































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	مقدمة الخولاجي
	رفع بخور عشية وباكر
	الصلاة الربية
	صلاة الشكر
	الثلاث الاواشي الصغار
	سر الاعتراف
	طلبة الصوم المقدس
	الانجيل
	تحليل الابن
	البركة

	بيان السبع  الاواشي الكبار
	قوانين لاجل الكنيسة والقداس والقربان
	الثلاثة قداسات المقدسة
	قداس القديس باسيليوس اسقف قيسارية
	الاستعداد 
	تقديم الحمل
	تحليل الخدام
	البولس
	الكاثوليكون
	الابركسيس
	الثلاثة التقديسات
	قراءة انجيل القداس
	الاواشي الكبار
	الامانة
	صلاة الصلح
	قداس القديس باسيليوس للآب
	الرشومات
	سر حلول الروح القدس
	الرشومات الثانية
	الاواشي الصغار
	المجمع
	القسمة
	صلاة الخضوع
	تحليل الآب
	الاعتراف
	التناول
	باب رشومات القداس واشاراته

	قداس القديس إغريغوريوس الناطق بالالهيات 
	صلاة الحجاب
	صلاة الصلح
	قداس القديس إغريغوريوس الثاولوغس للابن
	الرشومات
	الطلبة
	الاواشي الصغار
	الطلبة
	المجمع
	القسمة
	الاعتراف
	بعد التناول

	قداس القديس كيرلس رئيس الاساقفة
	صلاة الحجاب
	صلاة الصلح
	القداس المقدس الذي للطوباوي مرقس المنسوب لابينا القديس كيرلس للآب
	الاواشي
	المجمع
	تكملة الاواشي
	الطلبة
	الرشومات
	الرشومات الثانية
	القسمة
	صلاة الخضوع
	تحليل الاب والاعتراف والتناول


	صلوات مقدسة
	صلوات القسم
	1 قسمة وجيزة تقال للآب 
	2 قسمة للآب تقال في صوم الميلاد وعيد الميلاد 
	3 قسمة للآب تقال في عيد الغطاس 
	4 قسمة للابن تقال في صوم الاربعين المقدس 
	5 قسمة أخرى للآب تقال في الصوم المقدس 
	6 قسمة للآب تقال في احد الشعانين 
	7 قسمة للابن تقال في سبت الفرح 
	8 قسمة للابن تقال في للقيامة 
	9 قسمة للآب تقال في عيد القيامة والخمسين 
	10 قسمة للابن تقال في صوم سادتنا الآباء الرسل 
	11 قسمة للابن تقال في الاعياد السيدية
	12 قسمة تقال للآب في اعياد الملائكة وجميع السمائيين والسيدة العذراء
	13 صلاة قسمة أخرى للآب
	14 صلاة قسمة أخرى للابن
	15 ايضا صلاة قسمة للآب 
	16 قسمة للآب على ذبح اسحق تقال في الخميس الكبير
	17 قسمة مترجمة من السيريانية

	صلوات متنوعة 
	1 صلاة لبخور عشية للابن 
	2 صلاة لبخور باكر
	3 صلاة صلح الآب
	4 صلاة صلح اخرى للآب
	5 صلاة من بعد أبانا بعد القسمة للابن
	6 صلاة من بعد أبانا بعد القسمة للآب
	7 صلاة خضوع للآب
	8 صلاة شكر من بعد التناول للابن

	صلوات تبريك او بركة
	1 صلاة على خبز البركة اي خبز الاولوجية
	2 صلاة على المائدة قبل الاكل
	3 صلاة على المائدة بعد الاكل
	4 صلاة ثانية على المائدة بعد الاكل
	5 صلاة ثالثة على المائدة بعد الاكل
	6 صلاة رابعة على المائدة بعد الاكل
	7 صلاة على الزيت
	8 صلاة على الماء
	9 صلاة على المسافر





