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السبتالجمعةالخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناالحد

غربي
1-  عيد رأس السنة

6- عيد الـظهور االلهي الغطاس

دروز
25-  عيد الخضر عليه السالم

كانون الثاني

January
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بارامون
عيد امليالد

الظهور االلهي
)الغطاس(

بارامون
الغطاس 

تذكار حافل 
للنبي املجيد 

يوحنا املعمدان

رأس السنة اجلديدة
ختان الرب يسوع 
املسيج  باجلسد - 
باسيليوس الكبير

 ميالد ربنا ومخلصنا 
يسوع املسيح باجلسد

القديس 
اسطيفانوس 

أول الشهداء

تقدمة عيد امليالد

عيد جامع 
لوالدة االله
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شباط

February
2

غربي
2- دخول السيد الى الهيكل

20-بدء الصوم االربعيني املقدس

هجري
18- االسراء واملعراج

عبري
18- عيد غرس األشجار )تو بشباط(

تذكار القديس 
سمعان الشيخ القابل 

االله والقديسة 
حنه النبية

االقمار الثالثة 
باسيليوس، 

غريغوريوس 
والذهبي الفم

دخول السيد 
املسيح  الى 

الهيكل

أحد مرفع 
اللحم

أحد مرفع 
اجلنب

بدء الصوم 
الكبير
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السبتالجمعةالخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناالحد

آذارالسبتالجمعةالخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناالحد

March
3

نيسان

April
4
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املدائح األولى

املدائح  الثانية

املدائح  الثالثة

االحد االول من 
الصوم املقدس

احد االرثوذكسية

األحد الثاني 
من الصوم 

الكبير، القديس 
غريغوريوس بالماس

األحد الثالث من 
الصوم الكبير )أحد 

النصف(، السجود 
للصليب املقدس

الشهداء األربعني، 
عيد شفيع 

غبطة البطريرك 
ثيوفيلوس الثالث

غربي
1- أربعاء الرماد

25- عيد البشارة
عبري
8- بوريم

هجري
25- أول ايام شهر رمضان املبارك

عاملي
8- يوم املرأة العاملي

21- عيد االم

غربي
2- أحد الشعانين
6- خميس األسرار 7- جناز املسيح
8- سبت النور 9- الفصح املجيد
هجري
18- ليلة القدر
21- أول رمضان
عبري
6- أول الفصح
26- يوم االستقالل
28- الكارثة والبطولة

األحد الرابع من 
الصوم الكبير، 

القديس يوحنا 
السلمي
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املدائح  الرابعة

املدائح  اخلامسة

مديحة ليعازر

سبت النور
اجلمعة العظيمة

جناز املسيح خميس االسرار

عيد بشارة والدة 
االله الكلية القداسة

بدء أسبوع اآلالمأحد الشعانني
الثالثاء العظيماالثنني العظيم

األربعاء العظيم، 
تقديس الزيت 

املقدس

أحد الفصح 
املجيد

ثاني ايام 
الفصح املجيد

ثالث ايام 
الفصح املجيد

األحد اخلامس 
من الصوم الكبير، 

القديسة مرمي 
املصرية

سبت لعازر

عيد ينبوع والدة 
االله

أحد توما
االحد اجلديد

أحد حامالت 
24الطيب
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السبتالجمعةالخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناالحد

آيـــارالسبتالجمعةالخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناالحد

May
5

حزيران

June
6
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غربي
18- عيد الصعود
29-28- العنصرة

عبري
9- الج بعومر

26- شفوعوت

عاملي
1- عيد العمال

القديس جوارجيوس 
العظيم يف الشهداء

نصف أحد املخلع
اخلمسني

أحد 
السامرية

أحد 
األعمى

عيد 
الصعود 

وداع عيد 
الفصح املجيد

أحد اآلباء 
القديسني

هجري
28- عيد االضحى املبارك
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القديسان امللكان 
قسطنطني وهيالنه

ثاني أيام أحد العنصرة
العنصرة

وجود هامة يوحنا 
املعمدان الثالثة

أحد جميع 
القديسني

بدء صوم 
سل األطهار الرُّ

أحد جميع 
القديسني يف 

فلسطني

النبي أليشع
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تموز

July
7

آب

August
8
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غربي
20- عيد القديس النبي مار الياس

25- رقاد القديسة حنة ام والدة االله

هجري
19- رأس السنة الهجرية

دروز
25- النبي بهاء الدين عليه السالم

عبري
27- صوم 9 آب

النبي  مولد 
املعمدان يوحنا 

الرسل  هامتا 
بطرس 
وبولس

الرسل 
عشر  االثني 

املجيدين

وضع ثوب 
والدة االله يف 

»فالخيرنا«

جبرائيل 
رئيس 

املالئكة

غربي
6- عيد التجلي
15- عيد رقاد السيدة العذراء

دروز
25- النبي اليعفوري عليه السالم
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الياس مار  عيد 

بدء صوم 
زياح  العذراء، 

املقدس الصليب 

جتلي   عيد 
والهنا  ربنا 

املسيح يسوع 

رقاد والدة االله 
القداسة  الفائقة 
البتولية  الدائمة 

مرمي

مرمي  القديسة 
املجدلية

القديسة  رقاد 
حنه جدة االله 

)أم  باجلسد 
والدة االله(

القديس  رفات  نقل 
رئيس  إستفانوس 

وأول  الشمامسة 
الشهداء

31
عيد  تقدمة 

والدة  رقاد 
االله

2023
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السبتالجمعةالخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناالحد

أيلولالسبتالجمعةالخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناالحد

September
9

تشرين األول

October
10

غربي
8- عيد ميالد العذراء

14- عيد رفع الصليب

دروز
10- النبي سبالن عليه السالم

 هجري
27- عيد املولد النبوي الشريف

عبري
17-15- رأس السنة العبرية

25-24- يوم الغفران )كيبور(
30-29- عيد املظال سوكوت
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قطع رأس  
القديس يوحنا 
املعمدان )صوم(

وضع زنار والدة 
االله الفائقة 

القداسة مرمي

بدء السنة الكنسية
البار سمعان 

العامودي

ميالد والدة االله  
الكلية القداسة 

الدائمة البتولية 
مرمي

القديسني يوكيم 
ي  وحنه جدَّ

املسيح باجلسد

رفع الصليب 
الكرمي احمليي 

)صوم(
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عيد القديس 
كرياكوس السائح

وشفيع سيادة 
املطران كرياكوس  

احلبل بالنبي 
الكرمي السابق 
يوحنا املعمدان

القديسة تقال 
أول الشهيدات 

واملعادلة للرسل

القديس الرسول 
يوحنا الالهوتي 

البشير

اعادت رفات 
سابا املتقدس

القديس الرسول لوقا 
اإلجنيلْي البشير
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السبتالجمعةالخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناالحد

تشرين الثانيالسبتالجمعةالخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناالحد

November
11

كانون األول

December
12
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غربي
21- دخول السيدة العذراء الى الهيكل

بدء صوم 
امليالد املجيد

يعقوب أخو 
الرب أول أساقفة 

أورشليم

نقل جسد القديس 
جوارجيوس 

)عيد لد(

تذكار رئيَسْي املالئكة 
ميخائيل وجبرائيل 

وسائر القوات السماوية

القديس الرسول متى 
اإلجنيلْي البشير 

والقديس فيلومينوس 
يف بئر يعقوب
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غربي
26-25- عيد امليالد املجيد

عبري
15-7- أيام عيد االنوار - حاونكا

دخول سيدتنا 
والدة االله الى 

الهيكل

القديس يوحنا 
الدمشقي والقديسة 

بربارة الشهيدة
أبينا البار 

سابا املتقدس

حبل 
القديسة 

حنه بوالدة 
االله

القديس اسبيردون 
أسقف ترميتوس، 

القديس 
الكسندروس أسقف 

أورشليم

القديسة
كترينا الشهيدة

القديس الرسول 
اندراوس املدعو 

أواًل

القديس نيقوالوس 
أسقف ميراليكيا
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مجلس الطائفة 
األرثوذكسية - الناصرة

مكتب المجلس يستقبل الجمهور 
من يوم االثنين وحتى السبت من 

الساعة 9:00 وحتى 14:30
)أيام اآلحاد واألعياد مغلق(

مكتب المجلس:
04-6554914  /  04-6011384

فاكس: 04-6011578

 	04-6576437 كنيسة البشارة:   

 	04-6564971 الجمعية الخيرية:   

 	04-6576439 مركز األحداث االرثوذكسي: 

 	04-6576773 نادي المسنين:   

 	04-6576426 الحضانة:     

 	050-5995150 األب بشارة ورور:   

 	054-6379621 األب اليعازر عواد:   

 	054-3180480 األب سمعان بجالي:  

 	04-6021533 المطرانية والمحكمة الكنسية: 

ترميمات سطح الكنيسة



Happy New Year كل اعم وأنمت خبري

مجلس الطائفة األرثوذكسية - الناصرة
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