكن سيطر على سدّة الخالفة من بعده حّكام أشدّ العمل ع

قسوة، فقاموا بمضايقة المسيحيين كثيراً، وقد عانى جنس المسيحيين 

في زمن حكمهم من محاوَلت نشر اإلسالم بالقّوة ودحض وإلغاء كل 

 .ما هو يونانيّ 
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ورغم هذه الحالة الصعبة والضغوطات الخارجيّة الكبيرة بقيت 

وحية لدى المسيحيين المضطهدين بحالة نشاط وتطور، فقد الحياة الر

كان لكنيسة أورشليم في هذا الزمن دوٌر هام في محاربة الهرطقات 

مثل هرطقة المونوثيليث )المشيئة الواحدة(، وهرطقة محاربة 

الفيليوكية )واَلبن( الناتجة  Filioque األيقونات وحتى ظهور هرطقة

التابعين للبابا. ومن بين كثير من  عن الرهبان اإلفرنج والآلتين

الالهوتيين العظام الذين دافعوا عن اإليمان القويم نذكر البطريرك 

م(، والقديس يوحنا الدمشقي الراهب ٦٣٨القديس صفرونيوس )

م( اللذان يعتبران من أهم وأرفع رجاَلت الالهوت ٧٨٤الساباوي )

 .وناظمي التسابيح في التاريخ الكنسي

رن التاسع كما القرن الثامن بأنه زمن اضطهاد لقد ُوصف الق

عنيف شُنَّ على المسيحيين، وكان كّل هذا على حساب المزارات 

الشريفة، والكنائس، واألديرة، والمؤمنين البسطاء. ولّما نشبت الحرب 

األهليّة بين القبائل العربيّة ُمنع المسيحيين من إقامة شعائرهم الدينية 

ئس)مثل زياح اإليقونات المقدسة( ومنعوا كذلك في األعياد خارج الكنا

من تعليم اللغة اليونانيّة، حتى أن تداولها بين أبناء الرعيّة أصبح 

ضئيالً وكذلك أيًضا في طقوس العبادة داخل الكنائس. إن دمار كنيسة 

القيامة والمناطق المقدسة األخرى وإبعاد البطاركة واغتيالهم أدى الى 

ين، وبلغت هذه اإلضطهادات ذروتها في تزعزع أوضاع المسيحي

م(، حيث شنَّ اضطهاداً عنيفًا ١٠٠٧عهد الخليفة الحاكم بأمر هللا )

وواسعًا على المسيحيين، وقام باَلستيالء على أمالكهم العامة 

والخاصة، فأحرق ودّمر كنيسة القيامة وكّل الكنائس األخرى واألديرة 

ورجيوس في اللّد، وكانت المصيبة يحتى وصل كنيسة القديس ج

الكبرى عندما نُهبت جميع األواني المقدسة من مخزن كنيسة القيامة، 
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وأُجبر المسيحيون بالقّوة على الدخول في الدين اإلسالمي وإَلَّ عُوقبوا 

بالموت، فسقط منهم شهداء كثيرون. واصطلحت األوضاع قليالً 

نه )الظاهر لدين هللا(، وفي عندما جلس على كرسّي الخالفة من بعده اب

مدّة خالفته قام إمبراطور القسطنطينيّة قسطنطين المونوماخوس 

م( بمدّ يد العون وذلك لبناء كنيسة القيامة والمزارات ١٠٥٥-١٠٤٢)

المقدسة األخرى، ولكن الكنيسة ُجربت مّرة أخرى من قبل هجمات 

م، ١٠٩٩العرب وقوات السالجقة األتراك. وبقدوم الصليبيين سنة 

بدعم من البابا والكثير من أمراء وأشراف ونبالء الغرب، ُوضع حدّ 

لهذه الهجمات. ولكن كان لهؤَلء القادمين من الغرب غايات مكنونة 

في صدورهم، ومنها اَلستيالء على األراضي المقدسة ليجعلوها 

مملكة َلتينيّة، وأن ياُلشوا عنها الطابع الروحي النابع من 

 .الروميّة )البيزنطيّة( اإلمبراطوريّة

 الدور الرابع: الحروب الصليبيّة

لقد أظهر الصليبيون غيظهم وحقدهم تجاه المسلمين المنهزمين في 

أورشليم مخالفة عن المعاملة التي أظهرها عمر بن الخطاب عند 

دخوله أورشليم تجاه الروم المنهزمين آنذاك، فََسِكُروا بخمر النَّصر 

وقاموا بمذابح شنيعة. ولكن الكنيسة األرثوذكسيّة أيًضا عانت كثيراً 

الصليبيين، فقد نفوا بطاركتها األورشليميين الى من هؤَلء 

بالنسبة للصليبيين كان رئيس دير القديس عاًما. و ٨٨القسطنطينية مدّة 

سابا يعتبر ممثالً للبطريركية في أورشليم، وذلك بعد أن أخذ اإلذن 

منهم. تميّزت سيطرة الكنيسة الالتينيّة على اإلكليروس األرثوذكسي 

لهذا وقعت كّل المزارات تحت سيطرة الالتين،  بالتعسفيّة والعنف،

فكانوا يجلبون الكهنة من الغرب للقيام بأعمال الخدمة، أما رهبان 

أخويّة القبر المقدس فحافظوا على حقوقهم بتدبير أمور محل وجود 



17 

 

الصليب المقدس وإقامة القداس اإللهي باللغة اليونانيّة في القبر المقدس 

ا على أديرة كثيرة خارج أورشليم، أما وبيت لحم. وحافظوا أيضً 

داخلها فحافظوا على الدير التابع لدير القديس سابا الواقع بقرب قصر 

 .النبي داوود والذي كان مركزاً لهم، وأيًضا على دير العذراء الكبير

أراد الصليبيون كسب األرمن واليعاقبة الى صفّهم فلم يدخلوا في 

يرتهم أو كنائسهم، بل قاموا مواجهة معهم ولم يمسوا أي من أد

بإعطائهم كنائس وأديرة أخرى، ومن أهم األحداث في هذه الفترة كان 

بناء كنائس ومزارات أرثوذكسية من قبل اإلمبراطور الرومي 

م(، وقام الصليبيون بإعادة شكل ١١٨٠-١١٤٣ميخائيل كومنينوس )

الكنائس م، حيث وّحدوا ٦١٤كنيسة القيامة الى ما كانت عليه قبل سنة 

األربعة التي أسسها القديس موذستوس، وهي: )القيامة، والجلجلة، 

والتنزيل عن الصليب، ومكان وجود الصليب(، معطين بذلك الشكل 

 .الموّحد لكنيسة القيامة الذي ما زال قائًما الى يومنا هذا

 الدور الخامس: هزيمة الصليبيين على يد صالح الدين األيوبي
م بهزيمة الصليبيين في معركة ١١٨٧قام صالح الدين األيوبي سنة 

حّطين قرب طبرّيا، وهكذا وقعت أورشليم في أيدي المسلمين مّرة 

أخرى، وكانت نهايتهم وخروجهم من األراضي المقدسة نهائيًا بعد أن 

م. حافظ صالح الدين األيوبي على عهدة ١٢٩١هُزموا في عّكا سنة 

ام بإعادة كل المزارات الشريفة التي اغتصبها عمر بن الخطاب، وق

ولكن بعًضا من قياداته الفاتحين  "الروم"صليبيون الى أيدي اليونان ال

أعطوا بعض هذه المزارات الى األقباط واألحباش. وفي بداية القرن 

الرابع عشر كان موقف المماليك من بطريركيّة الروم قد تغيّر، فدخلت 

بفترة إضطهادات طويلة ضدّ المسيحيين، حتى هذه العالقة المتدهورة 

م كادت كنيسة القيامة أن ١٣٣٤أنه في عهد البطريرك يواكيم سنة 
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تُحّول الى جامع إسالمي، وفي السنة نفسها ظهر الفرنسيسكان في 

أورشليم الذين سكنوا جبل صهيون وفي الوقت نفسه كان هؤَلء 

وافد الى أورشليم كثير يدعمون وجود األرمن واليعاقبة. وكان حينها يت

من الرهبان الصرب والجيورجيين األرثوذكس الذين دعموا وجود 

وحضور أخويّة القبر المقدس وأعطي لهم، من قبل الرهبان اليونان، 

 .دير الصليب المقدس، وللصرب دير المالئكة التابع لدير القديس سابا

جوة م ف١٤٥٣لقد شكّل سقوط القسطنطينية في أيدي األتراك سنة 

كبيرة في الحماية السياسيّة للبطريركيّة، مما أدى الى دخولها في حقبة 

ابع بالذهاب الى إضطهادات جديدة. لهذا قام البطريرك أثناسيوس الر

م، وبهذا ١٤٥٨م طاعته للسلطان محمد المحتل سنة القسطنطينية وقد

نجح بالحصول على أمٍر سلطاني منه، وهكذا أبعد الخطر والدمار عن 

المزارات الشريفة وتأكدت حقوق األرثوذكسيين وسلطتهم على 

المزارات الشريفة. ومن بعده، قام البطريرك غريغوريوس الثالث 

م( بعمل الشيء نفسه ونجح بالحصول على فرامان ١٤٩٣-١٤٦٨)

جديد من السلطان محمد المحتل في الوقت الذي عانى اإلكليروس 

وجههم هذا نحو محمد المحتل اليوناني من فقر شديد، ولكن نتيجة ت

 .أدى الى تدهور عالقاتهم مع المماليك، وطبعًا، مع الالتين

سيطرة العثمانيين األتراك  –الدور السادس: عهٌد جديد 

 .م(١٥١٧على األراضي المقدسة )

قام العثمانيون األتراك فحلّوا محّل مماليك مصر، وكانت أخوية 

ً كبيراً في المحافظة على  القبر المقدس، بمعونة اإلله، تبذل جهدا

األماكن المقدسة أمام ِحيَل وخطط الطوائف المسيحية األخرى. وهذه 
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الفترة كانت فترة تطور كبير، وهي خضوع المزارات الشريفة تحت 

 .تاتسكفو(ما يسمى بالـ )س

وتتميز هذه الفترة من تاريخ أورشليم في محاولة الطوائف 

األخرى، وخاصة الالتين واألرمن، السيطرة على المزارات الشريفة 

بشكل كامل، أو الحصول على مكاسب أكبر من خالل توجههم الى 

سالطين القسطنطينية ودفع المبالغ الطائلة لكسب رضاهم، أو من 

أجنبيّة. كل هذه األعمال كانت تحصل لسبب  خالل اَلستعانة بقوات

من األراضي المقدسة،  "الرومية"واحد وهو مالشاة الكنيسة اليونانيّة 

وإليكم بعض من هذه الجهادات التي بذلتها أخوية القبر المقدس للدفاع 

 .عن المقدسات

في فترة الحكم التركي على فلسطين زمن الحاكم سليم خليفة محمد 

م، اعتُرف بحقوق كنيسة أورشليم من قبل السلطات ١٥١٧المحتل، سنة 

التركيّة من جديد، وكان حضور الفرنسيسكان محصوراً ومحدوداً ألن 

م، ولكن من وقٍت آلخر، أخذوا ينّظمون أمورهم ١٥٢٣ديرهم دُّمر سنة 

محاولين زّج أنفسهم مع الطوائف األخرى للدخول في النظام القائم 

 .على المزارات الشريفة

م، ترك البطريرك ١٥٣٧في القرن السادس عشر، وباألخص سنة 

جرمانوس الساباوي أثراً كبيراً نتيجة نشاطه ومحاوَلته المتكّررة 

والمتميّزة في تنظيم أخويّة القبر المقدس، وقام أيًضا بعملية ترميم 

وإعادة بناء للكثير من المزارات الشريفة، وقد نجح في الحصول على 

م من السلطان سليمان يحفظ من خالله حقوق ١٥٣٨ة فرامان جديد سن

سم أخوية القبر المقدس، إالروم في األراضي المقدسة. وتوّجه أيًضا، ب

الى أباطرة وحّكام روسيا وطلب منهم مساعدات ماليّة للمزارات 

الشريفة، وقام بوضع قوانين جديدة تربط أخويّة القبر المقدس 
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عمق. وقام خلفه، البطريرك ببطريركها ورئيسها بشكٍل أكبر وأ

م(، بالعمل على تكملة كل محاوَلته ١٦٠٨-١٥٧٩صفرونيوس الرابع )

 .السابقة على أكمل وجه

م، عُقدت أول إتفاقيّة بين الدولة العثمانيّة وفرنسا ١٦٠٤وفي سنة 

تم من خاللها اَلعتراف رسمي ا بحقوق الالتين في األراضي المقدسة، 

في موقع الجلجلة، وفي كنيسة المهد في وبعد سنة أصبح لهم حقوق 

بيت لحم. وكان ظهور اليسوعيين في األراضي المقدسة مناهًضا 

ومنافًسا لوجود الفرنسيسكان. وقد حاول األرمن مراراً مضايقة الروم 

كي يأخذوا منهم مراسيم النور المقدس، ولكنهم ُمنعوا من ذلك بأمٍر 

الفرنسي في مدينة م. حينها قام القنصل ١٦١١سلطاني سنة 

القسطنطينيّة بّشن حرٍب عنيفة ضد البطريرك ثيوفانس الثالث، وبهذا 

م( من السلطان مراد ١٦٣٤-١٦٣١أفلح بالحصول على عدّة فرمانات )

كانت قويّة جداً كعهدة نبي اإلسالم محمد )التي أعطيت لرهبان دير 

 .سيناء( وكعهدة الخليفة سليم

ع في عوٍز شديد وكانت حاجته وحدث أن البطريرك ثيوفانس وق

للمال كبيرةً، فقام بإرسال جميع األواني المقدسة وباعها لكي يحمي 

دير المالئكة التابع لدير القديس سابا ويُسدد ديون الرهبان الصرب 

 .القاطنين فيه وكذلك ديون الذين كانوا في دير القديس سابا

األرمن  م( بقطع محاوَلت١٦٦٠-١٦٤٥قام البطريرك باييسيوس )

باَلستيالء على أمالك )األحباش(، ولكنه لم يستطع منعهم من 

م أصبح هذا الدير  ١٦٥٨اَلستيالء على دير القديس يعقوب، وفي سنة 

تابعًا بشكل كامل لْلرمن، واآلن هو مركز البطريركيّة األرمنيّة في 

 .أورشليم
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م( الممجدة أنارت ١٧٠٧-١٦٦٩سنوات البطريرك ذوسيثيوس )

الظالم الماضية وشّكلت عائقًا أمام خطط وأعمال غير سنوات 

األرثوذكسيين الذين استغلّوا األحداث التاريخيّة وكادوا أن ينجحوا 

بطرد أخويّة القبر المقدس وتجريدها من كامل حقوقها في المزارات 

الشريفة. فقد منع ذوسيثيوس محاوَلت قامت بها فرنسا إليقاع 

لرهبان الالتين. وعندما توجه الى المزارات الشريفة في أيدي ا

م قام بإلغاء كل ما هو صادر من قبل قناصل  ١٦٧٧القسطنطينية سنة 

دول النمسا، وفرنسا، وبولونيا، وڤيينا. وأّكد أنها حقوق أعطيت لالتين 

بدون أي أساس أو قاعدة تاريخيّة، وأنها جميعها مزّورة. وفي سنة 

م قام باسترجاع دير الصليب من أيدي الرهبان الجيورجيين ١٦٨٠

األرثوذكس، وكان يسعى دائًما لسدّ الديون المتراكمة عليهم والتي 

حاول الالتين واألرمن دفعها، لكن الحرب التي شنّتها روسيا والدول 

م زادت الوضع سوءاً. ١٦٨٨المذكورة أعاله ضد الدولة العثمانيّة سنة 

سليمان قام بإصدار فرمان لصالح األرثوذكسيين في  ومع أن الخليفة

م، إَلَّ أن خسارة تركيّا من قِبَل النمسا أجبرتها على إصدار ١٦٨٨عام 

م، والذي كانت فحواه أن ١٦٨٩فرمان آخر لصالح الالتين في العام 

يأخذ الالتين جميع المزارات الشريفة من أيدي اليونان لتكون لهم. 

، قاموا بطرد جميع رهبان أخويّة القبر المقدس وهكذا، وبهذا الفرمان

من أورشليم. لكن البطريرك ذوسيثيوس أقسم أنه لن يعود الى أورشليم 

قبل أن يطرد الالتين من المزارات الشريفة، وقد نجح بإصدار عدد 

كبير من الفرمانات لكنها لم تكن ذات أهميّة كبيرة لصالح البطريركية. 

 .مار جهاداته من أجل اإليمان القويملكنه لم يتمكن من رؤية ث
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وقام البطريرك خريسنثوس الذي نجح في تثبيت حّق 

األرثوذكسيين وبطريركهم في إقامة شعائر النور المقدس. وفي سنة 

 .م إكتسب حقوق أخرى من أجل األرثوذكسيين١٧٢٠-١٧١٩

م تأسست أول مدرسة أرثوذكسية في أورشليم من ١٧٣٧وفي سنة 

ارثينيوس. وحصلت إتفاقية جديدة بين فرنسا وتركيا قبل البطريرك ب

م، كانت هذه اَلتفاقيّة بمثابة إعالن الحرب واَلضطهاد ١٧٤٠سنة 

على أخويّة القبر المقدس. ولكن تم إصدار فرمانين من قبل السلطان 

م ومن بعده، السلطان مصطفى الثالث سنة ١٧٥٧عثمان الثالث سنة 

م بمساعي البطريرك بارثينيوس التي أرجعت حقوق أخويّة ١٧٦٨

م. وهكذا قام البطريرك ١٦٨٩القبر المقدس التي سُلبت منهم منذ العام 

 .بارثينيوس بوضع قانون مستحدث لتنظيم أخوية القبر المقدس

 الدور السابع: نهاية القرن الثامن عشر

ضاع في نهاية القرن الثامن عشر حدث تغيير كبير في األو

السياسية وفي نظام الحقوق السائد في المزارات الشريفة، والذي تّم 

تثبيته الى يومنا هذا حيث بدأت البطريركية بتنظيم أحوالها وأعمالها 

م )كيوتسوك ١٧٧٤الداخليّة. إن المعاهدة التي حصلت في سنة 

كينارتزي( أجبرت تركيّا أن تجعل حياة مواطنيها المسيحيين أفضل 

أن روسيا هي حامية المسيحيين في األراضي المقدسة،  وأن تعترف

وقد حاول الالتين واألرمن التدخل ثانية في كنيسة المهد والجلجلة 

غاية الحصول على حقوق أكثر، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك. وعندما 

حاول األرمن الحصول على حقوق في القبر المقدس، من خالل 

لم يستطيعوا. فقاموا بإحراقها سنة مشاركتهم في إعمار كنيسة القيامة، 

م حيث احترق قسم كبير من جدرانها الخشبيّة. أما العهدة التي ١٨٠٨

م ضمنت أن أعمال إعمار ١٨٠٩أصدرها السلطان محمود الثاني سنة 
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، وهذا دفع "الروم"كنيسة القيامة الشريفة يتم فقط من قبل اليونان 

ن بكل طريقة ووسيلة الالتين واألرمن الى اَلحتجاج بقوة محاولي

اإلساءة الى البنّائين والعّمال لتعطيل أعمال الترميم حتى يقوموا 

بالحصول على فرمان آخر يكون في صالحهم. ولكن في النهاية لم 

يحققوا شيئًا من مآربهم وأُعيد إعمار كنيسة القيامة الشريفة بعرق ودم 

وهكذا دُشن  ومال جنس الروميين الذين كانوا تحت عبوديّة األتراك،

م، وصادف هذا التاريخ ١٨١٠هيكلها في الثالث عشر من سبتمبر عام 

يوم تدشين هيكلها في أول مّرة بعد بنائها )ُوصف هذا الحدث بأنه 

 .أعجوبة بسبب إيمان اليونانيين الروم(

م التي وضعت أخويّة القبر المقدس مع باقي ١٨٢١إن ثورة عام 

أمام الباب العالي وهكذا أتيحت الفرصة اليونانيين تحت تهمة الخيانة 

من األراضي  "الروم"ذكسيين إلخراج اليونانيين لغير األرثو

المقدسة. وهكذا عانت أخويّة القبر المقدس الكثير من قبل األتراك في 

م قام األرمن باَلستيالء على قسم من جبل ١٨٢٤ذلك الوقت. وفي سنة 

ا ولكنهم لم ينجحوا، صهيون، وحاولوا حينها أخذ الجلجلة أيضً 

م، ١٨٣٤فحصلوا مع الالتين على حقوق في القبر المقدس. وفي سنة 

عندما كانت فلسطين في يد إبراهيم باشا، قام األرمن والالتين نتيجة 

الزلزال استغالل األعمال واإلصالح التي حصلت في كنيسة القيامة 

ات محاولين بذلك ضّمها الى سيطرتهم بالكامل. ونتيجة الضغوط

األوروبية على تركيا أدت الى إعادة تأسيس البطريركية الالتينية سنة 

م ١٨٤٠م والتي كانت قد ألغيت بعد انهزام الصليبيين. وفي سنة ١٨٤٧

ظهر في األراضي المقدسة األنجليكان، واللوثريين والبروتستانت 

والروم الكاثوليك. وبالرغم من كل ذلك كانت األراضي المقدسة في 
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ترة تستمد الدعم والمساعدات الكبيرة من اإلمبراطورّية هذه الف

 .الروسيّة التي كان لها أهدافها الخاصة

إن مجيء األرشمندريت الروسي برفيريوس أوسبنسكي سنة 

م جعل ١٨٤٨م وتأسيس البعثة األرثوذكسية الروسيّة سنة ١٨٤٣

ا، وفي نفس الوقت قامت هذه البعثة بزرع بذور الحضور الروسي قوي  

الشّك بين أخويّة القبر المقدس والطائفة العربيّة وذلك بهدف أن يكون 

التدخل الروسي في أمور الكنيسة األورشليمية أقوى وأيًضا استمالة 

الرعيّة العربية األرثوذكسية الى الصف الروسي. لكن هذه السياسة 

اها الشعب الروسي بنفسه. ووصلت هذه التي اتبعتها البعثة أدان

األعمال ذروتها بتنحية البطريرك كيرللس الثاني عن السدّة 

البطريركية، حيث ُخدع من قبل الدبلوماسيين الروس في القسطنطينية 

م والذي أدان اَلنشقاق ١٨٧٢فلم يُشارك في المجمع الذي عُقد سنة 

ي لجنسهم، مما الذي حصل في كنيسة بلغاريا نتيجة التعصب العرق

أدى الى نشوب عراك بينه وبين أخوية القبر المقدس وعقدت اجتماعها 

م وتقّرر تنحية البطريرك كيرللس الثاني عن السدّة ١٨٧٢في سنة 

البطريركية. فواجهت األخوية الصعوبات من قبل البطريرك كيرللس 

م انتخب البطريرك ١٨٧٣والحرس التركي أيًضا. وفي سنة 

ثاني بطريرًكا على الكنيسة األورشليمية، فقامت روسيا بروكوبيوس ال

باَلعتراض وأصدرت أوامرها باَلستيالء على جميع أراضي 

البطريركية في باسيربيا )ملدافيا حالًيا( وفي القوقاز، والتي تم 

م، وفي السنة نفسها قّرر الباب العالي ١٨٧٥استرجاعها في سنة 

لبطريركيّة الروم األرثوذكس. التصديق على النظام الداخلي الجديد 

-١٨٤٥وبالرغم من كّل ذلك كانت مدّة بطريركيّة كيرللس الثاني )

م( في كثير من األحيان مفيدة لبطريركية أورشليم حيث تم ١٨٧٢
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م، وهي أقدم المطابع في ١٨٥٣تأسيس مطبعة البطريركية سنة 

م تأّسست كليّة الالهوت في دير الصليب ١٨٥٥فلسطين. وفي سنة 

المقدس والتي كانت بمثابة أرٍض خصبة للكثير من الالهوتيين 

األرثوذكسيين الذين أفادوا الكنيسة األرثوذكسيّة. وفي عهد البطريرك 

كيرللس أيًضا توقفت عادة انتخاب البطريرك األورشليمي في 

القسطنطينيّة، والتي كانت سائدة لمدة قرنين ماضيين من الزمن، 

م. وهكذا حصلت كنيسة صهيون على الدعم فصار انتخابه في أورشلي

 .الكامل من بطريركية القسطنطينية مركز الروم واألرثوذكسيّة

إن العالقات والمعارك السياسيّة العالميّة التي حصلت بين فرنسا 

م والتي دارت حول مصالح الالتين واألرثوذكس ١٨٥١وروسيا سنة 

في المزارات الشريفة قادت الى نجاح األرثوذكسيين، وأدت الى 

م يحفظ حقوق الروم. وفي ١٨٥٢إصدار مرسوم، بخط شريف، سنة 

م صدر مرسوم آخر أكثر وضوًحا من األول والذي ُحدد ١٨٥٣سنة 

األرثوذكس  من خالله عمل المزارات الشريفة وأيًضا حقوق الروم

وبقيّة الطوائف األخرى، وهو نفس النظام القائم في المزارات الشريفة 

م أّكد على ١٨٥٦الى يومنا هذا. وأما مؤتمر باريس الذي عُقد سنة 

قيام هذا النظام داخل المزارات وتّم اَلتفاق عليه أيًضا في اجتماع 

نيسة م، واعتُبر هذا النظام بالحقيقة مريًحا للك١٨٧٨برلين سنة 

المقدسة، ولهذا صوِدَق عليه  يضااألرثوذكسية أقدم الكنائس في األر

م. ١٩٥٠-١٩٤٧منظمة األمم المتحدّة سنة  من عصبة األمم وَلحقًا

وأما اليوم، فهو ساري المفعول تُحافظ عليه كل الطوائف المسيحّية 

األخرى، وهو مصدر أمان لعمل المزارات والحفاظ على الحقوق 

َمن يحافظ على النظام، "والمصالح العامة لكل طائفة، فكما يقولون: 

 ."يحافظ هو على نفسِه أيًضا
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يسة القيامة، لقد أظهر افثيميوس، مسؤول األواني المقدسة في كن

في نهاية القرن التاسع عشر تميّزاً وتجديداً في الشكل البنائي 

للبطريركيّة، وساعد في إظهار وبناء الكثير من المناطق التي ميّزت 

القسم المسيحي في البلدة القديمة في أورشليم وذلك من باب داود الى 

األحيان حدّ كنيسة القيامة، حيث يُطلق على هذه المنطقة في كثير من 

. وعادت أيًضا كليّة الصليب المقدس الالهوتيّة الى "افتيموس"بمنطقة 

م وذلك في زمن ١٨٧٣العمل من جديد بعد انقطاع بسيط سنة 

م(، ومن ثم توقفت عن العمل ١٨٩٧-١٨٩١البطريرك جراسيموس )

ثانية. ولكن يوجد اآلن اهتمام من قبل أخوية القبر المقدس كي تعود 

ى العمل تحت رعايتها. وأيًضا أُعطي اهتمام كبير هذه الكليّة ال

للمحافظة على جميع المخطوطات وكل كنوز البطريركيّة، وأيًضا 

أمالكها التي دخلت في حقبة عصيبة ومشاكل صعبة نتيجة أحداث 

القرن العشرين في فلسطين، حيث كانت الرعيّة أيًضا تواجه مصاعب 

السائدة. ولسوء الحظ كان أبناء عديدة نتيجة األزمة الدينية والسياسية 

الرعيّة يتركون وطنهم األم ويذهبون الى بالد الغربة من أجل لقمة 

 .العيش

 خاتمة

إن كنيسة أورشليم هي الكنيسة الوحيدة في األراضي المقدسة التي 

لها جذور وأصول عميقة في هذه األرض، والتي حافظت على اإليمان 

 .القديسين ثابت غير متزعزعٍ األرثوذكسي إيمان اآلباء والرسل 

وأما الطوائف األخرى، فإن مرجعياتها مرتبطة بدول ومراكز 

سياسية مختلفة تكون مراكز رئاساتها موجودة خارج األراضي 

المقدسة، وأما هنا لها ممثليات فقط تمثل هذه المرجعيات. لهذا، 
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دة به كنيسة صهيون تحت قيا ينقصهم الدور الهام والتاريخي الذي تقوم

 .أي أخويّة القبر المقدس "السبوديي"طغمة 

إن الطابع اليوناني والرومي لكنيسة صهيون واَلتجاه التاريخي 

لمسيحيي فلسطين يعطي لبطريركية صهيون المقدسة ولْلرثوذكسيّة 

الروميّة النابعة من اآلباء، الطابع المسكوني والروحي والحضاري. 

 .يّة لحماية المزارات الشريفةوبهذا تولد الروابط الوطنية والمسكون

لذلك نتيجة الحروب التي قامت في الشرق األوسط والمشاكل التي 

نتجت عنها أدت الى تقلّص عدد المسيحيين في األراضي المقدسة، 

ومع كل هذه الصعوبات فإن كنيسة صهيون ما زالت تقوم بدورها 

ظ على الديني والروحي في قيادة رعيتها الى ميناء الخالص، والحفا

الشكل الليتورجي الذي تعمل به المزارات الشريفة، حيث أن نفوس 

كثير من أبناء هذه البلد وحّجاجها يجدون راعيهم الصالح، أي المسيح 

 (.١٢:٧٣)مز  "خالًصا في وسط األرض صنع"الذي بصليبه وقيامته 

 التواريخ الهاّمة

السنة قبل  

 الميالد
 ٥٥٠٨ خليقة العالم

 ٢١٠٧ تأسيس أورشليم

 ٥٨٦ خراب أورشليم والهيكل على يد نبوخذنصر

 ٣٣٢ دخول اإلسكندر العظيم إلى أورشليم

 ٢٠ بدء تشييد هيكل هيرودوس

السنة بعد  

 الميالد

 ٣٣ تأسيس كنيسة المسيح

 ٤٩ المجمع الرسولي في أورشليم
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 ٧٠ خراب أورشليم من قِبَل تيتوس

 ١٣٥ إعادة بناء أورشليم على يد أندريانوس

ترقية أسقفية أورشليم إلى بطريركية في المجمع 

 المسكوني الرابع المنعقد في خلكيدونة

٤٥١ 

 ٦١٤ إحتالل أورشليم من قِبَل الفُرس

 ٦٣٠ دخول هيرقل الظافر إلى أورشليم

 ٦٣٨ إحتالل عمر بن الخّطاب لمدينة أورشليم

 ١٠٥٤ اإلنشقاق بين الكنيسة الغربية والشرقية

 ١٠٩٩ أورشليم من قِبَل الصليبيينإحتالل 

 ١١٨٧ طرد الصليبيين وإحتاللها على يد صالح الدين األيوبيّ 

 ١٥١٧ إحتالل أورشليم من قِبَل األتراك

 ١٥١٧ إصالح لوثر

 ١٥٤٢ بناء سور أورشليم الحالي من قِبَل سليمان القانوني

 ١٥٨٩ تأسيس البطريركيّة الروسيّة

 ١٦٧٢ لحم وأورشليم و الناصرةالمجمع المنعقد في بيت 

في  المصادقة على الوضع الراهن في األماكن المقدّسة

 مؤتمر باريس

١٨٥٦ 

 ١٨٧٥ قانون البطريركية الرومية في أورشليم

 ١٩١٤ إعالن الحرب العالميّة األولى

 ١٩١٧ دخول فلسطين تحت اإلنتداب البريطاني

 ١٩١٧ إعادة تأسيس البطريركية الروسية

 ١٩٢٢ تأسيس بطريركية الصرب إعادة

 ١٩٢٥ إعادة تأسيس بطريركية رومانيا

 ١٩٣٩ إعالن الحرب العالمية الثانية
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 ١٩٤٥ رفع اإلنشقاق البلغاري

 ١٩٤٥ إعادة تأسيس بطريركية بلغاريا

 ١٩٤٥ تأسيس جمعية األمم المتحدة

 ١٩٤٨ تأسيس المجمع الكنسي العالمي

 ١٩٥٨ األرثوذكس في أورشليمقانون بطريركية الروم 

 ١٩٦١ المؤتمراألرثوذكسي األول في رودس

 ١٩٦٣ ذكرى مرور ألف سنة على تأسيس جبل آثوس

 ١٩٦٣ المؤتمراألرثوذكسي الثاني في رودس

 ١٩٦٤ المؤتمراألرثوذكسي الثالث في رودس

 المقابلة التاريخية بين البابا بولس السادس وبطريرك

 فنيذكتوس األولالروم األرثوذكس 

١٩٦٤ 

 ١٩٦٥ إعادة رفات القديس سابا المتقدس من البندقية

 ١٩٦٦ المؤتمراألرثوذكسي للجان الالهوتية في بلغراد

 ١٩٦٨ المؤتمراألرثوذكسي الرابع في جنيف

 ١٩٧٦ المؤتمر األرثوذكسي الخامس في جنيف

بدء حوار الكنيستين األرثوذكسية و الرومانية 

 باتموس و رودس في الكاثوليكية

١٩٨٠ 

بدء حوار الكنيسة األرثوذكسية مع اإلعتراف اللوثري 

 العالمي

١٩٨١ 

سنة على وفاة  ١٦٠٠المظاهر التعبيدية لذكرى مرور 

كيرللس رئيس أساقفة أورشليم والصالة  القديس

 من أجل السالم األرثوذكسية المشتركة

١٩٨٦ 

على  اإلحتفاَلت األرثوذكسية لذكرى مرور ألفي سنة

 بيت لحم -ميالد مخلّصنا يسوع المسيح، أورشليم 

٢٠٠٠ 



30 

 

 

 المجامع المسكونية

 ٣٢٥ ل في نيقيةالمجمع المسكوني األوّ 

 ٣٨١ اني في القسطنطينيةالمجمع المسكوني الثّ 

 ٤٣١ الث في أفسسالمجمع المسكوني الثّ 

 ٤٥١ ابع في خالكيدونالمجمع المسكوني الرّ 

 ٥٥٣ في القسطنطينية المجمع المسكوني الخامس

 ٦٨١ ادس في القسطنطينيةالمجمع المسكوني السّ 

 ٧٨٧ ابع في نيقيةالمجمع المسكوني السّ 

 

 تواريخ المزارات

  كنيسة القيامة

 ٣٢٦ سالعثور على الصليب المقدّ 

 ٣٣٥-٣٢٦ ةل مرّ تشييد كنيسة القيامة ألوّ 

 ٣٣٦ تدشين كنيسة القيامة

 ٣٣٦ قِبَل الفرسخراب كنيسة القيامة من 

 ٦٢٦-٦١٧ إعادة بناء الكنيسة على يد البطريرك موذستوس

 ١٠٠٩ خراب الكنيسة على يد الحاكم

   ١٠٤٨-١٠٢٧ إعادة بنائها على يد أباطرة الروم

 ١١٤٩-١١٣٠ إصالحها على يد الصليبيين

 ١٣٩٠ إصالحات جديدة

 ١٥٤٥ س على يد البطريرك جرمانوسبناء القبر المقدّ 

  ١٧٢٠-١٧١٩ إصالح الكنيسة على يد البطريرك خريسنثوس

 ١٨٠٨ إحتراق الكنيسة على يد األرمن
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 ١٨١٠ إعادة بنائها على نفقة اليونان

تجديد القبّة الكبيرة للكنيسة من قِبَل روسيا وفرنسا 

 وتركيا

١٨٦٩-١٨٦٧ 

 ١٩٢٧ خراب القبّة الصغرى بسبب زلزال

 ١٩٣٣-١٩٣١ اليونانإعادة بناء القبّة على نفقة 

إحتراق قبّة كنيسة القيامة الكبرى من قذيفة ِعْبريّة، 

 وإصالحها

١٩٤٨ 

إحتراق القبّة الكبرى وإعادة إصالح الرصاص المغطاة 

 به

١٩٤٩ 

 ١٩٨٥-١٩٧٨ إعادة إصالح القبّة الكبيرة

 ١٩٨٥ تبديل الحجر الموضوع في الجلجلة بألواحٍ من الزجاج

من الكاثوليكون، وزخرفته  بناء الجدار الخارجي

 بالمزايكا

١٩٩٤-١٩٩٣ 

 ١٩٩٤ تزيين داخل القبّة الكبرى من الداخل

تزيين القبّة الصغرى إلنزال الرّب عن الصليب 

 بالفسيفساء

١٩٩٤-١٩٩٣ 

تغطية قبّة الكاثوليكون الصغرى بالبرونز من الخارج، 

 صليب ضخم من الذهب عليها  ووضع

١٩٩٥ 

 ١٩٩٨ الصغرى بالمزايكاتزيين داخل القبّة 

 ٢٠٠٢ وضع الفيسفساء في الكاثوليكون

 ٢٠٠٥ اإلنتهاء من تجديد قاعة األرشيف في دير أبينا إبراهيم

 ٢٠٠٨ تجديد سقف دير أبينا إبراهيم

 البدء في أعمال و ترميم المستودع منذ عهد القديس

 قسطنطين بالقرب من القبر المقدس

٢٠٠٨ 
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 ٢٠٠٩ الجلجلة الرهيبةتغيير زجاج لوحات مزار 

 س وإعادة الصليب فوق القبّة من قِبَلترميم القبر المقدّ 

 مهندسي البوليتاخنيون في أثينا

٢٠١٧ 

  

  كنيسة المهد في بيت لحم

  ٣٣٣-٣٢٧ بناء الباسيليكا ببيت لحم

 ٥٤٣-٥٣٢ إصالحها من قِبَل يوستنيانوس الكبير

 ١١٦٩ كومنينوستزيينها بالفسيفساء على يد امانويل 

 ١٤٥٢ ترميم السطح من قِبَل آل كومنينوس

 ١٦٧٢ ترميم السطح من قِبَل البطريرك يوستينوس

 ١٧٤٢ إصالح السطح من قِبَل أخويّة القبر المقدّس

 ١٩٢٧ خراب برج يوستنيانوس بسبب زلزال

 ١٩٣٢ ترميم ساحة الباسيليكي

 ١٩٣٤ الباسيليكيإكتشاف الفسيفساء القديمة على أرضيّة 

ترميم برج يوستنيانوس من قِبَل رئيس اساقفة نابلس 

 أرتيميوس

١٩٥١ 

 ١٩٥٦ ورجيوس بجانب الباسيليكييترميم كنيسة القديس ج

من  إقامة كنيسة األطفال القديسين المجاورة للباسيليكي

 قِبَل رئيس أساقفة نابلس أرتيميوس

١٩٥٦ 

بقذيفة لدى أصيب سطح كنيسة الميالد في بيت لحم 

اإلسرائيلية وقد أخمدت النيران بجهود  الحرب العربية

صاحب السيادة رئيس أساقفة بيال السيد كالفذيوس 

 الوكيل البطريركي آنذاك واإلخوة هناك.

١٩٦٧ 
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إصالح الباسيليكي بإذن من الحكومة على نفقة دير 

 نافذة ٣٨نوافذ كنيسة المهد وعددها  الروم، وكذلك

١٩٨٣ 

ً من المسلّحين  ٤٠إحتالل الباسيليكي لمدة  يوما

 والتسبب بأضرار في الدير المقدّس الفلسطينيين

٢٠٠٢ 

 ٢٠٠٨ تجديد كنيسة القديس جوارجيوس

تجديد اآلبار والموائد وقاعة اإلستقبال، وتجديد 

 الكهربائية في الباسيليكي، والدير المقدّس التمديدات

٢٠٠٨ 

الروم األرثوذكس واألرمن التوقيع على إتفاقية بين 

الفلسطينية لوضع سُلّم من قِبَل الروم في  بتدّخل الشرطة

الكنيسة الشماليّة للباسيليكي أثناء القيام بتكنيسها قبل عيد 

 الميالد

٢٠٠٨ 

 ٢٠٠٩ تجديد وترميم وتجميل دير بيت لحم المقدّس

 ٢٠١٣ تجديد وترميم مغارة أطفال بيت لحم

المهد وإقامة المركز الثقافي شراء مبنى قرب كنيسة 

 األرثوذكسي

٢٠١٣ 

 ٢٠٢١ ترميم اَليقونسطاس في كنيسة المهد في بيت لحم

 

 كنيسة الجسثمانية

  بنيت كنيسة الجسثمانية في القرن الرابع للميالد

 ١٠٠٩ هدمت من قِبَل الحاكم )بأمر هللا(

 ١١٦١ جدّدت

 ١٩٤٧ تبليط ساحة الكنيسة

 الجسثمانية القائم مقابل كنيسة القيامة -جدّد دير العذراء 

 من قِبَل سيادة رئيس أسقافة بيال كالفذيوس

١٩٥٣ 
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أقيمت قبّة على كنيسة الجسثمانية الكائنة بالقرب من 

القيامة على حساب سيادة رئيس أسقافة بيال السيد  كنيسة

 كالفذيوس

١٩٥٤ 

 ١٩٥٥ غمرت الكنيسة بالمياه

الكنيسة الذي سقط جراء تشييد الحائط المجاور لباب 

 الفيضان

١٩٥٦ 

 ١٩٦١ أقيمت قاعة إستقبال للزوار بالقرب من قبر والدة اإلله

 ١٩٧٢ غمرت الكنيسة بالمياه

 ١٩٩٩ غمرت الكنيسة بالمياه

 ٢٠٠٩ تجديد قاعة اإلستقبال وتبليط الساحة

 

 تواريخ أخرى

 ٥٠٢ بني دير القديس سابا

 ٦١٤ خمسة آَلف ناسككان يقيم في دير القديس سابا 

 ٧٢٨ تهدّم الدير

 ١٦٧٢ جرى إصالحه من قِبَل البطريرك ذوسيثيوس

 وضع الحجر األساسي للديرالمركزي الجديد التابع

 ألخوية القبر المقدّس في اورشليم

١٩١١ 

رئيس  جدّد دير القديس ثيوذوسيوس من قِبَل المرحوم

 أساقفة مأدبا برثلماوس

١٩٥١ 

ورجيوس في حارة اليهود في يججدّد دير القديس 

 من قِبَل األرشمندريت كرياكوس أورشليم

١٩٥١ 

أعيد بناء دير القديس باسيليوس على نفقة األرشمندريت 

 أركاديوس

١٩٥٨ 
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 ١٩٦١ جدّد دير العيزرية من قِبَل األرشمندريت ثيوذوسيوس

شيّدت في عّمان كنيسة البشارة على نفقة الحكومة 

 اليونانية

١٩٦٣ 

أقيمت على قبر ألعازر العادل بالعيزرية كنيسة على نفقة 

األرشمندريت ثيوذوسيوس واألرشمندريت  قدس

 سيرافيم

١٩٦٥ 

رّممت كنيسة القديسين قسطنطين وهيالنة في دير الروم 

في أورشليم على نفقة المرحوم البطريرك  العامر

 فنيذكتوس األول

١٩٦٥ 

 الجسثمانية على نفقةشيّد دير القديس إستفانوس قرب 

  قدس األرشمندريت أركاذيوس

١٩٦٧ 

رّمم دير القديس اونوفريوس على نفقة سيادة متروبوليت 

 جرمانوسبترا السيد 

١٩٦٨ 

 وادي القلط –ورجيوس الخوزيفي يجدّد دير القديس ج

 على نفقة قدس األرشمندريت امفيلوخيوس

١٩٧٢ 

تم تأسس دير ينبوع الحياة في دبين من المثلث الرحمات 

 البطريرك ذيوذوروس األّول 

١٩٧٢ 

شيّدت كنيسة الثالوث األقدس في طوباس على نفقة 

 الرحمات البطريرك فنيذكتوس المثلث

١٩٧٤ 

إقامة قصر متروبوليتي في عّمان من قِبَل رئيس أساقفة 

 إيرابوليس ذيوذورس

١٩٧٤ 

اليشع في أريحا على نفقة قدس  شيّد دير النبي

 غفرئيل والراهبة خريستوذولي األرشمندريت

١٩٧٥ 
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ة سيادجدّد دير الرسل القديسين في كفر ناحوم على نفقة 

  متروبوليت بترا السيد جرمانوس

١٩٧٦ 

 ١٩٧٧ رّمم دير النبي إلياس على نفقة األرشمندريت أركاذيوس

الزبابدة على نفقة شيّدت كنيسة رقاد والدة اإلله في 

  البطريرك فنيذكتوس المثلث الرحمات

١٩٧٧ 

رّمم دير الرسل القديسين في طبريا على نفقة المثلث 

 البطريرك فنيذكتوسالرحمات 

١٩٧٨ 

شيّد دير الرعاة في بيت ساحور على نفقة قدس 

 سيرافيم األرشمندريت

١٩٧٨ 

 ١٩٧٨ جدّد دير الرملة على نفقة دير الروم األرثوذكس

أقيم دير الشعانين في بيت فاجي على نفقة قدس 

  غريغوريوس األرشمندريت

١٩٧٨ 

رّمم برج القديس سابا في بيت ساحور على نفقة قدس 

  يناذيوس األرشمندريت

١٩٧٩ 

 ١٩٨١ تجديد مركز البطريركية بشكل عام

 ١٩٨٢ وضع أساس مدرسة مار متري

إعادة مراسيم تقديس الماء في نهر األردن بعد إنقطاعها 

 (٦٧)عام 

١٩٨٢ 

 ١٩٨٢ بناء مطرانية عّمان

 ١٩٨٢ اإلنتهاء من بناء القصر البطريركي في عّمان

 ١٩٨٢ تجديد وترميم دير مار ميخائيل في مدينة يافا

على نفقة  بدء تجديد وترميم دير التجّلي في جبل ثابور

 إيالريوناألرشمندريت 

١٩٨٢ 
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 تجديد دير مار إلياس ورسم األيقونات داخل الكنيسة

 على نفقة المتروبروليت أركاذيوس

١٩٨٣ 

تأسيس المتحف واأليقونات واألواني المقدسة في 

 البطريركية

١٩٨٣ 

أسس المتحف البطريركي ومستودع األيقونات على 

غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ذيوذوروس  نفقة

 األول

١٩٨٣ 

تشييد كنيسة الشعانين في بيت فاجي من قِبَل رئيس 

  يامينا غريغوريوس اساقفة

١٩٨٤ 

 وضع الحجر األساسي لكنيسة دخول السيد الى الهيكل

والمدرسة البطريركية الثانوية في عّمان على نفقة 

 البطريرك كيريوس كيريوس ذيوذوروس األول غبطة

١٩٨٤ 

 على نفقة غبطةشيّدت مدرسة إعدادية في الزرقاء 

  البطريرك كيريوس كيريوس ذيوذوروس األول

١٩٨٤ 

 ١٩٨٤ وضع الحجر األساسي لكنيسة السابق المكرم في حمود

 ١٩٨٤ بناء كنيسة مار الياس في خربة الوهادنة

 ١٩٨٥ بناء كنيسة رؤساء المالئكة في مقبرة صهيون

بناء قسم جديد في مطرانية الناصرة وتجديد باقي البنية 

 القديمة

١٩٨٥ 

 ١٩٨٥ تم شراء بناء ذو طابقين، إلعداده للمطرانية في إربد

تأسيس وبناء مدرسة من الروضة حتى الثانوية في بيت 

 ساحور

١٩٨٥ 

تجديد دير القديس أليشع النبي في أريحا، على نفقة 

  أنثيموس األرشمندريت

١٩٨٥ 
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 ١٩٨٥ وضع حجر األساس لكنيسة القديس نقوَلوس في العقبة

ميالد والدة اإلله في جبل وضع حجر األساس لكنيسة 

وكنيسة القديس المجيد العظيم في الشهداء  عّمان -التاج 

  عّمان -الالبس الظفر في الجبل الهاشمي  جيورجيوس

١٩٨٥ 

تجديد كنيسة ومريسيّة دير القديس خرالمبوس في 

 أورشليم

١٩٨٦ 

 ١٩٨٦ الشعانين بدء المسيرة من بيت فاجي الى اورشليم في أحد

 ١٩٨٦ بناء كنيسة القديس جوارجيوس في صافوط في عّمان

تجديد البنية ألوقاف البطريركية في أثينا على نفقة 

 الثقافة اليونانية وزارة

١٩٨٧ 

 ١٩٨٩ بناء كنيسة القديسين قسطنطين وهيالنة في كفر سميع

إعادة ممثلية البطريركية في موسكو، وبدء عملها في 

 روسيا

١٩٨٩ 

 ١٩٩٠ بناء كنيسة ميالد العذراء في كفرياسيف

تجديد بناء دير والدة اإلله، على نفقة الراهبة الرئيسة 

 نيمفوذورة

١٩٩١ 

تأسيس مدرسة من الروضة حتى الثانوية العامة في 

 مدينة الرملة

١٩٩١ 

تأسيس مدرسة من الروضة حتى الثانوية العامة في 

 طيرة رام هللا

١٩٩١ 

دير بن عبيد وبناء سور حول أرض الدير، ترميم في 

  اَلرشمندريت الرئيس إيروثيوس على نفقة

١٩٩٢ 

 ١٩٩٢ بناء كنيسة وقاعة في يافة الناصرة
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 ورجيوس في كفركنا من قِبَليتجديد كنيسة القديس ج

األرشمندريت ثيوفيلوس وكنيسة رؤساء المالئكة في يافا 

 األرشمندريت ذامسكينوس من قِبَل

١٩٩٤ 

 ١٩٩٤ تجديد كنيسة القديس نيقوَلوس في المجيدل

تجديد كنيسة القديس ثيوذورس وبيت الكاهن من قِبَل 

 برثلماوس األرشمندريت

١٩٩٤ 

إسترجاع الحقوق في سجن القديس يوحنا المعمدان في 

 على نفقة األرشمندريت يوستينوس سبسطية

١٩٩٦ 

بئر  بناء مريسيّة جديدة وبداية العمل لبناء كنيسة في

 على نفقة األرشمندريت يوستينوس يعقوب

١٩٩٦ 

 ١٩٩٦ تجديد دير مار سابا على نفقة األرشمندريت أفذوكيموس

 ١٩٩٦ بناء كنيسة اآلباء األجداد في خلدا في عّمان

أعمال الحفر والتنقيب في موقع الكنيسة القديمة لجلوس 

حيث جلست سيدتنا والدة  -قرب دير مار الياس  العذراء

من عناء السفر، وهي في طريقها  اإلله لتستريح

 لإلكتتاب في مدينة بيت لحم

١٩٩٦ 

 ١٩٩٧ بناء كنيسة البشارة ضمن مجّمع ضخم في رفيديا

 تأسيس وبناء مدرسة من الروضة حتى الثانوية في مأدبا

 على نفقة األرشمندريت إينوكينديوس

١٩٩٧ 

مولد القديس يوحنا المعمدان، في تجديد ورسم في دير 

 على نفقة الرئيسة ماريّا عين كارم

١٩٩٨ 

تجديد دير القديس أونوفريوس في سلوان، على نفقة 

 الرئيسة باييسيّا

١٩٩٨ 

 ١٩٩٨ تجديد كنيسة رقاد العذراء في عبود
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 ١٩٩٨ تجديد كنيسة العشرة برص في برقين

رام هللا،  بناء مكاتب وغرف للكهنة في دير التجلّي في

 األرشمندريت ميليتيوس على نفقة

١٩٩٨ 

بناء و تأسيس مدرسة من الروضة حتى الثانوية العامة 

 على نفقة المطران أليكسيوس في غّزة

١٩٩٨ 

تّم اإلنتهاء من بناء قسم جديد من البطريركية تشمل 

وقاعة كبيرة  -كنيسة صغيرة، باراكليسي  على:

المقدس، وقاعة إلستقبال  لإلستقبال، ومقر للمجمع

 تيموثيوس الضيوف، على نفقة الميتروبوليت

١٩٩٩ 

بناء قاعة، ووضع حجر األساس لكنيسة جديدة في 

 سخنين

١٩٩٩ 

 ١٩٩٩ وضع حجر األساس لبناء كنيسة جديدة في حيفا

ورجيوس في عكا، من قِبَل يتجديد كنيسة القديس ج

 السيد ذوروثيوس أسقف أبيال

١٩٩٩ 

اإلحتفاَلت باليوبيل الماسي للمسيحية، بإقامة بدأ 

األرثوذكسي العالمي السادس  المؤتمر الالهوتي

بالقداس اإللهي  والعشرون في الناصرة وإختتامه

بمشاركة ممثلين عن الكنائس األرثوذكسية الشقيقة 

  والذي صادف عيد البشارة

١٩٩٩ 

قدّاس إلهي للكنائس األرثوذكسية في كنيسة المهد في 

بمناسبة عيد الميالد المجيد ومشاركة عدد كبير  بيت لحم

من ممثلي الدول األرثوذكسيّة مثل اليونان، روسيا، 

 جورجيا، وروسيا البيضاء رومانيا، بلغاريا، أوكرانيا

 باإلضافة الى رئيس دولة فلسطين السيد ياسر عرفات

١٩٩٩ 
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         ١٩٩٩ تجديد كراسي الكنيسة على نفقة المطران فنذكتوس

 ٢٠٠٠ تدشين القاعة البطريركية الجديدة

تأسيس و بناء مدرسة من الروضة حتى الثانوية العامة 

 على نفقة المطران أليكسيوسفي غّزة، 

٢٠٠٠ 

مقابلة رسميّة بين قداسة البابا يوحنا بولس الثاني و غبطة 

ذيوذوروس األول في اورشليم، حيث تم  البطريرك

إجتماع كل رؤساء الكنائس المسيحية في دار 

دورة  البطريركية األرثوذكسية في اورشليم، وإقامة

 إحتفالية حول القبر المقدس.

٢٠٠٠ 

مؤتمر أرثوذكسي عالمي والذي صادف وقوعه في عيد 

حيث إختتم بالقداس اإللهي في كنيسة القيامة،  العنصرة،

رؤساء الكنائس األرثوذكسية الذين  شارك فيه جميعوقد 

 شاركوا في فعاليات المؤتمر

٢٠٠٠ 

 ٢٠٠٠ تشييد كنيسة القديس يوحنا السابق في نهر األردن

اَلنتهاء من الرسم اَليقوني لكنيسة القديس جورجيوس 

كبير الشهداء في بيت جاَل بمساهمة من المؤمنين ونفقة  

 اَلرششمندريت مثوذيوسورعاية رئيس الدير 

٢٠٠١ 

تجديد كنيسة القديس جوارجيوس في شعب على نفقة 

 فيلوثيوس اَلرشمندريت

٢٠٠٢ 

( للكنيسة احضرهم نيافة 2تركيب اجراس الكترونية )

المطران الكسيوس من اليونان تبرع من مؤششة اصدقاء 

 القبر المقدس

٢٠٠٢ 

 تشييد كنيسة القديسين قسطنطين و هيالنة في مرج

 عّمان –الحمام 

٢٠٠٣ 
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 ٢٠٠٤ ورجيوس في السلطيتجديد كنيسة القديس ج

 ٢٠٠٤ البدء في تجديد قسم المطبوعات في المكتبة المركزيّة

 ٢٠٠٤ تجديد المطبخ المركزي في اورشليم

ترميم داخل مبنى الكنيسة وتلبيس جدران الكنيسة حجر 

ماربل وتجديد الدرج الداخلي الواصل للجوقة والدرج 

 الخارجي النازل للكنيسة على نفقة المطرا الكسيوس

٢٠٠٤ 

ترميم واجهة مبنى دير القديس برفيريوس ووضع مزار 

 َليقونة القديس بتيرع من المؤمنين من اليونان

٢٠٠٤ 

 ٢٠٠٥ اإلنتهاء من تجديد قاعة البطريركية القديمة

اإلنتهاء من تجديد قاعة المخطوطات في دير أبينا 

 رئيس اساقفة حبل ثابور السيد ثيوفيلوس قِبَلإبراهيم من 

٢٠٠٥ 

 ٢٠٠٥ تجديد كنيسة دير القديس باسيليوس

تجديد بناء مطرانية عكا على نفقة األرشمندريت 

 فيلوثيوس

٢٠٠٥ 

 ٢٠٠٦ تجديد مريسيّة دير القديس يوحنا السابق في أورشليم

اإلنتهاء من بناء مريسيّة الفحيص، وبناء مكاتب في 

مع مرافق حيويّة أخرى على نفقة  األرضيالطابق 

 البطريركية

٢٠٠٦ 

 ٢٠٠٦ اإلنتهاء من تجديد ديوان البطريركية

 ٢٠٠٦ بدء وإنتهاء بناء مريسيّة الزرقاء ومدرستها

 ٢٠٠٦ ورجيوس في طولكرمبدء تجديد كنيسة القديس جي

 ٢٠٠٦ وضع حجر األساس لبناء مدرسة جديدة في بيت جاَل

 ٢٠٠٦ تجديد كنيسة القديس جوارجيوس والمريسيّةاإلنتهاء من 

  في الكرك على نفقة دير الروم العامر
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 ٢٠٠٦ بناء أسوار ألمالك دير الرعاة

ورجيوس وقاعتها، ومدرسة يتجديد كنيسة القديس ج

 األحد في إربد

٢٠٠٦ 

تجديد ايقونات هيكل الكنيسة ) اَليقونسطاس( باشراف 

وبتبرع من المؤمنين ابناء سيادة المطران الكسيوس 

الرعية والخارج. احضرت اَليقونات خصيصا من 

 اليونان

٢٠٠٦ 

 ٢٠٠٧ تدشين جناح جديد لمدرسة الزرقاء

 ٢٠٠٧ تدشين الجناح الجديد لمدرسة مأدبا

 ٢٠٠٧ تجديد كنيسة دير القديس ميخائيل في اورشليم

تجديدات وإصالحات وإضافة مجاَلت مساعدة في دير 

 من قِبَل األرشمندريت دوسيثيوس كفركنا

٢٠٠٧ 

اإلنتهاء من كنيستين جديدتين صغيرتين في دير القديس 

 سابا

٢٠٠٧ 

تشييد كنيسة القديس نكتاريوس في القصر المتروبوليتي 

 من قِبَل متروبوليت فيالدلفيا فينيذكتوس في عّمان

٢٠٠٧ 

 ٢٠٠٨ تجديد ديوان البطريركية

 ٢٠٠٨ القائمة على بئر يعقوب تدشين كنيسة القديسة فوتيني

ورجيوس في رام هللا وكذلك يتوسيع مدرسة القديس ج

واسعة في مدرسة القدّيس ديميتريوس في  تجديدات

 أورشليم

٢٠٠٨ 

 ٢٠٠٨ أعمال واسعة وعاّمة لتجديدات في فرن الدير المركزي

 ٢٠٠٨ تجديدات واسعة في دير وسطح دير القديس نيقوَلوس
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تجديدات قسم المخطوطات في مكتبة اإلنتهاء من 

 البطريركية

٢٠٠٨ 

أعمال تقوية جدران كنيسة ومريسيّة دير صيدنايا في 

 من قِبَل الراهبة سيرافيما أورشليم

٢٠٠٨ 

 ٢٠٠٨ تدشين كنيسة بشارة والدة اإلله في رافيديا

 ٢٠٠٩ تدشين األرشيف البطريركي

تّم بإحتفال مهيب، وتحت رعاية غبطة البطريرك 

كيريوس ثيوفيلوس الثالث، تطويب شهيد محبة كيريوس 

 فيلومينوس قدّيساً في كنيسة بئر يعقوب في نابلس المسيح

٢٠٠٩ 

المؤتمر السابق للمجمع األرثوذكسي العالمي الرابع في 

 سويسرا

٢٠٠٩ 

 ترميم مريسيّة كنيسة القديس جوارجيوس في حارة

 والتي هي بإشراف الراهبة آنا اليهود

٢٠٠٩ 

سقوط صخرة كبيرة في دير خوجافا، أدّت ألضرار 

الحال تّم إصالح العطب من قَِبل جسيمة، وفي 

 األرشمندريت خريسوستوموس

٢٠١٠ 

تجديد دير الصليب الكريم في قصر المطران في 

إشراف األرشمندريت إيالريون وعلى الناصرة، تحت 

 الورعيننفقة الحجاج 

٢٠١٠ 

رسم الكنيسة باَليقونات من الداخل باشراف سيادة 

المطران الكسيوس وابناء الرعية والخارج والذي 

 استغرق ستة سنوات

٢٠١٠ 
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ترميم وتجديد كنيسة اَلقديس جورجيوس المعروف 

ير بالمستشفى في البدة القديمة القدس من قبل رئيسة الد

 الراهبة بانسمني

٢٠١١ 

لكنيسة القديسين قسطنطين وهيالنة في ترميم عام 

ولغاية سنة  ٢٠١١حيث إبتدأ العمل بها سنة  البطريركية
٢٠١٢ 

٢٠١٢ 

 ٢٠١٢ تأسيس قسم جديد في مدارس الزرقاء، مادبا، الطيبة

 ٢٠١٢ بدء العمل لتأسيس مجّمع في الكرك في األردن

ملة لصفوف مدرسة اَلحد وذلك بتبرع من اصيانة ك

 نصيف عودةالسيد عيسى 

٢٠١٢ 

بناء قاعة متعددة اَلغراض لخدمة رعية الكنيسة وذلك 

على نفقة كل من سيادة المطران الكسيوس والسيد عيسى 

 ةء من الجمعية الخيرية اَلرثوذكسينصيف عودة وجز

 (IOCCالعالمية )

٢٠١٢ 

تجديد خارج كنيسة التجّلي في جبل ثابور، وترميم 

طن لذكرى  ١٥ووضع جرس كبير يزن  األيقونسطاس

ً  ١٥٠مرور  ( على فترة تدشين دير ٢٠١٢-١٨٦٢) عاما

 التجلّي في طور ثابور

٢٠١٣ 

 ٢٠١٣ ترميم كنيسة القديس جوارجيوس في الكرك

متر مربّع )طابو( في بلدة معلوَل، حيث  ٥١٠إعادة ملكية 

متراً  ٣٣٤الصعود اإللهي و القديس إيليا النبي، و  كنيسة

الشارع المؤدي الى الكنيسة، والتي سُّجلت  مربّعاً مساحة

 الروم األرثوذكس في أورشليم تحت إسم بطريركية

٢٠١٣ 
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اإلنتهاء من ترميم كنيسة القديس جوارجيوس في حارة 

 بدعم وتبرعات المؤمنين، وبإشراف الراهبة آنا اليهود

٢٠١٣ 

الجليل تمّ إصدار حّق الطابو بخصوص أرض البّصة في 

لكنيسة القديس جوارجيوس من األموال  األعلى

 ٢٠١٣\١١\١٩المتروكة 

٢٠١٣ 

ورجيوس في نصف جبيل من يترميم كنيسة القديس ج

 األرشمندريت يوستينوس قِبَل

٢٠١٤ 

مقابلة بين غبط البطريرك ثيوفيلوس الثالث والبطريرك 

  برثلماوس وقداسة البابا فرنسيس في أورشليم المسكوني

٢٠١٤ 

( تبرع من المؤمنين ابناء 7تركيب مكيفات عدد )

 الكنيسة 

٢٠١٤ 

قامت البطريركية بتصليح وصيانة  ٢٠١٤بعد حرب 

 سقف الكنيسة وترميم الدير

٢٠١٤ 

ترميم شامل لكنيسة وخورنية القديس جيورجيوس في 

من تبرعات الحجاج الورعين، وبإشراف  حّي اليهود

  رئيسة الدير الراهبة آنا

٢٠١٥ 

ترميم شامل لدير السيدة العذراء )دير البنات(، من 

الورعين، وبإشراف رئيسة الدير  تبرعات الحجاج

 الراهبة ميالني

٢٠١٥ 

المؤتمر السابق للمجمع األرثوذكسي العالمي الرابع 

 أقيم في سويسراالذي 

٢٠١٥ 

إعادة ترميم كنيسة القديس جيورجيوس في حارة اليهود، 

باأليقونات الروميّة، بدعم وتبرعات الكنيسة  وتزيين

 الراهبة آنا المؤمنين، وبإشراف

٢٠١٥ 
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دونم من قِبَل البطريركية في شطنا  2شراء قطعة أرض 

إلستعمالها كمركز تخييم ألبناء الطائفة في  في األردن

إشراف األرشمندريت إيالريون  شمال األردن تحت

 جبل ثابور وبتمويل من كنيسة التجلّي في

٢٠١٥ 

تزيين كنيسة القديس جيورجيوس في حارة اليهود 

الرومية وذلك بدعم وتبرعات المؤمنين، باأليقونات 

 وتحت إشراف الراهبة آنا

٢٠١٦ 

شراء ووضع أيقونسطاس و أيقونات روميّة خشبية 

كنيسة ميالد العذراء في كفر ياسيف بتكلفة  مزخرفة في

 ألف يورو ٣٠٠

٢٠١٦ 

جيورجيوس في أبو سنان، ووضع ترميم كنيسة القديس 

وأيقونات روميّة جديدة، وإفتتاح قاعة جديدة  أيقونسطاس

 واإلجتماعية للنشاطات الدينية

٢٠١٦ 

ترميم كنيسة القديس جيورجيوس في عيبلون، ورسم 

 باأليقونات الروميّة، وتجديد األيقونسطاس الكنيسة

٢٠١٦ 

 ٢٠١٦ إجتماع المجمع المقدّس الكبير في جزيرة كريت

منحت الحكومة األردنية الرشيدة قطعة أرض من 

الكنيسة في الكرك، إلقامة مقبرة وكنيسة  أراضي

 صغيرة بداخلها

٢٠١٦ 

ترميم كنيسة القديس جيورجيوس في طرعان، ووضع 

خشبي مزخرف، ورسم الكنيسة باأليقونات  أيقونسطاس

  الروميّة.

٢٠١٦ 
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ر ثقال في دي ترميم الكنيسة التاريخية الصغيرة للقديسة

الرئيسي، وتحت إشراف األرشمندريت  البطريركيّة

 المؤمنين السخيّة أليكسيوس وتبرعات

٢٠١٦ 

قام صاحب الغبطة  ٢٠١٦وفي عيد العنصرة لسنة 

من رؤساء األساقفة أعضاء المجمع  بمرافقة لفيف

المقدّس وعدد من ممثلي الكنائس، بالمشاركة في المجمع 

 جزيرة كريت. أقيم في األرثوذكسي الكبير الذي

٢٠١٦ 

قام صاحب الغبطة بدعوة  ٢٠١٦وفي شهر آب سنة 

المؤتمر الحادي عشر لمجلس كنائس الشرق  وإستضافة

في عّمان األردن، والذي ترأسه  األوسط الذي أقيم

 األرثوذكسية غبطته بإعتباره ممثال عن العائلة
 

٢٠١٦ 

وضع حجر اساس المركز اَلرثوذكسي في دبين غبطة 

البطريرك ثيوفيلوس الثالث وسمو اَلمير غازي بن 

  محمد المعظم والسيد عيسى

2017 

أيلول غربي  ٢٥أيلول شرقي الواقع  ١٢وفي يوم األحد 

قام صاحب الغبطة بتدشين كنيسة القديس  ٢٠١٦لسنة 

األسود بمشاركة غبطة  يوحنا فالديمير في الجبل

ألبانيا  أساقفة بطريرك الصرب السيد إيرينيوس، ورئيس

األرثوذكسية  السيد أناسطاسيوس، وممثلين عن الكنائس

 الشقيقة

٢٠١٦ 

 

 

 

اعمال صيانة لاليقونات المقدسة  للقديس جورجيوس في 

كنيسة القديس جورجيوس العابر البحار والدينونة في 

٢٠١٨ 
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البلدة القديمة القسد المعروف بالمستشفى من قبل رئيسة 

 الدير الراهبة بانسمني

ايقونوستاس خشبي جديد في في الكنيسة الصغير وضع 

لدخول السيدة العذراء الى الهيكل الموجودة في دير 

القديس جورجيوس في اللد وايضا افتتاح قاعة كبيرة 

لجميع النشاطات في نفس الدير على نفقة وتحت اشراف 

 رئيس الدير اَلرشمندرين نيقوذيموس

٢٠١٩ 

 2019 وافتتاح المكاتب الجديدةصيانة دار المطرانية في عمان 

اَلنتهاء من ترميم كامل لمبنى كنيسة القديس برفيريوس 

شفيع غزة على نفقة سيادة المطران الكسيوس وصندوق 

 القبر المقدس التابع لبطريركية الروم اَلرثوذكس 

 

بالقدس ومن السيد عيسى نصيف عودة والمهندس حسام 

 استغرق خمس سنواترفيق فرح وابناء الرعية والذي 

٢٠٢٠ 

اَلرثوذكسية  افتتاح المحطة التلفزيونية )المحطة

  (JOTV)اَلردنية 

2020 

0٢٠٢ افتتاح استوديو اذاعة الكنيسة  

تجديد الحمامات في مدرسة صهيون لبطريركية الروم 

اَلرثوذكس على نفقة وتحت اشراف مدير المدرسة 

 اَلرشمندريت مانثيوس

٢٠٢١ 

 ٢٠٢١ اَلكاديمية الرياضية في مدينة الكركافتتاح 

تكحيل الواجهة الخارجية لكنيسة القديس جورجيوس في 

 في عكا من قبل اَلرشمندريت فيلوثيوس

٢٠٢١ 
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تجديد واعادة دهان اَليقونسطاس كامال باشراف سيادة 

 المطران الكسيوس وعلى نفقته

٢٠٢١ 

اعادة تأهيل وتطوير روضة بطريركية الروم 

اَلرثوذكس المقدسية في عمان" روضة البطريرك 

 ذيوذروس اَلول 

٢٠٢١ 

افتتاح روضة بطريركية الروم اَلرثوذكس المقدسية في 

 عنجرة

٢٠٢١ 

 ٢٠٢١ ون لجان الكنائس في المجمع المقدس ناقرار قا

اقرار قانون اصول التقاضي واجراءته امام المحاكم 

 الكنيسة في المجمع المقدس 

٢٠٢١ 

اطلقت دار البطريركية في عمان منصة خدمة الجمهور 

اَللكترنية الخاصة بمعامالت حجوزات خدم الزواج 

 والمعمودية والخطوبة ومعامالت المحكمة الكنيسة

٢٠٢2 

اَلرثوذكس افتتاح روضة ومدرسة بطريركية الروم 

 المقدسية في الكرك

٢٠٢2 

روضة بطريركية الروم اَلرثوذكس المقدسية في افتتاح 

 الزرقاء وانهاء صيانة المدرسة

٢٠٢2 

عة مدرسة بطريركية الروم اَلرثوذكس المقدسية توس

 في الفحيص دولي 

٢٠٢2 

تأهيل مالعب مدارس بطريركية الروم اَلرثوذكس 

 مادبا ذكور، مادبا إناثالمقدسية في عمان، الفحيص، 

٢٠٢2 

 ٢٠٢2 في الفحيص أسية رتأهيل وتجديد مبنى الم

 ٢٠٢2 السلطفي  تأهيل وتجديد مبنى المرأسية

 ٢٠٢2 في العقبةتأهيل وتجديد مبنى المرأسية 
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 ٢٠٢2 ة القديس جيورجيوس اَلثرية في الفحيصترميم كنسي

 ٢٠٢2 السلطترميم وصيانة كنيسة رقاد السيدة العذراء في 

 ٢٠٢2 مزار القديس جيورجيوس في سوفترميم 

حلة اَلولى ) مرحلة العظم( لكنيسة اَلنتهاء من بناء المر

اَلقمار الثالث/المركز اَلرثوذكسي في دبين بمساحة 

  متر مربع 8000اجمالية 

٢٠٢2 

  

 

 سلمقدّ اأعياد أخوية القبر 
لذكرى القدّيس يعقوب : عيد العرش البطريركي إحياء تشرين األّول ٢٣

 أخي الربّ 
: عيد الدير المركزي إحياء لذكرى القديَسين قسطنطين أيّار ٢١

وهيالنة

  
 

 حتفاالت األرثوذكسيّة الكبرى الّتي تقام في كنيسة القيامةإ
 الكريم المحييالصليب  رفعأيلول عيد  ١٤

 كانون الثاني ٦ و  كانون الثاني ١
 آذار تعييداً إلسم صاحب الغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث ٢٢\٩

 األحد الثالث من الصوم   و   األحد األّول من الصوم

 يوم الجمعة العظيمة المقدّسة   و   أحد الشعانين
 يوم السبت العظيم المقدّس )سبت النور(

 أحد الفصح المجيد

 أحد الجديد )أحد توما(

 أحد العنصرة
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 أيار ظهور عالمة الصليب في السماء )إحتفال صغير( ٧
 

 إحتفاالت الالتين الّتي تقام في كنيسة القيامة
 في صالة المساء لْلحد األّول من الصوم

 في صالة المساء لْلحد الثاني من الصوم

 يوم الجمعة العظيمة    و    أحد الشعانين
 أيّار غربي ٧نيسان الموافق  ٢٤   و   أحد الفصح المجيد

 م الخميس الثاني بعد عيد العنصرةعيد الهبات: يقع في يو

 آيار غ. ١ ٦آيار ش.  الموافق في ٣في
من  اأسقفً ، فال يأتي وخالل أعياد الالتين التالية، إذا كانت في أيّام األحد

 :مساًء يوم السبت وصباًحا يوم األحد كالعادةالبطريركية إلى كنيسة القيامة 
 كانون األّول غربي ٢٥كانون األّول شرقي الموافق  ١٢في عيد الميالد   أ(

 شباط غربي 2كانون الثاني شرقي الموافق  ٢٠في عيد دخول السيّد  ب(

 أيّار غربي ٧نيسان شرقي الموافق  ٢٤في عيد ظهور عالمة الصليب الكريم  ج(
 

 إحتفاالت األرمن الّتي تقام في كنيسة القيامة
 األّول من الصوم )ذكرى التجلّي(األحد 

 أحد الشعانين  و  األحد الرابع من الصوم )ذكرى مثل الديان(
 أحد الفصح المجيد  و  يوم السبت العظيم )سبت النور(

 أحد حامالت الطيب

 ختان المخلّص –كانون الثاني غربي  ٢٦كانون الثاني شرقي الموافق  ١٣

 تشرين األّول غربي ٩أيلول شرقي الموافق  ٢٦األحد
 تشرين الثاني غربي ٦تشرين األول شرقي الموافق  ٢٤األحد 

 

 المجدليات الّتي تقام في كنيسة القيامة
 آذار: ذكرى إستقالل اليونان ٢٥\١٢
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 تشرين األّول: ذكرى تعييد "َكالّ" التاريخية.  ٢٨\١٥

تشرين الثاني: ذكرى تنصيب صاحب الغبطة أبينا وبطريركنا  ٢٢\٩

 كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث
 

 

 

 

 

 

 ليتورجيكون
  .َوْليَكُْن كُلُّ َشْيٍء بِِليَاقٍَة َوبَِحَسِب تَْرتِيبٍ 

 (٤٠\١٤)رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 
 

 

 ٢٠٢3الفصح المجيد عام 
 ١5 اإلنديقتي

 26 الشمسدوائر 

 6 دوائر القمر

 ٩ قاعدة القمر

األيام لتناول اللّحوم خالل 

 السنة

52 

 شباط غربي 13شباط شرقي الموافق 31 إبتداء التريوذيون
 آذار غربي 27شباط شرقي الموافق  14 أحد مرفع اللحم

 آذار غربي7  آذار شرقي الموافق  ٢2 بدء الصوم الكبير

 خميس القانون الكبير عيد بشارة والدة اإلله

 آذار غربي ٢٥آذار شرقي الموافق  ١٢ الفصح الناموسي
 نيسان غربي ٤آذار شرقي الموافق  ٢٢ الفصح الاّلتيني
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 أيّار غربي ٢نيسان شرقي الموافق  ١٩ الفصح المجيد المقدس

 حزيران غربي ١٠أيّار شرقي الموافق  ٢٨ عيد الصعود

 حزيران غربي ٢٠حزيران شرقي الموافق  ٧ عيد العنصرة
حزيران  ٢٧حزيران شرقي الموافق  ١٤ أحد جميع القدّيسين

 غربي
  ١٤أيّامه  صوم الرسل القدّيسين

عيد هامتا الرسل بطرس 
 وبولس

      حزيران شرقي الموافق ٢٩يوم اإلثنين 
 تموز غربي ١٢

كانون األّول شرقي الموافق  ٢٤ الخميسيوم  برامون عيد الميالد

 كانون الثاني غربي ٦
 نيسان غربي ٢٤نيسان شرقي الموافق  ١١ ٢٠٢٢الفصح المجيد عام 

شباط  ١٣الموافق كانون الثاني شرقي  ٣١   ٢٠٢٢بدء التريوذيون 

 غربي
 

 

 

 ٢٠٢3كانون الثاني 
 ش غ يوم ساعة ١٤ساعات والليل له  ١٠: النهار له ٣١ أيّامه

  عيد ختانة ربّنا يسوع المسيح بالجسد 

 رئيس أساقفة قيصرية القّديس باسيليوس الكبير

 ١ ١٤ الخميس

 ٢ ١٥ الجمعة أبينا الجليل في القدّيِسين سيلفستروس أسقف رومية

  سبت قبل عيد الظهور

 القدّيَسين النبي مالخي وغورديوس الشهيد

 ٣ ١٦ السبت

 أحد قبل عيد الظهور  

 والقديس ثيوكتيستُس  للقدّيِسين الرسل السبعينجامع 

 ٤ ١٧ األحد
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القدّيَسين الشهيدَْين ثيوبمبتوس  - بارامون عيد الظهور

 والقديسة سينكليتيكي الباّرة  وثيوناس

 ٥ ١٨ اإلثنين

 ٦ ١٩ الثالثاء عيد الظهور اإللهي 

عيد جامع للنبي الكريم السابق المجيد يوحنّا  †

 المعمدان

 ٧ ٢٠ اَلربعاء

 عيد جامع للقّديَسين جيورجيوس ويوحنّا الخوزيفي †

 والقدّيسة الباّرة دومنيكا
 ٨ ٢١ الخميس

الشهيد وافستراتيوس الباّر القدّيَسين بوليفكتوس 

 والقديسين األبرار في الشهداء من دير الخوجيف

 ٩ ٢٢ الجمعة

القدّيَسين غريغوريوس أسقف  - سبت بعد عيد الظهور

 نيصص وذوميتيانوس أسقف ميليتيني

 ١٠ ٢٣ السبت

  أحد بعد عيد الظهور 

 القّديس الباّر ثيوذوسيوس رئيس األديار 

 ١١ ٢٤ األحد

 ١٢ ٢٥ اإلثنين والقدّيس الشهيد ميرتيوس القدّيسة الشهيدة تتيانا

 ١٣ ٢٦ الثالثاء القدّيسين إرميلوس وستراتونيكوس وماكسيموس

القدّيِسين األبرار المقتولين  - وداع عيد الظهور اإللهي

 في طور سيناء ورايثو والقديسة نينة

 ١٤ ٢٧ اَلربعاء

القدّيَسين الباّر بولس الصعيدي الناسك األّول والبّار 

 يوحنّا الكوخي

 ١٥ ٢٨ الخميس

 ١٦ ٢٩ الجمعة السجود لسلسلة القّديس بطرس الرسول المكّرمة †

 ١٧ ٣٠ السبت القّديس الباّر انطونيوس الكبير أبو الرهبان †

  شفاء البرص –الثاني عشر أحد لوقا  
 لقدّيَسين أثناسيوس وكيرلس بطاركة اَلسكندريةا

 ١٨ ٣١ األحد
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القدّيَسين مكاريوس الباّر المصري ومرقس أسقف 

 أفسس

 ١٩ ١ اإلثنين

 ٢٠ ٢ الثالثاء القّديس الباّر أفثيميوس الكبير †

 ٢١ ٣ اَلربعاء الشهيدالقدّيَسين مكسيموس الباّر المعترف ونيوفيطوس 

وأنستاسيوس الشهيد  القّديَسين تيموثاوس الرسول †

 الفارسي

 ٢٢ ٤ الخميس

القدّيَسين كليمس الشهيد في الكهنة أسقف أنقرة ورفيقه 

 أغاثنجلوس

 ٢٣ ٥ الجمعة

وبابيال وأغابيوس  الروميّةالقدّيسين كسيني الباّرة 

 وتيموثاوس الشهداء

 ٢٤ ٦ السبت

  أحد زّكا العّشار -أحد لوقا الخامس عشر 

 أبينا الجليل في القدّيسين غريغوريوس الالهوتي

 ٢٥ ٧ األحد

ماريا وأوَلدهما يوحنّا  القدّيس كسينوفون ورفقته

 األبرار وأركاذيوس

 ٢٦ ٨ اإلثنين

نقل رفات أبينا الجليل في القّديسين يوحنّا الذهبي  †

 الفم إلى القسطنطينية

 ٢٧ ٩ الثالثاء

القدّيَسين أفرام الباّر السرياني وبالذيوس أسقف 

 إيلينوبوليس

 ٢٨ ١٠ اَلربعاء

نقل رفات القدّيس الشهيد في الكهنة أغناطيوس المتوشح 

 باهلل

 ٢٩ ١١ الخميس

باسيليوس الكبير عيد جامع آلبائنا القّديسين  †

 غريغوريوس الاّلهوتي ويوحنّا الذهبي الفمو

 ٣٠ ١٢ الجمعة
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كيرس  القدّيَسين الصانعي العجائب والعادما الفّضة

 ويوحنّا

 ١٣ السبت

 

٣١ 

 

 

 ٢٠٢3 كانون الثاني

 اإليوثينا اللّحن اإلنجيل الرسالة 

 أحد قبل الظهور اإللهي: ٤

 ٨-٥: ٤ تيموثاوسالثانية إلى 

 أحد قبل الظهور اإللهي:

 ٨-١: ١مرقس 

 العاشر السابع

 للقديس ثيوذوسيوس: ١١

 ١٦-١٣:٧إلى العبرانيّين 

 أحد بعد الظهور اإللهي:

 ١٧-١٢: ٤متى 

الحادي  الثامن

 عشر

 للقديس أثناسيوس: ١٨

 ١٦-٧\١٣إلى العبرانيّين 

 أحد لوقا الثاني عشر شفاء

: ١٧ لوقا عشرة برص:

١٩-١٢ 

 األّول األّول

 للقديس غريغوريوس: ٢٥

: ٨و ٢٨-٢٦: ٧العبرانيّين 

٢-١ 

أحد لوقا الخامس عشر )زّكا 

 ١٠-١\١٩العّشار(: لوقا 

 الثاني الثاني

 

 

 

 

 ٢٠٢3شباط 
 ش غ يوم ساعة ١٣ساعة والليل له  ١١: النهار له ٢٨أيّامه 

  يس القدّ   أحد المرأة الكنعانية -أحد متّى السابع عشر

 الشهيد تريفن

 ١ ١٤ األحد

  عيد دخول ربّنا وإلهنا ومخلّصنا يسوع المسيح إلى

 الهيكل

 ٢ ١٥ اإلثنين

 ٣ ١٦ الثالثاء وحنّة النبيّةالقّديَسين سمعان الصّديق القابل اإلله  †
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الشهيد في القدّيَسين إيسيدوروس الباّر وافراميوس 

 الكهنة

 ٤ ١٧ اَلربعاء

القدّيَسين أغاثي الشهيدة وبوليفاكتوس بطريرك 

 القسطنطينية

 ٥ ١٨ الخميس

 القّديَسين فوتيوس المعترف بطريرك القسطنطينية †
 وفوكُلوس الشهيد في الكهنة

 ٦ ١٩ الجمعة

القدّيَسين برثينيوس أسقف لمبساكة ولوقا الباّر ناسك 

 جبل ستيريون

 ٧ ٢٠ السبت

  أحد الفريسي والعّشار -أحد لوقا السادس عشر - 

 القّديَسين ثيودوروس قائد الجيش

 ٨ ٢١ األحد

 ٩ ٢٢ اإلثنين القدّيِسين نيقيفوروس وماركلُّس وبنكراتيوس الشهداء

 ١٠ ٢٣ الثالثاء القّديس الشهيد في الكهنة خرالمبوس †

السبسطّي القدّيَسين فالسيوس الشهيد في الكهنة 

 الباّرة الملكةوثيودورة 

 ١١ ٢٤ اَلربعاء

 ١٢ ٢٥ الخميس أبينا الجليل في القدّيِسين مالتيوس رئيس أساقفة أنطاكية

أكيال وبريسكال الرسوَلن و مارتينيانوس القدّيسان

 الشهيدان

 ١٣ ٢٦ الجمعة

 ١٤ ٢٧ السبت القدّيَسين أفكسنديوس الباّر ومارون الناسك

  أحد اإلبن الشاطر -أحد لوقا السابع عشر  

 القدّيس أونسيموس الرسول

 ١٥ ٢٨ األحد

القدّيَسين بمفيلس الشهيد وفالفيانوس بطريرك 

 القسطنطينية المعترف

 ١٦ ١ اإلثنين
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 القّديس ثيودوروس العظيم في الشهداء التيروني †

 والقدّيَسين ماركيانوس وبُلخيريّا

 ١٧ ٢ الثالثاء

الجليل في القدّيِسين َلون أسقف رومية والبار أبينا 

 أغابيتوس السينائي

 ١٨ ٣ اَلربعاء

 ١٩ ٤ الخميس القدّيَسين أرخيبوس الرسول وفيلوثاي الباّرة األثينية

 ٢٠ ٥ الجمعة القدّيَسين َلون أسقف قطاني وبيصاريون البارّ 

القدّيِسين زخريا بطريرك أورشليم  - سبت األموات †

 تيموثاوس البارّ و وإفستاثيوس أسقف أنطاكية

 ٢١ ٦ السبت

 أحد مرفع اللّحم  
ين ثالسيوس وليمناوس  القدّيَسين البارَّ

 ٢٢ ٧ األحد

 ٢٣ ٨ اإلثنين القدّيس الشهيد في الكهنة بوليكاربوس أسقف أزمير

الوجود األول والثاني لهامة النبّي والسابق المجيد  †

 المعمدانيوحنّا 

 ٢٤ ٩ الثالثاء

 ٢٥ ١٠ اَلربعاء القدّيس تاراسيوس المعترف رئيس أساقفة القسطنطينية

أبينا الجليل في القّديِسين بورفيريوس أسقف غزة  †

 والقدّيسة فوتيني الشهيدة السامرية

 ٢٦ ١١ الخميس

 ٢٧ ١٢ الجمعة وافرام الكاتوناكيوتّي بروكوبيوس الباّر  ينالقدّيسَ 

 ٢٨ ١٣ السبت القدّيس باسيليوس المعترف

 

 ٢٠٢3 شباط
 اإليوثينا اللّحن اإلنجيل الرسالة 

األسبوع الثاني والثالثون  ١

 )للقديس تريفون(:

 ٣٩-٢٨: ٨إلى رومية 

أحد متى السابع عشر 

: ١٥)إمرأة الحنانية(: متى 

٢٨-٢١ 

 الثالث الثالث



60 

 

 -األسبوع الثالث والثالثون ٨

أحد الفريسي والعّشار: 

: ٣الثانية إلى تيموثاوس 

١٥-١٠ 

 -أحد لوقا السادس عشر 

 أحد الفريسي والعّشار:

 ١٤-١٠: ١٨لوقا 

 الرابع الرابع

 -األسبوع الرابع والثالثون  ١٥

أحد اإلبن الشاطر: األولى 

 ٢٠-١٢: ٦إلى كورنثوس 

أحد  -أحد لوقا السابع عشر 

: ١٥اإلبن الشاطر: لوقا 

٣٢-١١ 

 الخامس الخامس

أحد مرفع اللّحم: األولى إلى  ٢٢

: ٩و ١٣-٨: ٨كورنثوس 

٢-١ 

: ٢٥أحد مرفع اللّحم: متى 

٤٦-٣١ 

 السادس السادس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢٠٢3آذار 

 ش غ يوم ساعة ١٢ساعة والليل له  ١٢: النهار له ٣١أيّامه 

 أحد مرفع الجبن  

 القدّيسة إفدوكيّا الشهيدة التي من السامريّين

 ١ ١٤ األحد

 القدّيَسين إيسيخيوس الشهيد - بدء الصوم األربعيني †

 وكوينتوس الصانع العجائب

 ٢ ١٥ اإلثنين
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س القدّيسين الشهداء ثيوذوريتُس وكالونيكُس وإفتروبيو

 وباسيليكوس

 ٣ ١٦ الثالثاء

 ٤ ١٧ اَلربعاء القّديس الباّر جراسيموس األردنّي †

 ٥ ١٨ الخميس القدّيَسين قونن الشهيد الباّر ومرقس الباّر الناسك

  المديحة األولى †
 القدّيسون شهداء عمورية اإلثنان واألربعون

 ٦ ١٩ الجمعة

أبائنا الجليليين في  -أعجوبة القّديس ثيوذورس  †

 القدّيسين أفرام وباسيليوس وإيثيريوس وإيلبيذيوس

 ٧ ٢٠ السبت

  القدّيَسين   أحد األرثوذكسية -األحد األّول من الصوم

 ثيوفيلكتوس النيقوميذي وإيرُمس الرسول

 ٨ ٢١ األحد

 غبطة أبينا  شفيع شهداء سبسطية األربعون )عيد

 وبطريركنا كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث(

 ٩ ٢٢ اإلثنين

 ١٠ ٢٣ الثالثاء س الكورنثي ورفاقهوالقدّيس الشهيد كدرات

أبينا الجليل في القّديِسين صفرونيوس بطريرك  †

 أورشليم

 ١١ ٢٤ اَلربعاء

وغريغوريوس بابا روما  القدّيسين ثيوفانس المعترف

 وسمعان الالهوتي الجديد

 ١٢ ٢٥ الخميس

  المديحة الثّانية †
 نقل رفات القدّيس نيكيفوروس بطريرك القسطنطينية

 ١٣ ٢٦ الجمعة

  القّديس الباّر بنديكتوس )وفي هذا اليوم سيحتفل

 (شفيعهغبطته أبينا وبطريركنا عيد 

 ١٤ ٢٧ السبت

  القّديس غريغوريوس  - الصوماألحد الثّاني من

 القدّيس أغابيوس ورفقته - باالماس

 ١٥ ٢٨ األحد
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ويوليانوس الكيلكي  القدّيِسين سابينوس المصري

 وخريستوذولوس العجائبي البارّ 

 ١٦ ٢٩ اإلثنين

 ١٧ ٣٠ الثالثاء القدّيس الباّر ألكسيوس رجل هللا

 ١٨ ٣١ اَلربعاء أبينا الجليل في القّديِسين كيرلس بطريرك أورشليم †

 ١٩ ١ الخميس القدّيسون الشهداء خريسنثوس وداريا والذين معهما

  المديحة الثّالثة †

 األبرار المستشهدون في دير القّديس سابا

 ٢٠ ٢ الجمعة

 ٢١ ٣ السبت  القدّيَسين يعقوب المعترف وتوما بطريرك القسطنطينية

  السجود للصليب الكريم -األحد الثّالث من الصوم 
 القدّيس الشهيد في الكهنة باسيليوس أنقره

 ٢٢ ٤ األحد

 ٢٣ ٥ اإلثنين القدّيس الشهيد في الكهنة نيكُون ورفقته

القدّيس أرتامونُس أسقف  - تقدمة عيد البشارة †

 سلوقية

 ٢٤ ٦ الثالثاء

  والدة اإلله الفائقة القداسة سيّدتنا عيد بشارة

 مريم الدائمة البتوليّة

 ٢٥ ٧ اَلربعاء

 ٢٦ ٨ الخميس عيد جامع لرئيس المالئكة جبرائيل †

 المديحة الّرابعة  †

 القدّيسة الشهيدة مطرونا التسالونيكية

 ٢٧ ٩ الجمعة

 ٢٨ ١٠ السبت القدّيَسين هيالريون الباّر الجديد وهيروذيوس الرسول

  القّديس يوحنّا السلّمي -األحد الرابع من الصوم  
 القدّيسون الشهداء مرقص وكيرلّلس والذين معهما

 ٢٩  األحد

 ٣٠  اإلثنين القّديس الباّر يوحنّا السينائي الملقب بالسلّمي

    الثالثاء الشهيد في الكهنة هيباتيوس العجائبي، أسقف غنغرة
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 ٢٠٢3 آذار
 اإليوثينا اللّحن اإلنجيل الرسالة 

 أحد مرفع الجبن: إلى رومية ١

 ٤-١: ١٤و ١٤-١١: ١٣

 أحد مرفع الجبن:

 ٢١-١٤: ٦متى 

 السابع السابع

أحد  -أحد األّول من الصوم  ٨

األرثوذكسية: إلى العبرانيّين 

 ٤٠-٣٢و ٢٦-١٤: ١١

أحد  –أحد األّول من الصوم 

 األرثوذكسية:

 ٥٢-٤٤: ١يوحنّا 

 الثامن الثامن

 –أحد الثاني من الصوم  ١٥

القديس غريغوريوس 

: ١بالماس: إلى العبرانيّين 

 ٣-١: ٢و ١٤-١٠

 –أحد الثاني من الصوم 

القديس غريغوريوس 

 ١٢-١: ٢بالماس:  مرقس 

 التاسع األّول

أحد  –أحد الثالث من الصوم  ٢٢

السجود للصليب الكريم 

-١٤: ٤ المحيي:  العبرانيّين

 ٦-١: ٥و ١٦

أحد  –أحد الثالث من الصوم 

السجود للصليب الكريم 

 ٣٨-٣٤: ٨المحيي: مرقس 

 ١: ٩و

 العاشر الثاني

 –أحد الرابع من الصوم  ٢٩

القديس يوحنّا السلمي: إلى 

 ٢٠-١٣: ٦العبرانيّين 

 –أحد الرابع من الصوم 

القديس يوحنّا السلمي: 

 ٣١-١٧: ٩مرقس 

الحادي  الثالث

 عشر

 

 

 

 ٢٠٢3نيسان 

 ش غ يوم ساعة ١١ساعة والليل له  ١٣: النهار له ٣٠أيّامه 

 ١ ١٤ اَلربعاء مريم المصرية أّمنا الباّرة في القّديسات †

 خميس القانون الكبير  †

 القدّيس الباّر تيطس العجائبي

 ٢ ١٥ الخميس

 ٣ ١٦ الجمعة القدّيس الباّر نقيتا المعترف - المديحة الخامسة †
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  الذي ال يُجلَس فيه )األكاثيستوس(سبت للمديح  †

 القدّيس البار جيورجيوس الّذي في جبل المالون

 ٤ ١٧ السبت

  القّديسة مريم المصرية -األحد الخامس من الصوم  
 القدّيِسين كالفذيوس وذيودورس وسيرابيون

 ٥ ١٨ األحد

القدّيِسين إفتيخيوس بطريرك القسطنطينية  والشهداء 

 والعشرونالفرس المائة 

 ٦ ١٩ اإلثنين

القدّيِسين كاليوبيوس الشهيد وجيورجيوس الميتيلينّي 

 وسابا الباّر الخوزيفي الذي في كاليمنوس

 ٧ ٢٠ الثالثاء

 ٨ ٢١ اَلربعاء القدّيِسين أغافوس وروفوس وأسينكريتوس الرسل

 ٩ ٢٢ الخميس القدّيس أفبسيخيوس الشهيد القيصري

وبومبيوس ومكسيموس ورفقتهم القدّيِسين ترانتيوس 

 الشهداء وغريغوريوس الخامس بطريرك القسطنطينية

 ١٠ ٢٣ الجمعة

 ١١ ٢٤ السبت القدّيس أنتيباس األسقف الشهيد - سبت العازر †

  أحد الشعانين  -األحد الّسادس من الصوم 

 عيد دخول ربّنا يسوع المسيح إلى أورشليم

 ١٢ ٢٥ األحد

 يوم اإلثنين العظيم المقّدس 

 تذكار يوسف المغبوط الكلّي الحسن

 ١٣ ٢٦ اإلثنين

  يوم الثالثاء العظيم المقّدس 

 تذكار َمثَل العشر عذارى

 ١٤ ٢٧ الثالثاء

  يوم األربعاء العظيم المقّدس 

 تذكار المرأة الزانية التي دهنت الرّب بالطيب

 ١٥ ٢٨ اَلربعاء

  ١٦ ٢٩ الخميس يوم الخميس العظيم المقّدس 
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تذكار الغسل الشريف والعشاء السّري والصالة 

 الباهرة وتسليم ربّنا

  تذكار آالم ربّنا وإلهنا  -يوم الجمعة العظيم المقّدس

 ومخلّصنا يسوع المسيح المقّدسة الخالصية

 ١٧ ٣٠ الجمعة

  الجسد تذكار لدفن  -يوم السبت العظيم المقّدس

 اإللهي وانحدار مخلّصنا يسوع المسيح إلى الجحيم

 ١٨ ١ السبت

  أحد الفصح 

 عيد قيامة ربّنا وإلهنا ومخلّصنا يسوع المسيح 

 ١٩ ٢ األحد

القّديَسين زّكا الرسول أسقف  - إثنين التجديدات †

 وثيوذوروس األشعري قيصرية

 ٢٠ ٣ اإلثنين

  ثالثاء التجديدات
 ورفقته وأنسطاسيوس السينائيالقدّيسين يناير 

 ٢١ ٤ الثالثاء

  أربعاء التجديدات
 القدّيَسين نثنائيل الرسول وثيوذوروس السيقي

 ٢٢ ٥ اَلربعاء

القّديس العظيم في الشهداء  -خميس التجديدات  †

 جيورجيوس الالبس الظفر

 ٢٣ ٦ الخميس

القدّيسة  - والدة اإلله ينبوع الحياة -جمعة التجديدات  †

 أليصابات العجائبية

 ٢٤ ٧ الجمعة

 ٢٥ ٨ السبت القّديس الرسول ُمرقس اإلنجيلي -سبت التجديدات  †

  أحد توما الرسول -األحد الجديد  
 القديس باسيليوس الشهيد في الكهنة أسقف أماسية

 ٢٦ ٩ األحد

 ٢٧ ١٠ اإلثنين القّديس سمعان أسقف أورشليم نسيب الربّ  †

 ٢٨ ١١ الثالثاء القدّيسون التسعة شهداء كيزيكوس وِمْمنون العجائبي
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 ٢٩ ١٢ اَلربعاء القدّيسان ياسون وسوسيباتُرس الرسوَلن

 ٣٠ ١٣ الخميس القّديس يعقوب الرسول بن زبدى †

 

 ٢٠٢3 نيسان
 اإليوثينا اللّحن اإلنجيل الرسالة 

 –أحد الخامس من الصوم  ٥

 القديسة مريم المصرية:

 ١٤-١١: ٩إلى العبرانيّين 

 –أحد الخامس من الصوم 

 القديسة مريم المصرية:

 ٤٥-٣٢: ١٠مرقس 

 األّول الرابع

 أحد الشعانين: ١٢

 ٩-٤: ٤إلى فيلبي 

 أحد الشعانين:

 ١٨-١: ١٢يوحنّا 

--- --- 

 أحد الفصح: ١٩

 ٨-١: ١أعمال الرسل 

 أحد الفصح:

 ١٧-١: ١يوحنّا 

--- --- 

 أحد الجديد: –أحد توما  ٢٦

 ٢٠-١٢: ٥أعمال الرسل 

 أحد الجديد: –أحد توما 

 ٣١-١٩: ٢٠يوحنّا 

 األّول األّول

 

 

 

 

 

 

 

 ٢٠٢3أيّار 
 ش غ يوم ساعات ١٠ساعة والليل له  ١٤: النهار له ٣١أيّامه 

 ١ ١٤ الجمعة القدّيس إرميا النبي

 ٢ ١٥ السبت تذكار نقل رفات القدّيس أثناسيوس الكبير

  أحد حامالت الطيب والقّديَسين يوسف الرامي

 ينالشهيدَ تموثاوس ومافرة  القدّيَسينو ونيقوذيموس

 ٣ ١٦ األحد
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 ٤ ١٧ اإلثنين القدّيسة بيالجية الشهيدة

 ٥ ١٨ الثالثاء القّديسة إيريني العظيمة في الشهيدات †

 ٦ ١٩ اَلربعاء القدّيَسين أيّوب الصدّيق وسيرافيم ليفاذيياس

 ٧ ٢٠ الخميس تذكار ظهور عالمة الصليب في سماء أورشليم †

القّديَسين يوحنّا الرسول اإلنجيلي وأرسانيوس  †

 الكبير البارّ 

 ٨ ٢١ الجمعة

 ٩ ٢٢ السبت القدّيَسين الّنبي أشعياء وخريستوفورس الشهيد

  ١٠ ٢٣ األحد القّديس الرسول سمعان الغيور  -أحد المخلع 

المعادلَين الرسل كيرللس ومثوديوس والقديس القدّيَسين 

 موكيوس الشهيد

 ١١ ٢٤ اإلثنين

القدّيَسين أبيفانيوس أسقف قبرص وجرمانوس بطريرك 

 القسطنطينية

 ١٢ ٢٥ الثالثاء

  يوم األربعاء نصف الخمسين †

 القدّيسة غليكارية الشهيدة

 ١٣ ٢٦ اَلربعاء

بطريرك القدّيسين إيسيدوروس خيوسّي وليونتيوس 

 أورشليم وثيرابون أسقف قبرص

 ١٤ ٢٧ الخميس

القدّيَسين باخوميوس الكبير وأخيليوس العجائبي رئيس 

 أساقفة َلريسا

 ١٥ ٢٨ الجمعة

القدّيس ثيوذوروس المتقدِّس والقدّيسون الشهداء في دير 

 مار سابا

 ١٦ ٢٩ السبت

 أحد السامرية  

 القدّيَسين الرسولَين أندرونيكوس ويونيا

 ١٧ ٣٠ األحد
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القدّيسين الشهداء بطرس وذيونيسيوس وخريستيني 

 ورفقتهم

 ١٨ ٣١ اإلثنين

القدّيس باتريكيوس الشهيد في رؤساء الكهنة أسقف 

 بروسا

 ١٩ ١ الثالثاء

القدّيس ثالَلوس الشهيد العجائبي وتذكار نقل رفات 

 القدّيس نقوَلوس العجائبي أسقف ميرة ليكية

 ٢٠ ٢ اَلربعاء

 ٢١ ٣ الخميس القّديسان قسطنطين وهيالنة المعادال الرسل †

 ٢٢ ٤ الجمعة القدّيس فاسيليسكوس الشهيد

القدّيَسين ميخائيل المعترف أسقف سيناذه ومريم الحاملة 

 الطيب زوجة كالوبا

 ٢٣ ٥ السبت

 أحد األعمى  
 القدّيس الباّر سمعان العمودي الذي من الجبل العجيب

 ٢٤ ٦ األحد

تذكار وجود هامة السابق المجيد النبي الكريم يوحنّا  †

 المعمدان للمرة الثالثة

 ٢٥ ٧ اإلثنين

القدّيَسين الرسولَين كاربوس وألفيوس من الرسل 

 السبعين

 ٢٦ ٨ الثالثاء

  وداع عيد الفصح المجيد †

 القدّيَسين هيالذيوس الشهيد في الكهنة ويوحنّا الروسي

 ٢٧ ٩ اَلربعاء

 ٢٨ ١٠ الخميس عيد صعود ربّنا وإلهنا ومخلّصنا يسوع المسيح 

 ٢٩ ١١ الجمعة القدّيسة ثيودوسيا البتول في الشهيدات

 ٣٠ ١٢ السبت القدّيس اسحق الباّر رئيس دير الدلماتُن

  أحد أبائنا القديسين الثالثمائة والثمانية عشر

 المتوّشحين باهلل المجتمعين في نيقية

 ٣١ ١٣ األحد
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 ٢٠٢3 أيّار
 اإليوثينا اللّحن اإلنجيل الرسالة 

 أحد حامالت الطيب: ٣

 ٧-١: ٦أعمال الرسل 

أحد حامالت الطيب: مرقس 

 ٨-١: ١٦و ٤٧-٤٣: ١٥

 الرابع الثاني

 أحد المخلع: ١٠

 ٤٢-٣٢: ٩أعمال الرسل 

 أحد المخلع:

 ١٥-١: ٥يوحنّا 

 الخامس الثالث

 أحد السامرية: ١٧

 ٣٠-١٩: ١١أعمال الرسل 

 أحد السامرية:

 ٤٢-٥: ٤يوحنّا 

 السابع الرابع

 أحد األعمى: ٢٤

 ٣٤-١٦: ١٦أعمال الرسل 

 أحد األعمى:

 ٣٨-١: ٩يوحنّا 

 الثامن الخامس

 أحد األباء: أعمال الرسل ٣١

 ٣٦-٢٨و ١٨-١٦: ٢٠

 أحد األباء:

 ١٣-١: ١٧يوحنّا 

 العاشر السادس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢٠٢3حزيران 
 ش غ  ساعات ٩ساعة والليل له  ١٥: النهار له ٣٠أيّامه 

 ١ ١٤ اإلثنين القدّيس يوستينوس الفيلسوف الشهيد

أبينا الجليل في القدّيِسين نيكيفوروس المعترف بطريرك 

 القسطنطينية

 ٢ ١٥ الثالثاء

 ٣ ١٦ اَلربعاء القدّيَسين الشهيدَين لوكيليانوس وبافال
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أساقفة القسطنطينية ومرتا القدّيِسين ميتروفانس رئيس 

 ومريم أختا لعازر

 ٤ ١٧ الخميس

  وداع عيد الصعود
 القدّيس الشهيد في الكهنة دوروثاوس أسقف صور

 ٥ ١٨ الجمعة

  سبت األموات †
 القدّيس البار هيالريون رئيس دير الدلماتون

 ٦ ١٩ السبت

  عيد الخمسين المقّدس -أحد العنصرة  
 أسقف أنقرة القديس الشهيد ثيودوتوس

 ٧ ٢٠ األحد

 إثنين العنصرة  †

 عيد للروح الكلي قدسهُ، اإلله أحد الثالوث

 ٨ ٢١ اإلثنين

 ٩ ٢٢ الثالثاء القدّيس كيرلّس بطريرك اإلسكندرية -ثالثاء العنصرة 

القدّيسين ألكسندروس وأنطونينا  - أربعاء العنصرة

 الشهيدَين وبانسيمني الباّرة

 ١٠ ٢٣ اَلربعاء

بواجب "عيد والدة اإلله  -خميس العنصرة  †

 والقّديسان الرسوالن برثلماوس وبرنابا "االستهال

 ١١ ٢٤ الخميس

 القّديَسين أونوفريوس البارّ  - جمعة العنصرة †

 المصري وبطرس الباّر اآلثوسي

 ١٢ ٢٥ الجمعة

  وداع عيد العنصرة -سبت العنصرة 
 القدّيسة أّكلينا الشهيدة

 ١٣ ٢٦ السبت

  القّديَسين  - أحد جميع القّديسين -أحد متّى األّول

 ومثوديوس بطريرك القسطنطينة أليشع النبي

 ١٤ ٢٧ األحد

القدّيسين عاموص النبي  - بدء صوم الرسل

 وأوغستينوس أسقف هيبونة وإيرونيموس البارّ 

 ١٥ ٢٨ اإلثنين
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 ١٦ ٢٩ الثالثاء القدّيس تيخون أسقف أماثوس الصانع العجائب

ومانوئيل وصابائيل  إينوكينديوسو القدّيِسين إيسافروس

 وإسماعيل الشهداء

 ١٧ ٣٠ اَلربعاء

القدّيِسين َلونديوس وإيباتيوس وإيثيريوس وثيوذولُس 

 الشهداء

 ١٨ ١ الخميس

وباييسيوس  القّديَسين يهوذا الرسول أخو الربّ  †

 الكبير

 ١٩ ٢ الجمعة

 ٢٠ ٣ السبت باتارونالقدّيس مثوديوس المعترف أسقف 

  أحد جميع قِّديسي فلسطين -أحد متّى الثّاني  
 القدّيَسين يوليانوس الشهيد وتيرينديوس اَلسقف

 ٢١ ٤ األحد

القدّيس أفسافيوس السميساطي وخمسة قدّيسين األبرار 

 من دير الخوجيف

 ٢٢ ٥ اإلثنين

القدّيِسين أغريبينا ورفقتها الشهيدات وأريستوكليس 

 وديمتريانوس وأثناسيوس الشهداء

 ٢٣ ٦ الثالثاء

عيد مولد النبي الكريم السابق المجيد يوحنّا  †

 المعمدان

 ٢٤ ٧ اَلربعاء

 ٢٥ ٨ الخميس القدّيسة الشهيدة فيفرونيّا النصيبية

 ٢٦ ٩ الجمعة القدّيس داود الباّر الذي في تسالونيكي

 ٢٧ ١٠ السبت الحاملة الطيبالقدّيس شمشون المضيف والقدّيسة يونا 

 نقل رفات الصانِعَي العجائب  - أحد متّى الثّالث

 والعادَمي الفضة كيروس ويوحنّا

 ٢٨ ١١ األحد

 ٢٩ ١٢ اإلثنين عيد القّديسان بطرس وبولس هامتَي الرسل †

 ٣٠ ١٣ الثالثاء عيد جامع للقّديِسين الرسل المجيدين االثني عشر †
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 ٢٠٢3 حزيران
 اإليوثينا اللّحن اإلنجيل الرسالة 

 أحد العنصرة: ٧

 ١١-١: ٢أعمال الرسل 

 أحد العنصرة:

 ١٢: ٨ و ٥٢-٣٧: ٧يوحنّا 

--- --- 

 –أحد األّول بعد العنصرة  ١٤

: ١١أحد جميع القديسين: 

 ٢-١: ١٢و ٤٠-٣٣

أحد جميع  -أحد متى األّول 

-٣٢: ١٠القديسين: متى 

-٢٧: ١٩و  ٣٨-٣٧و ٣٣

٣٠ 

 األّول الثامن

 أحد الثاني بعد العنصرة: ٢١

 ١٦-١٠: ٢إلى رومية 

 أحد متى الثاني:

 ٢٣-١٨: ٤متى 

 الثاني األّول

 أحد الثالث بعد العنصرة: ٢٨

 ١٠-١: ٥إلى رومية 

 أحد متى الثالث:

 ٣٣-٢٢: ٦متى 

 الثالث الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢٠٢3  تموز
 ش غ يوم ساعات ١٠ساعة والليل له  ١٤: النهار له ٣١أيّامه 

القّديسان الصانعا العجائب العادما الفّضة قوزما  †

 وداميانوس الّذَين في روما

 ١ ١٤ اَلربعاء
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 -تذكار وضع ثوب والدة اإلله في كنيسة بالشيرن  †

 القّديس يوفيناليوس بطريرك أورشليم

 ٢ ١٥ الخميس

القدّيَسين ياكنثوس الشهيد وأناطوليوس بطريرك 

 القسطنطينية

 ٣ ١٦ الجمعة

 ٤ ١٧ السبت القّديس أندراوس األورشليمي رئيس أساقفة كريت †

 أحد متّى الّرابع  

 القدّيَسين أثناسيوس اآلثوسي وَلمباذوس البارّ 

 ٥ ١٨ األحد

 ٦ ١٩ اإلثنين القدّيس الباّر سيصوي الكبير

وتوما الباّر  القّديَسين كرياكي العظيمة في الشهيدات †

 الذي في جبل المالون

 ٧ ٢٠ الثالثاء

القّديس العظيم في الشهداء بروكوبيوس والذين  †

 معه

 ٨ ٢١ اَلربعاء

القدّيِسين بانكراتيوس الشهيد في الكهنة وديونيسيوس 

ين  وميتروفانيس البارَّ

 ٩ ٢٢ الخميس

 ١٠ ٢٣ الجمعة شهداء نيقوبوليس األرمنية الخمسة واألربعون

القّديستان إفّيميّة العظيمة في الشهيدات وأولغا  †

 المعادلة الرسل

 ١١ ٢٤ السبت

 القدّيسون الشهداء فيرونيكي  - أحد متّى الخامس

 البارّ وبايسيوس األثوسّي  وإيالّريون وبروكلس

 ١٢ ٢٥ األحد

 عيد جامع لرئيس المالئكة جبرائيل 

 القدّيس إستفانوس السابوي

 ١٣ ٢٦ اإلثنين

القدّيِسين أكيال الرسول ويوستس الشهيد ونيقوذيموس 

 اآلثوسي ويوسف أسقف تسالونيكي

 ١٤ ٢٧ الثالثاء
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 ١٥ ٢٨ اَلربعاء القدّيسان الشهيدان كيريكس وأمه يوليتا

 ١٦ ٢٩ الخميس القديس الشهيد في الكهنة أثينوجانيس وتالميذه العشرة

 ١٧ ٣٠ الجمعة القّديسة مارينا العظيمة في الشهيدات †

 ١٨ ٣١ السبت القدّيس الشهيد أميليانوس

 أحد آباء المجمع المسكوني  - أحد متّى الّسادس

 مكرينا وميخائيل وثيوذوروس ينالقدّيس -الرابع 

 ١٩ ١ األحد

 ٢٠ ٢ اإلثنين القّديس المجيد النبي إيليّا التسبيتّي الغيور †

ين  ٢١ ٣ الثالثاء القدّيَسين يوحنا وسمعان البارَّ

  مريم المجدلية المعادلة الرسل القّديسة †

 والقديسة مركيالَّ الشهيدة بين العذارى

 ٢٢ ٤ اَلربعاء

القدّيِسين حزقيال النبي وفوقا األسقف الشهيد وبيالجيا 

 تينوسية

 ٢٣ ٥ الخميس

 ٢٤ ٦ الجمعة القّديسة خريستينا العظيمة في الشهيدات †

 ٢٥ ٧ السبت عيد رقاد القّديسة حنّة أّم والدة اإلله الفائقة القداسة †

  القّديَسين الشهيَدين براسكيفي  -أحد متّى الّسابع

 البارة الرومية وإرموالوس األسقف

 ٢٦ ٨ األحد

القّديس بنداليمون الطبيب الشافي العظيم في  †

 الشهداء

 ٢٧ ٩ اإلثنين

وتيمون الشهداء الذين  القدّيِسين بروخورس ونيكانور

 من الرسل السبعين ويوحنا الخوزيفي الجديد

 ٢٨ ١٠ الثالثاء

 ٢٩ ١١ اَلربعاء القدّيَسين كلينيكوس وثيوذوتي وأوَلدهما الشهداء

القدّيِسين سيال وسلوانس وكريسكوس وابينتوس الذين 

 من الرسل السبعين

 ٣٠ ١٢ الخميس
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القدّيَسين يوسف  -تقدمة عيد زياح الصليب الكريم 

 الرامي وإفذوكيُمس الصدّيق

 ٣١ ١٣ الجمعة

 

 ٢٠٢3 تموز
 اإليوثينا اللّحن اإلنجيل الرسالة 

 أحد الرابع بعد العنصرة: ٥

 ٢٣-١٨: ٦إلى رومية 

 أحد متى الرابع:

 ١٣-٥: ٨متى 

 الرابع الثالث

 أحد الخامس بعد العنصرة: ١٢

 ١٠-١: ١٠إلى رومية 

 أحد متى الخامس:

 ١: ٩و ٣٤-٢٨: ٨متى 

 الخامس الرابع

أحد آباء المجمع المسكوني  ١٩

-٨: ٣الرابع: إلى تيطس 

١٥ 

أحد آباء المجمع المسكوني 

 ١٩-١٤: ٥الرابع: متى 

 السادس الخامس

للقديسة براسكيفي: إلى  ٢٦

: ٤و ٢٩-٢٣: ٣غالطية 

٥-١ 

 أحد متى السابع:

 ٣٥-٢٧: ٩متى 

 السابع السادس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢٠٢3آب 

 ش غ يوم ساعة ١١ساعة والليل له  ١٣: النهار له ٣١أيّامه 
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القّديِسين  -عيد زياح الصليب الكريم  -بدء صوم  †

ُهم صولوموني ومعلمهم أليعازر  المكابيون السبعة وأمُّ

 ١ ١٤ السبت

  نقل عظام القّديس استفانوس أّول  -أحد متّى الثّامن

  الشهداء ورئيس الشمامسة

 ٢ ١٥ األحد

القدّيِسين دلماتيوس وإسحق وفوفستوس األبرار 

 وصالومي حاملة الطيب

 ٣ ١٦ اإلثنين

 ٤ ١٧ الثالثاء القدّيسين الفتية السبعة الشهداء الذين في أفسس

 ٥ ١٨ اَلربعاء القدّيس افسغنيوس الشهيد - تقدمة عيد التجلّي

 ٦ ١٩ الخميس عيد تجلّي ربّنا وإلهنا ومخلّصنا يسوع المسيح 

 ٧ ٢٠ الجمعة القدّيس الشهيد الباّر ذوميتيوس الفارسي

أبينا الجليل في القدّيِسين أمليانوس المعترف أسقف 

 كيزيكوس

 ٨ ٢١ السبت

  القّديس الرسول متِّياس أحد  -أحد متّى التاسع

 االثني عشر

 ٩ ٢٢ األحد

 ١٠ ٢٣ اإلثنين القدّيس الشهيد َلفرانديوس رئيس الشمامسة

القدّيَسين أفبلوس العظيم في الشهداء الشماس ونيفون 

 بطريرك القسطنطينية

 ١١ ٢٤ الثالثاء

 القدّيَسين الشهيدَين فوتيوس وأنيكيتوس 

 (إنزال أيقونة والدة اإلله إلى الجسثمانية)

 ١٢ ٢٥ اَلربعاء

القدّيِسين األبرار ماكسيموس المعترف ودوسيثاوس 

 ثاوس الغزاويروودو

 ١٣ ٢٦ الخميس

 (تقاريظ رقاد والدة اإلله) تقدمة عيد رقاد والدة اإلله

 القدّيس ميخا النبي 

 ١٤ ٢٧ الجمعة
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  عيد رقاد سيّدتنا والدة اإلله الفائقة القداسة الدائمة

 البتولية مريم

 ١٥ ٢٨ السبت

  عيد المنديل المقّدس -أحد متّى العاشر  
 ويوسف الهدوئي  ماكاريوس أسقف أورشليم ينالقدّيسَ 

 ١٦ ٢٩ األحد

 ١٧ ٣٠ اإلثنين القدّيسين ميرون وبولس ويولياني الشهداء

 ١٨ ٣١ الثالثاء القدّيَسين الشهيدَين فلوروس وَلفروس

 ١٩ ١ اَلربعاء القدّيس العظيم في الشهداء أندراوس قائد الجيش

 ٢٠ ٢ الخميس القدّيس صموئيل النبي

والقدّيسين باّصا الشهيدة  القّديس تداوس الرسول †

 وأبناؤها الثالثة

 ٢١ ٣ الجمعة

 ٢٢ ٤ السبت القدّيَسين أغاثونيكوس وأنثوسا الشهيدَين

  وداع عيد رقاد والدة اإلله -أحد متّى الحادي عشر 
 ( أيقونة والدة اإلله إصعاد) -

 القدّيس إيريناوس أسقف ليون

 ٢٣ ٥ األحد

إيغينا وقزما اإليتولّي الباّر القدّيِسين ذيونيسيوس أسقف 

 وأفتيخيوس الشهيد

 ٢٤ ٦ اإلثنين

القّديس تيطس الرسول وتذكار نقل رفات القّديس  †

 برثولماوس الرسول

 ٢٥ ٧ الثالثاء

 ٢٦ ٨ اَلربعاء القدّيِسين أدريانوس وناتاليا الشهيدَين ويواصاف البارّ 

 ٢٧ ٩ الخميس القدّيَسين فانوريوس الشهيد وبيمين البارّ 

 ٢٨ ١٠ الجمعة القدّيس الباّر موسى اإلثيوبي

عيد قطع رأس النبّي الكريم السابق المجيد يوحنّا  †

 المعمدان )يوم صوم(

 ٢٩ ١١ السبت
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 القدّيِسين ألكسندروس  - أحد متّى الثاني عشر

 ويوحنّا وبولس بطاركة القسطنطينية

 ٣٠ ١٢ األحد

وضع زنّار والدة اإلله الكلّية القداسة الدائمة  †

 البتولية مريم

 ٣١ ١٣ اإلثنين

 

 ٢٠٢3 آب
 اإليوثينا اللّحن اإلنجيل الرسالة 

 للقديس استفانوس: ٢

: ٧و ١٥-٨: ٦أعمال الرسل 

٥-١ 

 أحد متى الثامن:

 ٢٢-١٤: ١٤متى 

 الثامن السابع

أحد التاسع بعد العنصرة:  ٩

 ١٧-٩: ٣األولى كورنثوس 

 أحد متى التاسع:

 ٣٤-٢٢: ١٤متى 

 التاسع الثامن

أحد العاشر بعد العنصرة:  ١٦

 ١٦-٩: ٤األولى كورنثوس 

 أحد متى العاشر:

 ٢٣-١٤: ١٧متى 

 العاشر األّول

أحد الحادي عشر بعد  ٢٣

العنصرة: األولى كورنثوس 

١٢-٢: ٩ 

 أحد متى الحادي عشر:

 ٣٥-٢٣: ١٨متى 

الحادي  الثاني

 عشر

أحد الثاني عشر بعد  ٣٠

العنصرة: األولى كورنثوس 

١١-١: ١٥ 

 أحد متى الثاني عشر:

 ٢٤-١٦: ١٩متى 

 األّول الثالث
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 ٢٠٢3أيلول 
 ش غ يوم ساعة ١٢ساعة والليل له  ١٢: النهار له ٣٠أيّامه 

 ١ ١٤ الثالثاء القدّيس سمعان العمودي  - بَدء الّسنة الكنسيّة †

يوحنّا الصائم بطريرك القسطنطينية وماما القدّيَسين 

 الشهيد

 ٢ ١٥ اَلربعاء

القدّيَسين أنثيموس الشهيد في رؤساء الكهنة أسقف 

 نيقوميذية وأبينا الباّر ثيوكتيستوس

 ٣ ١٦ الخميس

القدّيَسين موسى النبي معاين هللا وبابيال الشهيد في 

 رؤساء الكهنة أسقف أنطاكية

 ٤ ١٧ الجمعة

 ٥ ١٨ السبت زكريا النبي أبي يوحنا المعمدانالقدّيس 

  أحد متّى الثالث عشر 

 أعجوبة رئيس المالئكة ميخائيل في كولوسي

 ٦ ١٩ األحد

 تقدمة عيد ميالد والدة اإلله 

 الكاتوناكيوتيّ  دانيالو صوزن الشهيد ينالقدّيسَ 

 ٧ ٢٠ اإلثنين

عيد مولد سيّدتنا والدة اإلله الفائقة القداسة والدائمة  †

 البتولية مريم

 ٨ ٢١ الثالثاء

 ٩ ٢٢ اَلربعاء القّديَسين الّصّديقَين جَدي المسيح اإلله يواكيم وحنّة †

 ١٠ ٢٣ الخميس القدّيسات الشهيدات نيمفوذورة ومينوذورة وميتروذورة

 ١١ ٢٤ الجمعة الطبّاخ البارّ  القدّيَسين ثيوذورة الباّرة وإفروسينوس

ووداع عيد ميالد والدة  -السبت قبل عيد رفع الصليب 

 أفتونومس الشهيد – اإلله

 ١٢ ٢٥ السبت

  ١٣ ٢٦ األحد األحد قبل عيد رفع الصليب الكريم المحيي 
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 وتذكار تدشين كنيسة القيامة

 ١٤ ٢٧ اإلثنين عيد رفع  الصليب الكريم المحيي 

نيكيتاس العظيم في الشهداء وسمعان رئيس القدّيَسين 

 أساقفة تسالونيكي

 ١٥ ٢٨ الثالثاء

القّديسة أوفيميَّة العظيمة في الشهيدات الكلّيّة  †

 المديح

 ١٦ ٢٩ اَلربعاء

القدّيسات الشهيدات صوفيّا وبناتها الثالث إلبيذى 

 وبيستي وأغابي

 ١٧ ٣٠ الخميس

 ١٨ ١ الجمعة الصانع العجائبأبينا الباّر إفمانيوس أسقف غُرتيني 

  السبت بعد عيد رفع الصليب

 القدّيسون الشهداء تروفيموس وذوريماذُن وساباتيوس

 ١٩ ٢ السبت

  األحد بعد عيد رفع الصليب الكريم المحيي  القّديس

 العظيم في الشهداء إفسطاثيوس

 ٢٠ ٣ األحد

 ٢١ ٤ اإلثنين القدّيَسين كُذراتُس الشهيد الرسول ويونان النبي

 ٢٢ ٥ الثالثاء القدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة فوقا أسقف سينوبي

 ٢٣ ٦ اَلربعاء الحبَل بالنبي الكريم والسابق المجيد يوحنّا المعمدان †

 ٢٤ ٧ الخميس القّديسة تقال أولى الشهيدات والمعادلة الرسل †

 ٢٥ ٨ الجمعة القدّيسة إفروسيني الباّرة

 ٢٦ ٩ السبت انتقال القديس الرسول اإلنجيلي يوحنّا الالهوتي †

  ٢٧ ١٠ األحد القّديس كالِّيستراتوس الشهيد -أحد لوقا األّول 

 ٢٨ ١١ اإلثنين القّديَسين خاريطون المعترف الباّر واسحق السرياني

 ٢٩ ١٢ الثالثاء أبينا الباّر كيرياكوس السائح †
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الكهنة غريغوريوس أسقف القدّيس الشهيد في رؤساء 

 أرمينية

 ٣٠ ١٣ اَلربعاء

 

 ٢٠٢3 أيلول
 اإليوثينا اللّحن اإلنجيل الرسالة 

أحد الثالث عشر بعد  ٦

العنصرة: األولى كورنثوس 
٢٤-١٣: ١٦ 

 أحد متى الثالث عشر:

 ٤٢-٣٣: ٢١متى 

 الثاني الرابع

أحد قبل عيد رفع الصليب  ١٣
: ٦الكريم المحيي: غالطية 

١٨-١١ 

أحد قبل عيد رفع الصليب 

: ٣يوحنّا : الكريم المحيي

١٧-١٣ 

 الثالث الخامس

أحد بعد عيد رفع الصليب  ٢٠

 الكريم المحيي:

 ٢٠-١٦: ٢إلى غالطية 

أحد بعد عيد رفع الصليب 

 الكريم المحيي:

 ١: ٩و ٣٨-٣٤: ٨مرقس 

 الرابع السادس

أحد السادس عشر بعد  ٢٧

العنصرة: الثانية إلى 

 ١٠-١: ٦كورنثوس 

 أحد لوقا األّول:

 ١١-١: ٥لوقا 

 الخامس السابع
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 ٢٠٢3تشرين األّول 
 ش غ  ساعة ١٣ساعة والليل له  ١١: النهار له ٣١أيّامه 

  عيد والدة اإلله الحامية المقّدسة †

 والقدّيَسين حنانيا الرسول ورومانوس المرنّم

 ١ ١٤ الخميس

 ٢ ١٥ الجمعة ِكبريانوس الكاهن ويوستيني البتولالقدّيَسين الشهيدَين 

القدّيَسين الشهيد في الكهنة ديونيسيوس األريوباجي 

 أسقف أثينا والباّر يوحّنا الخوزيفي

 ٣ ١٦ السبت

 أحد لوقا الثّاني  

 أبينا الجليل في القدّيِسين إيروثيوس أسقف أثينا

 ٤ ١٧ األحد

 ٥ ١٨ اإلثنين القدّيسة خاريتيني الشهيدة

 ٦ ١٩ الثالثاء والقدّيس كينذيوس البارّ  القّديس توما الرسول †

 ٧ ٢٠ اَلربعاء القدّيَسين العظيَمين في الشهداء سرجيوس وباكخوس

 ٨ ٢١ الخميس أّمنا بيالجية الباّرة التي في جبل الزيتون

والقديَسين  القّديس الرسول يعقوب بن حلفى †

ينأندرونيكوس وزوجته أثناسَّيا   البارَّ

 ٩ ٢٢ الجمعة

القدّيِسين الشهداء افالمبيوس وأخته افالمبية والمئتَْين 

 الذين معهما

 ١٠ ٢٣ السبت

  القّديسين المجمع أحد آباء –أحد لوقا الّرابع

 القدّيس فيليبس الرسول - المسكوني الّسابع

 ١١ ٢٤ األحد

القدّيِسين بروفوس وتاراخوس وأندرونيكوس 

 الشهداءوذيوذورس 

 ١٢ ٢٥ اإلثنين
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 مرإعادة رفات سابا المتقّدس من البندقية لديره العا †

 القدَّسين كاربُس األسقف وبابيلوس الشماس -

 ١٣ ٢٦ الثالثاء

القدّيِسين قوزماس الباّر أسقف مايومة ونزاريوس 

 وجرفاسيوس الشهيدَْين

 ١٤ ٢٧ اَلربعاء

كاهن مدينة  القدّيس الباّر الشهيد في الكهنة لوكيانوس

 أنطاكية

 ١٥ ٢٨ الخميس

 ١٦ ٢٩ الجمعة القدّيس الشهيد لونجينوس قائد المئة

 ١٧ ٣٠ السبت القدّيَسين هوشع النبي وأندراوس الكريتي البارّ 

  ١٨ ٣١ األحد القّديس الرسول لوقا اإلنجيلي -أحد لوقا الثّالث 

ُرس الشهيد  ١٩ ١ اإلثنين القدّيَسين يوئيل النبي وأُوَّ

القدّيِسين أرتيميوس العظيم في الشهداء ومطرونه 

 الشهيدة وجراسيموس البارّ 

 ٢٠ ٢ الثالثاء

 ٢١ ٣ اَلربعاء أبينا الباّر هيالريون العظيم وخريستوذولس البارّ 

القدّيس أفركيوس أسقف هيرابوليس وتذكار الفتية 

 السبعة القدّيِسين الذين في أفسس

 ٢٢ ٤ الخميس

القّديس يعقوب الرسول أخو الرب أول أساقفة  †

 أورشليم

 ٢٣ ٥ الجمعة

 ٢٤ ٦ السبت القدّيَسين أريثا العظيم في الشهداء ورفاقه

 القّديِسين ماركيانوس  - أحد لوقا السادس

 ومارتيريوس الشهيدَْين وطابيثا الرحيمة التي من يافا

 ٢٥ ٧ األحد

القّديس العظيم في الشهداء ديميتريوس الفائض  †

 الطيب

 ٢٦ ٨ اإلثنين

 ٢٧ ٩ الثالثاء القدّيَسين نسطر الشهيد وبروكال امرأة بيالطس
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القدّيِسين تيرينديوس ونيونيلي الشهداء وأبينا الباّر 

 استفانس الذي من دير القديس سابا

 ٢٨ ١٠ اَلربعاء

الشهيدات الرومية القدّيَسين أناسطاسية الباّرة في 

 وأفراميوس البارّ 

 ٢٩ ١١ الخميس

القدّيِسين كالوبا وأرتيماس الرسولَين وزينوفيوس 

 وأخته زينوفيا الشهيدَين

 ٣٠ ١٢ الجمعة

القدّيِسين أريسطوبولس وناركيسوس الرسولَين 

 وأبيماخوس الشهيد

 ٣١ ١٣ السبت

 

 ٢٠٢3 تشرين األّول
 اإليوثينا اللّحن اإلنجيل الرسالة 

أحد السابع عشر بعد  ٤

العنصرة: الثانية إلى 

 كورنثوس

 ١: ٧و  ١٨-١٦: ٦

 أحد لوقا الثاني:

 ٣٦-٣١: ٦لوقا 

 السادس الثامن

أحد آباء المجمع المسكوني                                      ١١

-٨: ٣السابع: إلى تيطس 

١٥ 

أحد آباء أحد لوقا الرابع، 

: السابعالمجمع المسكوني 

 ١٥-٥: ٨لوقا 

 السابع األّول

 للقديس لوقا: إلى كولوسي ١٨

 ١٨-١٤و ١١-٥: ٤

أحد لوقا الثالث، للقديس 

 ٢١-١٦: ١٠لوقا: لوقا 

 الثامن الثاني

 أحد العشرون بعد العنصرة: ٢٥

 ١٩-١١: ١إلى غالطية 

 أحد لوقا السادس:

 ٣٩-٢٦: ٨لوقا 

 التاسع الثالث
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 ٢٠٢3تشرين الثاني 
 ش غ  ساعة ١٤ساعات والليل له  ١٠: النهار له ٣٠أيّامه 

  القّديِسين قزماس وداميانوس  -أحد لوقا الخامس

 الماقتا الفّضة ووالدتهما ثيوذوتي

 ١ ١٤ األحد

القدّيِسين أكيندينوس وبيغاسيوس وإلبيذيفوروس 

 وأفثونيوس الشهداء

 ٢ ١٥ اإلثنين

تذكار نقل رفات القّديس العظيم في الشهداء  †

 جيورجيوس الالبس الظفر

 ٣ ١٦ الثالثاء

القدّيَسين إيوانّيكيوس الكبير الباّر ونيكاندروس أسقف 

 ميرا

 ٤ ١٧ اَلربعاء

القدّيِسين غالكتيون وزوجته إبيستيمي الشهيدَين 

 وهرماس وبتروباس ولينس وغايس الرسل

 ٥ ١٨ الخميس

الجليل في القدّيِسين بولس المعترف رئيس أساقفة أبينا 

 القسطنطينية

 ٦ ١٩ الجمعة

القدّيِسين الثالثة والثالثين المستشهدين في ملطية وأبينا 

 الباّر لعازر العجائبي

 ٧ ٢٠ السبت

  أحد لوقا السابع 

 عيد جامع لرئيسي المالئكة ميخائيل وجبرائيل

 ٨ ٢١ األحد

 أبينا الباّر نكتاريوس أسقف المدن الخمس  †

 )ذكرى تنصيب غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث(

 ٩ ٢٢ اإلثنين
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القدّيِسين أوليمباس وتيرتيوس الرسولَين وأُوريستس 

 وأبينا الباّر أرسانيوس الكبادوكيالشهيد 

 ١٠ ٢٣ الثالثاء

القدّيِسين ميناس العظيم في الشهداء وفيكتور 

 الشهيدَين وثيوذورس الستوذيتيوفيكينديوس 

 ١١ ٢٤ اَلربعاء

أبينا الجليل في القّديِسين يوحنّا الرحيم رئيس  †

 أساقفة اإلسكندرية وأبينا الباّر نيلُس السينائي

 ١٢ ٢٥ الخميس

أبينا الجليل في القّديِسين يوحنّا الذهبي الفم رئيس  †

 أساقفة القسطنطينية

 ١٣ ٢٦ الجمعة

 ١٤ ٢٧ السبت القّديس فيلبُس الرسول †

  القّديِسين غورياس  -بدء الصوم  -أحد لوقا الثامن

 وصاموناس وأفيفس الشهداء

 ١٥ ٢٨ األحد

القّديَسين متى الرسول اإلنجيلي وفيلومينوس  †

 الشهيد في بئر يعقوب

 ١٦ ٢٩ اإلثنين

أبينا الجليل في القّديِسين غريغوريوس العجائبي  †

 أساقفة قيصرية الجديدةرئيس 

 ١٧ ٣٠ الثالثاء

 ١٨ ١ اَلربعاء القدّيَسين رومانوس وأفالطون الشهيدَين

 ١٩ ٢ الخميس القدّيَسين عوبديا النبي وبرلعام الشهيد

القدّيَسين غريغوريوس الباّر  - تقدمة عيد دخول السيدة

 وبروكلس بطريرك القسطنطينية

 ٢٠ ٣ الجمعة

الكليّة القداسة والدة اإلله الدائمة عيد دخول سيدتنا  †

 البتولية مريم إلى الهيكل

 ٢١ ٤ السبت

  أحد لوقا التاسع 

 القّديِسين فيليمون وأرخيبُس وأونيسيموس الرسل

 ٢٢ ٥ األحد
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القدّيَسين أمفيلوخيوس أسقف إيقونية وغريغوريوس 

 أسقف أكراغندينون

 ٢٣ ٦ اإلثنين

بابا رومية وبطرس القدّيَسين الشهيدَين كليمنضس 

 بطريرك اإلسكندرية

 ٢٤ ٧ الثالثاء

 وداع عيد دخول السيدة  †

 القّديَسين كاترينا الكليّة الحكمة ومركوريوس الشهيد

 ٢٥ ٨ اَلربعاء

القدّيِسين أبائنا األبرار أليبيوس العمودي ونيكون 

 وستيليانوس الذي من بافالغونيا

 ٢٦ ٩ الخميس

 ٢٧ ١٠ الجمعة الشهداء يعقوب الفارسيالقدّيس العظيم في 

 ٢٨ ١١ السبت القدّيَسين الشهيدَين إيرنارخوس واستفانوس البار الجديد

 أحد لوقا الثالث عشر  
 القدّيَسين الشهيدَين فيلومانوس وبارامونوس

 ٢٩ ١٢ األحد

القّديس الرسول المجيد الكلي المديح اندراوس  †

 المدعو أّوالا 

 ٣٠ ١٣ اإلثنين

 ٢٠٢3 تشرين الثاني
 اإليوثينا اللّحن اإلنجيل الرسالة 

للقّديَسين قزماس  ١

وداميانوس: األولى إلى 

 كورنثوس

 ٨-١: ١٣و ٣١-٢٧: ١٢

 أحد لوقا الخامس:

 ٣١-١٩: ١٦لوقا 

 العاشر الرابع

 لرئيَسي المالئكة: ٨

 ١٠-٢: ٢إلى العبرانيين 

 أحد لوقا السابع:

 ٥٦-٤١: ٨لوقا 

الحادي  الخامس

 عشر

أحد الثالث والعشرون بعد  ١٥

 ١٠-٤: ٢العنصرة: أفسس 

 أحد لوقا الثامن:

 ٣٧-٢٥: ١٠لوقا 

 األّول السادس
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أحد الرابع والعشرون بعد  ٢٢

-١٤: ٢العنصرة: أفسس 

٢٢ 

 أحد لوقا التاسع:

 ٢١-١٦: ١٢لوقا 

 الثاني السابع

أحد الخامس والعشرون بعد  ٢٩

-١: ٤العنصرة: إلى أفسس 

٧ 

 لوقا الثالث عشر:أحد 

 ٢٧-١٨: ١٨لوقا 

 الثالث الثامن

 

 ٢٠٢3كانون األّول 

 ش غ يوم ساعة ١٥ساعات والليل له  ٩: النهار له ٣١أيّامه 

 ١ ١٤ الثالثاء القدّيَسين ناحوم النبي وفيالريتوس الرحيم

القدّيسين حبقّوق النبي وميروبي الشهيدة وبورفيريوس 

 الّرائي

 ٢ ١٥ اَلربعاء

 ٣ ١٦ الخميس القدّيَسين صوفنيا النبي ويوحنّا أسقف كولونية

القّديَسين يوحنّا الدمشقي الباّر وبربارة العظيمة في  †

 الشهيدات

 ٤ ١٧ الجمعة

 ٥ ١٨ السبت القّديس سابا المتقّدِس المتوّشح باهلل †

  أحد لوقا الرابع عشر 

 القّديس نيقوالوس العجائبي أسقف ميرة ليكية

 ٦ ١٩ األحد

 ٧ ٢٠ اإلثنين القدّيس أمبروسيوس أسقف ميالن

القدّيِسين سوسثانيس وأبُلوس وتيخيكوس الرسل 

 وباطابيوس البارَ 

 ٨ ٢١ الثالثاء

حبل القّديسة حنّة جّدة المسيح اإلله بمريم والدة  †

 اإلله

 ٩ ٢٢ اَلربعاء
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القدّيِسين الشهداء ميناس الرخيم الصوت 

 وهيرموجانيس وإغرافوس

 ١٠ ٢٣ الخميس

 ١١ ٢٤ الجمعة القدّيس الباّر دانيال العمودي العجائبي

 ١٢ ٢٥ السبت القّديس اسبيريدون العجائبي أسقف تريميثوس †

  أحد األجداد القّديِسين -أحد لوقا الحادي عشر  
 القدّيِسين إفستراتيوس وأفكسنديوس وأُرستوس الشهداء

 ولوقيا البتول

 ١٣ ٢٦ األحد

القدّيِسين ثيرسوس وأبولونيوس وليفكيوس وكلينيكوس 

 الشهداء

 ١٤ ٢٧ اإلثنين

وأّمه القدّيسة  القّديس الشهيد إلفثاريوس األسقف †

 أنثيّا الشهيدة

 ١٥ ٢٨ الثالثاء

 ١٦ ٢٩ اَلربعاء القدّيَسين حّجاي النبي وموذيستوس الشهيد في الكهنة

الثالثة: حنانيا وعازريا القدّيِسين دانيال النبي والفتية 

 وميصائيل وديونيسيوس أسقف إجينا

 ١٧ ٣٠ الخميس

والقدّيس  القّديس موذستوس بطريرك أورشليم †

 سباسطيانوس الشهداء

 ١٨ ٣١ الجمعة

 ١٩ ١ السبت القدّيَسين بونيفاتيوس الشهيد وأغالئيّة الرومية

  تقدمة عيد الميالد  -أحد قبل عيد الميالد 

 الشهيد في الكهنة أغناطيوس المتوشح باهللالقّديس 

 ٢٠ ٢ األحد

 ٢١ ٣ اإلثنين القدّيسة الشهيدة يولياني ورفقتها

القّديسة المعّظمة في الشهيدات أناسطاسيا المنقذة  †

 من الّسم

 ٢٢ ٤ الثالثاء

 ٢٣ ٥ اَلربعاء القدّيسون الشهداء العشرة المستشهدون في كريت
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 ٢٤ ٦ الخميس باّرةالقدّيسة الشهيدة إفجانيا ال - بارامون عيد الميالد

  عيد ميالد ربّنا وإلهنا ومخلّصنا يسوع المسيح

 بالجسد

 ٢٥ ٧ الجمعة

عيد جامع لوالدة اإلله الفائقة  -سبت بعد عيد الميالد  †

 وذكرى الهروب إلى مصر -القداسة 

 ٢٦ ٨ السبت

  ل القّديس استفانوس أوّ  -أحد بعد عيد الميالد

 الشهداء ورئيس الشمامسة

 ٢٧ ٩ األحد

شهداء نيقوميذية الذين أُحرقوا أحياء والقدّيس 

 غليكيريوس الشهيد

 ٢٨ ١٠ اإلثنين

 ٢٩ ١١ الثالثاء األطفال الشهداء الّذين قتلوا في بيت لحم †

 ٣٠ ١٢ اَلربعاء القدّيسة أنيسيّة الباّرة في الشهيدات

 ٣١ ١٣ الخميس ِميالني الباّرة الروميّةالقّديسة  -وداع عيد ميالد  †

 

 ٢٠٢3 كانون األّول
 اإليوثينا اللّحن اإلنجيل الرسالة 

 للقديس نقوالوس: ٦

 ٢١-١٧: ١٣إلى العبرانيين 

 أحد لوقا الرابع عشر:

 ٤٣-٣٥: ١٨لوقا 

 الرابع األّول

 أحد األجداد: ١٣

 ١١-٤: ٣إلى كولوسي 

أحد لوقا الحادي عشر، أحد 

 ٢٤-١٦: ١٤االجداد: لوقا 

 الخامس الثاني

أحد قبل عيد الميالد: إلى  ٢٠

-٣٢و ١٠-٩: ١١العبرانيين 

٤٠ 

 أحد قبل عيد الميالد:

 ٢٥-١: ١متى 

 السادس الثالث

 أحد بعد عيد الميالد: ٢٧

 ١٩-١١: ١إلى غالطية 

 أحد بعد عيد الميالد:

 ٢٣-١٣: ٢متى 

 السابع الرابع
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 ٢٠٢3كانون الثاني 
 ش غ يوم ساعة ١٤ساعات والليل له  ١٠: النهار له ٣١أيّامه 

  عيد ختانة ربّنا يسوع المسيح بالجسد 

 رئيس أساقفة قيصرية القّديس باسيليوس الكبير

 ١ ١٤ الجمعة

  سبت قبل عيد الظهور

 روميةأبينا الجليل في القدّيِسين سيلفستروس أسقف 

 ٢ ١٥ السبت

  أحد قبل عيد الظهور 

 القدّيَسين النبي مالخي وغورديوس الشهيد

 ٣ ١٦ األحد

والقديس  عيد جامع للقدّيِسين الرسل السبعين

 ثيوكتيستس البارّ 

 ٤ ١٧ اإلثنين

القدّيَسين الشهيدَْين ثيوبمبتوس  - بارامون عيد الظهور

 والقديسة سينجليتيكي الباّرة  وثيوناس

 ٥ ١٨ الثالثاء

 ٦ ١٩ اَلربعاء عيد الظهور اإللهي 

عيد جامع للنبي الكريم السابق المجيد يوحنّا  †

 المعمدان

 ٧ ٢٠ الخميس
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 عيد جامع للقّديَسين جيورجيوس ويوحنّا الخوزيفي †

 والقدّيسة الباّرة دومنيكا

 ٨ ٢١ الجمعة

 القدّيَسين بوليفكتوس - سبت بعد عيد الظهور

 األبرار في الشهداء من دير الخوجيووافستراتيوس 

 ٩ ٢٢ السبت

  لقدّيَسين غريغوريوس أسقف ا -أحد بعد عيد الظهور

 نيصص وذوميتيانوس أسقف ميليتيني

 ١٠ ٢٣ األحد

 ١١ ٢٤ اإلثنين القّديس الباّر ثيوذوسيوس رئيس األديار †

 ١٢ ٢٥ الثالثاء والقدّيس الشهيد مرتيوس القدّيسة الشهيدة تتيانا

اكسيموس مالقدّيسين إرميلوس وستراتونيكوس و

 الشهداء والشهيد في الكهنة بطرس كابيتولياس

 ١٣ ٢٦ اَلربعاء

القدّيِسين األبرار المقتولين  - وداع عيد الظهور اإللهي

 في طور سيناء ورايثو والقديسة نينة

 ١٤ ٢٧ الخميس

األّول والبّار القدّيَسين الباّر بولس الصعيدي الناسك 

 يوحنّا الكوخي

 ١٥ ٢٨ الجمعة

 ١٦ ٢٩ السبت بطرس الرسول المكّرمة القّديسالسجود لسلسلة  †

  شفاء البرص –الثاني عشر أحد لوقا  

 القّديس الباّر انطونيوس الكبير أبو الرهبان

 ١٧ ٣٠ األحد

 ١٨ ٣١ اإلثنين لقّديَسين أثناسيوس وكيرلس بطاركة االسكندريةا †

 ١٩ ١ الثالثاء ومرقس أسقف أفسسالباّر المصري  القدّيَسين مكاريوس

 ٢٠ ٢ اَلربعاء القّديس الباّر أفثيميوس الكبير †

 ٢١ ٣ الخميس الشهيدالقدّيَسين مكسيموس الباّر المعترف ونيوفيطوس 

وأنستاسيوس الشهيد  لقّديَسين تيموثاوس الرسول †

 الفارسي

 ٢٢ ٤ الجمعة
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س الشهيد في الكهنة أسقف أنقرة ورفيقه كليمِ القدّيَسين 

 أغاثنجلوس

 ٢٣ ٥ السبت

 القدّيسين أحد زكّا العّشار   -أحد لوقا الخامس عشر

 وبابيال وأغابيوس وتيموثاوس الشهداء كسيني

 ٢٤ ٦ األحد

 ٢٥ ٧ اإلثنين أبينا الجليل في القّديسين غريغوريوس الالهوتي †

ماريا وأوَلدهما يوحنّا  القدّيس كسينوفون ورفقته

 األبرار وأركاذيوس

 ٢٦ ٨ الثالثاء

نقل رفات أبينا الجليل في القّديسين يوحنّا الذهبي  †

 الفم إلى القسطنطينية

 ٢٧ ٩ اَلربعاء

القدّيَسين أفرام الباّر السرياني وبالذيوس أسقف 

 إيلينوبوليس

 ٢٨ ١٠ الخميس

أغناطيوس المتوشح نقل رفات القدّيس الشهيد في الكهنة 

 باهلل

 ٢٩ ١١ الجمعة

باسيليوس الكبير  عيد جامع آلبائنا القّديسين  †

 غريغوريوس الاّلهوتي ويوحنّا الذهبي الفمو

 ٣٠ ١٢ السبت

  أحد الفريسي والعّشار -أحد لوقا السادس عشر  
 كيرس ويوحنّا القدّيَسين العادما الفّضة

 ٣١ ١٣ األحد

 

 ٢٠٢٣ كانون الثاني
 اإليوثينا اللّحن اإلنجيل الرسالة 

 أحد قبل الظهور اإللهي ٣

: ٤الثانية إلى تيموثاوس 

٨-٥ 

 أحد قبل الظهور اإللهي

 ٨-١: ١مرقس 

 الثامن الخامس

 التاسع السادس أحد بعد الظهور اإللهي أحد بعد الظهور اإللهي ١٠



94 

 

 ١٧-١٢: ٤متى  ١٣-٧: ٤إلى افسس 

األسبوع التاسع والعشرين  ١٧

 )للقديس أنطونيوس( 

-١٧: ١٣إلى العربانيّين 

٢١ 

 أحد لوقا الثاني عشر 

 ) شفاء عشرة برص(

 ١٩-١٢: ١٧لوقا  

 العاشر السابع

 األسبوع الثاني والثالثون ٢٤

: ٤األولى إلى تيموثاوس 

١٥-٩ 

 أحد لوقا الخامس عشر 

-١: ١٩)زّكا العّشار( لوقا 

١٠ 

الحادي  الثامن

 عشر

 األسبوع الثالث والثالثون  ٣١

 أحد الفريسي والعّشار

: ٣إلى تيموثاوس الثانية 

١٥-١٠ 

 أحد لوقا السادس عشر 

 أحد الفريسي والعّشار

 ١٤-١٠: ١٨لوقا 

 األّول التاسع

 

 

 ٢٠٢٣ كانون الثانيخالل شهر أديرة وكنائس التي تحتفل 
 -باسيليوس في أورشليم : دير القدّيس . القديس باسيليوس الكبير١

 البلد القديم

: دير القديس يوحنّا المعمدان في نهر . بارمون عيد الظهور اإللهي٥

 األردنّ 

: دير القدّيس . عيد جامع للنبي الكريم السابق المجيد يوحنّا المعمدان٧

 البلد القديم –يوحنّا المعمدان في أورشليم 

: دير القديس الخوزيفي. عيد جامع للقّديَسين جيورجيوس ويوحنّا ٨

 جيورجيوس الخوزيفي )وادي القلط(

: دير القديس . القديسين األبرار في الشهداء من دير الخوجيف٩

 جيورجيوس الخوزيفي )وادي القلط(
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: دير القديس . القّديس الباّر ثيوذوسيوس رئيس األديار١١

 ثيوذوسيوس رئيس األديار

: دير القديس المكّرمة. السجود لسلسلة القّديس بطرس الرسول ١٦

 البلد القديم –نيقوذيمس في أورشليم 

: دير القديس . القّديس الباّر انطونيوس الكبير أبو الرهبان١٧

 البلد القديم –نقوَلوس في أورشليم 

أفثيميوس في  في دير القديس أ(: . القّديس الباّر أفثيميوس الكبير٢٠

سيموس األردني )دير دير القديس جيرا ب(البلد القديم   –أورشليم 

 حجلة(

 : َلفرا القديس سابا المتقدّس. القّديس كسينوفون٢٦

دير رؤساء المالئكة في أورشليم  أ(: . القّديس يوحنّا الذهبي الفم٢٧

 َلفرا القديس سابا المتقدّس ب(البلد القديم   –

غريغوريوس باسيليوس الكبير و . عيد جامع آلبائنا القّديسين ٣٠

 -: دير صهيون المقدّسةويوحنّا الذهبي الفم )ثالثة األقمار( الاّلهوتي

 اَلقمار الثالث/ المركز اَلرثوذكسي في دبيين اَلردنكنيسة ميالد 

 : دير جبل األربعين )دير قرنطل(* يوم السبت بعد عيد الظهور اإللهي

  : كنيسة القديس جيورجيوس في برقين* يوم أحد لوقا الثاني عشر

أحد لوقا الثاني عشر في تلك السنة فيحتفل بيوم أحد )وإذ لم يكن 

 الفريسي والعّشار(

 ٢٠٢3 شباطخالل شهر أديرة وكنائس التي تحتفل 
دير . عيد دخول ربّنا وإلهنا ومخلّصنا يسوع المسيح إلى الهيكل: أ( ٢

كاتدرائية دخول السيّد  ب(البلد القديم   -صدنايا والدة اإلله في أورشليم 

 إلى الهيكل في الصويفية )عمان(
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دير القدّيس سمعان في . القّديس سمعان الصّديق القابل اإلله: ٣

 القطمون )أورشليم(

دير القديَسين ثيوذوروس  . القّديس ثيوذوروس قائد الجيش: أ(٨

 البلد القديم -التيروني وثيوذوروس القائد الجيش في أورشليم 

دير القديس خرالمبوس . القّديس الشهيد في الكهنة خرالمبوس: ١٠

 كنيسة ميالد السيدة العذراء في جبل التاج -البلد القديم -في أورشليم 

كنيسة القديس . أبينا الجليل في القّديِسين بورفيريوس أسقف غزة: ٢٦

 بورفيريوس في غّزة

 وب في نابلسدير بئر يعق. القّديسة فوتيني الشهيدة السامرية: ٢٦
 

 ٢٠٢٣آذار  خالل شهر أديرة وكنائس التي تحتفل
دير القديس جيراسيموس . القّديس الباّر جراسيموس األردنّي: ٤

 األردني )دير حجلة(

دير القديَسين . أبينا الجليل في القّديِسين كيرلس بطريرك أورشليم: ١٨

 القديمالبلد  -بندَلييمون وكيرلس بطريرك أورشليم في أورشليم 

َلفرا القديس سابا . األبرار المستشهدون في دير القّديس سابا: ٢٠

 المتقدّس

كنيسة . عيد بشارة والدة اإلله الفائقة القداسة الدائمة البتوليّة: أ( ٢٥

دير  ج(َلفرا القديس سابا المتقدّس ب(  بشارة والدة اإلله في الناصرة 

رة والدة اإلله في العبدلي كاتدرائية بشا د(جبل األربعين )دير قرنطل( 

 في ورافيدا )نابلس( كنيسة بشارة والدة اإلله ه()عمان( 

كنيسة بشارة والدة اإلله في . عيد جامع لرئيس المالئكة جبرائيل: ٢٦

 الناصرة
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أعجوبة القّديس ثيوذوروس )يوم السبت من سبة األولى من * 

القائد الجيش دير القديَسين ثيوذوروس التيروني وثيوذوروس الصوم(: 

 البلد القديم -في أورشليم 

دير الصليب الكريم في * يوم السبت من سبة الرابعة من الصوم: 

 الناصرة )قصر المطران(

 ٢٠٢٣ نيسانخالل شهر أديرة وكنائس التي تحتفل 

دير القديس جيراسيموس مريم المصرية:  . أّمنا الباّرة في القّديسات١

 األردني )دير حجلة(

القديس يوحنّا المعمدان  دير. القّديس الجديد في الشهداء بنايوتيس: ٥

 البلد القديم –في أورشليم 

القديس  دير. القّديس سابا الباّر الخوزيفي الذي في كاليمنوس: ٧

 جيورجيوس الخوزيفي )وادي القلط(

 دير النبي أليشع في أريحا. القّديس زكّا الرسول أسقف قيصرية: ٢٠

أديرة  العظيم في الشهداء جيورجيوس الالبس الظفر: . القّديس٢٣

بيت لحم  -أورشليم  -بيت جاَل  -وكنائس القديس جيورجيوس في اللد 

 -السلط - مزار ماحص –الفحيص  -قطر  –مأدبا  -عكا  –الناصرة  -

 -رافيدا  -الرملة  -الزرقاء  -بيرزيت  -إربد  –يافا  -الكرك  -جرش 

الرامة  -كفر ياسيف  -البقيعة الجديدة  -البقيعة القديمة  -عبلين  -برقين 

 -يافة الناصرة  -طرعان  -عيلبون  -شعب  -سخنين  –أبو سنان  -

 الشمالي الهاشمي الجبل -الحصن  -شطنا  -عجلون  -عنجرا  -الرينة 

 -الزبابدة  -طولكرم  -الطيبة  -جفنا  -الربة  -حمود  -أدر  -صافوط  -

 مزار سوف -خالكي –نيوخوري  -الفنار 

 دير القديستان مريم ومرثا في العيزرية )بيت عنيا(* سبت العازر: 
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كنيسة بشارة والدة اإلله ينبوع الحياة: أ(  -* يوم جمعة التجديدات 

 دير ينبوع الحياة في دبين ب(والدة اإلله في الناصرة  

 ٢٠٢٣أيّار  خالل شهر أديرة وكنائس التي تحتفل
 الجلجلة الرهيبة –كنيسة القيامة . القّديس يوحنّا الرسول اإلنجيلي: ٨

 : َلفرا القديس سابا المتقدّس. القّديسون الشهداء في دير مار سابا١٦

: رفات القّديس نقوالوس العجائبي أسقف ميرة ليكية. تذكار نقل ٢٠

 البلد القديم –دير القديس نقوَلوس في أورشليم 

. القّديسان قسطنطين وهيالنة المعادال الرسل )عيد أخوية القبر ٢١

 ب(دير القديَسين قسطنطين وهيالنة   -الدير المركزي المقّدس(: أ( 

كنيسة القديَسين  ج(  ميعكنيسة القديَسين قسطنطين وهالنة في كفر س

كنيسة القديَسين قسطنطين وهيالنة  د( قسطنطين وهيالنة في شفاعمرو 

 في مرج الحمام

دير * أحد حامالت الطيب والقّديَسين يوسف الرامي ونيقوذيموس: أ( 

في  دير القديس نيقوذيموس ب(القديس جيورجيوس في الرملة  

رى بجانب كاتدرائية القديس الكنيسة الصغ ج(البلد القديم   –أورشليم 

كنيسة القديس  د(البلد القديم   –يعقوب أخو الرّب في أورشليم 

  جيورجيوس في الرينة

دير الصليب الكريم في الناصرة * السبت بعد أحد حامالت الطيب: 

 )قصر المطران(

 دير بئر يعقوب في نابلس* أحد السامرية: 

مزار الصعود لمسيح: أ( * عيد صعود ربّنا وإلهنا ومخلّصنا يسوع ا

كنيسة الصعود اإللهي في  ب(اإللهي المقدّس في جبل الزيتون  

 كنيسة الصعود اإللهي في خلدا ج(اإلكسارخية قبرص  

 كنيسة الصعود في معلول* سبت بعد عيد الصعود: 



99 

 

 ٢٠٢٣حزيران خالل شهر أديرة وكنائس التي تحتفل 
 أُونوفريوس في أورشليم : دير القديس. القّديس أونوفريوس البارّ ١٢

 دير النبي أليشع في أريحا. القّديَسين أليشع النبي: ١٤

القديس جيورجيوس  : دير. قّديسين األبرار من دير الخوجيف٢٢

 الخوزيفي )وادي القلط(

دير . عيد مولد النبي الكريم السابق المجيد يوحنّا المعمدان: أ( ٢٤

كنيسة القديس يوحنّا  ب(القديس يوحّنا المعمدان في عين كارم  

 كنيسة القديس يوحنّا المعمدان في ماعين ج(في حيفا  المعمدان

دير . عيد القّديسان الرسوالن بطرس وبولس هامتَي الرسل: ٢٩

 الرسل القدّيسين في كفرناحوم

دير اإلثني . عيد جامع للقّديِسين الرسل المجيدين االثني عشر: أ( ٣٠

 أبينا إبراهيم بجانب كنيسة القيامةدير  ب(عشر رسوَلً في طبريا  

دير الصعود اإللهي بجانب المزار في جبل * وداع عيد الصعود: 

 الزيتون

دير عيد للروح الكلي قدسهُ، اإلله أحد الثالوث: أ(  -* إثنين العنصرة 

كنيسة الثالوث األقدس في طوباس  ب(صهيون المقدّسة في أورشليم  

 القدس في عجلونكنسية الروح  -دير جبل طابور ج(

دير صدنايا والدة اإلله في أحد جميع القّديسين:  -* أحد متّى األّول 

 البلد القديم –أورشليم 

 ٢٠٢٣ تموزخالل شهر أديرة وكنائس التي تحتفل 
دير القديس أُونوفريوس . القّديس يوفيناليوس بطريرك أورشليم: أ( ٢

 في أورشليم
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دير القديس موذستوس . القّديس العظيم في الشهداء بروكوبيوس: أ( ٨

 في أورشليم

 َلفرا القديس سابا المتقدّس . القّديس إستفانوس السابوي: أ(١٣

َلفرا القديس سابا . ميخائيل الشهيد وثيوذوروس أسقف إذيسا: ١٩

 المتقدّس

النبي إيليا في  دير. القّديس المجيد النبي إيليّا التسبيتّي الغيور: أ( ٢٠

دير  ج(القديس جيورجيوس الخوزيفي )وادي القلط(   ديرب(  أورشليم 

كنيسة النبي إيليا  ه(دير جبل طابور   د(جبل األربعين )دير قرنطل(  

كنيسة النبي إيليا في ز(   في المكر  كنيسة النبي إيلياو( في حيفا  

سة النبي إيليا في أبو كني ط(كنيسة النبي إيليا في الوهادنه   ح( ترشيحا 

 نصير

في * سبت قبل عيد القّديس المجيد النبي إيليّا التسبيتّي الغيور: أ( 

 معلول كنيسة الصعود والنبي إيليا

دير اإلثني عشر مريم المجدلية المعادلة الرسل: أ(  . القّديسة٢٢

 رسوَلً في طبريا

دير القديس سبيريدون  . القديسة مركيالَّ الشهيدة بين العذارى: أ(٢٢

 البلد القديم –في أورشليم 

دير . عيد رقاد القّديسة حنّة أّم والدة اإلله الفائقة القداسة: أ( ٢٥

القديس جيورجيوس  دير ب(البلد القديم   –القديسة حنّة في أورشليم 

 َلفرا القديس سابا المتقدّس ج(الخوزيفي )وادي القلط(  

دير يب الشافي العظيم في الشهداء: أ( . القّديس بنداليمون الطب٢٧

البلد  –القديَسين بندَلييمون وكيرلس بطريرك أورشليم في أورشليم 

 دير الرعاة في بيت ساحور ب(القديم  
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القديس جيورجيوس  دير . القديس يوحنا الخوزيفي الجديد: أ(٢٨

 الخوزيفي )وادي القلط(

 ٢٠٢٣آب  خالل شهر أديرة وكنائس التي تحتفل
. نقل عظام القّديس استفانوس أّول الشهداء ورئيس الشمامسة: أ( ٢

 كنيسة الجسثمانيةب(   دير القديس إستفانوس في أورشليم

دير جبل طابور . عيد تجلّي ربّنا وإلهنا ومخلّصنا يسوع المسيح: أ( ٦

دير تجلّي المخلّص في رام  ج(دير جبل األربعين )دير قرنطل(   ب(

 في عمان وسط البلد في البلد القديمةكنيسة تجلي المخلص  د(هللا  

. عيد رقاد سيّدتنا والدة اإلله الفائقة القداسة الدائمة البتولية ١٥

كنائس رقاد والدة اإلله في المفرق وفي  ب(كنيسة الجسثمانية  مريم: أ( 

حنينا وفي السلط وفي الرميمين وفي عين عريك وفي عابود وفي 

 الدوحة

دير القديس يوحنّا المعمدان في تداوس الرسول: أ(  القّديس. ٢١

 البلد القديم –أورشليم 

كنيسة الباّر موسى الحبشي في الباّر موسى اإلثيوبي: أ(  القّديس. ٢٨

  رافيدا

. عيد قطع رأس النبّي الكريم السابق المجيد يوحنّا المعمدان: أ( ٢٩

كنيسة  ب(لبلد القديم  ا –دير القديس يوحنّا المعمدان في أورشليم 

 حبس يوحنّا المعمدان في سبسطية  

 ٢٠٢٣أيلول خالل شهر أديرة وكنائس التي تحتفل 
كنيسة ميتروبوليتيّة القديس . بَدء الّسنة الكنسيّة: أ( ١

 حيث المحفل األثري في الناصرة جيورجيوس،
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دير القديس يوحنّا . القّديس زكريا النبي أبي يوحنا المعمدان: أ( ٥

 المعمدان في عين كارم

دير رؤساء . أعجوبة رئيس المالئكة ميخائيل في كولوسي: أ( ٦

 البلد القديم –في أورشليم  المالئكة

. عيد مولد سيّدتنا والدة اإلله الفائقة القداسة والدائمة البتولية ٨

القديس جيورجيوس الخوزيفي  دير ب(كنيسة الجسثمانية  مريم: أ( 

كنائس في بيت جاَل وسخنين وكفر ياسيف وكيفيسيا  ج()وادي القلط(  

 كنيسة ميالد السيدة العذراء في جبل التاج -)أثينا(

دير . القّديَسين الصديقَين جَدي المسيح اإلله يواكيم وحنة: أ( ٩

القديس جيورجيوس  البلد القديم  ب( دير –القديسة حنّة في أورشليم 

 القديس سابا المتقدّسالخوزيفي )وادي القلط(  ج( َلفرا 

كنيسة تدشين ب(   كنيسة القيامة. تذكار تدشين كنيسة القيامة: أ( ١٣

 كنيسة القيامة في موسكو

دير الصليب الكريم في . عيد رفع  الصليب الكريم المحيي: أ( ١٤

 الوَليات المتحدة

دير الصليب الكريم * األحد بعد عيد رفع الصليب الكريم المحيي: أ( 

دير الصليب الكريم  ج(َلفرا القديس سابا المتقدّس  ب(   مفي أورشلي

 في قصر المطران

كنيسة القديسة . القّديسة تقال أولى الشهيدات والمعادلة الرسل: أ( ٢٤

 تقال في الدير المركزي

كنيسة القيامة . انتقال القديس الرسول اإلنجيلي يوحنّا الالهوتي: أ( ٢٦

 الجلجلة الرهيبة –

منسك القديس . القّديس خاريتون )منعم( المعترف الباّر: أ( ٢٨

 خاريطون في عين فاره
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كنيسة القديس إسحق السرياني . القديس اسحق السرياني الباّر: أ( ٢٨

 في قطر

 ٢٠٢٣تشرين األّول خالل شهر أديرة وكنائس التي تحتفل 
القديس جيورجيوس  دير. القّديس يوحنّا الباّر الخوزيفي: أ( ٣

 الخوزيفي )وادي القلط(

دير الصعود اإللهي  . أّمنا بيالجية الباّرة التي في جبل الزيتون: أ(٨

 بجانب المزار في جبل الزيتون

َلفرا . إعادة رفات سابا المتقّدس من البندقية لديره العامر: أ( ١٣

 القديس سابا المتقدّس

 مةكنيسة القيا . القّديس الشهيد لونجينوس قائد المئة: أ(١٦

دير القديس نيقوذيمس . القّديس أرتيميوس العظيم في الشهداء: أ( ٢٠

 البلد القديم –في أورشليم 

)عيد . القّديس يعقوب الرسول أخو الرب أول أساقفة أورشليم ٢٣

كاتدرائية القديس يعقوب أخو الرّب في أ(  أخوية القبر المقّدس(:

يعقوب أخو الرّب كنيسة القديس  ب(أورشليم بجانب الدير المركزي  

 في الفحيص

كنيسة . القّديس العظيم في الشهداء ديميتريوس الفائض الطيب: أ( ٢٦

كنيسة القديس ديميتريوس ب(  القديس ديميتريوس في الدير المركزي 

 في نابلس 

كنيسة والدة اإلله الوقاية . عيد والدة اإلله الحامية المقّدسة: أ( ٢٨

 المقّدسة في فاليرو

 ٢٠٢٣تشرين الثاني خالل شهر أديرة وكنائس التي تحتفل 
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كنيسة الماقتا . القّديِسين قزماس وداميانوس الماقتا الفّضة: أ( ١

 أثينا -الفّضة في بالكل 

. تذكار نقل رفات القّديس العظيم في الشهداء جيورجيوس الالبس ٣

أورشليم  -بيت جاَل  -أديرة وكنائس القديس جيورجيوس في اللد  :الظفر

مزار ماحص   -الفحيص  -قطر  –مأدبا  -عكا  –الناصرة  -بيت لحم  -

 -الرملة  -الزرقاء  -بيرزيت  -إربد  –يافا  -الكرك  -جرش  -السلط -

 كفر ياسيف -البقيعة الجديدة  -البقيعة القديمة  -عبلين  -برقين  -رافيدا 

يافة  -طرعان  -عيلبون  -شعب  -سخنين  –أبو سنان  -الرامة  -

 الهاشمي  الجبل -الحصن  -شطنا  -عجلون  -عنجرا  -الرينة  -الناصرة 

 -طولكرم  -الطيبة  -جفنا  -الربة  -حمود  -أدر  -صافوط  -يالشمال

 مزار سوف -خالكي –نيوخوري  -الفنار  -الزبابدة 

دير رؤساء . عيد جامع لرئيسي المالئكة ميخائيل وجبرائيل: أ( ٨

دير رؤساء المالئكة في يافا   ب(البلد القديم   –المالئكة في أورشليم 

 َلفرا القديس سابا المتقدّس د(دير الرعاة في بيت ساحور   ج(

كنيسة القدّيس . أبينا الباّر نكتاريوس أسقف المدن الخمس: أ( ٩

 عماننكتاريوس في 

. أبينا الجليل في القّديِسين يوحنّا الذهبي الفم رئيس أساقفة ١٣

 ب(البلد القديم   –دير رؤساء المالئكة في أورشليم القسطنطينية: أ( 

 َلفرا القديس سابا المتقدّس

. القّديَسين متى الرسول اإلنجيلي وفيلومينوس الشهيد في بئر ١٦

كنيسة الصعود اإللهي  ب(دير بئر يعقوب في نابلس  يعقوب: أ( 

والقديس فيلومينوس أخوّي القبر المقدّس في نيقوسيا )في مقر 

 اإليكسارخية(
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. عيد دخول سيدتنا الكليّة القداسة والدة اإلله الدائمة البتولية مريم ٢١

 ب(البلد القديم   –دير والدة اإلله العظيمة في أورشليم إلى الهيكل: أ( 

الهيكل في باغراتي )بحسب التقويم  ميتوخي دخول والدة اإلله الى

 الغربي(

في أورشليم  دير القديسة كاترينا. القّديسة كاترينا الكليّة الحكمة: أ( ٢٥

 دير جبل سيناء ب(البلد القديم   –

. القّديس الرسول المجيد الكلي المديح اندراوس المدعو أّوالا: أ( ٣٠

 دير أبينا إبراهيم بجانب كنيسة القيامة

 ٢٠٢٣كانون األّول  خالل شهر وكنائس التي تحتفلأديرة 
ب( َلفرا القديس سابا المتقدّس  . القّديس يوحنّا الدمشقي الباّر: أ( ٤

 دير الصليب الكريم في أورشليم

كنيسة القديسة بربارة . القّديسة بربارة العظيمة في الشهيدات: أ( ٤

 ج(البلد القديم   –دير القديس نقوَلوس في أورشليم ب(   في البعنة

ميتوخي القديسة بربارة في  د(كنيسة القديسة بربارة في أبو نصير  

 كاليثيا

َلفرا القديس سابا المتقدّس  . القّديس سابا المتقّدِس المتوّشح باهلل: أ( ٥

 البلد القديم  –دير رؤساء المالئكة في أورشليم  ب(

دير القديس الوس العجائبي أسقف ميرة ليكية: أ( . القّديس نيقو٦

 ج(َلفرا القديس سابا المتقدّس   ب(البلد القديم   –نقوَلوس في أورشليم 

وفي  كنائس القديس نيقوَلوس في بيت جاَل وفي العقبة وفي المجيدل

الصريح وفي ماركا وفي الحور )قطر( و في كولوكينثوس )بحسب 

 التقويم الغربي(
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دير أ( . حبل القّديسة حنّة جّدة المسيح اإلله بمريم والدة اإلله: ٩

القديس جيورجيوس  دير ب(البلد القديم   –القديسة حنّة في أورشليم 

 َلفرا القديس سابا المتقدّس ج(الخوزيفي )وادي القلط(  

دير القديس . القّديس اسبيريدون العجائبي أسقف تريميثوس: أ( ١٢

دير القديَسين ثيوذوروس  ب(البلد القديم   –ليم سبيريدون في أورش

 البلد القديم -التيروني وثيوذوروس القائد الجيش في أورشليم 

دير القديس موذستوس . القّديس موذستوس بطريرك أورشليم: أ( ١٨

 في أبو طور

بيت مصلّي البطريرك أحد األجداد القّديِسين: أ( قبل  السبت* يوم 

   بئر السبع أبراهام في

دير ب(   كنيسة األجداد في بيت ساحور* أحد األجداد القّديِسين: أ( 

 جبل طابور

كنيسة . عيد ميالد ربّنا وإلهنا ومخلّصنا يسوع المسيح بالجسد: أ( ٢٥

 المهد في بيت لحم

دير الرعاة في بيت . عيد جامع لوالدة اإلله الفائقة القداسة: أ( ٢٦

 ساحور

دير . القّديس استفانوس أول الشهداء ورئيس الشمامسة: أ( ٢٧

القديس جيورجيوس الخوزيفي  دير ب(القديس إستفانوس في أورشليم  

 )وادي القلط(

مغارة األطفال . األطفال الشهداء الّذين قتلوا في بيت لحم: أ( ٢٩

 الشهداء بجانب كنيسة المهد في بيت لحم

دير والدة اإلله العظيمة في الروميّة: أ( . القّديسة ِميالني الباّرة ٣١

 البلد القديم –أورشليم 

 ٢٠٢3 كانون الثانيخالل شهر التي تحتفل  وكنائسأديرة 
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 -دير القدّيس باسيليوس في أورشليم  . القديس باسيليوس الكبير: أ(١

 البلد القديم

أ( دير القديس يوحنّا المعمدان في نهر  عيد الظهور اإللهي: بارمون. ٥

 األردنّ 

: أ( دير للنبي الكريم السابق المجيد يوحنّا المعمدان جامع. عيد ٧

يس يوحنّا المعمدان في أورشليم   البلد القديم –القدِّ

القديس  ديرللقّديَسين جيورجيوس ويوحنّا الخوزيفي: أ(  جامع. عيد ٨

 جيورجيوس الخوزيفي )وادي القلط(

دير القديس  األبرار في الشهداء من دير الخوجيف: أ( القديسين. ٩

 جيورجيوس الخوزيفي )وادي القلط(

دير القديس الباّر ثيوذوسيوس رئيس األديار: أ(  القّديس. ١١

 ثيوذوسيوس رئيس األديار

( دير القديس لسلسلة القّديس بطرس الرسول المكّرمة: أ السجود. ١٦

 لبلد القديما –نيقوذيمس في أورشليم 

: أ( دير القديس الباّر انطونيوس الكبير أبو الرهبان القّديس. ١٧

 البلد القديم –نقوَلوس في أورشليم 

أفثيميوس في  في دير القديس أ(: الباّر أفثيميوس الكبير القّديس. ٢٠

دير القديس جيراسيموس األردني )دير  ب(البلد القديم   –أورشليم 

 حجلة(

 أ( َلفرا القديس سابا المتقدّس كسينوفون:. القّديس ٢٦

: أ( دير رؤساء المالئكة في أورشليم . القّديس يوحنّا الذهبي الفم٢٧

 البلد القديم  ب( َلفرا القديس سابا المتقدّس –
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غريغوريوس باسيليوس الكبير و . عيد جامع آلبائنا القّديسين ٣٠

 -دير صهيون المقدّسةالاّلهوتي ويوحنّا الذهبي الفم )ثالثة األقمار(: أ( 

 كنيسة اَلقمار الثالث/ المركز اَلرثوذكسي في دبيين

أ(  دير جبل األربعين )دير بعد عيد الظهور اإللهي:  السبت* يوم 

 قرنطل(

  : كنيسة القديس جيورجيوس في برقين* يوم أحد لوقا الثاني عشر

)وإذ لم يكن أحد لوقا الثاني عشر في تلك السنة فيحتفل بيوم أحد 

 الفريسي والعّشار(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التركيب اإلداري

 ةة المقدسيّ بطريركيّ لل
 

 (٢٧\١٢كو  ١) "نتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادًاأما أوَ "
 

https://ar.jerusalem-patriarchate.info/
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 ةاألرثوذكسيّ الكنيسة 
 

 كياتر) أ ( البطري 

 برثلماوس    بطريرك القسطنطينية . ١

 ثيوذوروس  بابا وبطريرك اإلسكندرية . ٢

 يوحنا    بطريرك أنطاكية . ٣

 ثيوفيلوس الثالث   بطريرك أورشليم. ٤

 كيرللس   بطريرك روسيا. ٥

 بورفيريوس   بطريرك الصرب. ٦

 دانيال   بطريرك رومانيا. ٧

 نيوفيتوس   بطريرك بلغاريا . ٨

 إيليا   بطريرك جيورجيا. ٩
 

 ( الكنائس المستقلة ب) 

 خريسوستومس   رئيس أساقفة قبرص . ١

 إيرونيموس   رئيس أساقفة أثينا. ٢

 سابا متروبوليت فارسوفيا وسائر بولونيا . ٣

 أنستاسيوس   رئيس أساقفة ألبانيا . ٤

 رستيسالف  متروبوليت تشيكيا وسلوفاكيا. ٥
 

 المقدسة وسائر فلسطين  رك المدينةصاحب الغبطة بطري

وصهيون  عبر األردن قانا الجليل العربيةو سوريا

 سةالمقدّ 

 كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث
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 ٢٠٠٥آب سنة  ٢٢\٩: تاريخ اإلنتخاب

 ٢٠٠٥ثاني سنة التشرين  ٢٢\٩: تاريخ التنصيب
 

صاحب الغبطة ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس،  : العنوان البريدي

 ٩١١٤٥، القدس ١٤٥١٨: ص. ب.بطريركية الروم األرثوذكس، 

 

 +٩٧٢\٢\٦٢٧١٦٥٧ هاتف:

 
patriarch@jerusalem-patriarchate.infoe-mail 

 

 

 

 

 المجمع المقّدس
بطريرك الصاحب الغبطة يرأس المجمع المقدّس للبطريركية المقدسية 

 ،كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث

 :هم وأعضاءهُ 

 

  كيرياكوس   متروبوليت الناصرة

  إيسيخيوس    متروبوليت كابيتولياس

  فنيذكتوس متروبوليت ذيوقيصرية

 ذوروثيوس    رئيس أساقفة أبيال

  السكرتير العام أريسترخوس   رئيس أساقفة قسطنطيني

    مثوذيوس  رئيس أساقفة جبل ثابور 

mailto:patriarch@jerusalem-patriarchate.info
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 كس الكبيرإيسيذوروس سكيفوفيلَ  رئيس أساقفة ايرابوليس 

 فيلومينوس  رئيس أساقفة بيال 

 خريستوفوروس رئيس أساقفة كيرياكوبوليس 

 الترجمان الكبير  ماتيوس    األرشمندريت

 الكبيرالكماراسيس  نيكتاريوس    األرشمندريت

 يوستينوس    األرشمندريت

 إيالريون  األرشمندريت 

 إفذوكيموس  األرشمندريت 

 قسطنطينوس  األرشمندريت 

 رفائيل  األرشمندريت 

  الشماس سمعان : سكرتير المجمع المقدس
 

 أخوية القبر المقّدس
يرأس أخوية القبر المقدّس صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة 

أورشليم، وتتألف اآلن من جميع المتروبوليتيّين ورؤساء األساقفة 

واألساقفة، واألرشمندريتيّين، والكهنة المتوّحدين، والشمامسة، 

 والرهبان، والمبتدئين المنتمين إلى البطريركية. 

 كيريوس ثيوفيلوس الثالثغبطة البطريرك كيريوس الصاحب 

 كورنيليوس  متروبوليت البتراء 

 كرياكوس متروبوليت الناصرة 

 أمفروسيوس  متروبوليت نابلس 

 سيخيوسيإ متروبوليت كابيتولياس 

 تيموثاوس متروبوليت بصرى 

 فنيذكتوس متروبوليت ذيوقيصرية 



112 

 

 ثيوفانس رئيس أساقفة جرش 

 ألكسيوس رئيس أساقفة طبريا 

 ذوروثيوس  رئيس أساقفة أبيال 

 ذامسكينوس  رئيس أساقفة يافا 

 أريسترخوس رئيس أساقفة قسطنطيني 

 مثوذيوس رئيس أساقفة جبل طابور 

 ثيوذوسيوس رئيس أساقفة سبسطية 

 ديميتريوس  رئيس أساقفة اللد 

 مكاريوس  رئيس أساقفة قطر 

 إيسيذوروس رئيس أساقفة ايرابوليس 

 نكتاريوس رئيس أساقفة أنثيذونيا 

 نوسيفيلوم  رئيس أساقفة بيال 

 يواكيم متروبوليت إيلينوبوليس 

 خريستوفوروس رئيس أساقفة كيرياكوبوليس 

 أريسطوفولوس  رئيس أساقفة مأدبا
 

  

 األرشمندريت يوانيكيوس األرشمندريت إييروثيوس

 األرشمندريت ثيوفانس األرشمندريت يوستينوس

 األرشمندريت كالفذيوس األرشمندريت ثيوذوريتوس

 األرشمندريت إغناطيوس األرشمندريت إيالريون

 األرشمندريت أرتيميوس األرشمندريت تيموثاوس

 األرشمندريت إيرونيموس األرشمندريت إفثيميوس

 األرشمندريت نيفون األرشمندريت إينوكينديوس
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 برفيريوساألرشمندريت  األرشمندريت إفذوكيموس

 األرشمندريت أليكسيوس األرشمندريت خريسوستوموس

 األرشمندريت بارثينيوس األرشمندريت إستيفانوس

 األرشمندريت سابا األرشمندريت إفسيفيوس

 األرشمندريت أمفيلوخيوس األرشمندريت سيرجيوس

 األرشمندريت كاليستوس األرشمندريت فيلومينوس

 األرشمندريت ماتيوس األرشمندريت فيلوثيوس

 األرشمندريت قسطنطين األرشمندريت حنانيا

 األرشمندريت رفائيل األرشمندريت خريسانثوس

 األرشمندريت بارثيلماوس األرشمندريت نيقوديموس

 األرشمندريت ليونديوس األرشمندريت نيكتاريوس

 األرشمندريت مكاريوس األرشمندريت موذيستوس

 األرشمندريت مكاريوس األرشمندريت ميالتيوس

 اَلرشمندريت بوليكاربوس األرشمندريت إبيفانيوس

 اَلرشمندريت ذيونيسيوس األرشمندريت ذميانوس

 اَلرشمندريت ماركيلوس األرشمندريت إستيفانوس

  األرشمندريت غالكتيون
 

 

 الراهب يواساف الكاهن المتوّحد خريسوغونوس

 باييسيوسالراهب  الكاهن المتوّحد كيرياكوس

 الراهب أخيليوس الكاهن المتوّحد أونوفريوس

 خاريتونالراهب  رئيس الشمامسة ماركوس

 الراهب أفرام الشماس إفلوجيوس

 الراهب كالينيكوس الشماس باتريكيوس
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 الراهب دانيال الشماس سمعان

 الراهب خريسانثوس الشماس أثاناسيوس

 الراهب ثيوكتيستوس سطاسيوساالشماس ان

 الراهب أبراميوس سطاسيوساالشماس ان

 الراهب كليميس  ذوسيثيوس لشماسا

 الراهب بروذروموس بانذليمونالراهب 

 الراهب فيالريتوس نيقوَلوسالراهب 

 انديوخيوسالراهب  ثيوفانسالراهب 

 الراهب بالذيوس  فيساريونالراهب 

 الراهب باتابيوس ايرينارخوسالراهب 

 كيرللسالراهب   فيساريونالراهب 

 الراهب ليعازر رفائيلالراهب 

 

  الر اهب يوفيناليوس

  جبرائيلالراهب 

  الراهب ذوسيثيوس

 الراهب دماسقينوس

 الراهب يوئيل

 

  الراهب قسطنطين

  الراهب باسيليوس

   الراهب سيرافيم
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 البطريركية

 
، متروبوليت كابيتولياس ايسيخيوس   الوكيل البطريركي العام:

 ٠٢\٦٢٨١٠٣٣ و ٠٢\٦٢٧٤٩٤١هاتف:
 

 مكتب البطريركي الخاصّ ال

 :نقّالاألرشمندريت برثلماوس،  :المساعَدين

 :نقّالرئيس الشمامسة ماركوس، و +٩٧٢\٠٥٤٣\١٥٨٧٩٨

 ٩١١٤٥، القدس  ١٤٥١٨ :ص.ب. +٩٧٢\٥٤٦\١١٢٤٨٦

 إفسيفيوساألرشمندريت : مترجم للغة الروسيّة
 

 مكاتب البطريركيّة

 رئيس أساقفة قسطنطيني أريسترخوس :سكرتير البطريركية العام

 ٠٢\٦٢٨٢٠٤٨ :فاكس ٠٢\٦٢٨١٠٣٣ و ٠٢\٦٢٧٤٩٤١ :هاتف

 :البريد اإللكتروني ٩١١٤٠القدس  - ١٩٦٣٣و  ١٩٦٣٢: ب. ص.
secretariat@jerusalem-patriarchate.info e-mail: 

 

 القسم اليوناني

  رئيس أساقفة اللد ديميتريوس

 : الشماس سمعانسكرتير المجمع المقّدس

 والراهبة يوستينيالشماس إفلوجيوس  :السكرتارية والبروتوكول

 والراهبة كريستينا الراهب ذوسيثيوس 

 الراهبة بانسيمني :قسم األَْشفار

mailto:secretariat@jerusalem-patriarchate.info
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 القسم اإلنجليزي

 باط واآلنسة آنا كولوريلُ  السيّدة آنا
 

 القسم العربي

 اإليكونومس عيسى مصلح

 ٠٢\٦٢٦٠٠٠٢:فهاتالسيّدة ماريا هرمندس،  :السكرتيرة

 السيّدة كاترينا كارمي :مكتب اإلستعالمات

 األرشمندريت إستيفانوس، :قسم خدمة الحجاج

  ٠٥٤٤\٢٦٣٢٤٠نقّال:

 fr.stefanosjerusalem@gmail.com :البريد اإللكتروني
  

 مكتبة البطريركية

 : رئيس أساقفة قسطنطيني أريسترخوس أمين المكتبة

 : رئيس أساقفة مأدبا أريسطوفولوس المساعد

 ٠٢\٦٢٦٢٧١٨: فاكس، ٠٢\٦٢٨٥٦٣٦:هاتف

  aristarh@netvision.net.il :البريد اإللكتروني
 

 أرشيف البطريركية

 رئيس أساقفة مأدبا أريسطوفولوس :أمين األرشيف

 : ستافروس اندريوالمسؤول التنظيم والترتيب
 

 المتحف ومخزن األيقونات

 : الكاماراسيس الكبير األرشمندريت نيكتاريوسالمسؤول
 

 مكتب الترجمة

 ٠٥٤٥\٦٧٠٦٢٥:نقّال: األرشمندريت ماتيوس، الترجمان الكبير

 dragoumania@jerusalem-patriarchate.info  :البريد اإللكتروني

mailto:aristarh@netvision.net.il
mailto:aristarh@netvision.net.il
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 الكاماراسيا

 : األرشمندريت نيكتاريوسالكاماراسيس الكبير

 : األرشمندريت يوانيكيوسالبستنجي
 

 قسم التشريفات

: األرشمندريت برثلماوس، التشريفاترئيس 

 ٠٥٤٣\١٥٨٧٩٨ :نقّال ٠٢\٦٢٧٦٤٩٢:هاتف

 ماركوس الشمامسة: رئيس
 

 اللجان

 المقّدسة ( اللجنة العليا المشرفة على المزارات١

: صاحب الغبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الرئيس

 : رئيس أساقفة قسطنطيني أريسترخوس األعضاء الثالث

 رئيس أساقفة اللد ديميتريوس 

ورئيس أساقفة ايرابوليوس إيسيذوروس 

 اَلرشمندريت ماتيوس
 

  ( اللجنة المالية ٢

   ٠٢\٦٢٧٤٩٣٩ :هاتف : متروبوليت كابيتولياس إيسيخيوسالرئيس

 األرشمندريت نيكتاريوس نائب الرئيس

 : األرشمندريت نيكتاريوسأمين الصندوق

  الراهب باسيليوس: السكرتير
 

 :هاتفمتروبوليت إيلينوبوليس يواكيم  :قسم اإليجارات (أ

: السيّد السكرتير ٠٢\٦٢٨٠٢٢٩ :فاكس٠٢\٦٢٧٤٩٣٧

 أنطون بوَلتة 
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 :نقال: السيّد أسعد مّزاوي، ينيَ المستشاَرين القانون

 والسيّد رامي مغربي ٠٥٢٢\٣٠٩٦٨٧

 ب( المطبخ الرئيسي

 ٠٢\٦٢٧٥٠٧١ :هاتف: المبتدئ بانايوتيس، الطبّاخ

 : المساعد
 

 ج( المخبز

    ٠٢\٦٢٧٤٧١٢ :هاتفالراهبة سيرافيما، المسؤلة: 

 المبتدئ جوران: قهوجي
 

  ( لجنة المراقبة ٣

 : رئيس أساقفة جبل طابور مثوذيوسالرئيس

 الراهب فاسيليوس: السكرتير
 

   لجنة األمالك( ٤

 ... ... ...: السكرتير    متروبوليت كابيتولياس إيسيخيوس: الرئيس
 

  ( لجنة التربية والتعليم٥

 أ( في الضفة الشرقية )األردّن( 

سيادة رئيس اساقفة كيرياكوبولس المدارس:رئيس مجلس أمناء 

 : السدة لين نسيم المداناتالمدرير العامخريستوفوروس 
 

 ب( في الضفة الغربية 

 : األرشمندريت ماتيوس الترجمان الكبيرالرئيس

 : السيّد فادي عبد النورالسكرتير : السيّد عوده قّواسالمنسق
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 : اإليكونومس عيسى مصلحعضو
 

 

 المقّدسة صهيونلجنة مقبرة  (٦

     : الكاماراسيس الكبير األرشمندريت نيكتاريوسالرئيس

    : السيّد نبيل بّجاليأمين الصندوق

     : السيّد جورج حشوةالسكرتير

 : السيّد نحله أندار والسيّد أنطون بوَلتةينعضوَ 

   األرشمندريت نقوذيموس مشرف المقبرة:

 

 

  الروسيّةلجنة رعاية شؤون الجالية  (٧

 : رئيس أساقفة مأدبا أريسطوفولوسالرئيس

    : األرشمندريت أرتيميوسالسكرتير
 

 لشبيباتا( لجنة ٨

  : رئيس أساقفة مأدبا أريسطوفولوسالمسؤول

 ٠٢\٦٢٨٢٨٥٧ :هاتف: السيّد فادي عبد النور، السكرتير
 

 المطبوعات الكنسيّة 

 :هاتفاإليكونومس عيسى مصلح،  :ممثل في الضفة الغربية

 :البريد اإللكتروني ٠٢\٦٢٦٠٠٠٢
pressbureau@jerusalem-patriarchate.info 

 :هاتفاإليكونومس إبراهيم دبور،  :ممثل في األردنّ 

 +٩٦٢\٧٩\٥٥٥٥٥٤٩ :نقّال +٩٦٢\٦\٥٨١٧٩٢٤
 

mailto:pressbureau@jerusalem-patriarchate.info
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 "صهيون الجديدة"مجلة 

 : المشرفةاللجنة 

  رئيس أساقفة قسطنطيني أريسترخوس -أ

ص. : بطريركية الروم األرثوذكس، مجلة صهيون الجديدة، العنوان

 ٩١١٤٠، القدس ١٩٦٣٣و  ١٩٦٣٢: ب.

 ٠٢\٦٢٦٢٧١٨ :فاكس ٠٢\٦٢٨٥٦٣٦ :هاتف

 aristarh@netvision.net.il: البريد اإللكتروني

السيّد سبيريدون تسيتسينغُس، أستاذ علم الالهوت ودكتور علم  -ب

، خالكيذا ٣: شارع أنطونيو نيكا العنوان. النفس في جامعة أثينا

 :نقّال+ ٣٠\٢٢٢١٠\٧٨٤٢٨ :هاتف. ، اليونان٣٤١٠٠

٣٠\٦٩٧٦\٤٤٩٨٩٩+ 

 stsitsig@yahoo.com: البريد اإللكتروني

 : الراهبة دانييلّيامشرفة السجالت

: "صهيون الجديدة"األرشيف اإللكتروني لمجلة 
http://www.jpnewzionmagazine.org 

 أيفانثيا المبتدئة: الرقمنة واإلشراف على الموقع
 

 المطبعة البطريركيّة

من قِبَل البطريرك كيرللس الثاني، وهي أقدم  ١٨٥٣تأّسست سنة 

اليوناني والعربي   مطبعة في فلسطين، وتشمل األقسام التالية:

 …….: المسؤول والفرنسي.  والعبري واإلنجليزي

 ٠٥٤٥\٣٥٩٣٨٧:نقّال: الراهبة دانييلّيا، ُمجلد الكتب
 

 أخوية القبر المقّدس تقويم
 اآلحاد واألعياد،تُصدر مّرة سنويًا وتحتوي صلوات  

mailto:aristarh@netvision.net.il
mailto:stsitsig@yahoo.com
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وأيًضا تاريخ مختصر وتواريخ هامة والترتيب اإلداري للكنيسة  

 األورشليميّة.

و  رئيس أساقفة قسطنطيني أريسترخوس: المؤلف والمنسق العام

 رئيس أساقفة مأدبا أريسطوفولوسالمساعد 

 و ٠٢\٦٢٧٤٩٤١ :هاتف، نمعاالراهب س: أ( للغة اليونانيّة

٠٢\٦٢٨١٠٣٣ 

 ٠٥٤٦\٤٦٧٦٩٥٢ :نقّال، السيدة ماريا هرمنتاس: العربيّةب( للغة 

 :نقّال: الكاهن نيقوَلوس كولينسكي، ج( للغة الروسيّة

٠٥٤٤\٧٠٠٩٦٥ 

في حال طرأ أي تغيير على الرجاء من اآلباء األجاّلء  :مالحظة

الخ( اإلتصال بمكتب ….)رقم الهاتف، مكان الخدمةالبيانات لديهم 

: التالي البريد اإللكترونيعلى  البيانات المعدّلةالبطريركية وإرسال 
secretariat@jerusalem-patriarchate.info 

 

 "نور المسيح"المجلة الشهرية الكنسيّة والنشرة األسبوعية 

 كالهما يصدران باللغة العربيّة

ثقيف الرعية من الناحية الروحية والعقائدية تبإشراف البطريركية ل 

 واآلبائية

 :نقّال ٠٤\٦٥١٧٥٩١ :هاتف: السيّد هشام خشيبون، المسؤول

٠٥٠٦\٣٤٧٧٧٧ 

 cana.press1@gmail.com: البريد اإللكتروني

 :فاكس ٠٢\٥٨٧٠٦٤٢ :هاتفالسيّد أنطونيوس بوَلطا،  :مكتبة

٠٢\٥٨٧٠٥٨٦ 

 gopbookshop12@gmail.com: البريد اإللكتروني

mailto:secretariat@jerusalem-patriarchate.info
mailto:cana.press1@gmail.com
mailto:gopbookshop12@gmail.com
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 قسم اإلنترنت

: رئيس المؤلف والمسؤول عن المادة اإلخباريّة وعن المضمون

 أساقفة قسطنطين أريسترخوس

 info@jerusalem-patriarchate.info: البريد اإللكتروني

 https://jerusalem-patriarchate.info الموقع اإللكتروني الرئيسي

 الدكتور خريستُس نقوَلو، المدير: 

-christos.nikolaou@jerusalem: البريد اإللكتروني

patriarchate.info 

هاتف إيفانثيا، : المبتدئة والتحرير وحفظ النصوصالتصحيح 

 : الراهب نقوَلوسحفظ النصوص  ٠٢\٦٢٨٤٨٨٢ :وفاكس

 secretariat3@jerusalem-patriarchate.info :البريد اإلكتروني

 حفظ النصوص

 المسؤؤلون عن الترجمة في خدمة الموقع اإللكتروني

اللغة العربيّة: اإليكونوموس يوسف هودالي والسيّد نقوَلس  -أ

اندرييّتسينكو والسيّدة الدكتورة إيليني  اللغة الروسيّة: -ب. خوري

 الراهبة إفثيميا اللغة اَلنجليزيّة: -ج. ورياذو أنجيليكي

 اللغة الرومانيّة: الراهبة لوقيا -د

 :نقّالرقس، : رئيس الشمامسة ماالعالقات العامة على اإلنترنت

٠٥٤٦\١١٢٤٨٦  

الراهبة  تصوير الفيديو:وفي الشركاء في التصوير الفوتوغرافي 

 : السيّدة روان سعدفي شمال إسرائيل. اَلنسة هبة هرماتو افنثيا

 

 المؤسسات التعليمية
 ثانوية ألخوية القبر المقّدسالعدادية واإلمدرسة اللجنة 

mailto:info@jerusalem-patriarchate.info
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 إيسيذوروس: رئيس أساقفة إيرابوليوس الرئيس

 : رئيس أساقفة طابور ميثوذيوس واألرشمندريت نيكتاريوسعضَوين

 .نقوذيموس واألرشمندريت الكماراسيس الكبير

 

 

 ألخوية القبر المقّدسالمدرسة اإلعدادية والثانوية 
 ،: الترجمان الكبير األرشمندريت ماتيوس، أستاذ الالهوتالمدير

نيقوَلوس سوليوتيس، : السيّد السكرتير ٠٥٤٥\٦٧٠٦٢٥ :نقّال

 أستاذ الفيزياء

الراهب . موسيقىال، أستاذ الالهوت والشماس سمعان :األساتذة

السيّد أثاناسيوس  المتوحد ذوسيثيوس ،تكنولوجيا المعلومات

السيّد نيقوالوس . قتصاداإلالهوت وال ،لغةال، أستاذ غاتسيوس

عالمة فقه اللغة واَلستاذة بوليمنيا   االستاذة ديمترا بليامي ،سوليوتيس

اللغة  السيدة خريكليا روبو أستاذ الفيزياء انجلونيا عالمة فقه اللغة

السيّد جيورجيوس . ، طبيبةالسيّدة أليكا كيرياكوبولو اليونانية

لغة الأستاذة ، السيّدة كاترينا كولونيلو. حاسوبال، أستاذ كيرميجاكيس

السيّد باسيليوس . لغة العربيةال أستاذ ،السيد حنا خوري. اإلنجليزية

مدرسة داخلية، المدير: . موسيقى البيزنطيةال، أستاذ كوتسوبولوس

 :نقّال، اَلستاذ جيورجيوس بوليتيس الشماس سمعان

: كليّة الروم العنوان. : السيّدة أماليّا ذوكاالمدبّرة ٠٥٠٤\٩٣١٦٤٩

 ٩١١٤٠القدس  ١٤٠٥٥: ص. ب.األرثوذكس 

 ٠٢\٦٧٢٢٥٨٧ :فاكس ٠٢\٦٩١٩٧٧٣ :هاتف

 agiasion30@yahoo.com :البريد اإللكتروني
 

mailto:agiasion30@yahoo.com
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 مدارس البطريركية في الضفة الغربية

 لجنة مدرسة البطريركية القديس ديميتريوس

 متروبوليت إيلينوبوليس يواكيم الرئيس

: المنسّق عودة قواسسعادة العين الدكتور  -الرئيس التنفيذي:

 :هاتف وفاكس السيد يوسف كتناشو،الدكتور عودة قواس

٠٢\٦٢٨٢٨٥٧ 

  السيد فادي عبد النور: السكرتير

 : السيّد أسعد مزاويالمحامي. : اإليكونوموس عيسى مصلحعضو
 

 

 في أورشليم ( ١

 مدرسة البطريركية القديس ديميتريوس 

ة بناء الطائفة الروميّ ( ألتلطةثانوي )مخ –إعدادي  – ائيإبتد

 :هاتف : السيّد سمير زنانيري،المدير. ة الناطقة بالعربيةاألرثوذكسيّ 

 ٠٥٣٥\٢٦٧٠٢٧ :نقّال ٠٢\٦٢٧٣٠٦٩ :فاكس ٠٢\٦٢٨٢٦١٠
 

 ( في يافا ٢

 المدرسه البطريركية النموذجية

 :نقّال: رئيس أساقفة يافا ذامسكيسنوس، رئيس اللجنة

األرشمندريت إيرونيموس : عضَوين ٠٥٢٢\٩٩٢٥٩١

 :هاتف وفاكس : نجالء حنحنالمديرة واألرشمندريت نيفون

٠٣\٥١٨٩٣٥٨ 
 

 ( في بيت ساحور٣

. : السيّد جورج سعادةالمدير. ثانوي -إعدادي  -إبتدائي  -روضة 

 ٠٢\٢٧٧٤٣٣٢ :فاكس ٠٢\٢٧٧٢٠٤٢ :هاتف
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 ( في رام هللا٤

 مدرسة القديس جيورجيوس

 السيّد جريس أبو العظام: المدير. ثانوي - إعدادي -إبتدائي 

 ٠٢\٢٩٥٦٨٩٠ :فاكس  ٠٢\٢٩٦٣٢٠٨ :هاتف
 

 ( في الرملة٥

  : السيّدة روفاليت فزعالمدرسة اإلبتدائية، المديرة

 : السيّدة الهام مخولالمدرسة اإلعدادية والثانوية، المديرة

 ٠٢\٩٢٤٥١٧٧ :هاتف
 

 ( في غزة٦

 السيّدة منى ترزي: المديرة. إعدادي -إبتدائي  -روضة 

 ٠٨\٢٨٦٧٧٦٤ :هاتف
 

 ( في الطيبة٧

 : اآلنسة عبير خوريّةالمديرة. ثانوي -إعدادي  -إبتدائي  -روضة 

 ٠٢\٢٨٩٩١٣٥ :فاكس ٠٢\٢٨٩٨١٩٢ :هاتف

         

 مدارس البطريركية في الضفة الشرقية

 

 مجلس أمناء المدارس:

كيرياكوبوليس رئيس مجلس أمناء المدارس: سيادة رئيس أساقفة .١

 خريستوفوروس

هيفاء يوسف نائب رئيس مجلس األمناء: معالي العين السيدة . ٢

 نجار حجار

 رئيس اللجنة المالية: السيد غسان ايليا قسطندي نقل.٣
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 عضو: السيدة رهام حبيب اسكندر قعوار .٤

 عضو: السيد جورج نقوَل جورج ابو خضر .٥

 عضو: السيدة شرين يعقوب سلطي أيوب .٦

 عضو: السيد كريم توفيق امين قعوار .٧

 عضو: السيدة ماري قسطنطين باسيل قرمش .٨

 عضو: السيد حازم مروان يعقوب الزريقات .٩

 

 السيدة لين نسيم المداناتالمدير العام للمدارس: 

 مسؤول قسم اَلرشاد الروحي: اَلرشمنديت اثناسيوس قاقيش

 ثادرسمسؤول قسم اَلرشاد التربوي: السيدة سمر 

 

 

 ( في عمان١

البطريرك مدرسة  " مدرسة بطريركية الروم االرثوذكس المقدسيةأ.

 "ذيوذوروس األّول

 ثانوي – ، أساسي١٩٨٦سنة التأسيس: 

بريد  +٩٦٢\٦\٧٧٥٩٢١٦فاكس: + ٩٦٢\٦\٥٩٢١٥٢٦ هاتف:

 SweifiehScl@gops.educationالكتروني 

 

 العالماتهنادا السيدة  الدكتورة رائدة القصار: المديرة

ب. روضة بطريركية الروم اَلثوذكس المقدسية "روضة البطريرك 

 "ذيوذوروس األّول

 ١٩٨٦سنة التأسيس: 

 ميسون شحاتيتالسيّدة المديرة: 
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بريد  +٩٦٢\٦\٥٦٨٥٩٢١فاكس: +  ٩٦٢\٦\٦٦٨٥٩٢١هاتف:

 SweifiehKG@gops.educationالكتروني 

 حضانة اميل حداد  -ج

 ٢٠٠٣سنة التأسيس:  

 السيدة رانيا صيقلي: المديرة

بريد الكتروني  ٠٦\٠٥٩٢٧٢٣٦   ٠٦\٥٩٢٧٢٣٧ :هاتف

SweifiehPRE@gops.education 

 

 البلد ( في مأدبا٢

 بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية لإلناث مدرسة  -أ

 ثانوي -اساسي  ١٩٩ ٦سنة التأسيس:

 السيدة عرين كرادشةالمديرة: 

بريدالكتروني +٩٦٢\٥\٣٢٤١٨٤٢هاتف:

MadabaScl.F@gops.education 

 للذكوربطريركية الروم األرثوذكس المقدسية مدرسة  -ب

 ثانوي – ، أساسي )من الصف الخامس(١٩٩٨سنة التأسيس: 

 المهندس هاني العجيالتالمدير: 

  ٩٦٢\٥\٣٢٤٢٠٦٨ :هاتف

 MadabaScl.F@gops.educationبريدالكتروني 

 األرثوذكس المقدسيةروضة بطريركية الروم  -ج

 ٢٠٠٧سنة التأسيس: 

 خلود الحدادين: السيّدة المديرة

 +٩٦٢\٥\٣٢٤١٨٤٢فاكس: + ٩٦٢\77\0900123:هاتف

 MadabaKG@gops.educationبريدالكتروني 
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 حنينا مأدبا/( في 3

 مدرسة بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية / دولي -أ
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 الثامن لسابع، أساسيالى الصف ا2016سنة التأسيس: 

 السيدة هالة دبابنة: المديرة

 + ٩٦٢\5\3253636هاتف:

 HaninaScl.Intr@gops.educationبريدالكتروني 

 روضة بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية / دولي -ب

 2015سنة التأسيس: 

 السيدة ميادة صوالحة: المديرة

 + ٩٦٢\5\3243637هاتف:

 + ٩٦٢\77\7066952هاتف:

 ninaKG@gops.educationبريدالكتروني 

 

 

 ( في الفحيص4

 مدرسة بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية -أ

 ثانوي -، اساسي 1850سنة التأسيس: 

 المهندس أمجد النعمات: المدير

 +٩٦٢\6\4710231فاكس: + ٩٦٢\6\4729030:هاتف

 FuheisScl @gops.educationبريدالكتروني 

 مدرسة بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية / دولي-ب

 العاشر  التاسع، أساسي حتى الصف 2014سنة التأسيس: 

 السيدة جمانة مصاروة: المدير
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 + ٩٦٢\77\7066943:هاتف

 FuheisScl.Intr@gops.educationبريدالكتروني 

 روضة بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية / دولي -ج

 2014سنة التأسيس: 

 السيدة ميرا الفاخوري: المديرة

 +٩٦٢\6\5310312فاكس: + ٩٦٢\6\5310312:هاتف

 education.gops@KG.Fuheisبريدالكتروني 

 

 ( في الزرقاء5

 مدرسة بطريركية الروم األرثوذكس المقدسيةأ. 

 الثانوي – يساس، األ1952 سنة التأسيس:

 السيدة سامية بطارسة  السيدة هنادا العالماتالمديرة: 

  +53983516/6/962هاتف: 

 ZarqaScl@gops.education-بريد الكتروني:

 روضة بطريركية الروم اَلثوذكس المقدسيةب.

 2022سنة التأسيس 

 السيدة مريم حداد -المديرة :

 53983516/6/962 962/77/7066963 -:هاتف 

 ZarqaKG@gops.education-:بريد الكتروني

 

 ( في العقبة6

الروم األرثوذكس المقدسية )مدرسة البطريرك مدرسة بطريركية  -أ

 ذيوذوروس(

 الثانوي -ساسي ، األ1993سنة التأسيس: 
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 السيدة رهان الحورانيالمديرة: 

بريد  +2030143/3/962فاكس:  +2030142/3/962هاتف: 

  AqabaScl@gops.education -:الكتروني

 

البطريرك روضة بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية )روضة  -ب

 ذيوذوروس(

 1989سنة التأسيس: 

 السيدة ناديا بقاعينالمديرة: 

بريد  ++2030143/3/962فاكس:  +2030142/3/962هاتف: 

  AqabaKG@gops.education -الكتروني:

 تم ادخال المنتسيوري

 

 

 ( في الحصن٧

 مدرسة بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية -أ

 الصف السابعساسي حتى أ، 1994سيس: أسنة الت

 السيدة زين الربضيالمديرة: 

  +++6973429/77/962هاتف: 

  HusunScl@gops.education -بريد الكتروني:

 

 روضة بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية -ب

 1972سيس: أسنة الت

 السيدة رنا الربضيالمديرة: 

 +++7943673/79/962هاتف: 
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  HusunKG@gops.education -بريد الكتروني: 

 

 

 ( في السلط٨

 مدرسة بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية -أ

 ساسي حتى الصف السادس، األ1914سنة التأسيس: 

 ميسون تادرسالسيدة المديرة: 

 +3554829/5/962فاكس:   +3554829/5/962هاتف: 

  SaltScl@gops.education -بريد الكتروني:

 

 روضة بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية -ب

 1961سنة التأسيس: 

 السيدة عبير تادرسالمديرة: 

 +3554829/5/962فاكس:   +3554829/5/962هاتف: 

  SaltKG@gops.education -بريد الكتروني:

 

 

 عنجرة( في ٩

 مدرسة بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية-أ

 لعاشرالتاسعساسي حتى الصف ا، األ1888سنة التأسيس: 

 السيد صقر مزاهرةالمدير: 

 +6461369/2/962فاكس:   +6461369/2/962هاتف: 

  AnjaraScl@gops.education -بريد الكتروني:
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 روضة بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية -ب

 2020سنة التأسيس: 

 السيدة ايمان خليفات السيد صقر مزاهرةالمدير: 

 +6461369/2/962فاكس: +  6461369/2/962هاتف: 

 AnjaraScl@gops.education -بريد الكتروني:

 ( في الوهادنة١٠

 مدرسة بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية -أ

 ساسي حتى الصف السادسأ، 1991سنة التأسيس: 

 السيدة سحر حدادالمديرة: 

 6466203/2/962 فاكس:+64662032/77/962هاتف: 

 WahadinahScl@gops.education -بريد الكتروني:

 الروم األرثوذكس المقدسيةروضة بطريركية -ب

 1989سنة التأسيس: 

 السيدة ميسون حدادالمديرة: 

 +6466203/2/962فاكس: + 64662032/77/962هاتف: 

 WahadinahScl@gops.education -بريد الكتروني:

 ( في الكرك١١

 المقدسية مدرسة بطريركية الروم اَلرثوذكس-أ

 أساسي حتى الصف الثالث 2022سنة التأسيس 

 المريرة: السيدة منار مدنات

  77712600/962 -هاتف:

 AlkarakScl@gops.education -بريد الكتروني:

 بطربركية الروم اَلرثوذكسء المقدسيةروضة  -ب

 2022 -سنة التأسيس:

mailto:WahadinahScl@gops.education
mailto:AlkarakScl@gops.education
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 السيد منار مدنات -المديرة:

  77712600/962 -هاتف:

 AlkarakScl@gops.education -بريد الكتروني:

 

 

 

 

 

 المحاكم الكنسيّة
 ( المحكمة الكنسيّة االستئنافيّة ١

 في القدس -أ

 : رئيس أساقفة كيرياكوبوليس خريستوفوروسالرئيس

 متروبوليت إيلينوبوليس يواكيم: ةالهيئرئيس 

  نيكتاريوس واإليكونوموس عيسى مصلح : األرشمندريتعضَوين

 . بنورة: السيّدة دنا السكرتيرة

 في عمان-ب

 : رئيس أساقفة كيرياكوبوليس خريستوفوروسالرئيس

 القاضي فارس هلسة: ة المحكمةئرئيس هي

: اإليكونومس بولس خوري واإليكونومس أنطونيوس أعضاء

 المدانات والقاضية كريستين فضول 
 

 ( المحكمة الكنسيّة البدائية في القدس٢

: رئيس أساقفة نائب الرئيس وعضو. : األرشمندريت نيفونالرئيس

. رئيس أساقفة بيال فيلومينوس :عضو. إيرابوليوس إيسيذوروس

mailto:AlkarakScl@gops.education
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ماتيوس واألرشمندريت : األرشمندريت عضَوين إضافيين

 ٠٢\٦٥٦٤٩٩٢ :فاكس٠٢\٥٨٢٧٧٨٧ :هاتف. برفيريوس

 court_office@gopjecc.org: البريد اإللكتروني

 www.gopjecc.org :الموقع اإللكتروني
 

 ة بتوليمائيس في عكا ( المحكمة الكنسية البدائية لميتروبوليتيّ ٣
: نائب الرئيس وعضو. األرشمندريت فيلوثيوس: الرئيس

 : اإليكونومس صاموئيل زايدعضو. األرشمندريت أرتيميوس

 : اإليكونومس ناصر قسيسإضافي عضو

 جا: اإليكونومس سابا حالسكرتير

 ٠٤\٩٩١٣٣٩٦ :فاكس  ٠٤\٩٩١٠٥٦٣ :هاتف

 orth.court.akka@gmail.com: البريد اإللكتروني
 

 ( المحكمة الكنسيّة البدائيّة لميتروبوليتيّة الناصرة٤

 : متروبوليت الناصرة كرياكوسالرئيس

 : األرشمندريت إيالريون واإليكونومس سمعان بجاليعضَوين

 السيد ناصيف عواد سلمانالسيّد فرج : مستشار القانونيوالالسكرتير 

 شحادة: السيّدة شعاع الكاتبة

 ٠٤\٦٥٧٤٥٦٦ :فاكس ٠٤\٦٠٢١٥٣٣ :هاتف
 

 ( المحكمة الكنسيّة البدائيّة في عمان٥

  : األرشمندريت إيرونيموسالرئيس

 داوود ال: القاضي فارس رئيس الهيئة

http://www.gopjecc.org/
mailto:orth.court.akka@gmail.com
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 اإليكونوموس سمعان خورياَلرشمندريت سابا الحوراني : أعضاء

 واإليكونومس بشارة دحابرةواإليكونومس ألكسيوس قاقيش 

 مارنةحواإليكونومس يوسف 

العقبة(: القاضي اَلرشمندريت -جنوب) الكركمكتب المحكمة في ال

 سابا الحوراني

 كونومس سمعان خوريمكتب المحكمة في الشمال: القاضي اَلي

مكتب المحكمة في محافظة البلقاء: القاضي اَليكونومس بشارة 

 دحابرة

 الكفوفنوراَلستاذة  : المحامية

 ابراهيم حداد رعد امسيس: السيّد المحاسب

 : السيّد ريمون دعيسالسكريتر

 السيّد سلطي فاخوريو: الكاتب

 +٩٦٢\٦\٤٦٢٨٤٥٣ :فاكس  +٩٦٢\٦\٤٦٣٨٧٥٣ :هاتف

 orthodoxcourt@yahoo.com: البريد اإللكتروني
 

 ( المحكمة الكنسية البدائية في يافا٦

 ٠٣\٦٨٢٣٤٥١ :هاتف : رئيس أساقفة يافا ذامسكينوس،الرئيس

 ٠٣\٦٨٢٦٢٢٢ :فاكس ٠٥٢٢\٩٩٢٥٩١ :نقّال

 : األرشمندريت نيفونمستشار القانونيالعضو ونائب الرئيس و

 ماركلوس األرشمندريت و   : األرشمندريت إيرونيموسعضَوين

 : السيّد مايكل فاخوريالسكرتير

 

 ( المحكمة الكنسية البدائية في غّزة٧

 : رئيس أساقفة طبريا ألكسيوسالرئيس
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 : األرشمندريت إمفيلوخيوسنائب الرئيس

والسيّد حنّا فرح والسيّد عماد الجلدة  السيّد سعاد الصايغ: أعضاء

 رزيط: السيّد إلياس سكرتير وعضو المحكمة. والسيّد عماد الصايغ

 ٠٨\٢٨١٨٠٢١ و ٠٨\٢٨١٨٠١٩ :هاتف
 

 المزارات المقّدسة
 

 ( كنيسة القيامة١

 أساقفة إيرابوليس إيسيذوروسرئيس  :السكيفوفيلَكس الكبير

 األرشمندريت برفيريوس :مساعد السكيفوفيلَكس

الراهب المتوحد  األرشمندريت برفيريوس :الكهنة المناوبون

 : باتريكيوسالمتوحد الشماسو والكاهن أثاناسيوس انسطاسيوس

 : الشماس سمعان المرتّل األّول. واثناسيوس

 كوتسوبولوس: السيّد باسيليوس المرتّل الثاني

دَلييمون ونيقوَلوس الرهبان بن رئيس الشمامسة انستاسيوس :الخدام

حامل  وذوسيثيوس وقسطنطين وكيرلس وخريسنثوس وباطابيوس

 : الراهب نيقوَلوسالمفاتيح

.                                                                                                             ، القدس١٤٣٦٧: ص. ب.: كنيسة القيامة العنوان

 ٠٢\٦٢٨٤٢٠٢ :هاتف

  

 ( كنيسة المهد في بيت لحم٢

هاتف ، متروبوليت ذوقيصرية السيد فنذيكتوس الوكيل البطريركي

  ٠٢\٢٧٤٢٤٤٠ :وفاكس

 . األرشمندريت بوليكاربوس: السكيفوفيلَكس
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 : األرشمندريت ثيوفانسمساعد الوكيل البطريركي

 :هاتف وفاكس السيدة سعاد ابو عبارة : مكتب الكنيسة، السكرتير

اإليكونومس ربيريدون سّمور  :الكهنة المناوبون ٠٢\٢٧٤٨٠٤٩

، ٠٥٦٩\٢٢١٤٨٩ :نقّال ٠٢\٢٧٤١٠٢٠ :هاتف وفاكس

 ، ٠٥٩٨\٠٠١٢٣٨ :نقّالواإليكونومس عيسى ثلجية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ٠٥٩٨\٤٢٦٧٨٣ :نقّالجورج جكمان  والكاهن

قسطنطين   : الرهبان سمعان ويوئيلالخدام. أثاناسيوسالشماس: 

 وستالراهب المبتدا خريس

 

 المركز الثقافي األرثوذكسي في بيت لحم -أ

 متروبوليت ذوقيصرية السيد فنذيكتوس: الرئيس

 السيدة سعاد ابو عبارة: السكرتير

 ، بيت لحم52: ص. ب.دير الروم األرثوذكس،  :العنوان

 ٠٢\٢٧٤٨٠٤٩ و ٠٢\٢٧٤٢٤٤٠ :هاتف وفاكس

 orthodox_nativity_church@yahoo.com: البريد اإللكتروني
 

 ( كنيسة الجسثمانية٣

متروبوليت إيلينوبوليس  رئيس أساقفة أبيال ذوروثيوس :الرئيس

 يواكيم

األرشمندريت ميالتيوس واألرشمندريت  :الكاهنَين المناوبَين

  ذيونيسيوس

 : الراهب يوفيناليوسالخادم.  بروخوروسالشماس: 

  +٩٧٢\٥٤٤\٣٠٦٠٣١ :هاتف اإلستعالمات

802421/548/972+ 

mailto:orthodox_nativity_church@yahoo.com
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 كنائس المقّدسة في أورشليمالديرة واأل
 

( الدير المركزي )المعروف بدير القديَسين قسطنطين ١

 حيث مقر أخوية القبر المقّدس وهيالنة(

 : األرشمندريت أليكسيوسمسؤول التيبيكون

 ٢: الشمامسة  ٤: الكهنة المناوبون

 إفسيفيوساألرشمندريت : المرتل األّول

 : الراهب سيرافيم والمبتدئ فيرونينالقندلفتَ 
 

   ( دير الغاليليا الصغرى في جبل الزيتون٢

 كنيسة الرجال الجليليّين، حيث المقّر البطريركي،  -أ

 كنيسة بشارة رقاد الفائقة القداسة والدة اإلله، -ب

 359387/0545الراهبة ذنيليا : ةالمشرف 
 

 ( دير القديس خرالمبوس٣

 ٠٥٤٥\٨٣٢٥٦٧ :نقّال: األرشمندريت كالستوس، الرئيس 
 

 ( دير القديس يوحنّا المعمدان٤

 ٠٥٤٣\١٥٨٧٩٨ :نقّال: األرشمندريت برثلماوس، الرئيس 
 

 ( دير رؤساء المالئكة٥

 : رئيس أساقفة اللد ديميتريوسالرئيس 
 

 ( دير القديس نيقوالوس٦

 ٠٥٤٦\٦١١٢٤٨٦ :نقّال: رئيس الشمامسة ماركوس، المشرف
 

 ( دير القديَسين ثيوذوروس التيروني وثيوذوروس قائد الجيش٧
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 ٠٥٤٧\١٥٢٧٧٠ :نقّال: األرشمندريت ألكسيوس، الرئيس 
 

 ورجيوس )المعروف بالمستشفى(( دير القديس جي٩

 ٠٢\٦٢٧٧١٧٦ :هاتف: الراهبة بانسيمني، رئيسة الدير
 

 ( دير القديس باسيليوس١٠

 ٠٥٤٤\٢٨٢٣٩٠ :نقّال: األرشمندريت نيكتاريوس، المشرف
 

  ( دير القديسة كاترينا١١

 ٠٥٤٤\٢٦٣٢٤٠ :نقّال: األرشمندريت إستيفانوس، الرئيس 

  fr.stefanosjerusalem@gmail.com: البريد اإللكتروني
 

 ( دير القديس سبيريدون١٢

 : األرشمندريت سيرجيوسالرئيس 
 

  ( دير القديس نيقوذيموس١٣

 :نقّال ٠٢\٦٤٩٢٣٧٨ :هاتف: األرشمندريت مكاريوس، المشرف

٠٥٤٣\٥٠٩٠٦٠ 
 

 ( دير دار الوالية وحبس المسيح١٤

 ٠٥٤٦\١٠٦٨٩٣ :نقّال: األرشمندريت ذيونيسيوس، الرئيس 
 

 ( دير القديسة حنّة١٥

 ٠٥٤٤\٦٢٨١٠٣ :نقّال: األرشمندريت مالتيوس، الرئيس 
 

 بطريرك أورشليم رلسيوك بندالييمون ين( دير القديسَ ١٦

 ٠٢\٦٢٨٠٦٨٤ :هاتف: الراهبة خاريتيني، رئيسة الدير
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 )حيث توجد المدرسة البطريركية(( دير صهيون المقّدسة ١٧

 ثانوية ألخوية القبر المقدّسالعدادية واإلمدرسة المدير  :الرئيس 
 

 ( دير الصعود اإللهي في جبل الزيتون١٨
 :نقّال ٠٢\٦٢٧٥٩٢٤ :هاتف: الراهب أخيليوس، المشرف

 ٧عدد الرهبات:  ٠٥٢٨\١٢٨٠٨٧

 monanalipsi.holyland@gmail.com: البريد اإللكتروني
 

 ( دير الصليب الكريم١٩

ساقفة  ٥٤٥٠\٥٢٦٠٧٦ :نقّالاألرشمندريت ماتيوس، ،  :الرئيس

 ٠٥٤٢\٤٢١١٧٦ :نقّال، بيال فيلومينوس

 com.yahoo@filoumenos_f: البريد اإللكتروني
 

 ( دير القديس سمعان في القطمون٢٠

 ٠٢\٦٧٩٠٤٧٧ :هاتف: األرشمندريت ثيوذوريتوس، الرئيس 
 

 ( دير النبي إيليا٢١

  :نقّال: األرشمندريت بايسيوس، الرئيس 

 جيلو / القدس ١١٠٠٦: ص. ب.: دير الروم األرثوذكس، العنوان
 

 ( ديرالقديس يوحنّا المعمدان في عين كارم ٢٢

 :نقّال ٠٢\٦٤٣٦٢٩٧:هاتف: الراهب خاريطُن، المشرف

 ٩١١٤١، القدس ١٤٢٢٣: ص. ب.. ٠٥٤٤\٨٦٥٠٦٣
 

 ( دير القديس أُونوفريوس٢٣

 ٠٥٠٥\٣١٥٥٣٠ :نقّال: الراهبة بايسيا، رئيسة الدير

mailto:monanalipsi.holyland@gmail.com
mailto:f_filoumenos@yahoo.com
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 ( دير القديس إستفانوس٢٤

 :نقّال ٠٢\٦٢٨٨٠٩٢ :هاتف: األرشمندريت إبيفانيوس، الرئيس 

٠٥٨٦\١١٢٠١٧ 
 

 ( دير الشعانين في بيت فاجي٢٥

 و ٠٥٤٢\٠٧٦٩٤١ :نقّال: الراهبة سافينا، المشرفة

: دير الروم األرثوذكس في بيت فاجي، العنوان ٠٥٤٢\٤٢١١٧٥

 القدس ٢٠٦٩٧: ص. ب.
 

 موذستوس ( دير القديس٢٦

 ٠٥٤٦\٦٠٣٢٤٩ :نقّال: الراهب أنديوخوس، المشرف
 

 )حيث توجد كنيسة اَلثني عشر رسوَل(( دير أبينا إبراهيم ٢٧

 : كهنة القبر المقدّسالكهنة المناوبون
 

 األديرة النسائية
 

 ( دير والدة اإلله العظيمة١

 ٠٥٤٦\٠٢٦٩٣٠ :نقّال: الراهبة ميالني، رئيسة الدير
 

 إفثيميوس( دير القديس ٢

 ٠٥٤٤\٣٠٥٩٦٨ :نقّال، الراهبة سارة: رئيسة الدير
 

 ( دير صدنايا والدة اإلله٣

 ٠٥٤٤\٣٦٤١٥٧ :نقّال: الراهبة سيرافيما، الديررئيسة 
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 الكنائس الصغيرة

 القديس ديميتريوس -أ

 القديسة ثقال -ب

 في الدير المركزي مسؤول التيبيكون  :المسؤول
 

 الربّ كاتدرائية القديس يعقوب أخو 

كنيسة األربعين  -كنيسة حامالت الطيب ب -أ :حيث الكنائس الصغيرة

 :هاتف(، حيث تُحفظ عظام بطاركة الكرسي األورشليمي) شهيداا 

مبوس يكومونوس خرال: اإلالكاهنَين المناوبَين. ٠٢\٦٢٨٩١١٢

 ٠٥٤٤\٣١٠٨٦٣ :نقّال ٠٢\٦٢٨٤١٨٥ :هاتف)فرح( بدّور، 

 ٠٢\٥٨٥٦٤٣١ :هاتفواإليكومونوس جورج )خضر( برامكي، 

: السيّد جورج قمر، رئيس مجلس الرعية٠٥٤٦١٣٦٣٠٠ :نقّال

 ٠٥٢٢\٧٩٨١٧٤ :نقّال ٠٢\٦٢٨٩٩٥٤ :هاتف
 

 ديرة خارج أورشليماأل
 

 الفرا القديس سابا المتقّدس ( ١

الرئيس : صاحب الغبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس 

 . الثالث

 . : األرشمندريت إفذوكيموساألب الروحي

 ٢ :المبتدئينو ١٥: الرهبان. : الراهب ثيوكتيستوساإليكونومس

تشرين األّول إعادة رفات القديس  ١٣كانون األّول و 6-5-4:األعياد

: ص. ب.: َلفرا القديس سابا المتقدّس، العنوان .سابا من البندقية

 ٩١١٩٩، القدس ١٩٨٢٤

 ٠٢\٢٧٤٨٥٤٠ :هاتف الميتوخي، ٠٢\٢٧٦٢٩١٥ :هاتف



144 

 

 

 ورجيوس الخوزيفي )وادي القلط(دير القديس جي ( ٢

 ٣: المبتدؤون، ٦: الرهبان. : األرشمندريت قسطنطينالرئيس 

ورجيوس دير القديس جي :العنوان ٠٥٤٧\٣٠٦٥٥٧ :نقّال

 ٩١٣١٣٠٢، القدس ٣١٣٨٨: ص. ب. الخوزيفي،
 

 دير جبل األربعين )دير قرنطل( ( ٣

الكاهن : الكاهن المناوب ٠٢\٢٣٢٢٨٢٧ :هاتف ... ...: الرئيس 

: دير الروم األرثوذكس، العنوان. أُونوفريوس اَلرشمندريت المتوّحد

 ، أريحا٢١: ص. ب.

 ستان مريم ومرثا في العيزرية )بيت عنيا(ي( دير القد٤

 ١٠: الراهبات. : الراهبة إفبراكسيارئيسة الدير

 ، القدس١٩١٢١: ص.ب.: دير الروم األرثوذكس، العنوان

 ٠٢\٢٧٩٩٧٠٨ :هاتف
  

 ( دير اإلثني عشر رسوالا في طبريا٥

 :نقّال ٠٤\٦٧٢٠٠٤٢ :هاتفاألرشمندريت بارثينيوس،  :الرئيس 

: دير الروم األرثوذكس، شاطئ البحيرة، العنوان ٠٥٤٤\٩٨٨٥٤٢

 طبريا ٤٦٤: ص. ب.
 

 ( دير القديس جيراسيموس األردني )دير حجلة(٦

 ٠٢\٩٩٤٣٠٣٨ :هاتف: األرشمندريت خريسوستوموس، الرئيس 

: الكاهن المتوّحد الكاهن المناوب ٠٥٠٥\٣٤٨٨٩٢ :نقّال

 ٦: المبتدئين، ٤: الرهبان. كيرياكوس

 ، أريحا٣٥: ص. ب.: دير الروم األرثوذكس، العنوان
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 رئيس األديار ( دير القديس ثيوذوسيوس٧

 :نقّال ٠٢\٢٧٦١٢٢٣ :هاتف: األرشمندريت إيروثيوس، الرئيس 

٠٥٢٨\٥١٥٠٣٣ 

 ٩١٠١٠، القدس ١١٠٢: ص. ب.: دير الروم األرثوذكس، العنوان
 

 ( دير بئر يعقوب في نابلس٨

 نقّال: ٠٩\٢٣١٣١٢٣ هاتف:: األرشمندريت يوستينوس، الرئيس 

 : دير الروم األرثوذكس، نابلسالعنوان ٠٥٩٩\٦٥٨٣٨٥
 

 ( دير جبل طابور ٩

 ٠٥٢٢\٤١٣٣٤٨ :نقّال: األرشمندريت إيالريون، الرئيس 

، ٢٠١١: ص. ب.: دير الروم األرثوذكس، العنوان ٦: الراهبات

 ١٦٠٠٠الناصرة 

 fatherilarion@hotmail.com: البريد اإللكتروني
 

 ( دير النبي أليشع في أريحا١٠

 :نقّال ٠٢\٢٣٢٢٤٣٣ :هاتف: األرشمندريت فيلومينوس، الرئيس 

، ٨٩: ص. ب.: دير الروم األرثوذكس، العنوان ٠٥٤٩\٣٥٠٣٥٠

 أريحا
 

 ( دير قانا الجليل١١

:  البريد اإللكتروني ،خريسوستوموساألرشمندريت : الرئيس

jerousalem@hotmail.com اَلرشمندريت ٠٥٤٧ \٨٤٩٨٩٦ :نقّال

 :فاكس benediktos@orthodoxjordan.org فنذكتوس كيال

mailto:fatherilarion@hotmail.com
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 ١٧٠٣: ص. ب. : دير الروم األرثوذكس،العنوان ٠٤\٦٥١٧١١١

 .كفركنا

 

 ( دير الرسل القّديسين في كفرناحوم١٢

 و ٠٥٣٢\٨٤٠٩٩١ :نقّال: الراهب إيرينارخوس، المشرف

 ٠٤\٦٧٩١٥٣٥ :فاكس ٠٤\٦٧٢٢٢٨٢ :هاتف ٠٥٢٨\٨٥٨٤٢١

 األرثوذكس، كفرناحوم: دير الرسل للروم العنوان

 capernaoum1@gmail.com: البريد اإللكتروني
 

 ( دير القديس جيورجيوس في اللد١٣

 :هاتف وفاكسماركيلوس،  األرشمندريت :المشرف

: دير الروم العنوان ٠٥٠٤\٩٣١٦٣٢ :نقّال ٠٨\٩٢٢٢٠٢٣

 اللد - ٢٣٠: ص. ب.األرثوذكس، 
 

 ( دير الرعاة في بيت ساحور١٤

 (يس سابا المتقّدسالفرا القدّ توخي لوهو مِ )

 :نقّال ٠٢\٢٧٧٣١٣٥ :هاتف: األرشمندريت إغناطيوس، المتقّدم

 ٠٢\٢٧٧٣١١٨ :فاكس  ٠٥٢٢\٨١٠٥٢٢

 ٩١١٣١، القدس ١١٣٧٧: ص. ب.
 

 ( دير القديس جيورجيوس في بيت جاال )الخضر(١٥

 :هاتف اَلرشمندريت بوفرفيريوس ،األرشمندريت حنانيا: الرئيس 

 ٠٥٤٤\٥٩٨٢٠١ و ٠٥٦٩\٣٥١٠٨٨ :نقّال ٠٢\٢٧٤٣٢٣٣

584625/0545+ 

 ٩١٠١٣٠٢القدس  ١٣٩٩: ص. ب.
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 ananias1232@gmail.com: البريد اإللكتروني
 

 ( دير القديس يوحنّا المعمدان في نهر األردّن )الضفة الغربية(١٦

 ٠٥٤٣\١٥٨٧٩٨ :نقّال: األرشمندريت برثلماوس، المشرف
 

: متروبوليت الرئيس البطريركي المقدس دير الذهور االلهي( ١٧

 الراهب +٩٦٢\٧٩\٦٨٣١٨٠٩ :نقّالذيوقيصرية فينيذكتوس، 

 بايسيوس المدانات الشماس
 

 ( دير تجلّي المخلّص في رام هللا١٨

 :نقّال ٠٢\٢٩٦٤٦٨٤ :هاتف: األرشمندريت غالكتيون، الرئيس

 ٠٢\٢٩٥٦٦١٨ :وفاكس المكتبهاتف  ٠٥٩٩\٨٠٥٥٨٦

 :هاتف وفاكس: اإليكونوموس يعقوب خوري، الكاهن المناوب

 ٠٥٩٩\٨٣٩٨٨١ :نقّال  ٠٢\٢٩٦٥٤١٧

 ، رام هللا٣٠٧: ص. ب.: دير الروم األرثوذكس، العنوان
 

 ( دير القديس جيورجيوس في الرملة١٩

 ٠٨\٩٢٢١١٧٤ :هاتف وفاكس: األرشمندريت نيفون، الرئيس 

 ٠٥٤٤\٤٨٤٧٨٦ :نقّال

ص. ، ٢: دير الروم األرثوذكس، شارع كيهيالت ديترويت العنوان

 ٧٢١٠٠٠١، الرملة ٣٨: ب.
 

 ( دير ينبوع الحياة في دبين٢٠

 ١٩٩٩سنة التأسيس: 

 خريستوفوروسسيادة المطران :  للدير األب الروحيالمؤسس و

 رئيس أساقفة كيرياكوبوليسعطاهلل 

mailto:ananias1232@gmail.com
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 البطريرك ذيوذوروسوضع حجر األساس: المثلث الرحمات 

 ٢ ٣: مبتدئات،  ٦ ٥: راهبات: الراهبة إيرينية، الرئيسة

 8190210/77/962 +٩٦٢\٧٩\٦٩٦٩١٠٣ :نقّال

 : اَلب المتوحد برفيريوس برهمالكاهن المناوب

 8062406/78/962نقال: 
 

 دير الصليب الكريم في قصر المطران ( ٢١

 ٠٥٢٢\٤١٣٣٤٨ :نقّال: األرشمندريت إيالريون، الرئيس 

 

  في رام هلل اول الشهداء الشهداء ستفانوسالقديس  دير ( ٢٢

  ٠٥٩٩٨٠٥٥٨٦ -اَلرشمندريت غالكتيون  نقال: -الرئيس:
 

 ن في عين فارهريطوا( منسك القديس خ٢٣

 رئيس أساقفة يافا ذامسكينوسالرئيس : 
 

 ( حقل الراهب غالكتيون٢٤

 : الراهب ليعازرالمشرف

 
 

 خارج أورشليم  مريسيات
 ( في بيت جاال ١

يس نيقوالوس وكنيسة كنيسة ميالد السيّدة والدة اإلله وكنيسة القدّ 

 رئيس المالئكة ميخائيل 

 :نقّال ٠٢\٢٧٧٣١٣٥ :هاتف: األرشمندريت إغناطيوس، الرئيس

٠٥٢٢\٨١٠٥٢٢ 
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 :هاتف: اإليكونوموس بولس العلم، الكهنة المناوبون

واإليكونونوس يوسف  ٠٥٩٨\٩٣٥٩٥٧ :نقّال ٠٢\٢٧٥٥٩٣٤

والكاهن  ٠٥٩٧\٥٩١٠٩٣ :نقّال ٠٢\٢٧٧٧٠١٧ :هاتفهودالي، 

 و ٠٥٦٨\٧٠٩١١٠ :نقّال ٠٢\٢٧٥١٧٥٧ :هاتفإلياس ُجرب، 

 ٠٢\٢٧٤٣١٧٨ :هاتف وفاكس مكتب الكهنة ٠٥٩٥\٤٠٦٩٧١
 

 في حيفا  (٢

 يس يوحنّا المعمدان وكنيسة النبي إيليا كنيسة القدّ 

 أرتيميوساألرشمندريت : الرئيس

 :نقّال: اإليكونوموس ذيميتريوس سمرا، الكاهن المناوب

 ٠٤\٩٥٠٣٩٩٠ :فاكس ٠٥٠٤\٧٤٣٠٤٥
 

 ( في نابلس ورافيدا ٣

كنيسة بشارة والدة اإلله وكنيسة القديس ديميتريوس وكنيسة الباّر 

 موسى الحبشي وكنيسة القديس جيورجيوس 

 و ٠٥٨\٤٠٧٥٥١٥ :نقّال: األرشمندريت ليونديوس، الرئيس

٠٥٦٩\٨٠٣٦٠٤ 
 

 

 في برقين  ( ٤

 (قرية شفاء العشرة برص). ورجيوسيكنيسة القديس ج

 ٠٥٦٩\٣٩٧٥٨٢:نقّال: الراهب فيساريون، المشرف

 ٩١١٣٠١، القدس ٣٢٣٦٩: ص. ب.

 

هاتف  اَلرشمندريت يوستينوسالرئيس  -في نصف اجبيل : (٥

658385/0599+ 
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 ماعينيوحنّا المعمدان في ( كنيسة القديس ٦

 :نقّالإينوكينديوس، : األرشمندريت المؤّسس والرئيس

 +٩٦٢\٧٧\٥٤٤٣٨٧٨ و  +٩٦٢\٧٩\٥٥٥٧٧٢٧

 المتروبوليتيات المقّدسة 
 

 متروبوليتية بتوليمائيس أ(

 : عكاالمقر……… : الوكيل البطريركي

 ٢٩٤٥: ،ص. ب.: دير الروم األرثوذكس، المدينة القديمة،العنوان

 ٠٤\٩٩١٣٣٩٦ و  ٠٤\٩٩١٠٥٦٣ :هاتف. عكا

 ةورجيوس المتروبوليتيّ يكنيسة القديس ج

 :هاتفاألرشمندريت فيلوثيوس وكيل المطران،  :المتقّدم

 ٠٤\٩٩١٣٣٩٦ :فاكس  ٠٥٢٨\٣٥٩٤٢٤ :نقّال ٠٤\٩٨١١٥١٩

 ... ... ...: الكاهن المناوب

 +٠٥٤٤\٨٤٩٤١٦ اإليكونومس صالح خوري الكاهن المتقاعد

األرشمندريت  :المسؤول في عكا،مدرسة األحد وجمعية الشبيبة 

 فيلوثيوس والسيّدة مريانا ترياندافيليذو 

 السيّدة لمية ذيب :"القديس جيورجيوس"لجنة نساء األرثوذكسية 

 : السيد جاد العاقلسرية الكشاف األرثوذكسي، معلم السرية

 األرشمندريت فيلوثيوس :تعليم الموسيقى البيزنطية

 

 لمتروبوليتية بتوليمائيس المقّدسةالكنائس التابعة 

  ( كنيسة القديسة بربارة في البعنة١

  ٠٥٤٦\٢٠٥٧٧٦ :نقّال: اإليكونومس ناصر قسيس، الكاهن المناوب

 ٠٤\٩٥٦٣٢٩٨ :فاكس
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 : السيّدة جوليت بولسالرئيسة، جمعية حامالت الطيب النسائية

 

 في الجديدة ( كنيسة القديس باتريكيوس٢

 هاتف، عواد خوري سبيرذون اإليكونومس إلياس: الكاهن المناوب

قال ن049866917 ٠٤\٦٠٠١١١٥ :فاكسو ٠٤\٩٩١٤٢٧٣

: اإليكونوموس جريس قسيس، الكاهن المتقاعد 0544491629

الجمعية النسائية،  ٠٤\٩٥٦٤١٥٣ :فاكس ٠٤\٩٩٩٦٢٥٦ :هاتف

 : اإليكونوموس إلياس خوريالمسؤول
 

  في المكر  ( كنيسة النبي إيليا٣

 :نقّال: اإليكونومس يعقوب أبو عقل، الكاهن المناوب

                        ٠٤\٩٩٦٤٤٠١ :هاتف وفاكس ٠٥٠٩\٦٠٣٦٠٣

: اإليكونوموس يعقوب جمعية حامالت الطيب النسائية، المسؤول

: السيّد أسامة سرية الكشاف األرثوذكسي، معلم السرية. أبو عقل

 ٠٥٠٨\٥٧١٧٥١ :نقّالبولس، 
 

  النبي إيليا في ترشيحا ( كنيسة٤

 :هاتف: اإليكونومس غريغوريوس عبليني، الكاهنَين المناوبَين

والكاهن سابا مخولي،  ٠٤\٩٥٧٠٩٠٢: فاكس ٠٤\٩٩٧٤٠٨٧

 ٠٥٤٣\٤٧٦٢٦٥ :نقّال
 

  ورجيوس في عبليني( كنيسة القديس ج٥

 ٠٥٢٢\٣٣٨٨١١ :نقّال: اإليكونومس سابا حاج، الكاهن المناوب
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: سؤولم، ال"السراج"الجمعية النسائية األرثوذكسيّة وشبيبة 

: اإليكونومس سابا مدرسة األحد، المسؤولَين. اإليكونومس سابا حاج

 حاج والسيّدة ميري دعيم
  

  ( كنيسة القديسَين قسطنطين وهالنة في كفر سميع٦

 :نقّال: اإليكونومس أنطونيوس عجينه، الكاهن المناوب

 ٠٤\٩٩٧٦٣٢٧ :وفاكس هاتف ٠٥٤٦\٨٨٧١٤٤
 

 في البقيعة القديمة ورجيوسيكنيسة القديس ج (٧

 ٠٥٤٤\٧٨٧١٩٣ :نقّال: الكاهن يوحنّا أطرش، الكاهن المناوب

 atrashjohnny@gmail.com: البريد اإللكتروني
 

 في البقيعة الجديدة ورجيوسيكنيسة القديس ج (٨

: نقّال: اإليكونوموس نيكتاريوس فرح، الكاهن المناوب

٠٥٨\٧٠٠٣٠٠١  

 nektarios.farah@gmail.com: البريد اإللكتروني

 : اإليكونوموس نيكتاريوس فرحالمسؤول، الجمعية النسائية
 

له في كفر ورجيوس وكنيسة ميالد والدة اإلي( كنيسة القديس ج٩

  ياسيف

 :نقّال: اإليكونومس ثيوذوسيوس مخولي، المناوبَينالكاهنَين 

والكاهن خرلمبوس فرح،  ٠٤\٩٩٦٨٣١٠ :فاكس ٠٥٤٣\١٠٩٠٢٣

 ٠٥٤٤\٣١٩٦٩٧ :نقّال

 :نقّال: السيّد فؤاد توما، سرية الكشاف، رئيس السرية

 : الكاهن خرلمبوس فرحالمخيّمات الصيفيّة ٠٤\٩٩٦٣٨٣٣

mailto:nektarios.farah@gmail.com
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ثيوذوسيوس مخولي والكاهن : اإليكونومس مدرسة األحد، المسؤول

 خرلمبوس فرح
 

ورجيوس وكنيسة ميالد والدة اإلله في ي( كنيسة القديس ج١٠

  سخنين

+ 701510/0524 :نقّال

  +٠٥٤٤\٨٤٩٤١٦ اإليكونومس صالح خوري الكاهن المتقاعد

: األرشمندريت تعليم الموسيقى البيزنطية ٠٤\٦٧٤١٥١٥ :فاكس

  فيلوثيوس )في يوَمي الثالثاء والخميس(

 :نقّال: السيّد جريس غنطوس، سرية الكشاف، معلم السرية

٠٥٠٥\٥٥٣٤٥٦ 
 

  ورجيوس في الرامةيالقديس ج ( كنيسة١١

 ٠٥٠٩\٥٨٩٥٣٤ :نقّال: اإليكونومس جورج حنّا، الكاهن المناوب

: جمعية حامالت الطيب األرثوذكسية ومدرسة األحد، المسؤولَين

 اإليكونومس جورج حنّا  والسيّد عبود عازر

 : المحامي ميشيل داوودسرية الكشاف األرثوذكسي، معلم السرية
 

  القديَسين قسطنطين وهيالنة في شفاعمروكنيسة   (١٢

 :نقّال: اإليكونوموس صموئيل زايد، الكاهن المناوب

مجموعة  ٠٤\٩٥٠٠٨٩٣ :هاتف وفاكس ٠٥٠٦\٩٦١٢٩٢

اإليكونوموس  :المسؤول، كنيسة القديَسين قسطنطين وهيالنة نساء

اإليكونوموس صموئيل  :مدرسة األحد، المسؤولَين صموئيل زايد

 زايد والسيّدة رونزا غّطاس 
 

  ورجيوس في أبو سناني( كنيسة القديس ج١٣
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  ٠٥٤٥\٣٥٩٩٨٥ :نقّال: الكاهن نيقوَل موسى، الكاهن المناوب

الجمعية النسائية ومدرسة األحد وتعليم  ٠٤\٩٥٦٥٢٥٣ :فاكس

 هزارهازرالكاهن نيقوَل موسى والخورية  :الموسيقى البيزنطية

 موسى

 حزان هزان: السيّد كارم سرية الكشاف، معلم السرية

  ورجيوس في شعبي( كنيسة القديس ج١٤

واإليكونومس ناصر  : األرشمندريت فيلوثيوسالكاهنَين المناوبَين

تقام خدمة القداس اإللهي في الكنيسة مّرة واحدة من كّل شهر،  .قسيس

 علًما بأّن سكان القرية هم من المسلمين
 

 متروبوليتيّة الناصرة ب( 

سيادة متروبوليت الناصرة كرياكوس واكسرخوس سائر الجليل. 

 . مزار بشارة والدة اإلله المقّدس: الناصرة، حيث المقر

 ٠٤\٦٥٧٤٥٦٦ :فاكس ٠٤\٦٠٢١٥٣٣ :هاتف وفاكس

 ، الناصرة١٥: ص. ب.: متروبوليتيّة الروم األرثوذكس، العنوان

 ٠٤\٦٠١١٥٧٨ :فاكس: السيّد بسيم عصفور، رئيس مجلس الطائفة

 : السيد بشير ناصر رئيس الكشافة
 

 مزار كنيسة بشارة والدة اإلله

 :هاتف: اإليكونومس بشارة ورور، الكهنة المناوبون

 :هاتفواإليكونوموس لعازر عواد،  ٠٤\٦٥٦٩٣٤٩

 :نقّالواإليكونوموس سمعان بجالي،  ٠٤\٦٤٥٦٤٦٣

٠٥٤٣\١٨٠٤٨٠ 
 

 حيث المحفل األثري ورجيوس،ييس جالقدّ ميتروبوليتيّة كنيسة 
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: كهنة مزار كنيسة بشارة والدة اإلله، الكهنة المناوبون

والكاهن والكاهن سيرجيوس دينيسينكو واألرشمندريت سفاتوسالف 

 ميخائيل مبيركوفيتس
 

 

 كنائس التابعة لمتروبوليتيّة الناصرة المقّدسةال

  عيلبونورجيوس في ي( كنيسة القديس ج١

 : اإليكونومس سبيريدون شقحةالكاهن المناوب
 

  ورجيوس في طرعاني( كنيسة القديس ج٢

 :نقّال: اإليكونومس سبيريدون شقحة، الكاهن المناوب

: الخورية سهير شقحة، مدرسة األحد، المسؤولة ٠٥٢٢\٤٢٣٤٦٤

 ٠٥٢٨\٧٢٨٢٠٨ :نقّال
 

  ورجيوس في يافة الناصرةي( كنيسة القديس ج٣

 :نقّال: اإليكونوموس جبرائيل نداف، المناوب الكاهن

٠٥٢٦\٧٣٣٣٩٨ 
 

  ورجيوس في الرينةي( كنيسة القديس ج٤

 :نقّال: اإليكونوموس سمعان بجالي، الكاهن المناوب

٠٥٤٣\١٨٠٤٨٠ 
 

  ( كنيسة القديس نيقوالوس في المجيدل٥

 ٠٥٠٦\٥١٤٧٧٥ :نقّألاألرشمندريت سيرافيم،  :الكاهنَين المناوبَين

 والكاهن إيْغكُر رافسكي
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 ( كنيسة الصعود والبني إيليا في معلول٦

 ٠٥٢٢\٤١٣٣٤٨ :نقّال: األرشمندريت إيالريون، المشرف
 

 

 

 

 النيابات البطريركيّة
 ( النيابة البطريركيّة في عمان١

رئيس أساقفة كيرياكوبوليس خريستوفوروس،  :الوكيل البطريركي

 عمان: المقر +٩٦٢\٧٩\٥٥٧٢٠٦٠ :نقّال

، عمان ٩١٠٩٣٣: ص. ب.: مطرانية الروم األرثوذكس، العنوان

 :فاكس  +٩٦٢\٦\٥٩٢١١٤٦ :هاتف األردنّ  ١١١٩١

٩٦٢\٦\٥٩٢١٩٢٨+  

 info@orthodoxjordan.org :البريد اإللكتروني

b.christopher@orthodoxjordan.org البروتوسنجلوس: و

: اإليكونومس مدير المكتباألرشمندريت خريستوفوروس حداد، 

مكتب رؤى قاقيش،  اآلنسة  :مساعدة المديرجراسيموس طاشمان، 

مكتب نومس إيرينيوس مدانات، اإليكو :والعائلة المسيحي الزواج

مسؤول شؤون : اإليكونومس أليكسيوس قاقيش،العالقات العامة

: مسؤول لجان السيّداتأرسانيوس مخامرة،  األب الكهنة:

 مسؤول افتقاد مكتب رعايةاإليكونومس رومانوس سماوي، 

 مسؤؤول افتقاد ،: اإليكونومس ذيوذوروس حدادالسجناء

 األب: المركز اإلعالمي، : اَلب نيكيفوروس حنحن المستشفيات

 ،سابا حورانياَلرشمندريت : مسؤول الشبيبةصفرونيوس حنّا،

بشارة : اَليكونومس مكتب البعثات الالهوتيةخريستوفوروس، 

mailto:info@orthodoxjordan.org
mailto:b.christopher@orthodoxjordan.org
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: األمين العام مكتب مجلس رؤساء الكنائس في األردندحابرة،

، السيّد رامي حداد: الدائرة الماليةاإليكونومس ابراهيم دبور، 

مدير تنمية الموارد  األستاذ لؤي حداد، مستشار الشؤون القانونية:

: المهندس رمزي ، مدير القسم الهندسيالسيد موسى عطاهلل :البشرية

: المستشتار الرئيس معالي المهندس سامي اللجنة الهندسيةجنحو، 

، المهندس فيصل قاقيش هلسة، المهندي الياس عطاهلل

 السيّدة أمل برهم السكرتيرة:

 

الكاهن نيكتاريوس،  تكتاريوس في دار المطرانية  مزار القديس

بوفيريوس : الرهبانسلفستروس عواد  الشماس المتوحد : المناوب

 للرعية المتكلمةخريسانثوس الراهب  وس حنونةيبرهم ، وسلون

 نقال في اَلردن الكاهن ماتفي كوزواوف بالروسية :

8635739/79/962 

 : المؤسسات

: اَليكونومس  الرئيس، األرثوذكسية "القديس لوقا"عيادة جمعية أ(

 +٩٦٢\٦\٥٩٣٠٤٤٣ :هاتفبولس خوري 

 السيدة ماري بهولجنة سيدات المحبة/ المطرانية الرئيسة: ب(

 :هاتف، ، "العذراءبستان " ( المكتبة الكنسيّةج

: البريد اإللكتروني +٩٦٢\٦\٥٩٢١١٤٦
bookstore@orthodoxjordan.org 

، JOTV) المحطة األرثوذكسيّة األردنيّة(المحطة التلفزيونية ( د

 +٩٦٢\٧٩\٨٣٥١٨١٥ :نقّالواذاعة صوت الكنيسة 

 www.orthodoxjordan.org :نيروالموقع اإللكت

 media@orthodoxjordan.org :البريد اإللكتورني

mailto:media@orthodoxjordan.org
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قسم الفنون  "بسالتيريون"البيزنطية  ىمدرسة الموسيق ه(

  اإليكونومس الكساندروس مخامرةالمشرف: زنطية البي

 التيريون(بس )مدرسة الموسيقى البيزنطية". 1

اَلستاذ شكري خوري،اَلستاذ ، اَلستاذ مهند ابو الزلفاالساتذة:

 ابراهيم مرجي

اَلستاذ قسطنطينوس  االيقونات وتعليم الفسيفساء. مدرسة رسم 2

 كسينوبولس

قدس اإليكونوموس إيرينيوس : ينالمسؤول، بيت العائلة المسيحيو(

، ن في الطب النفسي واَلرشاديئيامدانات مع مجموعة من اَلخصّ 

 +٩٦٢\٦\٥٩٢١١٤٦ :هاتف

 8351815/79/962: اَلنسة َلرا حداد نقال: ( مكتب فرصة عملز

  www.orthodoxjordan.org-:االلكترونيالموقع 

 media@orthodoxjordan.org-:البريد االلكتروني

 0114441/77/962السيدة غادة القسوس، نقال -: ( مكتب المعونةح

قدس اإليكونوموس إيرينيوس ( بيت العائلة المسيحي، المسؤولين: ط

 ،مدانات مع مجموعة من اَلخّصائيين في الطب النفسي واَلرشاد

 ( النيابة البطريركيّة في يافا٢

 رئيس أساقفة يافا ذامسكينوس :الوكيل البطريركي

 دير رؤساء المالئكة -أ

 ٠٥٢٢\٩٩٢٥٩١ :نقّال: رئيس أساقفة يافا ذامسكينوس، الرئيس

 :نقّال في اليونان ٠٣\٦٨٢٦٢٢٢ :فاكس ٠٣\٦٨٢٣٤٥١ :هاتف

٣٠\٦٩٤٧\٥٧٦٧٣٠+ 

 ورجيوسيكنيسة القديس ج -ب
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: اإليكونوموس المناوب للرعية األرثوذكسيّة في يافاالكاهن 

 ٠٥٢٣\١٨٧٦١٨ :نقّالقسطنطين نصار، 

 كنيسة القديسة طابيثا -ج

الكاهن ألكسندروس سينكيفيتس،  :الكاهن المناوب للرعية الروسية

                                                                                                                                                                                                                                                       ٠٥٠٧\٦٤٤٢١٨:نقّال

األرشمندريت جراسيموس  :الكاهن المناوب للرعية الرومانيّة

: دير الروم األرثوذكس، العنوان ٠٥٢٧\٧٤٨٤٨٢ :نقّالتيموفتي، 

 ٦٨٠٢١، يافا ٨ناتيف هامازالوت 
 

 ( النيابة البطريركيّة في غّزة٣

 رئيس أساقفة طبريا ألكسيوس :الوكيل البطريركي

 القّديس قبركنيسة القديس برفيريوس، حيث 

 :نقّال: األرشمندريت أمفيلوخيوس، الكاهن المناوب

دير الروم  :العنوان ٠٥٩٢\٢٠٢٣٩١ و ٠٥٤٥\٦٧٢٧٣٣

 غّزة  شارع الكنيسة البلدة القديمة حي الزيتون األرثوذكس،

 ٠٨\٢٨١٨٠١٣ :فاكس ٠٨\٢٨١٨٠٢١ و ٠٨\٢٨١٨٠١٩:هاتف

 جوال مسؤول مكتب المطران السيد توفيق العمش ٠٨\٢٨١٨٥٠٠ و

 972( 0)567-411162وطنية  972( 0)485576-599

-2818011هاتف  الكشاف، سريةو  الشبيبة األرثوذكسيّةالفعاليات: 

جلة م إصدارو 972( 0)-8-2818022فاكس  972( 0) 8

 ومدرسة اَلحد اَلرثوذكسية باشراف السيدة اليانور العمش"اإلرشاد"

-2818013،جمعية حامالت الطيب الخيرية اَلرثوذكسية تلفكس 

8(0 )972 

E-mail:churchorthodox@yahoo.com  
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Facebook:saint Portphyrios Orthodox Church- 

Gaza 
 

 اربد( النيابة البطريركيّة في ٤
هاتف إربد، : مقراألرشمندريت بنديكتوس كيال،  :الوكيل البطريركي

النيابة البطريركيّة في : العنوان +٩٦٢\٢\٧٢٧٧٧٥٣ :وفاكس

 األردنّ  ٢١١١٠، إربد ٣١١: ص. ب. شمال األردّن،

للوكيل البطريركي:  اإللكترونيالبريد 
benediktos@orthodoxjordan.org 

 info.prnj@orthodoxjordan.org: البريد اإللكتروني
 

 

 ( النيابة البطريركيّة في مأدبا4

 :نقّال: مأدبا، المقر . اَلشمندريت يرونيموس  :الوكيل البطريركي

 +٩٦٢\٥\٣٢٤٥٩٥٦ :هاتف وفاكس٩٦٢\٧٩\٥٨٩٢٧٨٧

 .األردنّ  ١٧١١٠مأدبا  ٨٠: ص. ب.: دير الروم األرثوذكس، العنوان

 info.prmj@orthodoxjordan.org: البريد اإللكتروني

 : السيّدة دارين شحاتيتالمحاسبة : الشماس أشعياء حدادالسكرتير

 :نقّال +٩٦٢\٥\٣٢٥٣٧٠١ :نزل الحجاج، مأدبا، هاتف

٩٦٢\٧٧\٥٣٨٨٤٥٩+ 

 Pilgrimshousemada.ba@gmail.com :اإللكترونيالبريد 
 

 ( النيابة البطريركيّة في قطر5

mailto:info.prmj@orthodoxjordan.org
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 :نقّالرئيس أساقفة قطر مكاريوس،  :الوكيل البطريركي

: الموقع اإللكتروني : الدوحةالمقر +٩٧٤\٥٥\٥٦٥٤٤٧
www.qorthodox.org 

 

ورجيوس والقديس يالسرياني والقديس جكنيسة القّديس إسحق  -أ

 مكاريوس األورشليمي في الدوحة

حنّا والكاهن ستيليانوس  : الكاهن ديميتريوسالكاهنَين المناوبَين

 تسوغكاس

 كنيسة رقاد والدة اإلله في الدوحة -ب

حنّا والكاهن ستيليانوس  : الكاهن ديميتريوسالكاهنَين المناوبَين

 تسوغكاس

 القديس نيقوالوس في الحور ىمصلّ  -ج

حنّا والكاهن ستيليانوس  : الكاهن ديميتريوسالكاهنَين المناوبَين

 تسوغكاس
 

، الدوحة، ٢٣٤١٧: ، ص. ب.: النيابة البطريركيّة في قطرالعنوان

 +٩٧٤\٤٤\٨٧٢٠٣٢ :فاكس +٩٧٤\٤٤\٨١٨٤٨٩ :هاتف قطر

 :البريد اإللكتروني+ ٩٧٤\٥٥\٥٦٥٤٤٧ :نقّال
church@qorthodox.org و mmakarios@hotmail.com 

: مدارس األحد وجمعية حامالت الطيب للسيّدات وجمعية الفعاليات

 الشبيبة األرثوذكسية
 

 كنائس المقّدسة في األردنّ ال

 ( في عمان١

 كاتدرائية دخول السيّد إلى الهيكل في الصويفية -أ

http://www.qorthodox.org/
mailto:church@qorthodox.org
mailto:mmakarios@hotmail.com
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 :هاتف: اإليكونومس إبراهيم دبور، الكهنة المناوبون

 :هاتفواإليكونومس بولس خوري،  +٩٦٢\٦\٥٨١٧٩٢٤

 :هاتفواإليكونومس بطرس جنحو،  +٩٦٢\٦\٥٨٢٤٣٦٧

: الفعاليات+ ٩٦٢\٧٩\٥٥٣٢٧٠٦ :نقّال +٩٦٢\٦\٥٥٢٣٠٠٤

سيدات حامالت الطيب، وشبيبة كنيسة دخول السيّد لجنة   مجموعة

 إلى الهيكل، سرية كشافة ومرشدات 
 

 كاتدرائية بشارة والدة اإلله في العبدلي -ب

 :نقّال: األرشمندريت قسطنطين قرمش، الكاهنَين المناوبَين

 :نقّالواإليكونومس إيرينيوس مدانات،  +٩٦٢\٧٩\٥٥٦٦٣٥٤

  "البشارة": مجموعة سيّدات الفعاليات  +٩٦٢\٧٩\٥٦٩٢٢٠٨٠

 رس اَلحددامو وشبيبة
  

 في البلد القديمة كنيسة تجلي المخلص -ج

 الكهنة المناوبيين

 5566354/79/962 اَلشمندريت قسطنطين قرمش نقال

 5595446/79/962اَليكونومس بندَليمون خوري نقال 

 5692080/79/962إيرينيوس مدانات نقال اَليكونومس 

 سيدات " البشارة " والشبيبة: لجنة الفعاليات

 

 كنيسة الصعود اإللهي في خلدا -د

 المناوبون:  الكهنة
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 +٩٦٢\٧٩\٥٤١٩٤٦١نقّال:، اإليكونومس إبراهيم قاقيش

 +٩٦٢\٧٩\٦٦٦٠٣٥٤طاشمان، نقّال: جراسيموس واإليكونومس

 +٩٦٢\٧٧\٢١٥٩٤٤٩واإليكونومس ذيوذوروس حداد، نقّال:

 إبراهيم"أبي اآلباء شبيبة و "القديسة ثقال"الفعاليات: لجنة سيّدات 

األحد "مدارس ، شبيبة الرسل االطهار الثانوية والجامعية، العاملة

 "القديس يوحنّا المعمدان"

،نقّال في تسيليكوفائيل مشميخيللرعية المتكلمة بالروسيّة: الكاهن 

 + ٩٦٢\٧٩\5817637األردّن:

 

 في أبو نصيركنيسة النبي إيليا والقديسة بربارة  -ه

 :المناوب الكاهن

 + ٩٦٢\٧٩\٥٧٢٤٠٩٠أرسانيوس مخامرة، نقّال:ألب ا

، مدارس األحد وشبيبة "القديسة بربارة"لجنة سيّدات الفعاليات: 

 "النبي إيليا"

 

 في جبل التاج السيدة العذراء كنيسة ميالد -و

 + نقال:االيكونومس فرح حداد   الكاهن المناوب:

كنيسة ميالد السيدة الفعاليات: لجنة سيّدات  ٩٦٢\٧٩\٨٩٣٣٤٠٣

 "ميالد والدة اإلله"ومدارس األحد ومجموعة شبيبة العذراء 

 

 كنيسة القديس جيورجيوس في الجبل الهاشمي -ز

 اإليكونومس عبد هللا حمارنة، نقّال:الكاهن المناوب: 

٩٦٢\٧٧\٥٨٥١٨٦١ + 

 "القديس جيورجيوس"مجموعة سيّدات الفعاليات: 
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 كنيسة القديس نيقوالوس في ماركا -ح

 صفرونيوس حنّا األبالكاهن المناوب: 

 ،+ ٩٦٢\٧٩\9117842نقّال:

مدارس األحد  كنيسة القديس نيقوَلوس،لجنة سيدات الفعاليات: 

القديس "ومجموعة كشافة ومرشدات القديس نيقوَلوسوشبيبة 

 " للروم األرثوذكس ماركانيقوَلوس

 

 قسطنطين وهيالنة في مرج الحمامكنيسة القديَسين  -ط

اإليكونومس ألكسيوس قاقيش، الكاهن المناوب: 

 +٩٦٢\٧٩\٩٥٣١٦٩٩نقّال:

"، مدارس القديَسين قسطنطين وهيالنة"سيّدات أخوية : والفعاليات

 األحد وشبيبة القديسين قسطنطين وهيالنة 

 

 في الفحيص ( ٢

  دير القديس جيورجيوس في الفحيصأ. 

 القديس يعقوب اخو الرب في العالليكنيسة ب. 

 مزار القديس جيورجيوس في ماحصج.

 كنيسة القديس جيورجيزس االثريةد_ 

 هاتف: اَلرشمندريت خريستوفوروس حداد-:الرئيس

 نّقال: +٩٦٢\٧٩\٩١١١٧٩٨

 الكهنة المناوبون: 

 +٩٦٢\٧٩\٥٥٩٥٤٤٦ اإليكونوموس بندياليمون خوري، نقّال:

 +٩٦٢\٧٩\٥٨٠٩٧٥٤ واأليكونوموس رومانوس سماوي، نقّال:
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 +٩٦٢\٧٩\٥٠١٩٥٥٨ واأليكونوموس بشارة دحابرة، نقّال:

ومدارس األحد، جمعية  "القديس جيورجيوس" شبيبة :الفعاليات

 النساء، النادي األرثوذكسي، الجمعية األرثوذكسية الخيرية. 

 في ماحص يوجد مزار القديس جيورجيوس 

 
 

 السلط ( في٣

 كنيسة رقاد والدة اإلله أ 

 ) مزار الخضر(ورجيوس )األثرية(يكنيسة القديس جب.

 اَلرشمندريت خريستوفوروس حدادالرئيس: 

 : ة المناوبونالكاهن

  + ٩٦٢\٧٩\٥٩٢٤٧٤٦ :نقّالاإليكونومس جبرائيل طعامنة، 

  – 5307255/78/962حداد نقال اَلب نكتاريوس 

 5594742/78/962رزق نقال  يااَلب زكر

مدارس األحد  لجنة سيدات رقاد السيدة العذراء شبيبة و : الفعاليات 

 اَلرثوذكسية"ورجيوسيالقديس ج"وجمعية  ،"ورجيوسيالقديس ج"
 

 في الرميمين  (٤

 كنيسة رقاد والدة اإلله

 :نقّالسيرافيم سلمان،  اإليكونومس: مناوبالكاهن ال

٩٦٢\٧٩\٨٠٠٩٠٨٢+ 
 

 ( في صافوط٥

 ورجيوسيكنيسة القديس ج
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 :نقّال: اإليكونومس أليكساندروس مخامرة، الكاهن المناوب

القديس ": مدارس األحد الفعاليات+ ٩٦٢\٧٩\٦٤١٢٠١٢

 "ورجيوسيالقديس ج"ومجموعة سيّدات  "ورجيوسيج
 

 ( في الزرقاء٦

 ورجيوس، يالقديس ج دير

 :نقّال: األرشمندريت أثاناسيوس قاقيش، الرئيس

نقال  اَلب ذيونيسيوس حداد الكاهن المناوب  +٩٦٢\٧٩\٦٩٦٩٤٩٢

القدّيس ": مجموعة شبيبة الفعاليات 9799069/79/962

  "حامالت الطيب"ومجموعة سيّدات  "سورجيويج

 اربد( في ٧ 

 : االرشمندريت فينذكتوس كيالالوكيل البطريركي 

 اثناسيوس قاقيشاَلرشمندريت  الرئيس : 

  القديس جيورجيوس  ديرأ( 

 9799069/79/962ذيونيسيوس حداد نقال : الكاهن المناوب

 السيدات وشبيبة القديس بايسيوس ولجنة  مدارس األحد : الفعاليات

 

 ( في الحصنب

 كنيسة القديس جيورجيوس

 :نقّالاإليكونوموس سمعان خوري، و: الكاهن المناوب

 7022369/2/962هاتف + ٩٦٢\٧٩\٥٩٢٣٩٦٩

 "القديس جيورجيوس"مدارس األحد وإجتماعات شبيبية  :الفعاليات

 وكشافة وإجتماعات نسائية 
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 في الصريح (ج

 كنيسة القديس نيقوالوس

 8712760/78/962نقال عيسى عياش : الكاهن المناوب

القديس  شبيبيّةوومدارس األحد  "القديس نيقوَلوس"جوقة  الفعاليات:

 نقوَلوس

 ( في شطناد

 جيورجيوسكنيسة القديس 
 اَلب ثيوذوروس صويص اَلب نكتاريوس حداد : الكاهن المناوب

 2069215/77/962 +٩٦٢\٩٧\٥٥٧٢٠٣٥ :نقّال 

 

 في عجلون (٨

  كنيسة الروح القدس وكنيسة القديس جيورجيوس 

 5524292/79/962اَلشمندريت سلوان حنونة نقال  -الرئيس:

 دير القديس جيورجيوسأ( 

 كنيسة الروح القدسب( 

 تبمزار النبي ايليا ) مار الياس ( حيث الموقع االثري في لسج( 

 : اإليكونوموس غريغوريوس ريحاني،الكاهن المناوب

  +٩٦٢\٧٩\٦٨٤٤١٤٤ :نقّال 

نسائية  ومجموعة "الروح القدس"شبيبيّة ومدارس األحد  :الفعاليات

 "القدّيسة بربارة"

 ( في عنجراد

 كنيسة القديس جيورجيوس



168 

 

نقال اَليكونومس يوحنا حداد  : المناوبالكاهن 

7760376/79/962+ 

 سيدات  "القديس سلوانس اآلثوسي" شبيبيّةومدارس األحد  :الفعاليات 

 عنجرى مجموعة كشافة الروم اَلرثوذكس"القدّيسة مريم المصرية"
 

 

 في الوهادنهه(

 كنيسة النبي إيليا
 :نقّال: اإليكونوموس إلياس حداد، الكاهن المناوب

 +٩٦٢\٢\٦٤٦٦٠٩٨ :هاتف +٩٦٢\٧٨\٥٦٦٦٣٣٣

 مدارس األحد  :الفعاليات

 في المفرق ( ٩

 كنيسة رقاد والدة اإلله

قاقيش نقال أثناسيوس  اَلرشمندريت -الرئيس :

7760376/79/962 

 :نقّال: اإليكونوموس ديميتريوس سماوي، الكاهن المناوب

٩٦٢\٧٩\٥٤٨٥٥٤٧ + 

اخوية سيدات التجلي، مدارس  العذراءالسيدة رقاد "جوقة : الفعاليات

العذراء، مجموعة كشافة ومرشدات الروم اَلحد وشبيبة رقدا السيدة 

  "اَلرثوذكس المفرق

 

 في جرش (١٠

 كنيسة القديس جيورجيوسأ( 

 ب( مزار القديس جيورجيوس سوف
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اَلرشمندريت أثناسيوس قاقيش نقال  -الرئيس :

7760376/79/962 

 :نقّال: اإليكونوموس جريس سميرات، الكاهن المناوب

٩٦٢\٧٩\٥٥٦٢١٨٣+ 

 
 

 

 في مأدبا( ١١

 طة في البلدالخار القديس جيورجيوس دير (أ

 رقاد والدة االله في حنيناكنيسة ب(

 الوكيل البطريركي : االشمندريت يرونيموس

 +5892787/79/962: نقال

 :الكاهنَين المناوبَين 

+ ٩٦٢\٧٧\٦٢٨٤٥٤٨ :نقّالاإليكونوموس نيقوَل نويران،  

 َلبا +٩٦٢\٧٧\٦٧٧٠٩٢٣ :نقّالواإليكونوموس يوسف حمارنه، 

: مدارس األحد الفعاليات+ ٩٦٢\٧٩\٧٣٤١٣٧٤ :نقّالأشعياء حداد، 

   "القديس جيورجيوس"السيّدات ولجنة الكشافة  ومجموعة شبيبيّةو
 

 القديس يوحنا المعمدان في ماعينمزار  (١٢

 االرشمندريت إينوكينديوسالمؤسس والرئيس: 

 +5443878/79/962، +5557727/79/962نقال:

فوروس اَلب نيكو كونومس يعقوب مضاعيناَليالكاهن المناوب: 

 +5386609/79/962حنحن 
 

 ( في الكرك )كيرياكوبوليس(١٣
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  القديس جيورجيوسديرأ.

 اَلرشمندرين سابا الحوراني -الرئيس: -الرئيس:

 +٩٦٢\٧٩\6270101:نقّال

 

 :نقّال : اإليكونوموس يوحنّا حماتيالكاهن المناوب

: مدارس األحد ومجموعة شبيبة الفعاليات+ ٩٦٢\٧٩\٥٧٧٦٦١٥

 "حامالت الطيب" يّداتومجموعة س "ورجيوسيالقدّيس ج"
 

 ( في أدرب

 ورجيوسيكنيسة القديس ج

 :نقّالاإليكونوموس أنطونيوس مدانات،  :الكاهن المناوب

٩٦٢\٧٩\٥٧٣٠٤٢٤+ 
 

 في حمود( ج

 ورجيوسيكنيسة القديس ج

 :نقّال: اإليكونومس يوحنَا حماتي، الكاهن المناوب

٩٦٢\٧٩\٥٧٧٦٦١٥+ 
 

 ( في الربة )أيروبوليس(د

 ورجيوسيكنيسة القّديس ج

 :نقّال اإليكونومس قسطنطين هلسا،  :الكاهن المناوب

٩٦٢\٧٩\٥٨٠٣٩٠٦+ 
 

 ( في العقبة14

 كنيسة القّديس نيقوالوس

 +6270101/79/962نقّال ، سابا حوراني اَلرشمندريت:الرئيس
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 + 9330640/77/962س شامية نقال االرشمندريت اندريا 

 +6572500/79/962 اَلب توما زيادين، نقال :الكاهن المناوب

 

 المزارات( ٢٢
 مزار القديس جيورجيوس في سوف( أ 

 مزار القديس جيورجيوس في الطيبة( أ

 في كفرعانمزار القديس جيورجيوس ( ب

 

 

 الكهنة الشيوخ 

 اإليكونومس عبدهللا مرجي  (1

 (اإليكونومس باسيليوس مرجي2

 ( اَليكونومس ايوب عويس3

 اَليكونومس الياس حداد(4

 اَليكونومس متى حداد(5

 اَليكومومس عبدللخ مرجي(6

 مرجياَليمونومس باسيليوس (7

 (اَليكونومس صليبا بشارات8

 (اَليكونومس يعقوب مضاعين9
 

 الكنائس المقّدسة في الضفة الغربية

 ( في بيت ساحور ١

الكهنة  ٠٢\٢٧٧٣٠٨١ :كنيسة األجداد، هاتف وفاكس مكتب الكهنة

 ٠٢\٢٧٧٤٧٣٨ :هاتف وفاكساإليكونومس سابا خير،  :المناوبون
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 :وفاكس هاتفواإليكونومس عيسى مصلح،  ٠٥٦٩\٧٧٠٤٣٢ :نقّال

والكاهن جورج بنورة،  ٠٥٩٧\١٧٩٧٨٧ :نقّال ٠٢\٢٧٧٣٤٨٣

 :هاتفماوي، شوالكاهن حّنا ر ٠٥٩٥\٠٤٩٣٣٥ :نقّال

٠٢\٢٧٦٠٣٨٠ 
 

 ( في بيرزيت ٢

  ورجيوسيس جيكنيسة القدّ 

 :نقّال: األرشمندريت أندراوس عليمي، الكاهن المناوب

: اإليكونومس عيسى خوري، الكاهن المتقاعد ٠٥٢٤\٧٠١٥١٠

 ٠٢\٢٨١٣٩٣٠ :هاتف وفاكس
 

 ( في جفنا ٣

  ورجيوسكنيسة القّديس جي

 :هاتف وفاكس: اإليكونومس جورج عواد، الكاهن المناوب

: الكاهن المتقاعد ٠٥٩٩\٣٩٢٣٨٣ :نقّال ٠٢\٢٨١٨٣٥٩

 ٠٢\٢٨١٠٨٣٥ :هاتف وفاكس،  رفيذي اإليكونومس أندراوس

 ٠٥٩٩\٧٨٨٠٠٢ :نقّال
 

 ( في الطيبة ٤

  ورجيوسكنيسة القديس جي

 :هاتف وفاكساإليكونومس داود خوري،  :الكاهن المناوب

 ٠٥٩٩\١٢٧٨٦٧ :نقّال ٠٢\٢٨٩٨٢٨٢
 

 ( في عين عريك ٥

  كنيسة رقاد والدة اإلله
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 :هاتفاإليكونومس نيقوَلوس شاهين،  :الكاهن المناوب

 ٠٥٩٩\٧٣٢٩٩٣ :نقّال ٠٢\٢٩٠٥٠١٣
 

 ( في عابود ٦

  كنيسة رقاد والدة اإلله
 البريد اإللكتروني: عمانوئبل عواد،: اإليكونومس الكاهن المناوب

orthodox.aboud@gmail.com هاتف  ٠٥٩٧\٩٥٢٧٧٩ :نقّال

 ٠٢\٢٨٦٤٥٣٠ :فاكس ٠٢\٢٩٧٢٠٤٣ :وفاكس
 

 ( في طولكرم ٧

  ورجيوسيكنيسة القّديس ج

 : األرشمندريت لييونديوسالرئيس

 

 ( في الزبابدة ٨

 :فاكس ٠٤\٢٥١٠٢١٥ :ورجيوس، هاتفيكنيسة القّديس ج

: اإليكونوموس أثاناسيوس سلمان، الكاهن المناوب ٠٤\٢٥٢٠٦٤٦

 ٠٥٠٦\٥٤٣٨٨٣ :نقّال
 

 ( في طوباس ٩

 كنيسة الثالوث األقدس 

 ٠٥٩٩\٢٧٠٦٩٩ :نقّال: اإليكونومس توما داود، الكاهن المناوب
 

 لجنة رعاية شؤون الجالية الروسيّة

 رئيس أساقفة مأدبا أريسطوفولوس :الرئيس

    : األرشمندريت أرتيميوسالسكرتير

mailto:orthodox.aboud@gmail.com
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 الرعايا الناطقة باللغة الروسيّة

 ( في أورشليم١

 في دير القديس يوحنّا المعمدان في عين كارم 

 :نقّال ٠٢\٦٤٣٦٢٩٧ :هاتف: الراهب خاريطُن، المتقّدم

: الكاهن نيقوَلوس كولينسكس، الكاهن المناوب ٠٥٤٤\٨٦٥٠٦٣

 تقام خدمة القداس اإللهي كّل يوم سبت ٠٥٤٤\٧٠٠٩٦٥ :نقّال
 

 ( في عكا٢

 ورجيوس المتروبوليتيّةيفي كنيسة القديس ج

 ٠٤\٩٩١٠٥٦٣ :هاتف: األرشمندريت فيلوثيوس، المتقّدم

 تقام خدمة القداس اإللهي كّل يوم سبت
 

 ( في الناصرة ٣

 ورجيوس المتروبوليتيّةيفي كنيسة القديس ج

 ٠٤\٦٠٢١٥٣٣ :هاتف: متروبوليت الناصرة كرياكوس، المتقّدم

 :نقّال: األرشمندريت سفياتوسالف، نوالمناوب ةالكهن

والكاهن سيرجيوس   ٠٧٢٢\٣٤٩٩٦٠ و ٠٥٤٢\٢٥٠٣٦٦

والكاهن ميخائيل مبيركوفيتس،  ٠٥٣٤\٣٠٦٢٧٢ :نقّالدينيسينكو، 

 القداس اإللهي كّل يوم سبتتقام خدمة  ٠٥٤٥\٨٢٦٨٥٥ :نقّال

  المجديل ( في٤

 في كنيسة القديس نيقوالوس 

 ٠٤\٦٠٢١٥٣٣ :هاتف: متروبوليت الناصرة كرياكوس، المتقّدم

 :نقّال: األرشمندريت سيرافيم، الكاهنَين المناوبَين

 والكاهن إيْغكُر رافسكي   ٠٥٠٦\٥١٤٧٧٥ و  ٠٥٤٤\٩١٠٢٤٨

 جمعة وسبت وأحدتقام خدمة القداس اإللهي كّل يوم 
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 طبريا  ( في٥

 ٠٤\٦٧٢٠٠٤٢ :في دير اإلثني عشر رسوالا ، هاتف

 ٠٥٤٤\٩٨٨٥٤٢ :نقّالاألرشمندريت بارثينيوس،  :المتقّدم

 :نقّال : الكاهن سيرجيوس دينيسينكو،الكاهن المناوب

 تقام خدمة القداس اإللهي مّرة من كّل شهر ٠٥٣٤\٣٠٦٢٧٢
 

 ( في كفرناحوم ٦

 :نقّال: الراهب إيرينارخوس، القّديسين المتقّدمفي دير الرسل 

: الكاهن الكاهن المناوب ٠٥٢٨\٨٥٨٤٢١ و ٠٥٣٢\٨٤٠٩٩١

تقام خدمة القداس  ٠٥٢٨\٧٩١٩٢٢ :نقّالسيرجيوس ديفوريتسكي، 

 اإللهي كّل يوم سبت
 

 يافا ( في٧

 في كنيسة القديسة طابيثا لدير رؤساء المالئكة 

 ٠٣\٦٨٢٣٤٥١ :هاتف: رئيس أساقفة يافا ذامسكينوس، المتقّدم

 ٠٥٠٧\٦٤٤٢١٨ :نقّال: أليكساندر سينكيفيتس، الكاهن المناوب

 تقام خدمة القداس اإللهي كّل يوم سبت وأحد

 

   بئر السبع ( في٨

 البطريرك أبراهام  ىبيت مصلّ 

 ٠٥٤٥\٥٥٦٤٦١ :نقّال: رئيس أساقفة مأدبا أريسطوفولوس، المتقّدم

 :نقّال: الكاهن أليكساندرس ياسيفيتس، الكاهن المناوب

  ، عُِمر٩: إيال العنوان ٠٥٨٧\٩٧١٩٤٣

 تقام خدمة القداس اإللهي كّل يوم جمعة وسبت وأحد
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 ( الرعية الناطقة باللغة الرومانيّة في يافا٩

 في دير رؤساء المالئكة

 ٠٣\٦٨٢٣٤٥١ :هاتف: رئيس أساقفة يافا ذامسكينوس، المتقّدم

 :نقّال: األرشمندريت جراسيموس تيموفته، الكاهن المناوب

 تقام خدمة القداس اإللهي كّل يوم سبت وأحد ٠٥٢٧\٧٤٨٤٨٢
 

 القبر المقّدس إكسارخيات
 ( في اليونان١

 : األرشمندريت رفائيلاإلكسارخوس

 ، أثينا١٠٥٥٦: ص. ب.، بالكا، ١٨: إيريخثيوس العنوان

 +٣٠\٢١٠\٣٢٢٨٧٧٨ :فاكس +٣٠\٢١٠\٣٢٢٥٨١٠ :هاتف

 ejarxia@gmail.com :البريد اإللكتروني
 

 في أثينالإلكسارخية الكنائس التابعة 

 كنيسة الماقتي الفّضة في بالكل -أ

 : األرشمندريت إفثيميوس واألرشمندريت ساباالكاهنَين المناوبَين
 

 الهيكل في باغراتيكنيسة دخول والدة اإلله الى  -ب

  الكاهن بنانيوتيس كابندراكيس : المناوب الكاهنَ 

 كنيسة القديسة بربارة في كاليثيا -ج

 الكاهن يوحنّا أنطونيو  اَلشمندرثاذيوس :الكاهنَين المناوبَين
 

 كنيسة القديس نيقوالوس في كولوكينثوس -د

 : األرشمندريت شاروبيمالكاهن المناوب
 

 المقّدسة في فاليرو الحامية كنيسة والدة اإلله  -ه

mailto:ejarxia@gmail.com
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  رفائيل األرشمندريت :الكاهنَين المناوبَين
 

 في إليوبوليس والدة اإلله الميرتيذيوتيسةكنيسة  -و

 : األرشمندريت إفسيفيوسالكاهن المناوب
 

 المظهرةوالدة اإلله كنيسة  -ز

 األرشمندريت شاروبيم: الكاهن المناوب

 

 
 

القديسة بربارة والطغمات العادمة األجساد في  أ(: الصغيرةكنائس ال

 ج( ورجيوس وصوفيا في أسبروبيرغوس يالقديَسين جب(  تيربسيثيا 

ميالد والدة اإلله في إغاليو. وهناك أيًضا كنائس في بيلوبونيز وفي 

 ثيساليا وفي جزيرة تينوس وفي جزيرة ساموس وفي أماكن أخرى
 

 

 ( في القسطنطينية٢

 : رئيس أساقفة أنثيذورن نكتاريوسالوكيل البطريركي

 +٩٠\٢١٦\٨٥٤١٣٥١ :هاتف وفاكس

 anthidonos62@gmail.com :البريد اإللكتروني :العنوان
Oruc Sokak ٤٢\٧  Aya Yorgi Monastiri Heybeliada, Instanbul, 

Turkey 
 

 في القسطنطينيةلإلكسارخية الكنائس التابعة 

 ورجيوس في الفناريكنيسة القديس ج -أ

 ورجيوس في نيوخورييكنيسة القديس ج -ب



178 

 

 ورجيوس في خالكييكنيسة القديس ج -ج

 كنيسة القديسة باراسكيفي في الفنار -د
 

 ( في قبرص٣

                                                       : متروبوليت البصرى تيموثاوساإلكسارخوس

 ١٠١٥، نيقوسيا ٤: األرشمندريت كيبريانوس العنوان

 :نقّال +٣٥٧\٢٢\٦٧٠٦٢٧ :فاكس +٣٥٧\٢٢\٦٧٠٦٢٦ :هاتف

٣٥٧\٩٩\٢٢٠٠٩٠+ 

 www.exarhiaptcy.com:  الموقع اإللكتروني

  exarhiaptcy@gmail.com :البريد اإللكتروني

 :نقّالاألرشمندريت برنابا خريسانثو، : السكرتارية

 :نقّالوالكاهن نيقوَلوس نيقوَلو  +٧٥٣\٩٩\١٣٧٤٦٨

 :نقّالبايسيوس خريستو،  والكاهن المتوحد +٣٥٧\٩٩\٢٧٨٥٥٥

 هن نيقوَلوس نيقوَلو مكتب المحاسبة الكا + ٣٥٧\٩٩\٩٢٦٤٣٢

 : األرشمندريت برنابا خريسانثومكتب التسجيل

: األرشمندريت برنابا خريسانثو والشماس بايسيوس البروتوكول

 خريستو

والسيّد  األرشمندريت برنابا خريسانثو: مكتب الصحافة واإلنترنت

والسيّد عماد حبيب  +٧٥٣\٩٩\٤٥٨٦٨٦ :نقّالبيتُرس سولومو، 

  خوري والسيّد جورج بنورة والسيّد عمير خوريوالسيّد خضر 

  : السيّد بيتُرس سولومومستشار الشؤون الثقافية والعالقات العامة

 :هاتف: المحامي أندرياس تماسيوس، المستشار القانوني

: السيد عماد حبيب السائق  +٣٥٧\٢٢\٦٦٧١٤٠

: السيّد رمزي المسؤول عن القضايا الفنية+968514/99/357

http://www.exarhiaptcy.com/
mailto:exarhiaptcy@gmail.com
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: الراهبة فيكينديا المدبّرة +٧٥٣\٩٩\٢٣٧٥٤٧ :نقّالاألعمش، 

 + ٣٥٧\٩٧\٨٣٥٩٣٥ :نقّالكورُزس، 
 

 ميتوخيات القبر المقّدس في جزيرة قبرص:

 في خدمة  -أ

كنيسة الصعود اإللهي والقديس فيلومينوس أخوّي القبر المقّدس .1

 في نيقوسيا )في مقر اإليكسارخية(

 ١٠١٥، نيقوسيا ٤: األرشمندريت كيبريانوس العنوان

 :نقّال:  الكاهن األّول نيقوَلوس أريستِس، الكاهنَين المناوبَين

 :نقّألوالكاهن خريستوفورس خريستوذولو،  +٣٥٧\٩٩\٥٢١٧٧١

 :نقّال: بايسيوس خريستو، الشماس +٣٥٧\٩٩\١٣١٤١٤

: السيّد فاسوس باباذيمتريو، والسيّد المرتّلون+ ٣٥٧\٩٩\٩٢٦٤٣٢

السيد ديان  والسيّد جيورجيوس  خاتزيبيريسخرالمبس ستيليَنو 

 : السيّد رمزي األعمشالقندلفت جيانيتس

 . الكنيسة القديس مارينوس اسقف سبسطية2

المرتل:  اَليكونومس خريستوفوروس خريستوذولوالكاهن المناوب: 

 السيد خريستوس كاريبيس

 قبرص المحتلةفي  -ب

 ١٩٧٤بسبب االحتالل التركي في سنة تخدم الكنائس التي ال 

 دير القديس يوحنّا الذهبي الفم  في كوتسُفيندي

 دير والدة اإلله األْبسيْنثيوتيسا في سيخاري

 ورجيوس الريغاتُس في كيرا يدير القدّيس ج

 الكنائس المهدمة -ج

 دير القديس سيال في إيبسُنا 
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 بربارة في أرغاكادير القديسة 

 ورجيوس في أكسيلوسيدير القديس ج

 ( في موسكو٤

 األرشمندريت إستفانوس :الوكيل البطريركي

 كنيسة تدشين كنيسة القيامة )يُعيد لها بتاريخ الثالث عشر أيلول(

 Russian ١٢١٠١٩ Moscow ٢٠ .Philippovsky Str  :العنوان

Republic فاكس +٧\٤٩٥\٦٩٥٩٩٠٥ :هاتف: 

 +٧\٤٩٥\٦٩٠٥٧٠١ :هاتف الكنيسة +٧\٤٩٥\٦٩١١٥٥٩

 

 ( دير الصليب الكريم في الواليات المتحدة5

 Monastery of the Holy Gross, 140 Main: العنوان ..... : المتقّدم

Street, East Setauket, N.Y. 11733-2834 Long Island, U.S.A. 
 

 دير جبل سيناء 

أساقفة سيناء وفاران ورايثو رئيس  دير جبل سيناء هو سيادة  رئيس

(، الّذي يقوم بإدارته مع مجموعة اآلباء ٢٣/١٢/١٩٧٣ذاميانوس )

يُسام رئيس أساقفة سيناء في أورشليم من قبل بطريرك  الرهبان.

 ,Monastery of Saint Catherine at Mt. Sinai: العنوان .أورشليم
c/o 18 Midan el Daher, 11271 Cairo, A.R. Egypt 

 و +٢٠\٦٩٣\٤٧٠٣٤٥ و +٢٠\٦٩٣\٤٧٠٣٤٩ :هاتف

، المتوخي لدير جبل سيناء في أثينا +٢٠\٦٩٣\٤٧٠٣٤٦

 :هاتف Dorileou 26, Athens 11521 : العنوان

 :فاكس +٣٠\٢١٠\٦٤٦١٤٠١ و +٣٠\٢١٠\٦٤٤٤٧٦٦

٣٠\٢١٠\٦٤٦١٠٧٣+ 
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 يحيوا الحياةدير القديسة كاترينا في جبل سيناء ل بعيناالتالرهبان "

ا هم  في ذات الوقتو ةالرهباني س خدام وحراس المزار المقدّ أيضا

 "كما أباء أخوية القبر المقّدس
 

 لخدمات الدبلوماسيةا
 السفارة اليونانية في تل أبيب

 السيد كيرياكوس لوكاكيس الوزير المفوض األّول -السفير  

 السيدة لمبريني كوميني: مستشارة السفارة األولى

 : السيّد أنسطاسيوس كونسَطنداَرس مستشار السفارة الثاني

 : السيّد كليوفولُس تسوركَسسكرتير السافرة الثالث

: السيّد ذيميتريوس نيافيس والسيّد ستيليانوس طاقم اإلدارة

 السيدة ذماندو لمبروكوومورفوبولُس والسيدة إيكاتيريني أفغيري 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                            : السيّدة زيِزل کوهنسفيرلالسكرتيرة الخاّصة ل

ثيوذوروس : السيّد المساعد، يورغوس بيترو: السيّد ُملَحق الدفاع

 يوانيس كارفونيس تسيروس السيدة افدروسيني لياروكاكي السيد

: السيّد نقوَلوس األّول لمكتب الشؤون اإلقتصاديةالمستشار 

السيد : األّول لمكتب الشؤون اإلقتصادية السكرتير. خريستوذوليذيس

: السيّد مكتب المنّظمة اليونانيّة للسياحة فسيليوس ليفريس

 .:المستشارة – واالعالم مكتب الصحافةسذيميتريوس فاسيلياذي

: العنوان السيد بنايوتيس متروبولوس والسيدة اماليا توريمبابا .

 :هاتف ٦٤٧٣١ تل أبيب ٣سفارة اليونانيّة، شارع دانييل فريش ال

 :مكتب الصحافةهاتف  ٠٣\٦٩٥١٣٢٩ :فاکس ٠٣\٦٩٥٣٠٦٠

 gremb.tlv@mfa.gr: البريد اإللكتروني ٠٣\٦٠٩٠١٧٠
 

 القنصلية اليونانيّة العامة في القدس
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                       س فليوراسإيفاجيلو السيّد :مستشار السفارة األّول-القنصل العام 

: السيّدة خريستينا مستشارة السفارة األولى  - القنصل. 

: السيّدة إيليفثيريا کاروسي والسيّدة کونسطنطينا طاقم. َزخاريوذاكي

والسيّدة أثاناسية ماليو والسيّد إسحق  والسيدة فاني مراغوغيفتو 

والسيدة انا ماريا  فارخي والسيّدة روَل حداد والسيّدة متيلدا سلمان

 بابانستاسيو السيد ستيفانوس ذينوباباس السيد انطوتيوس بذاكاكوس

القدس  ٨٢٣٨: ص. ب.، القطمون، ٣١: شارع راحيل إيمينو العنوان

 :فاكس ٠٢\٥٦١٩٥٨٤ و ٠٢\٥٦١٩٥٨٣ :هاتف ٩١٠٨٢

 gr.mfa@jer.grgencon: البريد اإللكتروني ٢٠\٥٢٣٠١٦٥

 :هاتفالقدس  ١١: شارع بطريركية الالتين القسم الشرقي

: البريد اإللكتروني ٠٢\٥٣٢٥٣٩٢ :فاكس ٠٢\٥٨٢٨٣١٦
gr.mfa@jer.grgencon 
 

 القنصلية اليونانيّة في حيفا

ماريا  : السيّدةالسكرتيرة. : السيّد قسطنطين زينوفيوسالقنصل

 :هاتف وفاكس. ، حيفا١٨: شارع هجيفن العنوان. ميليّوني

: البريد اإللكتروني ٠٤\٨٢٤٥٤٠٦ و ٠٤\٨٥٢٢٠٩٨
g.c.h@bezeqint.net 

 

 السفارة اليونانيّة في عمان

: السيّد نائب رئيس السفارة. : السيّدة إيليفثيريا غاَلثياناكيالسفيرة

 : السيّد بنايّوتيس کاريذيس مدير مكتب القنصليّة. فافياسإلياس با

 ، عمان٣٥٠٦٩ :ص. ب.عبدون،  ٧: شارع سليمان سكر العنوان

 ٠٦\٥٩٢٧٦٢٢ :فاكس ٠٦\٥٩٢٢٧٢٤:هاتف األردنّ  ١١١٨٠

 gremb.amn@mfa.gr: البريد اإللكتروني
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 السفارة اليونانيّة في الدوحة، قطر

                                         ة إيليني ميخال: السيّدالوزيرة المفوضة األولى -ة السفير

: السيّد طاقم اإلدارة ... ... ... :القنصل –رئيس النائب . وبولو

: الشيّدة المترجمة. ثانو يرينينقوَلوس ماركاكيس والسيّدة إيكات

 : السيّدة دانيا غريواتيالسكرتيرة الخاّصة. ذيميترا غكالفا

 ذيميتراكوَلس: السيّد كيرياكوس ُملَحق الدفاع

 الدوحة، قطر ١٥٧٢١ :ص. ب.

 :فاكس  +٩٧٤\٤٤\١٢٨١٥٨و   +٩٧٤\٤٤\١٢٨١٥٠ :هاتف

٩٧٤\٤٤\١٢٨١٦٠+          

 gremb.doha@mfa.gr: البريد اإللكتروني

 

 السفارة القبرصية في تل أبيب

 ثيوذورة قسطانطينيذوالسيدة  :السفيرة

 : السيّد خريسانثوس قنسطنطينوالقنصل

: البريد اإللكتروني: السيّدة إليانا أرار، الخاّصةالسكرتيرة 
pa@cytelaviv.org 

: السيّدة مارثا خرالمبوس والسيّد نقوَلوس ُملَحقَْين اإلدارة

 خرالمبوس

السكرتيرة ايليت  : السيّدة لويزا فَراقالالمستشارة السياحة

 نيوندورف

 : السيّدة منال سابا ةقنصليالموظفة 

 أندراوس ماركو: السيّد ُملَحق الدفاع

 : السيّد سوفرونيس باباجيورجيون مستشار التجارة
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تل  ١٤، البرج )توب تاور( طابق ٦١: شارع ديزينغوف العنوان

 ٠٣\٥٢٥٠٢١٢ و ٠٣\٩٢٧٣٠١١ :هاتف ٦٤٣٣٢٣٣ أبيب

 iarar@cytelaviv.org: البريد اإللكتروني ٣٠\٥٣٥٠٩٢٦ :فاكس

 www.mfa.gov.cy/embassytelaviv :الموقع اإللكتروني

 

 السفارة القبرصيّة في عمان

  السيّد ميخائيل يوانو: يرفالس

 ريسةحمنى : السيّدة السكرتيرة الخاّصة

 و +٩٦٢\٦\٥٦٥٧٩٨١ و +٩٦٢\٦\٥٦٥٧٤٦٧ :هاتف

 +٩٦٢\٦\٥٦٥٧٨٩٥ :فاكس +٩٦٢\٦\٥٦٥٧١٤٣

، عمان ٥٥٢٥: ب. ص.أ عبدون، ١٧: شارع ألكساندرية العنوان

 info@cyprusembassyamman.org: البريد اإللكتروني. ١١١٨٣

 

 السفارة القبرصية في الدوحة، قطر

  ميخائيل زاحاريوغلو: السيّد السفير

 : السيّدة إيليني کارويّاني ريالسكرتيرة الخاّصة للسف

السيّدة ندى زاهر والسيّدة فرداوس  :السكرتيرتَين لشؤون القنصلية

  الدوحة، قطر ٢٤٤٨٢ :ص. ب. كارويّاني

 :سفاك +٩٧٤\٤٤\٩٣٤٣٩٠ و +٩٧٤\٤٤\٩٣٣٠٨٦ :هاتف

٩٧٤\٤٤\٩٣٣٠٨٧+  

و  kyprosdoha@cyprusembassy.org.qa: البريد اإللكتروني
secretary@cyprusembassy.org.qa 

 

 هللامكتب ممثليّة الجمهورية القبرصيّة في رام 

http://www.mfa.gov.cy/embassytelaviv.nsf
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 :فاكس ٠٢\٢٤١٣٢٠٦ :هاتف السيد ديمتريس اسوس: مدير المكتب

  ٠٢\٢٤١٣٢٣٦ :هاتف قسم الفيزا ٠٢\٢٤١٣٢٠٨

 cyprusoffice@palnet.com: البريد اإللكتروني

 roramallah/cy.gov.mfa.www: الموقع اإللكتروني

 فلسطين -البيرة / رام هللا  ، شارع الكوثر، اVIP: مركز العنوان
 

 الجمعيات والمؤسسات اإلنسانية الخيرية
 الجالية اليونانية في البلدة القديمة في القدس

: الدكتور نيقوَلوس أمين الصندوق .....: السكرتير .....: الرئيس

 و ٠٢\٦٢٨٣٣٨٣ :هاتفالقدس.  ١٤٠١٦: ص. ب. نينوس

٠٢\٦٢٨٢٨١٨ 
 

 القدسالجديدة في الجالية اليونانية في البلدة 

: نائب الرئيس ٠٢\٥٨٧٠١٧٤ :هاتف وفاكس........: الرئيس

أمين  لويزا فاراكالس : السكرتير الدكنور ديميتريوس كاروسيس

   ٩٣١٤٥، القدس ٨: شارع يشوع بن نون العنوان. :الصندوق

 www.greekcommunityjerusalem.org: الموقع اإللكتروني
 

 الجالية اليونانية في حيفا

 : السيّد عمانوئيل غاَلناكيس والسيّد جيورجيوس غاَلناكيسأعضاء
 

 "والدة اإلله المرشدة"الجمعية الخيرية اإلنسانية للسيّدات 

 : السيّدة إيليني بيتراكيالسكرتيرة : السيّدة صوفيا فوتاروالرئيسة

http://www.greekcommunityjerusalem.org/
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: السيّدة ماريانا المستشارة. : السيّدة إيلي سولومونيذوأمين الصندوق

 :فاكس ٠٢\٦٢٨٠٦٢٢ :هاتف ، القدس١٩٩٨٩: ص. ب.. بانايان

٠٢\٦٢٨٩٢٩٨ 
 

 "حامالت الطيب"جمعية الرعاية االجتماعية 

 السيّدة إيلونا قسيسية  :السكرتيرة. : السيّدة لونا سينيوراالرئيسة

 ٩١٠٠١، القدس ٢١١: ص. ب.،  ٠٢\٦٢٨١٣٧٧ :هاتف

 melia@bezeqint.net: البريد اإللكتروني
 

 "القديس فينيديكتوس"عيادة 

تأسست هذه عيادة من قِبَل البطريرك فينيديكتوس إلغاثة الفقراء 

: اآلنسة السكرتيرة ..: المدير قع في جناح للبطريركية الجديد.تو

: طبيب العظام. : الدكتور موريس سامبيالطبيب العائلة. حنان طويل

طبيب . : الدكتور رائد زعبياألسنانطبيب . الدكتور هيثم سعادي

: طبيب تقويم األسنان. : الدكتور جواد أبو طيرجراح األسنان

: السيّد محمد خروف والسيّدة منار قسم األشعة. الدكتور أحمد رّحال

: السيّد الصيدلية. : السيّد رافد قسسمختبر الميكروبيولوجي. جابر

 ٠٢\٦٢٦٣٠٧٨ :فاكس ٠٢\٦٢٧١٩٥٨ :هاتف .جمال سينيورا

، القدس ٢١١: ص. ب. "س فينيديكتوسالقدي"عيادة : العنوان

 aos1@bezeqint.net: البريد اإللكتروني. ٩١٠٠١

 أساقفة الكرسي األورشليمي
تشرين  ٢٣)      الرسول يعقوب أخو الربّ القديس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ١

 األّول(

†( ٦٢) 

 (١٠٧-١٠٦)† نيسان( ٢٧)                         سمعان أخو الربّ القديس  ٢

 ١١١حتى  )أو يهوذا(                                      يوستوس األول  ٣

 ١٣٤-١١١ زكا  ٤
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 »« طوبيا  ٥

 »« بنيامين األّول  ٦

 »« يوحنّا األّول  ٧

 »«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  متثياس األّول  ٨

 »« فيليبس  ٩

 »« سينيكاس  ١٠

 »« يوستوس الثاني  ١١

 »« ليفي  ١٢

 »« افرام  ١٣

 »« يوسف األّول  ١٤
 »« يهوذا  ١٥

 ١٨٥-١٣٤ مرقس األّول  ١٦

 »«                                                                                        كاسيانوس  ١٧

 »« بوْبليوس  ١٨

 »« ماكسيموس األّول  ١٩

 »« يوليانوس  ٢٠

 »« غايوس األّول  ٢١

 »« غايوس الثاني  ٢٢

 »« سيماخوس  ٢٣

 »« يوليانوس أو واليس   ٢٤

 »« كابيون  ٢٥
 ٢٦)                     القديس ماكسيموس الثأني   ٢٦

 أيلول(

»« 

 »« أنطونيوس   ٢٧

 »« واليس  ٢٨

 »« ذوليخيانوس  ٢٩

 ٧)                          القديس ناركيسوس األّول   ٣٠

 آب(

٢١١-١٨٥ 

 ٢١٣ ذيوس  ٣١
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 »« جيرمانيون  ٣٢

 »« غورذيوس  ٣٣

 ١٦)                              القديس ألكسندروس   ٣٤

 أيّار(

٢٥١-٢١٣ 

 ٢٦٠-٢٥١ مازافانس  ٣٥

 ٢٩٨-٢٦٠ ايمينيوس  ٣٦

 ٣٠٠-٢٩٨ زامبذاس  ٣٧

 ٣١٤-٣٠٠ هرمون  ٣٨

 ١٦)                          القديس مكاريوس األّول   ٣٩

 آب(

٣٣٣-٣١٤ 

 ٢٦)                        القديس ماكسيموس الثاني   ٤٠

 آب(

٣٤٨-٣٣٣ 

 ١٨)                            القديس كيرلس األّول   ٤١

 آذار(

٣٨٦-٣٥٠ 

 ٤١٧-٣٨٦ يوحنّا الثاني  ٤٢

 ٢٧)                                 القديس براييليوس   ٤٣

 آب(

٤٢٢-٤١٧ 

 بطاركة الكرسي األورشليمي
 ٢)                               القديس يوفيناليوس   ٤٤

 تموز(

٤٥٨-٤٢٢ 

 ٤٧٨-٤٥٨ أناستاسيوس األّول  ٤٥

 ٤٨٦-٤٧٨ مارتيريوس  ٤٦

 ٤٩٣-٤٨٦ سالوستيوس  ٤٧

 ٢٠)                              القديس إيليا األّول   ٤٨

 تموز(

٥١٦-٤٩٤ 

 ٥٢٣-٥١٦ يوحنّا الثالث  ٤٩

 ١٨)                                  القديس بطرس  ٥٠

 نيسان(

٥٥٢-٥٢٤ 
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 ٥٧٥-٥٦٤، ٥٥٢ مكاريوس الثاني  ٥١

 ٥٦٤-٥٥٢ افستوخيوس  ٥٢

 ٥٩٤-٥٧٥ يوحنّا الرابع  ٥٣

 ٦٠١-٥٩٤ عاموص  ٥٤

 ٦٠٨-٦٠١ إسأكيوس  ٥٥

 ٢١)                                   القديس زخريا   ٥٦

       شباط(

٦٣٢-٦٠٩ 

كانون  ١٨)                     القديس موذستوس   ٥٧

 األّول(

٦٣٤-٦٣٢ 

 ١١)                      القديس صفرونيوس األّول  ٥٨
 آذار(

٦٣٨-٦٣٤ 

 ١٠)                    القديس أناستاسيوس الثاني   ٥٩

 شباط(

......-٧٠٦ 

 ٧٣٥-٧٠٦ يوحنّا الخامس  ٦٠

 ٧٧٠-٧٤٥ ثيوذوروس  ٦١

كانون  ٧)                       القديس إيليا الثاني   ٦٢

 الثاني(

٧٩٧-٧٧٠ 

 ٧)                             القديس جيورجيوس   ٦٣

 نيسان(

٨٠٧-٧٩٧ 

 ١٦)                               القديس توما األّول   ٦٤

 أيّار(

٨٢٠-٨٠٧ 

 ٢)                                 القديس باسيليوس   ٦٥

 تموز(

٨٣٨-٨٢٠ 

 ٨٤٢-٨٣٨ يوحنّا السادس  ٦٦

 ٨٤٤-٨٤٢ سيرجيوس األّول  ٦٧

 ٨٦٠-٨٥٥ سليمان  ٦٨

 ٨٧٨-٨٦٢ ثيوذوسيوس  ٦٩

 ٩٠٧-٨٧٨ إيليا الثالث  ٧٠

 ٩١١-٩٠٨ سيرجيوس الثاني  ٧١
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 ٩٢٩-٩١٢ ليونديوس األّول  ٧٢

 ٩٣٧-٩٢٩ أثناسيوس األّول  ٧٣

 ٩٣٧-...... خريستوذولس  ٧٤

 ٩٦٤-٩٥٠ أغاثون  ٧٥

 ٣٠)                             القديس يوحنّا السابع   ٧٦

 آذار(

٩٦٦-٩٦٤ 

 ٩٦٩-٩٦٦ خريستوذولس الثاني  ٧٧

 ٩٧٨-٩٦٩ توما الثاني  ٧٨

 ٩٨٣-٩٨٠ يوسف الثاني  ٧٩

 ١٠٠٥-٩٨٣ اُوريستِس  ٨٠
 ١٠٢٠-١٠١٢ ثيوفيلوس األّول  ٨١

 ........-١٠٢٠ نيكيفوروس األّول  ٨٢

 ١٠٨٤-١٠٢٠ يوانيكيوس  ٨٣

 ١٠٥٩-١٠٤٠ صفرونيوس الثاني  ٨٤

 ١٠٨٤-........ افثيميوس األّول  ٨٥

 ١١٠٦-١٠٨٤ سمعان الثاني  ٨٦

 ........-١١٠٦ سابا  ٨٧

 ١١٥٦-١١٠٦ يوحنّا الثامن  ٨٨

 ١١٥٦-........ نقوَلوس  ٨٩

 ١١٦٦-١١٥٦ يوحنّا التاسع  ٩٠

 ١١٧٠-١١٦٦ نيكيفوروس الثاني  ٩١
 ١٤)                         القديس ليونديوس الثاني   ٩٢

 أيّار(
١١٩٠-١١٧٠ 

 ١١٩١ ذوسيثيوس األّول  ٩٣

 ........-١١٩١ مرقس الثاني  ٩٤

 ١٢)                         القديس افثيميوس الثاني   ٩٥

 أيّار(
 ١٢٢٣قبل 

 ٢٤)                         القديس أثناسيوس الثاني   ٩٦

 آب(
١٢٣٦-١٢٢٤ 



191 

 

 ........-١٢٣٦ صفرونيوس الثالث  ٩٧

 ١٢٩٨-......... غريغوريوس األّول  ٩٨

 ١٢٩٨ ثاذيوس  ٩٩

 ١٣٣٤-١٣١٣قبل  أثناسيوس الثالث  ١٠٠

 ١٣٣٢ غريغوريوس الثاني  ١٠١

 ١٣٦٨-١٣٣٤بعد  َلزاروس  ١٠٢

 ١٣٤٤ أرسينيوس  ١٠٣

 ١٤١٧-١٣٧٦ ذوروثيوس األّول  ١٠٤

 ١٤٢٤-١٤١٧ ثيوفيلوس الثاني  ١٠٥

 ١٤٣١-١٤٢٤ ثيوفانيس األّول  ١٠٦
 ١٤٥٠-١٤٣١ يواكيم  ١٠٧

 ١٤٥٢-١٤٥٠ ثيوفانيس الثاني  ١٠٨

 ١٤٦٠-١٤٥٢ أثناسيوس الرابع  ١٠٩

 ١٤٦٠حول  يعقوب الثاني  ١١٠

 ١٤٦٨ ابراهيم  ١١١

 ١٤٩٣-١٤٦٨ غريغوريوس الثالث  ١١٢

 ١٥٠٣ مرقس الثالث  ١١٣

 ١٥٣٧-١٥٠٦بعد  ذوروثيوس الثاني  ١١٤

 ١٥٧٩-١٥٣٧ جرمانوس  ١١٥

 ١٦٠٨-١٥٧٩ صفرونيوس الرابع  ١١٦

 ١٦٤٤-١٦٠٨ ثيوفانيس الثالث  ١١٧
 ١٦٦٠-١٦٤٥ بايسيوس  ١١٨

 ١٦٦٩-١٦٦٠ نكتاريوس  ١١٩

 ١٧٠٧-١٦٦٩ ذوسيثيوس الثاني  ١٢٠

 ١٧٣١-١٧٠٧ خريسنثوس  ١٢١

 ١٧٣٧-١٧٣١ مالتيوس  ١٢٢

 ١٧٦٦-١٧٣٧ بارثينيوس  ١٢٣

 ١٧٧١-١٧٦٦ افرام الثاني  ١٢٤

 ١٧٧٥-١٧٧١ صفرونيوس الخامس  ١٢٥
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 ١٧٨٧-١٧٧٥ أفراميوس  ١٢٦

 ١٧٨٨-١٧٨٧ بروكوبيوس األّول  ١٢٧

 ١٨٠٨-١٧٨٨ أنثيموس  ١٢٨

 ١٨٢٧-١٨٠٨ بوليكربس  ١٢٩

 ١٨٤٥-١٨٢٧ أثناسيوس الخامس  ١٣٠

 ١٨٧٢-١٨٤٥ كيرلس الثاني  ١٣١

 ١٨٧٥-١٨٧٣ بروكوبيوس الثاني  ١٣٢

 ١٨٨٢-١٨٧٥ ايروثيوس  ١٣٣

 ١٨٩٠-١٨٨٣ نيقوديموس   ١٣٤

 ١٨٩٦-١٨٩١ جراسيموس   ١٣٥
 ١٩٣١-١٨٩٧ ذاميانوس   ١٣٦

 ١٩٥٥-١٩٣٥ تيموثاوس   ١٣٧

 ١٩٨٠-١٩٥٧ فنيذكتوس   ١٣٨

 ٢٠٠٠-١٩٨١ ذيوذوروس   ١٣٩

 ٢٠٠٥-٢٠٠١ إيرينيوس   ١٤٠

 .......-٢٠٠٥ الثالثثيوفيلوس   ١٤١

 تواريخ تأسيس الطوائف األخرى في أورشليم

 ١٣٣٣ الفرنسيسكان

 األنجليكان واللوثريون 

 بطريركية الالتين

١٨٤٠ 

١٨٤٧ 

 اآلباء البيض )الروم الكاثوليك( 

 الدومنيكان

١٨٧٨ 

١٨٨٤ 

 ١٨٨٧ اَلسومبسيونيست

 ١٨٩٩ البندكتيون
 

 وأوقات الصلوات ساعات الزيارة في الكنائس والمزارات

 ساعات الزيارة والصلوات في كنيسة القيامة:
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 توقيت شتوي و ٤:٠٠تفتح كنيسة القيامة أبوابها في تمام الساعة 

توقيت صيفي. القبر المقدس مفتوح للزيارة بعد صالة طائفة  ٥:٠٠

توقيت صيفي،  ٨:٤٥ توقيت شتوي و ٧:٤٥الالتين في تمام الساعة 

 وتبقى كنيسة القيامة مفتوحة خالل النهار.

أيلول )تقويم غربي( يُقفَل باب كنيسة القيامة الساعة  ٣٠إلى  ١من 

 توقيت صيفي.  ٢٠:٣٠توقيت شتوي،  ١٩:٣٠

تشرين أّول حتى أواخر شهر شباط )تقويم غربي( يُغلق باب  ١من 

 توقيت صيفي. ٢٠:٠٠توقيت شتوي،  ١٩:٠٠كنيسة القيامة الساعة 

ر )تقويم غربي( يُغلَق باب كنيسة القيامة الساعة اآذ ٣١إلى  ١من 

 توقيت صيفي. ٢٠:٣٠توقيت شتوي،  ١٩:٣٠

آب )تقويم غربي( يُغلًق باب كنيسة القيامة  ٣١نيسان إلى  ١من 

 توقيت صيفي. ٢١:٠٠توقيت شتوي،  ٢٠:٠٠الساعة 

سبت في منتصف الليل :  تفتح كنيسة القيامة بابها كل يوم الصلوات

من أجل قيام القداس اإللهي في داخل القبر المقدس، أما بقية أيام 

اَلسبوع تفتح كنيسة القيامة بابها فقط عند قيام القداس اإللهي، ويبقى 

 أيًضا مفتوًحا بعد اَلنتهاء من شعائر ومراسيم القداس اإللهي.

أما في األيام العادية حيث يقوم آباء القبر المقدس بالصالة في داخل 

فجراً توقيت  ٤:٠٠كنيسة القيامة، يبقى الباب مغلقًا حتى الساعة 

 توقيت صيفي. ٥:٠٠شتوي، وحتى الساعة 

أما الصالة التي تقام أيام السبت مساًء وتستمر حتى صباح األحد 

توقيت  ٢٣:٠٠)سهرانية( في داخل كنيسة القيامة، تكون الساعة 

)منتصف الليل( في التوقيت الصيفي. أما الباب فَيُْفتَح  ٠٠:٠٠شتوي، 

ابتداء الصالة، أما بقية أّيام األسبوع عندما يقام  ِمنقبل ُربع ساعة 

توقيت  ٠٠:٣٠توقيت شتوي،  ٢٣:٣٠هي أُسقفيأ يبدأ الساعة قداس إل
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صيفي، أما في ساعات ما بعد الظهر من يوم السبت، يترأس األسقف 

 شعائر صالة الغروب في الكاثوليكون.

نيسان تقويم شرقي، تُقام صالة الغروب الساعة  ٣٠أيلول إلى  ١من 

 توقيت صيفي. ١٥:٣٠توقيت شتوي،  ١٤:٣٠

آب تقويم شرقي، تُقام صالة الغروب الساعة  ٣١أيّار إلى  ١من  

 توقيت شتوي. ١٦:٠٠

 ٧:٠٠كل يوم أحد يُقام القداس اإللهي في الكاثوليكون، تبدأ الساعة 

 توقيت صيفي. ٨:٠٠توقيت شتوي، 

كل يوم تقام في الجلجلة الرهيبة صالة النوم الصغرى، ويوم السبت 

مشاركة المطارنة، أما صالة النوم ب العظيم السبتيتم ترتيل قانون 

 الصغرى فتقام ساعة ونصف قبل إغالق الكنيسة.

أما الصالة المدائح فتُقام كل يوم الجمعة من الصوم الكبير المقدس في 

توقيت صيفي، وأيًضا  ١٨:١٥توقيت شتوي،  ١٧:١٥تمام الساعة 

 صالة الختن في نفس الساعة من أسبوع اآلَلم.
 

 والصلوات في كنيسة المهد في بيت لهم:ساعات الزيارة 

 ٦:٠٠توقيت شتوي، والساعة  ٥:٣٠تفتح الكنيسة أبوابها الساعة 

 توقيت صيفي.

توقيت  ٥:٣٠: صالة الّسّحر والليتورجية اإللهية تبدأ الساعة الصلوات

 توقيت صيفي. ٦:٣٠شتوي، والساعة 

وقيت ت ١٥:٣٠توقيت شتوي،  ١٤:٣٠أما صالة المساء فتبدأ الساعة 

 صيفي.

 : األوقات التي تغلق فيها كنيسة المهد أبوابها
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تشرين األول )تقويم غربي( يُقفَل باب كنيسة المهد  ١٤إلى  ١من 

 توقيت صيفي. ١٩:٠٠توقيت شتوي،  ١٧:٠٠الساعة 

ل )تقويم غربي( يُغلق باب تشرين األوّ  ٣١ل حتى تشرين األوّ  ١٥من 

 توقيت شتوي. ١٧:٣٠كنيسة المهد الساعة 

آذار )تقويم غربي( يُغلَق باب كنيسة المهد الساعة  ٣١شباط إلى  ١من 

 توقيت صيفي. ١٩:٠٠توقيت شتوي،  ١٨:٠٠

أّيار )تقويم غربي( يُغلَق باب كنيسة المهد الساعة  ٣١نيسان إلى  ١من 

 توقيت صيفي. ١٩:٣٠توقيت شتوي،  ١٨:٣٠

تموز )تقويم غربي( يُغلَق باب كنيسة المهد  ٣١حزيران إلى  ١من 

 توقيت شتوي. ٢٠:٠٠الساعة 

أب )تقويم غربي( يُغلَق باب كنيسة المهد الساعة  ٣١إلى  ١من 

 توقيت صيفي. ١٩:٣٠
 

 مانية:ثساعات الزيارة والصلوات في كنيسة الجس

 ٦:٤٥أيلول )ش(  ٣٠ - ١الَسَحرية والليتورجية اإللهية تقام كل شهر: 

 شتوي. ٧:٤٥ – ٥:٤٥صيفي أي  ٨:٤٥ –

 – ٥:٣٠صيفي أي  ١٠:٠٠ – ٦:٣٠أيلول )ش( ميالد والدة اإلله  ٨

 شتوي. ٩:٠٠

 ٦:٠٠توقيت صيفي أي  ٩:٠٠ – ٧:٠٠شرين أّول )ش( ت ٣٠ – ١

 شتوي. ٨:٠٠ –

 توقيت شتوي. ٨:١٥ – ٦:١٥تشرين الثاني )ش(  ٣٠ – ١

 توقيت شتوي. ٨:٣٠ – ٦:٣٠كانون أّول )ش(  ٣١ – ١

 توقيت شتوي. ٨:١٥ – ٦:١٥كانون ثاني )ش(  ٣١ – ١

 توقيت شتوي. ٨:٣٠ – ٦:٣٠شباط )ش(  ٢٨ – ١
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توقيت  ٧:٤٥ – ٥:٤٥صيفي أي  ٨:٤٥ – ٦:٤٥آذار )ش(  ٣١ – ١

 شتوي.

 – ٥:٣٠صيفي، أي  ١٠:٠٠ – ٦:٣٠آذار )ش(  ٢٥عيد البشارة 

 شتوي. ٩:٠٠

 ٧:٣٠ – ٥:٣٠صيفي، أي  ٨:٣٠ – ٦:٣٠نيسان )ش(  ٣٠ – ١

 شتوي.

 شتوي. ٨:١٥ – ٦:١٥أيار )ش(  ٣١ – ١

 شتوي. ٨:٠٠ – ٦:٠٠حزايران )ش(  ٣٠ – ١

 شتوي. ٨:١٥ – ٦:١٥تموز)ش(  ٣١ – ١

 شتوي. ٩:٠٠ – ٦:٣٠آب )ش(  ٣١ – ١

 شتوي. ١٠:٠٠ – ٦:٣٠آب )ش( عيد التجلي  ٦

مانية ثذراء من بيتها إلى كنيسة الجسعآب )ش( نزول أيقونة ال ١٢

 شتوي. ٥:٠٠

 شتوي. ١١:٣٠ – ٨:٣٠آب )ش( جناز والدة اإلله  ١٤

 ١٨:٠٠ – ١٦:٠٠آب )ش( صالة المساء الكبرى لوالدة اإلله  ١٤

 شتوي.

 شتوي. ١٠:٣٠ – ٧:٠٠آب )ش( رقاد والدة اإلله  ١٥

 شتوي. ٨:٣٠ – ٦:٣٠آب )ش(  ٣١-١٦

مانية إلى بيتها ثذراء من كنيسة الجسعآب )ش( إعادة أيقونة ال ٢٣

 شتوي. ٨:١٥

أوقات الزيارة: بعد اإلنتهاء من صلواتنا يستلم األرمن قبر العذراء 

ساعتان. ويبقى قبر والدة اإلله المقدس مفتوح للحجاج  ةالمقدس لمد

توقيت  ١٨:٠٠توقيت شتوي،  ١٧:٠٠والزائرين حتى الساعة 
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مسؤوولين عن صيفي. أّما الخدام األرثوذكس )الرهبان( يكونوا 

 الكنيسة بالتناوب مع األرمن يوًما بعد يوم.

عند دوام األرمن في الكنيسة يستطيع الرهبان اَلرثوذكس التواجد 

 لخدمة ومساعدة الحجاج األرثوذكس.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتفاعات جغرافية

 من سطح البحر األبيض المتوسط
 

 ٢٢٣٦ جبل حرمون  ٧٧٠ أورشليم

 ٥٦٢ طابور جبل  ٧٦٠ كنيسة القيامة

 ٥٢٥ جبل الكرمل  ٧٧٥ بيت لحم

جبل سانت كاترين   ٢٩٠ الناصرة

 )سيناء(
٢٦٤٦ 

 ٢٢٤٠ جبل موسى )سيناء(  ٨٢٦ جبل الزيتون

 ٣٠٨٨ جبل لبنان )لبنان(  ١٢٠٨ جبل الجرمق

 ٢٨١٤ جبل حرمون )سوريا(  ٩٤٠ جبل جيفال

 -٢٧٥ أريحا  ٨٨١ جبل جرزيم
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 -٢١٤ طبريابحر   -٤٣٠ البحر الميت

       

 ٣٩٩  قصى عمق للبحر الميتأ

 كم ٧٧  أقصى طول للبحر الميت

 كم ١٦  أقصى عرض للبحر الميت
 ٥٠  أقصى عمق لبحيرة طبريا

 كم ٢١  أقصى طول لبحيرة طبريا

 كم ٩.٥  أقصى عرض لبحيرة طبريا
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