
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twenty Second Sunday after Pentecost – Sunday of the Holy Fathers of the Seventh 
Ecumenical Council- Holy Heirmartyr Lucian  

الكهنة أحد آباء المجمع المسكوني السابع المجتمعين في نيقية / تذكارالشهيد في  - العنصرةبعد  الثاني والعشرون أالحد 
 لوكيانوس )منير( كاهن انطاكية 

Matins – Eothina XI: John 21:14-24 

 KATAVASIAS OF THE AKATHIST CANNON -TONE FOUR        

أفتَُح فَمي فَيَْمتَِلُئ روحاً، وأُبدي َقْوالً فائِضاً نَْحَو األم ِ الَمِلَكِة، وأْظَهُر ُمعي ِداً ِلْلَمْوِسِم باْبتِهاجٍ، 

  نَُّم بِعَجائِبِها َمْسروراً.وأتَرَ 

THE DOXASTICON OF THE HOLY FATHERS IN TONE 8 

 الَمْجُد لآلِب واإلبِن والروحِ القُُدِس 

ا تَقاطروا ِمْن أقاصي الَمسكونِة، إْعتَقَدوا بَِجْوَهٍر واِحٍد   إنَّ َمَصفَّ اآلباِء الِقد يسين، لمَّ

وحِ  ً وَطبيعٍَة واَحَدٍة لآلِب واإلْبِن والر   القُُدِس، وَسلَّموا إلى البيعَِة ِسرَّ التََّكلُِّم بالالهوِت تَْسليما

 ،ِ ب  ٍ، يا ُجنوَد ُمعَْسكِر الرَّ َجليًّا. فإْذ نَْمَدُحُهْم َعْن إيماٍن، نُغَب ُِطُهْم قائلين: يا لَُكْم ِمْن َجْيٍش إلهي 

ِ الُكل ِيَّةُ ا يَِة. يا أْزهاَر الالِهجيَن باهللِ. كواِكَب الَجَلِد العَْقِلي  ياء. يا أْبراجاً َمنيعَةً ِلِصْهيَْوَن الِس ر ِ لض ِ

الِفْرَدْوِس الَعِطَرةَ الشَّذى، واألْفواَه الذََّهبيَّةَ ِلْلَكِلمة. يا َفْخَر نيِقيَةَ، وبَْهَجةَ الَمْسكونة. تََشفَّعوا 

 باِل اْنِقطاعٍ ِمْن أْجِل نُفوِسنا.

RESURRECTION TROPARION - TONE 5  

Let us believers praise and worship the Word, co-eternal with the Father 

and the Spirit, born of the Virgin for our salvation. For He took 

pleasure, in ascending the cross in the flesh to suffer death, and to raise 

the dead, by His glorious Resurrection. 

ة )باللحـــن الخامس( طروبارية القيام  

لنسبح نحن المؤمنين ونسجد للكلمة. المساوي لآلب والروح في األزلية وعدم اإلبتداء. 

 .المولود من العذراء لخالصنا. ألنه سر وارتضى بالجسد أن يعلو على الصليب ويحتمل الموت. وينهض الموتى بقيامته المجيدة
 طروبارية احد اآلباء ) اللحن الثامن(

الجزيل  يها المسيح الهنا الفائق التسبيح، يا من اسس آبائنا القديسين على األرض كواكب منيرة. وبهم هديتنا جميعا الى اإليمان الحقيقي. أيهاانت ا 

 .الرحمة المجد لك

 طروبارية للقديس لوكيانوس )اللحن الرابع(

حرز قوتك فحطم المغتصبين، وسحق بأس الشياطين التي ال قوة لها. فبتوسالته ايها شهيدك يا رب بجهاده، نال منك األكليل الغير البالي يا الهنا. ألنه ا 

 .المسيح اإلله خلص نفوسنا

 طروبارية البشارة ) باللحن الرابع (

دة اإلله صارخين يبشر، فلنهتفن نحن معه نحو وال اليوم رأس خالصنا وإعالن السر الذي منذ الدهور، ألن ابن هللا يصير ابن البتول/ وجبرائيل بالنعم

 السالم عليك يا ممتلئة نعمة الرب معك

 قنداق لوالدة اإلله )باللحن السادس(

معونة بما أنك يا شفيعة المسيحيين الغير المخذولة.  الوسيطة لدى الخالق الغير المردودة. آل تعرضي عن أصوات طلباتنا نحن الخطأة.  بل تداركينا بال

ان.  بادري الى الشفاعة، واسرعي في الطلبة يا والدة االله المتشفعة دائما في مكرميكصالحة.  نحن الهاتفين اليك بإيم  
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 طروبارية العيد " لما تجليت...."    ل لقد نظرنا النور الحقيقي:

 

 

 

 

 
 

 

 
 

SCRIPTURE READINGS 
For the Holy fathers   

 

THE EPISTLE 
Blessed are Thou, O Lord, the God of our Fathers. For 

Thou art just in all that Thou hast done. 

Section of the Epistle of Saint Paul to his disciple Titus 

3:8 – 15 

 

My child Titus: This is a faithful, and these things I want 

you to affirm constantly, that those who have believed in 

God should be careful to maintain good works. These 

things are good and profitable to men. But avoid foolish 

disputes, genealogies, contentions, and strivings about the 

law; for they are unprofitable and useless. Reject a 

divisive man after the first and second admonition, 

knowing that such a person is warped and sinning, being 

self-condemned. When I send Artemas to you, or 

Tychicus, be diligent to come to me at Nicopolis, for I 

have decided to spend the winter there. Send Zenas the 

lawyer and Apollos on their journey with haste, that they 

may lack nothing. And let your people also learn to 

maintain good works, to meet urgent needs, that they may 

not be unfruitful. All who are with me greet you. Greet 

those who love us in the faith. Grace be with you all. Ame 

 مبارك يا رب اله آبائنا فإنك عادل في كل ما صنعت بنا 

 فصل من رسالة القديس بولس الرسول الى تيطس 

يااولدياايطل اادقةلهااولكللةااالايا اااللدايوةااولاىياايلا ل  اا ىل  اا ل

ذينلآمنااابال اااوللياااالاي داااوحل و. ااااوهلاي  ااانل ليهاااذ لةااااليهااا للايااا

ا. ااااوهلاي  ااانللداينوياااال لاماااولايااو ةاااونلايهذيو داااللدا   اااو ل

دايخصاااابمونلدايااو اااااونلاينومبناااادلليوا ناهااااو لي  هااااول داااا ل

 وياااااللد و  اااال لدىااااا لاياي اااالل ااااايلا. ااااذاىلماااا  لدا اااا  ل

ااانلةااابلهاااذي لكااايلا   ااا لدةااابل لمك نل نااام ل ويااااو لأ ك ياااالأ ااا ع

لايدااااا ل ايخقدئاااااللي فاااااال نس ااااامل  ااااا ل س ااااام لدم ااااا لاىنااااا   

أى ااااوولادل دخداااابوليااااولىلا ل اااك دنالايااا ل داب ااابيةل. اااال

كااااايل نمااااا لا لأ ااااا نالةناااااون لاماااااول يناااااوولما اااااللايناااااومبول

دأ   ااابوليوا هااايلياااال تااادداهاولم اااكةادنليااائ لي اب ةااااول اااا  ل

ديداااااا ا نللادد ااااااولا لي بماااااابال و. اااااااوهلايصااااااوي للي  واااااااونل

ىيلل  ااا ل.لياب ااابال دااا لمةاااا ين لي ااا نلل  دااا لاادااا لايفااا د

ايااذينلماااا لناا نلل  اا لايااذينلي اب نااوليااالا.ياااو لاينااااللماااالل

 أااادن لآمدن 

 
ALLILUIA … ALLILULIA … ALLILUIA  

THE GOSPEL 
 

The Reading from the Holy Gospel according to Saint 

Matthew (5:14 –19) 
 

The Lord said to His disciples, “You are the light of the 

world. A city set on a hill cannot be hid. Nor do men light 

a lamp and put it under a bushel, but on a stand, and it 

gives light to all in the house. Let your light so shine 

before men, that they may see your good works and give 

glory to your Father who is in heaven. Think not that I 

have come to abolish the law and the prophets; I have 

come not to abolish them but to fulfill them. For truly, I 

say to you, till heaven and earth pass away, not an iota, 

not a dot, will pass from the law until all is accomplished. 

Whoever then relaxes one of the least of these 

commandments and teaches men so, shall be called least 

in the kingdom of heaven; but he who does them and 

teaches them shall 

 

لميذ الطاهرالبشير والتمتى فصل شريف من بشارة القديس   
 

كوهلاي  لي  مدذ لا  لل بىلاياويل ل.لياانلأ ل خس لميينللداكالل 

   لااٍ  لد.ليبكيلن اجلديبض ل   لاياادوهليانل   لايانوى ل

لاينوول لكياح لي دفئل بىهل لةاذا لاياد   ليا لايذين ليجاد  يدفا 

يد دالأ اوياللايصوي للدياجيدالأ وهللايذطليالاي ابان ل. ظنبال

ليانل  ال لا ال لآنل    ك لإ اليل لاينومبولدا. ادو   أ د ل    ك

اي قلاكبهلياللإ ملاي لا ل ندهلاي او لدا ىنل.ليندهل  فل

ل لمنلي  ُّ ليا ُّ لايا ُّ  لاينومبول   لي لك لمن لدا ي  ل  قل لاد دا ي

لي ي  ل لي  م لةاذا لاينوو لديا ل لايصغوى لايبهويو لةذ  لمن دا ي 

لي ي  لهغد ا ليالم ابنلاي ا لايذطلياا لدياك نلليهذا لدامو ودان 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  ظداو ليالم ابنلاي اودان  

 

 

GLoRY to thee o LoRD … GLoRY to thee 


