
 

 

  

 ٢٠٢١برنامج األسبوع المقدّس في القدس لعام 

 اليوم  المكان الحدث  الساعة 

  بيت فاجي  قدّاس احتفالي في كنيسة بيت فاجي في ذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس  ٨:٠٠

 

 -عشية أحد الشعانين 

 آذار   ٢٧السبت 

 كنيسة القيامة  قداس احتفالي  ٨:٠٠

 دخول رسمي لبطريرك القدس لالتين ١٥:٠٠

 دورة احتفالية  ١٥:١٠

  كنيسة القيامة  االحتفال بالفرض اإللهي  ٠٠:٤٠

 

 دورة سعف النخل وقدّاس حبرّي على مذبح مريم المجدليّة  ٨:٠٠ آذار ٢٨ -أحد الشعانين 

 الدورة اليوميّة  ١٧:٠٠



 

 

١٤:٣٠  

    

 بيت فاجي  دورة سعف النخل االحتفالية. االنطالق من كنيسة بيت فاجي إلى كنيسة القدّيسة حنّة 

إلى  ٦:٠٠

٨:٠٠    

كنيسة المرحلة   قداديس كل نصف ساعة في كنيسة المرحلة الخامسة 

 الخامسة 

 

 

 

االثنين  -أسبوع اآلالم 

 آذار ٢٩

٧:٠٠ 

 

  

 كنيسة القيامة  العربية القداس الرعوي على الجلجلة باللغة  

 قدّاس احتفالي  ٨:٠٠

 الدورة اليوميّة  ١٧:٠٠

 بيت عنيا  قدّاس احتفالي في كنيسة القدّيس لعازر في بيت عنيا يترأّسه حارس األراضي المقدّسة  ١٨:٠٠

   كنيسة القيامة  قدّاس احتفالي مع تراتيل اآلالم  ٨:٠٠

الثالثاء  -أسبوع اآلالم 

 الدورة اليوميّة  ١٧:٠٠ آذار ٣٠

  كنيسة الجثمانية  قدّاس احتفالي مع تراتيل اآلالم  ٨:٠٠



 

 

٨:٠٠ 

 

  

  كنيسة القيامة  قدّاس احتفالي مع تراتيل اآلالم والدورة اليوميّة 

 

األربعاء   -أسبوع اآلالم 

 تكريم عمود الجلد في كنيسة الظهور ١٠:٠٠ آذار ٣١

 اإللهياالحتفال بالفرض  ١٦:٠٠

٨:٠٠ 

  

 قدّاس حبرّي وقدّاس العشاء السري ودورة القربان األقدس. 

 في نهاية االحتفاالت تغلق أبواب كنيسة القيامة لما تبقّى من اليوم. 

  كنيسة القيامة  

 

 

الخميس   -أسبوع اآلالم 

 نيسان ١
 السجود للقربان األقدس والفرض االحتفالي.  ١٤:٤٥

 

زيارة علية صهيون )غسل األرجل( وكنيسة القديس يعقوب وكنيسة القدّيس مرقس )االنطالق   ١٥:٣٠

 ( ١٥:١٠من دير المخلّص على الساعة 

 –علية صهيون 

كنيسة القديس  

 يعقوب

 كنيسة الجثمانية  االحتفال بالساعة المقدسة   ٢١:٠٠



 

 

 صالة بصمت  ٠٠:٠٠إلى  ٢٢:٠٠من  - مالحظة 

٨:١٥ 

  

 االحتفال بآالم المسيح على الجلجلة. 

 وتغلق حااًل )لالحتفال فحسب وليس للزيارات(  ٨:٠٠تفتح األبواب الساعة 

  كنيسة القيامة  

 

 

الجمعة   -ثالثية الفصح 

 نيسان ٢العظيمة 

 الفرض اإللهي  ١٦:٠٠

 جنّاز المسيح ٢٠:١٠

 درب الصليب  طريق درب اآلالم درب الصليب انطالقاً من المرحلة األولى في  ١١:٣٠

٧:٣٠  
  

    

  كنيسة القيامة  العشية الفصحية 

 

 

سبت   -ثالثية الفصح 

 نيسان ٣النور 

 دخول ودورة احتفالية   ١٦:٣٠

 صلوات الغروب   ١٨:٠٠

 احتفال حبري بالفرض اإللهي على مذبح المجدلية، يترأّسه حارس األراضي المقدّسة  ٠٠:٣٠



 

 

   كنيسة القيامة  دخول بطريرك القدس لالتين إلى كنيسة القيامة  ٧:٣٠

 نيسان  ٤ -أحد الفصح 
 قدّاس حبري لقيامة المسيح ودورة حول القبر المقدّس  ٨:٠٠

 الدورة اليومية  ١٧:٠٠

  كنيسة القيامة  القدّاس االحتفالي اليومي   ٨:٠٠

 

 نيسان ٥ -اثنين الفصح 

 اليوميّة الدورة  ١٧:٠٠

١٠:٠٠ 

  

 عمواس/ القبيبة  قدّاس حبري ومباركة الخبز، يترأّسه حارس األراضي المقدّسة

 صلوات الغروب وسجود وصمد القربان المقدّس  ١٤:٣٠

 

 


