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Η Αυτού Θειοτάτη Μαρ Αωα ο τρίτος
122ος Καθολικός-Πατριάρχης της Ασσυριακής Εκκλησίας της Ανατολής



Αγία Τριάδα που ευλόγησες τους δικαίους, τους πιστούς και τους 
προπάτορές μας, ευλόγησε αυτό τον οίκο και τήρησε αυτόν 
ευλογημένο τώρα και για πάντα. Προστάτευσέ τον, Κύριε, και τους 
κατοίκους του από κάθε κακό. Πολλαπλασίασέ τον με όλα τα καλά 
όπως τον οίκο του Αβραάμ και αύξησε τα υπάρχοντά του καθώς 
το σπίτι του δίκαιου Ιώβ. Είθε να είναι δυνατόν, με τις προσευχές 
της Ευλογημένης Παρθένου Μαρίας, τώρα και για πάντα.

̣ܟ  ܲ ܪ� ݂ܕܵܡ̈ܝܹܐ. ܵܒ݁ܗ ܢ̣ܸܬܒ�ܲ ܐ ܩ�ܲ ̣ܬܵ ̈ܗܵ ̣ܒܵ ܝܡ̈ܢܹܐ ܟܹܐ̈ܢܹܐ ܘܐ�ܲ ̣ܟܘ ܡܗ�ܲ ܲ ܪ� ݁ܗ ܐ̣ܸܬܒ�ܲ ܐ ܕ̣ܒܵ ̣ܬܵ ܵܬܝܘ� ܬܠܝ�
ܵܡܪܝ  ܝܗܝ  ܲ ܪ� ܛ�ܲ ܘܢ�ܲ ܡ.  ܠܵܥܠ�ܲ ܵܡܐ  ܲ ܥܕ� ܲ ܘ� ܸܡܟܹܝܠ  ܐ  ܪ̣ܟܵ ܡܒ�ܲ ܘܢܸܗܘܹܐ  ܵܗܵܢܐ  ܝܵܬܐ  ܒ�ܲ
ܐ  ̣ܬܵ ܵܛ̣ܒ̈ܵ ܒ̣ܟܠ  ܚ  ܪܬ�ܲ ܘܢܸܫܬ�ܲ ܢ.  ܥܵ̈ܩܵ ܘ̣ܟܠ  ܢ̣ܸܟܵܝܢ  ܟܠ  ̣ܡܢ  ܹܒܗ  ܢ  ݂ܕܥܵܡܪܝ� ܘܠ�ܲ
ܲܘ̣ܒ ܟܹܐܵܢܐ.  ܝܬܹܗ ܕܐܝ� ܝ̣ܟ ܒ�ܲ ̣ܒ ܸܩܢܵܝܢܹܗ ܐ�ܲ ܲ ̣ܒܵܪܵܗܡ. ܘܢܸܣܓܹܐ ܘܢܹܐܪ� ܝܬܹܗ ܕܐ�ܲ ̣ܬ ܒ�ܲ ܕܡܘ� ܒ�ܲ

ܡ ܀ ܠܵܥܠ�ܲ ܲ ܫܵܬܐ: ܸܡܟܹܝܠ ܘ� ܕܝ� ܠܵܬܐ ܩ�ܲ ܡ ܒ̣ܬܘ� ܪܝ�ܲ ̈ܨܵܠܵܘܵܬ݁ܗ ܕܡ�ܲ ܲ ܡ ܒ� ܝ�ܲ ܘܢ̣ܸܬܩ�ܲ

  

     

  

Επίσκοπος Μαρ Αβραάμ Γιοχάνες, Επίσκοπος



Ιανουάριος       2022       ܟܢܘܢ ܒ



ܵܒܐ ܕܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Κυριακή

ܵܒܐ ܬܪܹܝܢܒܫ�ܲ
Δευτέρα

ܵܒܐ ܬܵܠܬܒܫ�ܲ
Τρίτη

ܵܒܐ ܥܒܫ�ܲ ܪܒ�ܲ ܐ�ܲ
Τετάρτη

ܵܒܐ ܡܵܫܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Πέμπτη

ܥܪ݂ܘ݂ܒܵܬܐ
Παρασκευή

ܒܵܬܐ ܫ�ܲ
Σάββατο εβδομάδα • ܲܘܥܵܐ ܵܫܒ�

1 ܠܵܕܐ ܲ ܐ ܕܝ�
Πρώτη εβδομάδα γέννησης

2 3 4 5 6 7 8 ܠܵܕܐ ܲ ܒ ܕܝ�
Δεύτερη εβδομάδα της γέννησης

9 10 11 12 13 14 15 ܐ ܕܕܸܢܵܚܐ
Πρώτη εβδομάδα των Θεοφανείων

16 17 18 19 20 21 22 ܒ ܕܕܸܢܵܚܐ
Δεύτερη εβδομάδα των Θεοφανείων

23 24 25 26 27 28 29 ܓ ܕܕܸܢܵܚܐ
Τρίτη εβδομάδα των Θεοφανείων

30 31 ܕ ܕܕܸܢܵܚܐ
Τέταρτη εβδομάδα των Θεοφανείων

ܵܢܢ: ܓ: ܗ( ܵܠܵܗܐ. )ܝܲܘܚ�ܲ ܐ ܕܐ�ܲ ̣ܬܵ ܠܟܘ� ܸܪ ܠܡ�ܲ ܵܚܐ. ܹܠـܐ ܵܡܹܨܐ ܕܥܵܒ� ̈ܵܐ ܘܪܘ� ܵܕܐ ̣ܡܢ ܡܝ� ܸܢ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܵܠـܐ ܵܦܐܸܫ ݇ܝܠܝ� ̣ܟ: ܐ ܫܲܘܥ ܘ݇ܐܸܡܪܹܗ ܐܹܸܠܗ: ܵܐܹܡܝܢ ܵܐܹܡܝܢ ܹܒܐܵܡܵܪܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܘ� ܑ ܘܸܒܹܠܗ ܝ� ̰ܓܘ�
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. Ιωάννης 3:5

Γιορτές και Εορτασμός اعیاد و یادبودها األعياد والتذكارات ̣ܟ̈ܵܪܢܹܐ ܥܹܐ̈ܕܹܐ ܘܕܘ�
1 Πρωτοχρονιά آغاز سال نو میالدی   راس السنة الميالدية  ܪܹܵܫܐ ܕܫܹ݇ܢܵܬܐ ܵܡܘܵܠܵܕܝܵܬܐ  1

3
Παράκληση προς τον Άγιο Ζάια τον Ευλογημένο 
(προαιρετική) روزۀ مار زایا  طووانا )اختيارى( صوم مار زيا الطوباوي )اختياري( ܵܝܵܢܵܝܐ( ܵܢܐ )ܨܸܒ� ܵ ܒ� ܝܵܥܐ ܛܘ� ܲ ܵܐ ܕܵܡܪܝ ܙ� ܬ� ܵܒܥܘ� 3

5 Εορτασμός του Αγίου Ζάια του Ευλογημένου یادبود مار زایا  طووانا تذكارمار زيا الطوباوي ܵܢܐ ܵ ܒ� ܝܵܥܐ ܛܘ� ܲ ܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܙ� ܟ� ܕܘ� 5

6 † Θεοφάνια عید تعمید عیسی مسیح  عيد الدنح  ܥܹܐܵܕܐ ܕܕܸܢܵܚܐ  6 †

7 Εορτασμός του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή یادبود مار یوحنی تعمید دهنده تذكار مار يوخنا المعمدان ܥܡܵܕܵܢܐ ܵܢܢ ܡ�ܲ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܝܲܘܚ�ܲ ܕܘ� 7

10 Παράκληση προς τις Οσίες Παρθένες روزۀ عذاری صوم العذارى ܐ ܵܠܵܬ� ̈ ܘ� ܐ ܕܒܬ� ܵܬ� ܵܒܥܘ� 10

13 Εορτασμός του Αγίου Ιωάννη Ζαρόκα یادبود مار یوخنن  نروقا   تذكار مار يوخنا االزرق ܵܢܢ ܵܙܪܲܘܵܩܐ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܝܲܘܚ�ܲ ܕܘ� 13

14 Εορτασμός των Αγίων Πέτρου και Παύλου یادبود مار پطروس ومار پولوس   تذكار مار بطرس ومار بولس  ܛܪܲܘܣ ܘܵܦܘܠܲܘܣ  ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܦ�ܲ ܕܘ� 14

21 Εορτασμός των τεσσάρων Ευαγγελιστών یادبود چهار نویسندۀ انجیلی تذكار االنجليين االربعة ܢܵܓܸܠ̈ܣܹܛܐ ܲ ܪܒܵܥܐ ܐܹܘ� ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܐ�ܲ ܕܘ� 21

28 Εορτασμός του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρα یادبود مار اسطپانوس تذكار مار اسطيفانوس ܵܪܐ ܕܵܣܗ̈ܕܹܐ ܟ� ܵܦܢܲܘܣ ܒܘ� ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܐܸܣܛ�ܲ ܕܘ� 28



Φεβρουάριος       2022       ܫ̣ܒܛ



ܵܒܐ ܕܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Κυριακή

ܵܒܐ ܬܪܹܝܢܒܫ�ܲ
Δευτέρα

ܵܒܐ ܬܵܠܬܒܫ�ܲ
Τρίτη

ܵܒܐ ܥܒܫ�ܲ ܪܒ�ܲ ܐ�ܲ
Τετάρτη

ܵܒܐ ܡܵܫܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Πέμπτη

ܥܪ݂ܘ݂ܒܵܬܐ
Παρασκευή

ܒܵܬܐ ܫ�ܲ
Σάββατο εβδομάδα • ܲܘܥܵܐ ܵܫܒ�

1 2 3 4 5 ܕ ܕܕܸܢܵܚܐ
Τέταρτη εβδομάδα των Θεοφανείων

6 7 8 9 10 11 12 ܗ ܕܕܸܢܵܚܐ
Πέμπτη εβδομάδα των Θεοφανείων

13 14 15 16 17 18 19 ܘ ܕܕܸܢܵܚܐ
Έκτη εβδομάδα των Θεοφανείων

20 21 22 23 24 25 26 ܙ ܕܕܸܢܵܚܐ
Έβδομη εβδομάδα των Θεοφανείων

27 28 ܚ ܕܕܸܢܵܚܐ
Όγδοη εβδομάδα των Θεοφανείων

Γιορτές και Εορτασμός اعیاد و یادبودها األعياد والتذكارات ̣ܟ̈ܵܪܢܹܐ ܥܹܐ̈ܕܹܐ ܘܕܘ�
4 Εορτασμός των Ελλήνων Πατέρων یادبود معلمان یونانی  تذكار المالفنة اليونان  ܠܵܦ̈ܢܹܐ ܝܵܘܵܢ̈ܝܹܐ  ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܡ�ܲ ܕܘ� 4

7 Παράκληση των Νινευιτών روزۀ شهروندان نینوا صوم نينوى  ܐ ܕܢ݂ܝܢܵܘܝܹ̈ܐ ܵܬ� ܵܒܥܘ� 7

10 Πέμπτη των Ευχαριστιών پنجشنبۀ شکرگذاری خميس الشكر ܐ ܵ ܬ� ܝܒܘ� ܵܒܠܛ�ܲ ܵܒܐ ܕܩܘ� ܡܵܫܒܫ�ܲ ܚ�ܲ 10

11 Εορτασμός των Ασσυρίων Πατέρων یادبود معلمان آشوری تذكار المالفنة السريان ̈ܖܝܵܝܹܐ ܠܵܦ̈ܢܹܐ ܣܘ� ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܡ�ܲ ܕܘ� 11

18 Εορτασμός του Αγίου Άβα του Καθολικού یادبود مار اَبا جاثلیق تذكار مار آبا الجاثاليق ܲܘܠ݂ܝܵܩܐ ܐ ܵܩܬ� ݂ܒܵ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܐ�ܲ ܕܘ� 18

20
Εορτασμός του Μαρ Βενιαμίν Σιμούμ XXI Καθολικού 
Πατριάρχη και Μάρτυρα یادبود شهید مار بنیامین شمعون پاتریارک تذكار مار بنيامين شمعون الجاثاليق الشهيد ܲܘܠ݂ܝܵܩܐ ܵܣܗܵܕܐ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܸܒܢܵܝܹܡܝܢ ܫܸܡܥܲܘܢ ܵܩܬ� ܕܘ� 20

ܝ: ܕ: ܕ( ܬ�ܲ ܵܠܵܗܐ. )ܡ�ܲ ܹܡܗ ܕܐ�ܲ ܐ ܕܵܦܠܵܛܐ ̣ܡܢ ܦܘ� ܪܵܢܵܫܐ. ܐܸܵܠـܐ ܒܟܠ ܸܡܠ̣ܬܵ ܠܚܲܘܕ ܟܹܐ ܵܚܝܹܐ ܒ�ܲ ܚܵܡܐ ܒ�ܲ ݂ܒܬܵ ܐ ܝܵܠ̇ܗ ܕܵܠـܐ ݇ܗܵܘܐ ܒܠ�ܲ ܘܸܒܹܠܗ ܘ݇ܐܸܡܪܹܗ: ܟܬܝ� ܵܢܐ ̇ܗܘ ̰ܓܘ� ܐܝ�
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Γέγραπται, Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ. Ματθαίος 4:4



Μάρτιος       2022       ܐܕܪ



ܵܒܐ ܕܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Κυριακή

ܵܒܐ ܬܪܹܝܢܒܫ�ܲ
Δευτέρα

ܵܒܐ ܬܵܠܬܒܫ�ܲ
Τρίτη

ܵܒܐ ܥܒܫ�ܲ ܪܒ�ܲ ܐ�ܲ
Τετάρτη

ܵܒܐ ܡܵܫܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Πέμπτη

ܥܪ݂ܘ݂ܒܵܬܐ
Παρασκευή

ܒܵܬܐ ܫ�ܲ
Σάββατο εβδομάδα • ܲܘܥܵܐ ܵܫܒ�

1 2 3 4 5 ܚ ܕܕܸܢܵܚܐ
Όγδοη εβδομάδα των Θεοφανείων

6 7 8 9 10 11 12 ܐ ܕܵܨܘܵܡܐ
Πρώτη εβδομάδα της Σαρακοστής

13 14 15 16 17 18 19 ܒ ܕܵܨܘܵܡܐ
Δεύτερη εβδομάδα της Σαρακοστής

20 21 22 23 24 25 26 ܓ ܕܵܨܘܵܡܐ
Τρίτη εβδομάδα της Σαρακοστής

27 28 29 30 31 ܕ ܕܵܨܘܵܡܐ
Τέταρτη εβδομάδα της Σαρακοστής

Γιορτές και Εορτασμός اعیاد و یادبودها األعياد والتذكارات ̣ܟ̈ܵܪܢܹܐ ܥܹܐ̈ܕܹܐ ܘܕܘ�
2 Εορτασμός του Αγίου Γεωργίου του Μάρτυρα یادبود مار گیورگیس تذكار مار گيورگيس الشهيد ܪܓ݂ܝܣ ܵܣܗܵܕܐ ܲ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܓ݂ܝܘ� ܕܘ� 2

4 Παρασκευή των Ψυχών جمعۀ بلند  جمعة الموتى ܹ̈ܐ ܢ݂ܝܕ ܲ ܵܬܐ ܕܥ� ܒ� ܥܪܘ� 4

6 Έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής شروع روزۀ  پاک بدء الصوم الكبير ܵܒܐ ܲ ܝ ܵܨܘܵܡܐ ܪ� ܵܥܠ�ܲ ܡ�ܲ 6

25 Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου بشارت مریم عذرا بشارة مريم العذراء ܡ ܪܝ�ܲ ܵܒܵܪܐ ܕܵܡܪܬܝ ܡ�ܲ ܣܘ� 25

30 Μέσον της Σαρακοστής نیمۀ روزۀ  پاک منتصف الصوم الكبير ܵܒܐ ܲ ܐ ܕܵܨܘܵܡܐ ܪ� ܵܬ� ܠܓܘ� ܦ�ܲ 30

ܝ: ܟܐ: ܛ( ܬ�ܲ ܡ̈ܵܪܘܹܡܐ. )ܡ�ܲ ܥܵܢܐ ܒ�ܲ ܐ ܝܹܠܗ ܕܵܐܬܹܐ ܒܫܹܸܡܗ ܕܵܡܪܝܵܐ. ܐܲܘܫ�ܲ ̣ܟܵ ܕ. ܒܪܝ� ܥܵܢܐ ܠܒܪܲܘܢܹܗ ܕܵܕܘܝ� ܐܲܘܫ�ܲ
Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ: Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου: Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. Ματθαίος 21:9β



Απρίλιος       2022       ܢܝܣܢ



ܵܒܐ ܕܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Κυριακή

ܵܒܐ ܬܪܹܝܢܒܫ�ܲ
Δευτέρα

ܵܒܐ ܬܵܠܬܒܫ�ܲ
Τρίτη

ܵܒܐ ܥܒܫ�ܲ ܪܒ�ܲ ܐ�ܲ
Τετάρτη

ܵܒܐ ܡܵܫܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Πέμπτη

ܥܪ݂ܘ݂ܒܵܬܐ
Παρασκευή

ܒܵܬܐ ܫ�ܲ
Σάββατο εβδομάδα • ܲܘܥܵܐ ܵܫܒ�

1 2 ܕ ܕܵܨܘܵܡܐ
Τέταρτη εβδομάδα της Σαρακοστής

3 4 5 6 7 8 9 ܗ ܕܵܨܘܵܡܐ
Πέμπτη εβδομάδα της Σαρακοστής

10 11 12 13 14 15 16 ܘ ܕܵܨܘܵܡܐ
Έκτη εβδομάδα της Σαρακοστής

17 18 19 20 21 22 23 ܙ ܕܵܨܘܵܡܐ
Έβδομη εβδομάδα της Σαρακοστής

24 25 26 27 28 29 30 ܐ ܕܩܵܝܡܵܬܐ
Πρώτη εβδομάδα της Ανάστασης

Γιορτές και Εορτασμός اعیاد و یادبودها األعياد والتذكارات ̣ܟ̈ܵܪܢܹܐ ܥܹܐ̈ܕܹܐ ܘܕܘ�
1 Πρωτοχρονιά των Ασσυρίων آغاز سال نو آشوری رأس السنة األشورية ܪܹܵܫܐ ܕܫܹ݇ܢܵܬܐ ܵܐܬܲܘܵܪܝܵܬܐ 1

3 Εορτασμός του Αγίου Μιχαήλ Φίλου των Αγγέλων یادبود مار میخائیل رفیق مالئک تذكار مار ميخائيل رفيق المالئكة ܹܐ ـܐ̈ܟ� ܠ�ܲ ݂ܒܵܪܐ ܕܡ�ܲ ܐܹܝܠ ܚ�ܲ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܡ݂ܝ݂ܟܵ ܕܘ� 3

15 Παρασκευή του Λαζάρου جمعۀ ایلعازار جمعة لعازار ܪ ܲ ݂ܒܵܬܐ ܕܵܠܵܥܙ� ܥܪܘ� 15

17 Παρασκευή του Χοσάνα عید اوشانا عيد السعانين ܥ̈ܢܹܐ ܥܹܐܵܕܐ ܕܐܲܘܫ�ܲ 17

21 Πέμπτη του Πάσχα پنجشنبۀ فصح  خميس الفصح  ܵܒܐ ܕܸܦܨܵܚܐ  ܡܵܫܒܫ�ܲ ܚ�ܲ 21

22 Παρασκευή των Παθών (Μεγάλη Παρασκευή) جمعۀ تألمات عیسی مسیح جمعة اآلالم ܵܫܐ ݂ܒܵܬܐ ܕܚ�ܲ ܥܪܘ� 22

23
Κυριακή του Πάσχα και Εορτασμός του Αγίου Γεωργίου 
του Μάρτυρα شنبۀ نور و یادبود مار گیورگیس شهيد سبت النور وتذكار مار گيورگيس الشهيد ܪܓ݂ܝܣ ܵܣܗܵܕܐ ܲ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܓ݂ܝܘ� ܐ ܘܕܘ� ܒ̣ܬܵ ܲ ܐ ܪ� ܒܵܬ̣ ܫ�ܲ 23

24 † Εορτασμός της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού عید رستاخیز پاک عيد قيامة الرب يسوع المسيح  ܵܚܐ  ܫܲܘܥ ܡܫܝ� ܢ ܑܝ� ܲ ܥܹܐܵܕܐ ܕܩܵܝܡܬܹܗ ܕܵܡܪ� 24 †

25
Δευτέρα του Πάσχα και Εορτασμός του Αγίου Αβραάμ 
Μέντε دوشنبۀ رستاخیز و یادبود مار آوراهیم َمدّی ثاني يوم العيد وتذكار مار اوراهام ݂ܒܵܪܵܗܡ ܵܡܵܕܝܵܐ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܐ�ܲ ܵܝܵܣܐ ܘܕܘ� ܵܒܐ ܕܓ�ܲ ܬܪܹܝܢܒܫ�ܲ 25

29
Παρασκευή των Ομολογητών και Εορτασμός του Αγίου 
Πινκχίς جمعۀ معترفین ویادبود مار پینخس جمعة المعترفين وتذكار مار بنخس ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܦ݂ܝܢܚܸܣ ݂ܒܵܬܐ ܕܵܡܘܕܝ̈ܵܢܹܐ ܘܕܘ� ܥܪܘ� 29

ܝ: ܟܚ: ܘ( ܬ�ܲ ܢ. )ܡ�ܲ ܲ ܵ̇ܗ ܵܡܪ� ܐ ܝ݇ܗܵܘܐ ܒܝ� ܬ݂ܒܵ ܐ ܕܡܘ� ܟ̣ܬܵ ܐ. ܵܣܵܒܒ ܸܩܡܹܠܗ ܵܕܐ̣ܟܝ� ܕ݇ܐܸܡܪܹܗ: ݇ܐܬܹܐܡܲܘܢ. ܚܙܹܐܡܲܘܢ ܕܘ� ̣ܟܵ ܲ ܹܠـܐ ܝܹܠܗ ܠܐ�
οὐκ ἔστιν ὧδε, ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν: δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο. Ματθαίος 28:6



Μάιος       2022       ܐܝܪ



Γιορτές και Εορτασμός اعیاد و یادبودها األعياد والتذكارات ̣ܟ̈ܵܪܢܹܐ ܥܹܐ̈ܕܹܐ ܘܕܘ�

1

Νέα Κυριακή και Εορτασμός του Αγίου Μωυσή και 
Εορτασμός των Δανιήλ του Φυσικού, Αγίων Αμπντίσο, 
Ιωνά του Ασκητή, Ανανία και Αγίου Μαρ Αμπιμαλέκ 
Τιμόθεου

یکشنبۀ نو ویادبود مار موشه ویادبود مار دانیل طبیب و 
مارعبدیشوع  ومار یونان ناسک ومار خننیه ومار اویَملک 

تیموتاؤس  

االحد الجديد وتذكار مار موسى وتذكار مار دانيال الطبيب ومار 
عوديشو ومار يونان ومار خننيا ومار اويملك تيموثاوس 

ܕܵܡܪܝ  ܲ ܫܹܐ ܘ� ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܡܘ� ܐ ܘܕܘ� ܕܵܬ� ܵܒܐ ܚ�ܲ ܕܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
ܕܵܡܪܝ ܝܵܘܵܢܢ  ܲ ݂ܒܕ݂ܝܫܲܘܥ ܘ� ܲ ܕܵܡܪܝ ܥ� ܲ ܕܵܕܢ݂ܝܐܹܝܠ ܵܐܣܵܝܐ ܘ�

ܠܟ  ܡ�ܲ ܝ� ܒ� ܕܵܡܪܝ ܐ�ܲ ܲ ܵܢܢܵܝܐ ܘ� ܕܵܡܪܝ ܚ�ܲ ܲ ݂ܟܪܹܝܵܛܐ ܘ� ܢܘ�
ܵܡܬܹܐܲܘܣ ܛܝ�

1

2 Εορτασμός του Αγίου Χουρμίζντ یادبود رابّان هرمز تذكار الراهب هرمزد ܢ ܗܲܘܪܡ݂ܝܙܕ ܒ�ܲ ܲ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܪ� ܕܘ� 2

3 Εορτασμός της Αγίας Σμούνι και των υιών της یادبود قدیسه شمونی وپسرانش تذكار القديسة شموني واوالدها ݂ܒܢܹ̈ܝ̇ܗ ܲ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܫܡܲܘܢ݂ܝ ܘܕ� ܕܘ� 3

15
Εορτασμός της Παρθένου Μαρίας και Αγίου Θαδδαῖος του 
Αποστόλου یادبود مریم عذرا ومار اّدی رسول  تذكار مريم العذراء ومار ادي الرسول  ܝ ܫܠ݂ܝܵܚܐ ܕ�ܲ

ܕܵܡܪܝ ܐ�ܲ ܲ ܡ ܘ� ܲ ܪܝ� ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܬܝ ܡ�ܲ ܕܘ� 15

20 Εορτασμός των Αγίων Σεργίου και Βάκχου یادبود مار سرگیس ومار باکوس تذكار مار سرگیس ومار باكوس  ܕܵܡܪܝ ܵܒܟܲܘܣ ܲ ܪܓ݂ܝܣ ܘ� ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܣ�ܲ ܕܘ� 20

29 Εορτασμός του Αγίου Ανδρέα του Αποστόλου یادبود مار اندراوس رسول تذكار مار اندراوس الرسول ܵܚܐ ܢܕܪܹܐܲܘܣ ܫܠܝ� ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܐ�ܲ ܕܘ� 29

̈ܚܹܐ: ܒ: ܕ( ܫܠܝ� ܣ ܕ�ܲ ܟܣܝ� ܹܡܐ. )ܦܪ�ܲ ܡܙܘ� ܝܗ ܝ ܠܗ�ܲ ܸܠ ݇ܗܵܘܐ ܹܠܗ ܐܸܠ�ܲ ݇ܗܒ� ܵܚܐ ܝܘ� ܝ̣ܟ ܕܪܘ� ܹܡܐ ܒܸܠܵܫܵܢܐ ܸܠܵܫܵܢܐ. ܐ�ܲ ܡܙܘ� ܪܹܐ ܠ݇ܗܲܘܢ ܠܗ�ܲ ܕܵܫܐ. ܘܫܘ� ܵܚܐ ܕܩܘ� ܝܗ ܝ ܒܪܘ� ܘܸܦܫܠ݇ܗܲܘܢ ܸܡܠܝܹܐ ܟܠ�ܲ
καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς. Πράξεις των Αποστόλων 2:4

ܵܒܐ ܕܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Κυριακή

ܵܒܐ ܬܪܹܝܢܒܫ�ܲ
Δευτέρα

ܵܒܐ ܬܵܠܬܒܫ�ܲ
Τρίτη

ܵܒܐ ܥܒܫ�ܲ ܪܒ�ܲ ܐ�ܲ
Τετάρτη

ܵܒܐ ܡܵܫܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Πέμπτη

ܥܪ݂ܘ݂ܒܵܬܐ
Παρασκευή

ܒܵܬܐ ܫ�ܲ
Σάββατο εβδομάδα • ܲܘܥܵܐ ܵܫܒ�

1 2 3 4 5 6 7 ܒ ܕܩܵܝܡܵܬܐ
Δεύτερη εβδομάδα της Ανάστασης

8 9 10 11 12 13 14 ܓ ܕܩܵܝܡܵܬܐ
Τρίτη εβδομάδα Ανάστασης

15 16 17 18 19 20 21 ܕ ܕܩܵܝܡܵܬܐ
Τέταρτη εβδομάδα της Ανάστασης

22 23 24 25 26 27 28 ܗ ܕܩܵܝܡܵܬܐ
Πέμπτη εβδομάδα Ανάστασης

29 30 31 ܘ ܕܩܵܝܡܵܬܐ
Έκτη εβδομάδα της Ανάστασης



Ιούνιος       2022       ܚܙܝܪܢ



Γιορτές και Εορτασμός اعیاد و یادبودها األعياد والتذكارات ̣ܟ̈ܵܪܢܹܐ ܥܹܐ̈ܕܹܐ ܘܕܘ�
2 † Γιορτή της Αναλήψεως عيد صعود عيد الصعود ܵܠܵܩܐ ܥܹܐܵܕܐ ܕܣܘ� 2 †

9 Εορτασμός του Αγίου Ευφραίμ του Διδασκάλου یادبود مار اپریم معلم تذكار مار افرام الملفان  ܠܵܦܵܢܐ ܦܪܹܝܡ ܡ�ܲ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܐ�ܲ ܕܘ� 9

12 †
Γιορτή της Πεντηκοστής και Έναρξη της Νηστείας των 
Αποστόλων (προαιρετική), και Εορτασμός όλων των 
Καθολικών Πατριαρχών της Σελεύκιας Κτησιφών

عید پنطیکاست وآغاز روزۀ رسوالن )اختیاری( ویادبود همۀ 
پاتریارک های کلیسای شرق در سلوکیه و تیسفون

عيد الفنطيقسطي وبدء صوم الرسل )اختياري( وتذكار جميع 
اآلباء البطاركة لساليق وقطيسفون

̈ܚܹܐ  ܝ ܵܨܘܵܡܐ ܕܫܠܝ� ܵܥܠ�ܲ ܣ̈ܛܹܐ ܘܡ�ܲ ܢܹܛܩܘ� ܥܹܐܵܕܐ ܕܦ�ܲ
ܪܝ̈ܵܪܟܹܐ  ̈ܩܹܐ ܵܦܛ�ܲ ܲܘܠܝ� ܝܗܝ ܵܩܬ� ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܟܠ�ܲ ܵܝܵܢܵܝܐ( ܘܕܘ� )ܨܸܒ�

ܣ̮ܦܲܘܢ ܩ ܘܩܛܝ� ܕܵܣܠܝ�
12 †

17 Παρασκευή του Χρυσού جمعۀ طال  جمعة الذهب ܐ ܗ݂ܒܵ ݂ܒܵܬܐ ܕܕ�ܲ ܥܪܘ� 17

26 Εορτασμός των Αγίων Μίλις και Μπαρ Κούζρι یادبود مار میلس ومار برقوسره تذكار مار ميلس ومار برقوسري ܣ̈ܪܹܐ ܪ ܩܘ� ܕܵܡܪܝ ܒ�ܲ ܲ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܡ݂ܝܸܠܣ ܘ� ܕܘ� 26

ܵܢܢ: ܕ: ܙ( ܲ ܵܠܵܗܐ. )ܐ ܝܲܘܚ� ܲ ܵܕܐ. ܘܟܹܐ ܝܵܕܸܥ ܠܐ� ܵܠܵܗܐ ܝܹܠܗ ݇ܝܠܝ� ܚܸܒ. ̣ܡܢ ܐ�ܲ ܵܠܵܗܐ ܝܹܠܗ. ܘܟܠ ̇ܡܢ ܕܡ�ܲ ܵܒܐ ̣ܡܢ ܐ�ܲ ܵܣܵܒܒ ܕܚܘ�
Ἀγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν θεόν. Α΄ Ιωάννη 4:7

ܵܒܐ ܕܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Κυριακή

ܵܒܐ ܬܪܹܝܢܒܫ�ܲ
Δευτέρα

ܵܒܐ ܬܵܠܬܒܫ�ܲ
Τρίτη

ܵܒܐ ܥܒܫ�ܲ ܪܒ�ܲ ܐ�ܲ
Τετάρτη

ܵܒܐ ܡܵܫܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Πέμπτη

ܥܪ݂ܘ݂ܒܵܬܐ
Παρασκευή

ܒܵܬܐ ܫ�ܲ
Σάββατο εβδομάδα • ܲܘܥܵܐ ܵܫܒ�

1 2 3 4 ܘ ܕܩܵܝܡܵܬܐ
Έκτη εβδομάδα της Ανάστασης

5 6 7 8 9 10 11 ܵܠܵܩܐ ܪ ܣܘ� ܬ�ܲ ܵ ܕܒ�
η εβδομάδα μετά την ανάληψη

12 13 14 15 16 17 18 ̈ܚܹܐ ܐ ܕܫܠܝ�
Πρώτη εβδομάδα Αποστόλων

19 20 21 22 23 24 25 ̈ܚܹܐ ܒ ܕܫܠܝ�
Δεύτερη εβδομάδα Αποστόλων

26 27 28 29 30 ̈ܚܹܐ ܓ ܕܫܠܝ�
Τρίτη εβδομάδα Αποστόλων



Ιούλιος       2022       ܬܡܘܙ



ܵܒܐ ܕܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Κυριακή

ܵܒܐ ܬܪܹܝܢܒܫ�ܲ
Δευτέρα

ܵܒܐ ܬܵܠܬܒܫ�ܲ
Τρίτη

ܵܒܐ ܥܒܫ�ܲ ܪܒ�ܲ ܐ�ܲ
Τετάρτη

ܵܒܐ ܡܵܫܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Πέμπτη

ܥܪ݂ܘ݂ܒܵܬܐ
Παρασκευή

ܒܵܬܐ ܫ�ܲ
Σάββατο εβδομάδα • ܲܘܥܵܐ ܵܫܒ�

1 2 ̈ܚܹܐ ܓ ܕܫܠܝ�
Τρίτη εβδομάδα Αποστόλων

3 4 5 6 7 8 9 ̈ܚܹܐ ܕ ܕܫܠܝ�
Τέταρτη εβδομάδα Αποστόλων

10 11 12 13 14 15 16 ̈ܚܹܐ ܗ ܕܫܠܝ�
Πέμπτη εβδομάδα Αποστόλων

17 18 19 20 21 22 23 ̈ܚܹܐ ܘ ܕܫܠܝ�
Έκτη εβδομάδα Αποστόλων

24 25 26 27 28 29 30 ̈ܚܹܐ ܙ ܕܫܠܝ�
Έβδομη εβδομάδα Αποστόλων

31 ܝܵܛܐ ܐ، ܒ ܕܩ�ܲ
Πρώτη και δεύτερη εβδομάδα του καλοκαιριού

Γιορτές και Εορτασμός اعیاد و یادبودها األعياد والتذكارات ̣ܟ̈ܵܪܢܹܐ ܥܹܐ̈ܕܹܐ ܘܕܘ�
3 Εορτασμός του Αγίου Θωμά του Αποστόλου یادبود مار توما رسول تذكار مار توما الرسول ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܬܐܲܘܵܡܐ ܫܠ݂ܝܵܚܐ ܕܘ� 3

10 Εορτασμός του Αγίου Μαρ Γιουσίπ Κνανίσο یادبود مار یوسف خنانیشوع تذكار مار يوسف خنانيشوع  ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܝܵܘܸܣܦ ܚܵܢܢ݂ܝܫܲܘܥ ܕܘ� 10

15
Εορτασμός του Αγίου Κυρήκου και της μητρός του 
Ιουλίττης یادبود مار قوریاقوس و مادرش یولیطا تذكار مار قرياقوس وامه يوليطي  ܕܝܲܘܹܠܝܹܛܐ ܐܹܸܡܗ ܲ ܪܝܵܩܲܘܣ ܘ� ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܩܘ� ܕܘ� 15

17 Εορτασμός του Αγίου Ιεζεκιήλ του Ντακόκ یادبود مار خزقئیل د-دقوق  تذكار مار حزقيال   ܙܩ݂ܝܐܹܝܠ ܕܵܕܩܲܘܩ  ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܚ�ܲ ܕܘ� 17

22 Εορτασμός των 72 Αποστόλων یادبود هفتاد و دو رسول تذكار االثنا والسبعون رسوال ܪܹܝܢ ܫܠ݂ܝ̈ܚܹܐ ܬ� ܲ ݂ܒܥ݂ܝܢ ܘ� ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܫ�ܲ ܕܘ� 22

24 Γιορτή του Νοσαρντέλ και Εορτασμός των 12 Μαθητών عید نوسردئیل و یادبود دوازده حواری  عيد نوسرديل  و تذكار االثني عشر تلميذا   ܠܡ݂ܝ̈ܕܹܐ  ܪ ܬ�ܲ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܬܪܸܥܣ�ܲ ܪܕܐܹܝܠ ܘܕܘ� ܣ�ܲ ܥܹܐܵܕܐ ܕܢܘ� 24

29 Εορτασμός του Αγίου Ιακώβου του Νισίμπις یادبود مار یعقوب نصیبین تذكار مار يعقوب النصيبيني ܢܨ݂ܝ݂ܒ݂ܝܢ ܥܩܲܘ݂ܒ ܕ�ܲ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܝ�ܲ ܕܘ� 29

ܛܪܲܘܣ: ܐ: ܝܘ( ܵܫܐ ܝܘܸܢ. )ܐ ܦ�ܲ ܕܝ� ̈ܫܹܐ. ܵܕܐ̣ܟܝ� ܕܵܐܦ ܵܐܵܢܐ ܩ�ܲ ܕܝ� ܐ ܝܹܠܗ: ݇ܗܘܹܐܡܲܘܢ ܩ�ܲ ݂ܒܵ ܵܣܵܒܒ ܟܬܝ�
διότι γέγραπται [ὅτι] Αγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος [εἰμι]. Α΄ Πέτρου 1:16



Αύγουστος       2022       ܐܒ



ܵܒܐ ܕܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Κυριακή

ܵܒܐ ܬܪܹܝܢܒܫ�ܲ
Δευτέρα

ܵܒܐ ܬܵܠܬܒܫ�ܲ
Τρίτη

ܵܒܐ ܥܒܫ�ܲ ܪܒ�ܲ ܐ�ܲ
Τετάρτη

ܵܒܐ ܡܵܫܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Πέμπτη

ܥܪ݂ܘ݂ܒܵܬܐ
Παρασκευή

ܒܵܬܐ ܫ�ܲ
Σάββατο εβδομάδα • ܲܘܥܵܐ ܵܫܒ�

1 2 3 4 5 6 ܝܵܛܐ ܐ، ܒ ܕܩ�ܲ
Πρώτη και δεύτερη εβδομάδα του καλοκαιριού

7 8 9 10 11 12 13 ܝܵܛܐ ܓ ܕܩ�ܲ
Τρίτη εβδομάδα του καλοκαιριού

14 15 16 17 18 19 20 ܝܵܛܐ ܕ ܕܩ�ܲ
Τέταρτη εβδομάδα του καλοκαιριού

21 22 23 24 25 26 27 ܝܵܛܐ ܗ ܕܩ�ܲ
Πέμπτη εβδομάδα του καλοκαιριού

28 29 30 31 ܝܵܛܐ ܘ ܕܩ�ܲ
Έκτη εβδομάδα του καλοκαιριού

Γιορτές και Εορτασμός اعیاد و یادبودها األعياد والتذكارات ̣ܟ̈ܵܪܢܹܐ ܥܹܐ̈ܕܹܐ ܘܕܘ�
1 Νηστεία της Παναγίας (προαιρετική) روزۀ مریم عذرا )اختیاری( صوم مريم العذراء )اختياري( ܵܝܵܢܵܝܐ( ܡ )ܨܸܒ� ܲ ܪܝ� ܵܨܘܵܡܐ ܕܵܡܪܬܝ ܡ�ܲ 1

5 Εορτασμός του Αγίου Μαρί του Αποστόλου یادبود مار ماری  رسول تذكار مار ماري الرسول ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܵܡܐܪ݂ܝ ܫܠ݂ܝܵܚܐ ܕܘ� 5

6 † Εορτασμός της Μεταμορφώσεως عید مکاشفه عيد التجلي ܥܹܐܵܕܐ ܕܓܸܠܵܝܵܢܐ 6 †

7 Εορτασμός των Ασσυρίων Μαρτύρων روز شهید آشوری يوم الشهيد االشوري ܲܘܵܪܝܵܐ ܝܵܘܵܡܐ ܕܵܣܗܵܕܐ ܵܐܬ� 7

15 Εορτασμός της Παρθένου Μαρίας یادبود مریم عذرا تذكار مريم العذراء ܡ ܪܝ�ܲ ܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܬܝ ܡ�ܲ ܟ� ܕܘ� 15

26 Εορτασμός της Αγίας Σμούνι και των υιών της یادبود قدیسه شمونی و پسرانش تذكار القديسة شموني واوالدها ݂ܒܢܹ̈ܝ̇ܗ ܲ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܫܡܲܘܢ݂ܝ ܘܕ� ܕܘ� 26

ܝ: ܝܙ: ܒ( ܬ�ܲ ܗܵܪܐ. )ܡ�ܲ ܝ̣ܟ ܢܘ� ̈ܗܝ ܚܘܸܪܲܘܢ ܐ�ܲ ܠܘ� ܵܢܐ ̰ܓܘ� ܝ̣ܟ ܫܸܡܵܫܐ. ܐܝ� ܪܨܲܘܹܦܗ ܐ�ܲ ܝܗ ܝ. ܘܢܗܸܪܹܗ ܦ�ܲ ܚܸܠܵܦܐ ܵܩ݇ܕܡ�ܲ ܸܦܫܹܠܗ ܫܘ�
καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. Ματθαίος 17:2



Σεπτέμβριος       2022       ܐܝܠܘܠ



ܵܒܐ ܕܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Κυριακή

ܵܒܐ ܬܪܹܝܢܒܫ�ܲ
Δευτέρα

ܵܒܐ ܬܵܠܬܒܫ�ܲ
Τρίτη

ܵܒܐ ܥܒܫ�ܲ ܪܒ�ܲ ܐ�ܲ
Τετάρτη

ܵܒܐ ܡܵܫܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Πέμπτη

ܥܪ݂ܘ݂ܒܵܬܐ
Παρασκευή

ܒܵܬܐ ܫ�ܲ
Σάββατο εβδομάδα • ܲܘܥܵܐ ܵܫܒ�

1 2 3 ܝܵܛܐ ܘ ܕܩ�ܲ
Έκτη εβδομάδα του καλοκαιριού

4 5 6 7 8 9 10 ܝܵܛܐ ܙ ܕܩ�ܲ
Έβδομη εβδομάδα του καλοκαιριού

11 12 13 14 15 16 17 ܵܐ ܐ ܕܐܹܠܝ�
Πρώτη εβδομάδα του Ηλία

18 19 20 21 22 23 24 ܵܐ ܐ ܕ ܕܐܹܠܝ� ܵ ܒ� ܐ ܕܨܠܝ�
Πρώτη εβδομάδα του Σταυρού και τέταρτη εβδομάδα του Ηλία

25 26 27 28 29 30 ܵܐ ܒ ܕܐܹܠܝ�
Δεύτερη εβδομάδα του Ηλία

Γιορτές και Εορτασμός اعیاد و یادبودها األعياد والتذكارات ̣ܟ̈ܵܪܢܹܐ ܥܹܐ̈ܕܹܐ ܘܕܘ�
1 Εορτασμός του Αγίου Χουρμίζντ یادبود رابّان هرمزد تذكار الربان هرمزد ܢ ܗܲܘܪܡ݂ܝܙܕ ܒ�ܲ ܲ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܪ� ܕܘ� 1

2 Εορτασμός του Αγίου Σιμών Μπαρ Σαμπάε του Καθολικού یادبود مار شمعون بارصباع   تذكار مار شمعون برصباعي  ܵܒ̈ܥܹܐ ܲ ܪ ܨ�
݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܫܸܡܥܲܘܢ ܒ�ܲ ܕܘ� 2

9 Εορτασμός του Αγίου Καρντάγκχ یادبود مار قارداغ شهید تذكار مار قرداغ الشهيد ݂ܓ ܪܕ�ܲ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܩ�ܲ ܕܘ� 9

11 Έναρξη της Νηστείας του Αγίου Ηλία (προαιρετικό) آغار روزۀ مار ایلیا نبی )اختیاری( بدء صوم مار ايليا )اختياري( ܵܝܵܢܵܝܐ(  ܵܐ )ܨܸܒ� ܝ ܵܨܘܵܡܐ ܕܵܡܪܝ ܐܹܠܝ� ܵܥܠ�ܲ ܡ�ܲ 11

14 †
Γιορτή του Σταυρού και Εορτασμός των Αγίων Σάουα του 
Φυσικού, Αμπντίσο, Ζάια, Μπίσο και των Αγίων Πάντων

عید صلیب ویادبود مار ساوا ومار عبدیشوع ومار زایا ومار 
بهیشوع  وهمۀ قدیسین

عيد الصليب وتذكار مار ساوا الطبيب ومار عوديشو ومار زيا 
ومار بيشوع وجميع القديسين

ܕܵܡܪܝ  ܲ ܐ ܵܐܣܵܝܐ ܘ� ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܵܣ݂ܒܵ ܐ ܘܕܘ� ܥܹܐܵܕܐ ܕܨܠ݂ܝ݂ܒܵ
ܕܵܡܪܝ ܹܒܗ݂ܝܫܲܘܥ  ܲ ܝܵܥܐ ܘ� ܲ ܕܵܡܪܝ ܙ� ܲ ݂ܒܕ݂ܝܫܲܘܥ ܘ� ܲ ܥ�

ܕ݂ܝ̈ܫܹܐ ܕ݂ܟܠܗܲܘܢ ܩ�ܲ ܲ ܘ�
14 †

16 Εορτασμός του Αγίου Πάππα του Καθολικού یادبود مار پاپا جاثلیق تذكار مار فافا الجاثاليق ܲܘܠ݂ܝܵܩܐ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܵܦܵܦܐ ܵܩܬ� ܕܘ� 16

19 Εορτασμός του Αγίου Σαλίτα یادبود مار شالّیطا تذكار مار شليطا  ܠ݂ܝܵܛܐ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܫ�ܲ ܕܘ� 19

ܢܵܬܝܹܐ: ܐ: ܝܚ( ܲ ܵܠܵܗܐ. )ܐ ܩܲܘ̈ܖ� ܝܵܠـܐ ܝܵܠ̇ܗ ܕܐ�ܲ ܢ ܠܐܵܢܝ� ܕܵܚܝܹܐ ܝܵܢܐ ܚ�ܲ ܵܢܐ ܐܸܠ�ܲ ̈ܩܹܐ. ܐܝ� ̣ܬܵܐ ܝܵܠ̇ܗ ܠܛܠܝ� ̣ܟܠܘ� ܵܦܐ ܣ�ܲ ܐ ܕܙܩܝ� ܵܣܵܒܒ ܸܡܠ̣ܬܵ
Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστιν. Β΄ Κορινθίους 1:18



Οκτώβριος       2022       ܬܫܪܝܢ ܐ



ܵܒܐ ܕܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Κυριακή

ܵܒܐ ܬܪܹܝܢܒܫ�ܲ
Δευτέρα

ܵܒܐ ܬܵܠܬܒܫ�ܲ
Τρίτη

ܵܒܐ ܥܒܫ�ܲ ܪܒ�ܲ ܐ�ܲ
Τετάρτη

ܵܒܐ ܡܵܫܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Πέμπτη

ܥܪ݂ܘ݂ܒܵܬܐ
Παρασκευή

ܒܵܬܐ ܫ�ܲ
Σάββατο εβδομάδα • ܲܘܥܵܐ ܵܫܒ�

1 ܵܐ ܒ ܕܐܹܠܝ�
Δεύτερη εβδομάδα του Ηλία

2 3 4 5 6 7 8 ܵܐ ܓ ܕܐܹܠܝ�
Τρίτη εβδομάδα του Ηλία

9 10 11 12 13 14 15 ܵܐ ܐ ܗ ܕܐܹܠܝ� ܵ ܒ� ܒ ܕܨܠܝ�
Δεύτερη εβδομάδα του Σταυρού και πέμπτη εβδομάδα του Ηλία

16 17 18 19 20 21 22 ܵܐ ܐ ܘ ܕܐܹܠܝ� ܵ ܒ� ܓ ܕܨܠܝ�
Τρίτη εβδομάδα του Σταυρού και έκτη εβδομάδα του Ηλία

23 24 25 26 27 28 29 ܵܐ ܐ ܙ ܕܐܹܠܝ� ܵ ܒ� ܕ ܕܨܠܝ�
Τέταρτη εβδομάδα του Σταυρού και έβδομη εβδομάδα του Ηλία

30 31 ܵܕܫ ܥܹܕܵܬܐ ܐ ܕܩܘ�
Πρώτη εβδομάδα Αγιασμού της Εκκλησίας

Γιορτές και Εορτασμός اعیاد و یادبودها األعياد والتذكارات ̣ܟ̈ܵܪܢܹܐ ܥܹܐ̈ܕܹܐ ܘܕܘ�
2 Εορτασμός του Αγίου Σαουρίσο του Μπεθ Κοκά یادبود مار سوریشوع د-بت قوقا تذكار مار سوريشوع ݂ܒܪ݂ܝܫܲܘܥ ܕܹܒܝܬ� ܩܲܘܵܩܐ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܣ�ܲ ܕܘ� 2

15
Εορτασμός του Αγίου Ιωάννου Αγκχοτάια και Μιχαήλ 
Φίλου των Αγγέλων یادبود مار یوخنن اغوطایا ومار میخائیل رفیق مالئک  تذكار مار يوخنا ومار ميخائيل رفيق المالئكة 

ܐܹܝܠ  ܕܵܡܪܝ ܡ݂ܝ݂ܟܵ ܲ ݂ܹܒܵܛܵܝܐ ܘ� ܵܢܢ ܵܐܓ� ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܝܲܘܚ�ܲ ܕܘ�
ܹܐ  ـܐ̈ܟ� ܠ�ܲ ݂ܒܵܪܐ ܕܡ�ܲ ܚ�ܲ

15

17 Εορτασμός των Αγίων Σεργίου και Βάκχου یادبود مار سرگیس ومار باکوس تذكار مار سرگيس ومار باكوس  ܕܵܡܪܝ ܵܒܟܲܘܣ  ܲ ܪܓ݂ܝܣ ܘ� ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܣ�ܲ ܕܘ� 17

25 Εορτασμός του Αγίου Πυθίωνα یادبود مار پتیُون  تذكار مار بثيون  ܝܲܘܢ  ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܸܦܬ� ܕܘ� 25

28
Εορτασμός του Αγίου Ηλία του Τισμπίτ και ολοκλήρωση 
της νηστείας του Αγίου Ηλία یادبود مار ایلیا نبی وپایان روزۀ مار ایلیا تذكار مار إيليا النبي التشبي وختام صوم مار ايليا

ܵܠܡ ܵܨܘܵܡܐ  ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܐܹܠ݂ܝܵܐ ܢ݂ܒ݂ܝܵܐ ܬܸܫܒܵܝܵܝܐ ܘܫܘ� ܕܘ�
ܵܐ ܕܵܡܪܝ ܐܹܠܝ�

28

31
Παρακλήσεις προς τον Άγιο Γεώργιο το Μάρτυρα 
(προαιρετικό) روزۀ مار گیورگیس شهید )اختيارى( صوم مار گیورگیس الشهيد )اختياري( ܵܝܵܢܵܝܐ(  ܪܓ݂ܝܣ ܵܣܗܵܕܐ )ܨܸܒ� ܲ ܐ ܕܵܡܪܝ ܓ݂ܝܘ� ܵܬ� ܵܒܥܘ� 31

ܚ. )ܵܓܵܠܵܛ̈ܝܹܐ: ܘ: ܛ( ܕ ܹܠـܐ ܵܣܩܕ�ܲ ܚ. ܟ�ܲ ̣ܒܵܢܐ ܕܵܚܨܕ�ܲ ܲ ܢ. ܵܣܵܒܒ ܸܒܕ ܵܗܘܹܐ ܙ� ܐ. ܵܠـܐ ܵܣܩܵܕܐ ܠ�ܲ ܚ ܵܛ̣ܒܵ ܵܕܐ ܝܘ�ܲ ܕ ܸܒܥ̣ܒܵ ܘܟ�ܲ
τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐγκακῶμεν, καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν μὴ ἐκλυόμενοι. Γαλάτες 6:9



Νοέμβριος       2022       ܬܫܪܝܢ ܒ



ܵܒܐ ܕܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Κυριακή

ܵܒܐ ܬܪܹܝܢܒܫ�ܲ
Δευτέρα

ܵܒܐ ܬܵܠܬܒܫ�ܲ
Τρίτη

ܵܒܐ ܥܒܫ�ܲ ܪܒ�ܲ ܐ�ܲ
Τετάρτη

ܵܒܐ ܡܵܫܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Πέμπτη

ܥܪ݂ܘ݂ܒܵܬܐ
Παρασκευή

ܒܵܬܐ ܫ�ܲ
Σάββατο εβδομάδα • ܲܘܥܵܐ ܵܫܒ�

1 2 3 4 5 ܵܕܫ ܥܹܕܵܬܐ ܐ ܕܩܘ�
Πρώτη εβδομάδα Αγιασμού της Εκκλησίας

6 7 8 9 10 11 12 ܵܕܫ ܥܹܕܵܬܐ ܒ ܕܩܘ�
Δεύτερη εβδομάδα Αγιασμού της Εκκλησίας

13 14 15 16 17 18 19 ܵܕܫ ܥܹܕܵܬܐ ܓ ܕܩܘ�
Τρίτη εβδομάδα Αγιασμού της Εκκλησίας

20 21 22 23 24 25 26 ܵܕܫ ܥܹܕܵܬܐ ܕ ܕܩܘ�
Τέταρτη εβδομάδα Αγιασμού της Εκκλησίας

27 28 29 30 ܵܒܵܪܐ ܐ ܕܣܘ�
Πρώτη εβδομάδα Ευαγγελισμού

Γιορτές και Εορτασμός اعیاد و یادبودها األعياد والتذكارات ̣ܟ̈ܵܪܢܹܐ ܥܹܐ̈ܕܹܐ ܘܕܘ�
1 Εορτασμός του των Αγίων Άκχα και Μίκχα یادبود مار اَخا ومار ميخا  تذكار مار اَّخا ومار ميخا ܐ ̣ܟܵ ܕܵܡܪܝ ܡܝ� ܲ ܵܚܐ ܘ� ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܐ�ܲ ܕܘ� 1

4
Εορτασμός του ευλογητού Αγίου Ευγενίου και των Φίλων 
του یادبود مار اوگین و رفیقش تذكار مار اوجين ورفاقه ݂ܒ̈ܵܪܘܗܝ ܕܚ�ܲ ܲ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܵܐܘܓܹܝܢ ܘ� ܕܘ� 4

7 Εορτασμός του Αγίου Γεωργίου του Μάρτυρα یادبود مار گیورگیس شهید  تذكار مار گيورگيس  ܪܓ݂ܝܣ ܵܣܗܵܕܐ  ܲ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܓ݂ܝܘ� ܕܘ� 7

15 Εορτασμός του Αγίου Αμπντίσο της Ούρνιας یادبود مارعبدیشوع د-ارومیه تذكار مار عوديشو االورمي  ܪܡ݂ܝ  ̣ܒܕ݂ܝܫܲܘܥ ܕܐܘ� ܲ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܥ� ܕܘ� 15

19 Εορτασμός του διαμελισμένου Αγίου Ιακώβου یادبود مار یعقوب شهید تذكار مار يعقوب المقطع ܣܵܩܐ  ܥܩܲܘ݂ܒ ܡܦ�ܲ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܝ ܝ�ܲ ܕܘ� 19

ܝܗ ܝ. )ܥ̣ܸܒ̈ܵܪܝܹܐ: ܝܓ: ܙ( ܬ�ܲ ܝܵܡܢܘ� ܝܗ ܝ ܘ݇ܗܘܹܐܡܲܘܢ ܵܕܡܵܝ̈ܢܹܐ ܒܗ�ܲ ܵܒ̈ܖ�ܲ ܵܠܵܡܐ ܕܕܘ� ܫܩܲܘܢ ܒܫܘ� ܵܠܵܗܐ. ܓ�ܲ ܐ ܕܐ�ܲ ܵܡܘ̣ܟܲܘܢ ܸܡܠ̣ܬܵ ܲ ܡܙܸܡܠ݇ܗܲܘܢ ܥ� ܒ̈ܵܪܵܢܘ̣ܟܲܘܢ. ܵܐܢܝ� ܕܗܘ� ܡܕ�ܲ
ܵܪܐ ܠ�ܲ ܬܲܘܢ ܸܒܕ̣ܟܵ ܵܗܘܝ�

Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν. Εβραίους 13:7



Δεκέμβριος       2022       ܟܢܘܢ ܐ



ܵܒܐ ܕܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Κυριακή

ܵܒܐ ܬܪܹܝܢܒܫ�ܲ
Δευτέρα

ܵܒܐ ܬܵܠܬܒܫ�ܲ
Τρίτη

ܵܒܐ ܥܒܫ�ܲ ܪܒ�ܲ ܐ�ܲ
Τετάρτη

ܵܒܐ ܡܵܫܒܫ�ܲ ܚ�ܲ
Πέμπτη

ܥܪ݂ܘ݂ܒܵܬܐ
Παρασκευή

ܒܵܬܐ ܫ�ܲ
Σάββατο εβδομάδα • ܲܘܥܵܐ ܵܫܒ�

1 2 3 ܵܒܵܪܐ ܐ ܕܣܘ�
Πρώτη εβδομάδα Ευαγγελισμού

4 5 6 7 8 9 10 ܵܒܵܪܐ ܒ ܕܣܘ�
Δεύτερη εβδομάδα του Ευαγγελισμού

11 12 13 14 15 16 17 ܵܒܵܪܐ ܓ ܕܣܘ�
Τρίτη εβδομάδα Ευαγγελισμού

18 19 20 21 22 23 24 ܵܒܵܪܐ ܕ ܕܣܘ�
Τέταρτη εβδομάδα Ευαγγελισμού

25 26 27 28 29 30 31 ܠܵܕܐ ܲ ܐ ܕܝ�
Πρώτη εβδομάδα γέννησης

Γιορτές και Εορτασμός اعیاد و یادبودها األعياد والتذكارات ̣ܟ̈ܵܪܢܹܐ ܥܹܐ̈ܕܹܐ ܘܕܘ�
1 Νηστεία του Ευαγγελισμού (προαιρετική) روزۀ بشارت )اختيارى( صوم البشارة )اختياري( ܵܝܵܢܵܝܐ( ܵܒܵܪܐ )ܨܸܒ� ܵܨܘܵܡܐ ܕܣܘ� 1

25 † Γενέθλια του Ιησού Χριστού عید میالد عیسی مسیح عيد ميالد ربنا يسوع المسيح ܵܚܐ ܫܲܘܥ ܡܫܝ� ܢ ܑܝ� ܲ ܠܕܹܗ ܕܵܡܪ� ܥܹܐܵܕܐ ܕܝ�ܲ 25 †

30 Εορτασμός της Παρθένου Μαρίας یادبود مریم عذرا تذكار مريم العذراء ܡ ܪܝ�ܲ ݂ܟܵܪܵܢܐ ܕܵܡܪܬܝ ܡ�ܲ ܕܘ� 30

ܝ: ܐ: ܟܐ( ܬ�ܲ ܝܗ ̈ܝ. )ܡ�ܲ ܵܬ�ܲ ܚܹܐ ܠܵܛܝܹܸܦܗ ̣ܡܢ ܚܛܝ� ܫܲܘܥ. ܵܣܵܒܒ ̇ܗܘ ܸܒܕ ܡ�ܲ ܑ ܵܢܐ ܸܒܕ ܝܵܠܵܕܐ ܒܪܲܘܵܢܐ. ܘܸܒܕ ܵܩܪܸܬ ܫܹܸܡܗ ܝ� ܐܝ�
τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Ματθαίος 1:21



ܥܕܐܬ ܩܕܝܫܐܬ ܘܫܠܝܚܝܐܬ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕ̱ܢܚܐ ܕܐܬܘ̈ܪܝܐ، ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܥ̱ܪ̣ܒܝܐܬ
Ιερή Αποστολική καθολική Ασσυριακή Εκκλησία της Ανατολής, Επισκοπή Δυτικής Ευρώπης

acote.church                              westerneurope@acote.church                              facebook.com/acote.we

Γραφείο του Επισκόπου
Επίσκοπος Μαρ Αβραάμ Γιοχάνες, Επίσκοπος
      bishop@acote.church
      acote.church
      facebook.com/marawraham
      instagram.com/marawraham

Καθεδρικός Ναός της Αγίας Μαρίας, Βρετανία
Ιερέας Τόνι Μάλαμ, ενοριακός ιερέας
      revtony@acote.church
      +44 7949 382406
      Westminster Road, Hanwell
      London, W7 3TU, United Kingdom
      facebook.com/stmarys.london.we

Ομάδα Νέων (ACEYA)
       youth@uk.acote.church
       facebook.com/aceya.uk

Παιδική ομάδα (ACECA)
       children@uk.acote.church
       facebook.com/aceca.uk

Rinya (Επιτροπή Εκδηλώσεων)
       rinya@acote.org.uk

Σχολή Ασσυρίων Έδεσσα
       eals@acote.org.uk

Σχολείο Βιολιού
       stmarys@acote.org.uk

Tree of Life (Εκκλησιαστικό Δελτίο)
       treeoflife@acote.org.uk

Επισκοπική διοίκηση και ομάδα ιστού
       admin@acote.org.uk

Ενορία του Αγίου Βενιαμίν Σίμων • Ζαγιεστ, Ολλανδία
Ιερέας Σαμούν Σαμούν, ενοριακός ιερέας
       revshamoun@acote.church
       +31 685 494 958
       facebook.com/marbenyaminshimun.zeist.we

κύριος Γκόρντον Μέλχεμ, Πρόεδρος
       marbenyamin@nl.acote.church
       +31 615 549 752

Ομάδα Νέων (ACEYA)
       youth@nl.acote.church
       facebook.com/aceya.nl

Ενορία του Αγίου Ευγενίου • Βιέννη, Αυστρία
Ιερέας Νίνος Μπαμπίσα, ενοριακός ιερέας
      revninos@acote.church
      +43 677 64127151
      facebook.com/maraugin.vienna.we

Κύριος Ασούρ Νισάν, Πρόεδρος
      maraugin@at.acote.church
      +43 664 2531758

Ενορία των Αγίων Σέργιου και Βάκχου • Βρυξέλλες, Βέλγιο
χωρεπίσκοπος Στέφανος Γιάλντα, ενοριακός ιερέας
      revstapanoos@acote.church
      +44 7860 338461

Κύριος Χάνο Κανούν, Πρόεδρος
      stssergiusandbacchus@be.acote.church
      +32 486 22 86 63
      facebook.com/stssergiusandbacchus.brussels.we

Ομάδα Νέων (ACEYA)
      youth@be.acote.church
      facebook.com/aceya.belgium

Ενορία του Αγίου Ιωσήφ Κννιέσο • Μασσαλία, Γαλλία
χωρεπίσκοπος Στέφανος Γιάλντα, ενοριακός ιερέας
      revstapanoos@acote.church
      +44 7860 338461

Κύριος Φαρούκ Γιώργος, Πρόεδρος
      maryosip@fr.acote.church
      +33 6 29 43 63 93
      facebook.com/maryosipkhnanisho.marseille.we

Ενορία της Αγίας Μαρίας • Αιγάλεω, Ελλάδα
Ιερέας Σαμψών Τέμμο, ενοριακός ιερέας
      revshimshon@acote.church
      +30 698 0917095
      facebook.com/stmarys.athens.we

κύριος Ιωάννης Κιουσαμπα, Πρόεδρος
      stmarys@gr.acote.church
      +30 693 4096885

Κατεβάστε την Εφαρμογή
(Diocese of Western Europe)
Apple App Store and Google Play Store


