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“ኣቱም ጽሙኣት ኲልኻትኩም ናብ ማያት ንዑ” 
፴፱ ታኅሣሥ ፴፻፱ ዓ ም ግ፥ 7 ጥሪ 2016 ዓ ም ፈ 

ፍቁር ሕዝበ እግዚኣብሔር 
ጒዕዞ ዓመት ምሕረት ካብ 

እንጅምር ድሮ ወርኂ ሓሊፉ፣ ብዕለት 12 
ታሕሣሥ፡ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ 
ምሕረት፡ ማዕጾ ምሕረት ከፊትና መስዋዕተ 
ምስጋና (ቅዳሴ) ኣብ ዘዕረግናሉ ንግሆ 
ዝተራእየ ብዝኂ ሕዝብን ዕዙዝ ተሳትፎን 
ናይቲ ኣብ ልቢ ነፍስወከፍና ዘሎ ጽምእን 
ጥምየትን ምሕረት ኣምላኽ እዩ ገሊጹልና፣ 
ዓመት ምሕረት ብምውእዋጁ ከምቲ 
ኢሳይያስ ነቢይ ንሕዝቢ እስራኤል 

ዘስምዖ፡“ኣቱም ጽሙኣት ኲልኹም ናብ ማያት ንዑ። ኣቱም ገንዘብ ዘይብልኩም 
ከኣ። ንዑ። ተሻየጡ እሞ ብልዑ፣ እወ ንዑ። ብዘይ ገንዘብ ብኸምኡ ወይንን 
ጸባን ተሻየጡ፣ ገንዘብኩም እንጌራ ኣብ ዘይኮነ። ጻማኹም ድማ ኣብ 
ዘየጽግበኩም እተጥፍኡስ ስለምንታይ? ተጠንቂቕኩም ስምዑኒ። ነቲ ዝጸበቐ ከኣ 
ብልዑ። ብጥዑም ብልዒ ድማ ባህ ኪብለኩም እዩ” (ኢሳ 55፡1-2) ዝብል 
ጸዋዒት ዝሰማዕና ኢና ንመስል ነቢርና፣  

ከም ሓቁ እንተኾይኑስ፡ ከምሎሚ እዋን እኳ ብዛዕባ ገንዘብ ተዛሪብና 
ኣይንፈልጥን፣ ብሓደ ወገን ብዛዕባ ዝኣቱን ዝቕየርን ገንዘብ፡ ከምኡውን ብዛዕባ 
ኣወጻጽኣኡ ብዙኅ ክንዛረብን ክንከራኸርን ቀኒና ኣሎና፣ በቲ ካልእ ወገን ከኣ ከም 
ሎሚ’ኳ ገንዘብ ውሒዱና ኣይፈልጥን ክንብል ንኽእል፣ ንክዳንን ንመግቢ 
ዕለትን። ንትምህርትን ንደሞዝን-ንስራሕን። ንሕክምናን ንመንቀሳቐስን። 
ንሓጐስን ንሓዘንን። ንምትሕግጋዝን ንምክሳስን ክንብል እነጥፍኦ ገንዘብን 
ኃይልን ኣዝዩ ብዙኅ ከምዝኾነ ዕለታዊ መነባብሮና ዝምስክሮ እዩ፣ ኩሉ ዝግዛእን 
ዝሽየጥን ነገር ክብሪ ኮይኑ ከምዘሎውን ኣይጠፍኣናን፣ ስለምንታይ ደኣ እዩ ነቢዪ 
ኢሳይያስ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ እዋን። “ኣቱም ገንዘብ ዘይብልኩም ከኣ ንዑ 
ተሻየጡ እሞ ብልዑ- ገንዘብኩም እንጌራ ኣብ ዘይኮነ፥ ጻማኹም ድማ ኣብ 
ዘየጽግበኩም እተጥፍኡስ ስለምንታይ?” እናበለ ዝሓትት? ከይከፈልካን 
ከይደኸምካን ዝርከብ መግብን መስተንከ ከመይ ዝበለ እዩ? ኣበይከ ይርከብ? 
እቲ ለጋሥ ወሃቢኸ መን ይኸውን? ዝብሉ ሕቶታት ንርእስና ክንሓትት ኣገዳሲ 
ይኸውን፣ (ናብ 3ይ ገጽ ይቕጽል፡) 

መልእኽቲ ሊቀ ጳጳስ  

መውጽኢ 
 

(1) 
መልእኽቲ ቆሞስና 

 
(2) 

መኣዲ ቃለ-እግዚኣብሔር 
 

(3) 
ብሥራት (ደሃይ) 

 
(4) 

መደብ ቁምስና 
 

(5) 
ቤት ትምህርቲ ሰንበት 
Medhanie Alem 
Sunday School 

(MASS) 
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Important Parish Information 

GENERAL GUIDELINES: Membership in Medhanie-Alem Parish should be done 

in a formal manner. All families are required to register by filling out their full 
names and addresses on the Registration Form. These are available from the 

parish office, or at the back of the Church. The Catholic Church requires that 
each member of a parish, to the extent allowed by his income, support the day-

to-day running of the parish's pastoral activities. 
 

SACRAMENTS and PASTORAL CARE 

 
Baptisms: Please telephone your pastor at the office to make an appointment. 

Parents and Godparents required attending a class in preparation for the 
celebration of this Sacrament. : Godparents please note - It is most important 

that you make sure your Godchildren are receiving proper religious training and 
that they are going to Church and are enrolled in, and attend, religious education 

classes at their Church. You made a vow to this purpose at their Baptism. 
 

Marriages: It is the policy of the Dioceses of Arlington that couples proposing to 
marry must first contact, or see, a priest or deacon at least six months prior to 

the date on which they intend to marry. The Church desires to help couples 
prepare a good foundation for a lifelong commitment to this sacred vocation of 

Marriage. Your pastor will make arrangements for you to attend Marriage 
Preparation classes. All Catholics are bound to observe the laws of the Church 

concerning marriage. 

 
Confessions: are heard on Sundays 2:00pm to 2:25 pm. before the start of the 

Divine Liturgy, and any other times by appointment. 
 

Funerals: Contact your pastor at the parish office to make arrangements. 
 

Hospital Visits: Notify the pastor if a family member is hospitalized. Mass 
Intentions (Stipend): $25.00. This is for Memorial Masses, thanksgivings, or 

petitions 

Contact Number: Aba. Hagos Tesfagabir (571) 598-9236 or (703) 978-8074 
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ብርግጽ እዚ ኢሳይያስ ዝዛረበሉ ዘሎ 
መግቢ እቲ ንሕና እንፈልጦ መዓልታዊ ሓላፊ 
መግቢ ኣይኮነን፣ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ቃል 
እግዚኣብሔር እቲ ነቢዪ እግዚኣብሔር ብነጻን 
ብብዝኅን ንሕዝቡ ብዛዕባ ዘዳልዎ ካልእ ሺሻይ 
እዩ ዝገልጽ ዘሎ፣ ምስ እዚ ናይ ሎምዘመን 
ዓመተ ኢዮቤል ኣተሓሒዝና እንተረኣናዮ ከኣ 
እቲ ቀዲሕካዮ ዘይነጽፍ በሊዕካዮ ዘይውዳእ 
ምሕረት ኣምላኽ እንተዘይኮይኑ  

ካልእ ሺሻይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ፣ ኣብዚ 
እንኣትዎ ዘሎና ዘመነ ልደተ-ጥምቀትውን 
ቅዱሳት መጻሕፍትን ሥርዓት ኣምልኾናን ብዛዕባ 
እዚ ምሕረት ኣምላኽ እዮም ዝዛረቡና፣ “እቲ 
ብምሕረት ሀብታም ዝኾነ ኣምላኽ” (ኤፈ 2:4)፥ 
“መሓርን ጸጋውን ኣምላኽ፥ ንዂራ ደንጓዪ፡በዓል 
ዓብይ ፍቕርን ሓቅን” (ዘፀ 34፡6) “ምሕረቱ ከኣ 
ንዘለዓለም እዩ” (መዝ 136) ዝብሉ ጠቕስታት 
ክንሰምዕ ከሎና፥ ምሕረት ናይ ልዑል 
እግዚኣብሔር ኣምላኽና መለለይን ዝዓበየ 
ስራሕን ከምዝኾነ ንርዳእ፣ ነዚ ምሕረቱን መደብ 
ድኅነቱን ብዝተፈላለዩ መንገድታትን፡ ኣብ 
ዝተፈላለ ጊዜን ዘመንን ክገልጽ ድሕሪ ጸኒሑ 
“ኣብዘን ዳኅሮት መዓልታት ግና ንኣና በቲ ወራስ 
ኲሉ ዝገበሮ ወዱ ብእውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ 
ገይሩ ተዛረበና፣ ወልድ ናይ ኣምላኽ ክብሪ 
ዘንጸባርቕ’---ፍጹም ኣርኣያ እግዚኣብሔር እዩ” 
(ዕብ 1: 2-3)፣ ንሱ፡ እዚ ፍቁር ወዱ ኣብ 
ማእከልና ምስ መጸ እዩ ነቲ ነቢይ ኢሳያስ 
ኣቐዲሙ ዘበሠሮ መኣዲ እንጌራ ጽድቅን ማይ 
ሕይወትን ዝሠርዓልና፣ ባዕሉውን ”ናይ ሕይወት 
እንጌራ ኣነ እየ፡ እቲ ናባይ ዚመጽእ 
ኣይክጠምን፡እቲ ብኣይ ዚኣምን ድማ 
ኣይክጸምእን እዩ”(ዮሓ6፡35)ኢሉና እዩ። 

መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ፥ 
ብኣና ብደቅሰብ ዝርአን ዝስማዕን፡ ገጽን 
ድምጽን፡ ናይ መሓሪ ኣቦኡ ኮይኑ ቅድሚ ክልተ 
ሽሕ ዓመት ካብ ድንግል ማርያም ሥጋና ለቢሱ 
ኣብ ቤተልሔም ተወልደ፣ ስለዚ ልደት ክርስቶስ 
ንርእሱ ዓብይ ተኣምርን ዓብይ ናይ ምሕረት 
ስራሕን እዩ፣ ወልደ እግዚኣብሔር ንኣና ክመስል 
ምምራጹ፥ ኣብ ማእከልና ምሕዳሩ እቲ ዝዓበየን 
ጭቡጥን ምልክት ፍቕርን ምሕረትን እዩ፣ “ቃል 
ሥጋ ኮነ ወኅደረ ላዕሌነ” ክንብል ከሎና፥ 

ብሓጺሩ መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 
ገጽ’ቲ መሓርን ርኅሩኅን ኣቦና ኮይኑ እዩ 
ክበጽሓና መጺኡ ማለት እዩ፣ ንሱ ጥራይ እዩ 
መልክዕ እግዚኣብሔር ብርግጽነት ክገልጽ፥ 
ክምስታ ኣቦናውን ከርእየናን ከጥዕመናን ዝኸኣለ፣ 
ወንጌል ዮሓንስ ከምዝብሎ “ንኣምላኽ ዝረኣዮ 
ሓደ እኳ የልቦን፡ እንተኾነ እቲ ኣብ ሕቚፊ ኣቦ 
ዘሎ እቲ እንኮ ውሉድ ዝኾነ ኣምላኽ ገለጾ” (ዮሓ 
1:18፥ 6፡46)፣ ጐይታና ኢየሱስውን “እቲ ንኣይ 
ዝርኢ ነቲ ዝለኣኸኒውን ይርእዮ እዩ። እቲ ብኣይ 
ዚኣምን ዘበለ ኣብ ጸልማት ምእንቲ ከይነብር፥ 
ኣነ ብርሃን ኮይነ ናብ ዓለም መጺአ ኣሎኹ” 
(ዮሓ 12:45-46) ይብለና፣ ቅዱስ ዮሓንስ ከኣ 
ኣብታ ቀዳመይቲ መልእኽቱ “ብዛዕባ እቲ ካብ 
መጀመርታ ዝነበረ፡ ንሕና ዝሰማዕናዮ፡ 
በዕይንቲና ዝረኣናዮ። በእዳውና ዘረምሰስናዮ። 
ቃል ሕይወት ንነግረኩም ኣሎና፣ ሕይወት 
ተገሊጻ እያ፡ ንሕና ከኣ ርኢናያ ኢና 
ንምስክርውን ኣሎና፣ እታ ንኣና ዝተገልጸት ምስ 
ኣቦ ዝነበረት ዘለዓለማዊት ሕይወት ድማ 
ንነግረኩም ኣሎና” (1ዮሓ 1:1-2) ክብል ከሎ እቲ 
ርጉጽ ገላጺ መልክዕን ጠባይ ምሕረትን 
ሕይወትን እግዚኣብሔር መድኃኒና ጐይታና 
ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ፣  

ኣብቲ “ገጽ ምሕረት-ኣምላኽ” ዝኣርእስቱ 
ሓዋርያዊ መልእኽቶም፥ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት 
ፍራንቸስኮስ እውን መድኅኒና ጐይታና ኢየሱስ 
ክርስቶስ፡ ዝረአ ገጽ-ምሕረት ናይቲ ዘይረአ 
እግዚኣብሔር ኣቦ ምዃኑ ኣነጺሮም ይገልጹልና 
እዮም፣ እዚ ደረት ዘይብሉ መሓርነት ናይ 
እግዚኣብሔር ግን ካብ ምንታይ እዩ ዝፍልፍል? 
እንተበልና፥ ካብ እቲ ወሰን ዘይብሉ ዕብየቱን 
ክእለቱን ስልጣኑን ጥራይ እዩ ዝመጽእ፣ ኣብቲ 
ኣብ በዓላት ልደተ-ትምቀት እንጥቀመሉ ኣኰቴተ 
ቊርባን፡ “እወ ኦ ጐይታ! ናይ ኲሉ ኣምላኽ 
ኢኻ፥ እወ ኦ ጐይታ! ናይ ኲሉ ንጉሥ ኢኻ፥ 
እወ ኦ ጐይታ! ኲሉ ዝኃዝካ ኢኻ፥ እወ ኦ 
ጐይታ! ናይ ኲሉ መላኺ ኢኻ፥ እወ ኦ ጐይታ! 
ናይ ኲሉ መድኃኒ ኢኻ፥ እወ ኦ ጐይታ! ናይ 
ኲሉ ፈራዲ ኢኻ፥ እወ ኦ ጐይታ! ናይ ኲሉ 
መሕየዊ ኢኻ፥ እወ ኦ ጐይታ! ናይ ኲሉ መጋቢ 
ኢኻ፥ እወ ኦ ጐይታ! ናይ ኲሉ ሰሳዪ ኢኻ”፥ 
ብምባል ልዑል ኣምላኽና ዝሰኣኖ ከምዘይብሉ 
ምስ ተኣመንና፥ ቀጺልና ከኣ “ንኣና ንኃጥኣን 
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እንተመሓርካና፡ ሽዑ ኢኻ መሓሪ እትብሃል፥ 
ንጻድቃንሲ ብምግባሮም ኢኻ እትምሕሮም፥ 
ከም ጽድቆምውን ትፈድዮም፣ ዝቐደመ በድልና 
ኣይትዘክር፥ ኦ ጐይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ 
ይምጽኣና፣ ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ነእዊ ናባኻ 
ንምህለል ኣሎና፣ ንዘለዓለም ዓለም” (ሓዳፌ 
ነፍስ፥ እምቅድመ ዓለም (ዲዮስቆሮስ) እናበልና 
ኣብቲ ደረት ዘይብሉ መሓርነቱ ዘሎና ዓብይ 
ተስፋ ንገልጽ፣ ሰናይ ፍቓዱን ክእለቱን 
እንተዘይኮይኑ ምሕረት ከምጽኣልና ዝኽእል 
ካልእ ኃይሊ የልቦን፣ በዚ ምኽንያት ኢና 
መዓልቲ መጸ “በከመ ምሕረትከ እግዚኦ ወኣኮ 
በከመ ኣበሳነ” ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም 
በደልና ኣይትኺደና(መጽሓፈ ቅዳሴ)፥ 
“ኢትግድፈነ ኢትግድፈነ ወኢትመንነነ ኣምላከ 
ሰላም ተራድኣነ” ኣይትግደፈና ኣይትመንነና 
ኣምላክ ሰላም ተራድኣና(ሥርዓተ ዋዜማ) 
እናበልና ንልምኖ፣  

ቅዱስ ዮሓንስ ኣፈወርቅውን ብዓብይ 
ክእለት፡ “ብምኽሪ ርጉም ተመን ትእዛዙ ምስ 
ኣፍረስና፡ ካብታ ናይ ደስታ ገነት ናብ ጥፍኣት 
ወጻእና። ካብ ሕይወት ናብ ሞት፡ ካብ ሓርነት 
ናብ ባርነት፡ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ኃጢኣት 
ተገዛእና፣ ንሱ ግና ንፍጥረቱ ኣይኅደገናን፡ 
ሸለልውን ኣይበለናን፣ ከምቲ ዝበደልናዮ 
ኣይተቐየመናን። ብኃጢኣትና ፈጺምና ክንጠፍእ 
ከኣ ኣይኃደገናን፣ እኳ ደኣ ኣፍቀረናን መሓረናን 
ራኅርኃልናን፣ ካብ ኢድ እቲ ዚገዝኣናውን 
ኣናገፈና፣ ነቦኡ መልኣኽ ምኽሩን የማናይ ኢዱን 
ኃይሉን ጥበቡን ተበጃውን መድኃንን ዝኾነ ወዱ 
ለኣኸልና” (ቅዳሴ ዮሓንስ ኣፈወርቅ) ብምባል 
ነቲ ዘይሕለል ምሕረት ኣምላኽን ናይ ደቅሰብ 
ብዝኂ ኃጢኣትን የነጻጽሮ፣ ቅዳሴ እምቅድመ 
ዓለም ከኣ  ንልመናና ኣይንዓቖን፡ ኣይተቖጥዓናን፡ 
ምሕረቱውን ካባና ኣየርሓቐን፡ እሞ 
እግዚኣብሔር ኣምላኽና መሓሪ እዩ፣°እስመ 
ኢመነነ ወኢተቆጥዓ ስእለተነ። ወኢያርሐቀ 
ሣህሎ እምኔነ እስመ መሓሪ ውእቱ 
እግዚኣብሔር ኣምላክነ” እናበለ ምሕረት 
እግዚኣብሔር ጭቡጥ መግለጺ ፍቕሩን 
ትዕግሥቱን ለውኃቱን ከምዝኾነ ይገልጸልና፣   

ኣብ መጨረስታ፡ ኢሳይያስ ነቢይ 
“ተጠንቂቕኩም ስምዑኒ። ነቲ ዝጸበቐ ከኣ 
ብልዑ። ብጥዑም ብልዒ ድማ ባህ ኪብለኩም 
እዩ” (ኢሳ 55፡1-2) ይብለና፣ ንኣና እዚ ዝጸበቐ 
ጥዑም ብልዒ እዚ እቲ ገጽ ምሕረት ኣምላኽ 
ዝኾነ፥ ኣብ ማኅጸን ድንግል ማርያም ሥጋ 
ለቢሱ፡ ኣብ ቤተልሔም፡ ኣብ መብልዕ ማል 
ዝተወልደ፥ ጓሶት ዝሰገዱሉ መላእኽቲ ሰማይ 
“ስብሓት ለእግዚኣብሔር በሰማያት ወሰላም 
በምድር ስምረቱ ለሰብእ” እናበሉ ዝዘመሩሉ 
ኢየሱስ ሕጻን እዩ፣ ልደት ኢየሱስ ሕጻን 
እምበኣር፥ ካብ ሰማይ ምሕረት ኣብ ልዕሊ ነፍስ 
ወከፍና ኣውሪዱ ከምቲ ወትሩ መሓሪ ዝኾነ 
እግዚኣብሔር ኣቦ ንእናውን መሓርቲ ይግበረና፣ 
ስለዚ ንኢየሱስ ሕጻን፡ መሓርቲ ኣዕይንቲ፡ 
መሓርቲ ኣእዛን፡ መሓሪት መልሓስ፡ መሓርቲ 
ኣእዳው፡ መሓርቲ እእጋር፡ መሓሪ ልቢ፡ ሀበኒ 
እናበልና ንለምኖ፣ ምሉእ ዓመተ ምሕረት ከኣ 
ምስ ኣዴና ኪዳነ ምሕረት ይኹነልና፣ “እቲ 
ምሕረት ዝገብር ብሓጐስ ይነብር” (ሮማ12፡8) 
ከምዝብል ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ሕጉስን 
በዓላት ልደተ-ጥምቀት ይግበረልና፣ ኣብዚ 
ዓመትዚ ንጉሥ ሰላም መድኃኔ ዓለም፡ 
“ምሕረትን ሓቅን ከምዝራኸባ ፍትሕን ሰላምን 
ከኣ ከምዝሰዓዓማ” (መዝ 85) ይግበረልና፣  
 
ምስ ብዙኅ ሰላምታን ቡራኬን 
 
ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም 
ሊቀ ጳጳስ ዘበኣሥመራ 
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ኢየሱስ ኣብ ውንጌል ማቴዎስ ከምዚ እንዳበለ 

ይእውጅን ይምህርን፥ ነቶም ኣብ ጸልማት 

ምድሪ ሞት ዚነብሩ ድማ ብርሃን ወጻሎም። 

ኢየሱስ ካብታ እዋን እቲኣ፥ “መንግሥተ 

ሰማያት ቀሪባ ኢያ እሞ ተነስሑ” እናበለ 

ኪሰብኽ ጀመረ። ማቴ 4:16-17 

ዝኸበርኩም ምእመናን ብጸጋ እግዚኣብሔር 

እንሆ ነዚ በዓለ ልደት 2016  ክነብዕል በቒዕና። 

ነዚ ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ዝተወልደ 

ክርስቶስ ሎሚ በቲ እንፍጽሞ ስርዓት  

ኣምልኾና፡ ኣነባብራ ሕይወትና ኣብ መንጎና 

ህልው ንገብሮ፥ ኣብ ልባትና ከምዝውለድ 

ንገብሮ።  ግዜኡ ምስበጽሐ ግን፤ ነቶም ኣብ 

ትሕቲ ሕጊ ዝነበሩ ምእንቲ ከድሕን፤ ንሕናውን 

ናይ ውልድነት መሰል ምእንቲ ኽንረክብ፤ ነቲ 

ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ: ኣብ ትሕቲ ሕግውን 

ዝሓደረ ወዱ ለኣኾ። እዚ ኸኣ እቲ ነቦታትና  

ነብርሃምን ንዘርኡን ዝኣተወጀሎም ቃል በዚ 

ልደት እዚ ክፍጸም ንረኽቦ።  የውሃንስ እንታይ 

ይብል ..” እቲ ቃል ስጋ ኮነ፤ ጸጋን ጽድቅን 

መሊኡዎ፤ ኣብ  ምንጎና ሓደረ፤ ሓደ ወዱ ነቡኡ 

ዝኾነ: መጠን ዚረኸቦ ክብሪ ዚኣኽል ክብሩ 

ረአና ንሕና ኹልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ 

ጸጋ ተቐበልና። 

ኣብቲ ናይ ጸሎተ ሃይማኖትውን ውትሩ 

እንደግሞ … ንአና ንደቂ ሰብ: ምእቲ ድሕነትና 

ኢሉ ካብ ሰማይ ከም ዝወረደ። ብስራሕ መንፈስ 

ቅዱስ ካብ ድንግል ከም ተሰግወ፤ ሰብውን ከም 

ዝኾነ ኢልና ንጽልን ንደግምን። ስለዚ 

እግዚኣብሔር ንወድሰብ ናብቲ መሰረቱ 

ንምላስን .. ንምድሓንን ምእንቲ ካሕሳ ሓጥያትና 

ኣምላኽ ሰብ ኮነ። ናብ ዓለም መጸ .. ስጋና ከኣ 

ለበሰ። ብኣኡ ሕይወት ምእንቲ ክንረክብ፤ 

ኣምላኽ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ለኣኾ። በዚ 

ኸኣ ኣሕዋት ፍቕሪ ኣምላኽ ኣባና ተገልጸ። 1የው. 
4:9 ስለዚ ነዚ ሎሚ እነብዕሎ ዘለና ልደት ወይ 

ክነብዕል ከለና መጀመሪያ ነቲ ኩሉ 

እግዚኣብሔር ዝገበረልና ጸጋ ክነመስግንን 

ክንውድስን ይግበኣና። ንሱ ኣምላኽ እካ 

እንተኾነ ነቲ ኹሉ ኣምልኽነቱ ብምግዳፍ   

ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ካብ ድንግል ማርያም 

ብምላድ ሰብ ብምኻን ንዓለምና ድሕነት 

ዘበሰረላ መዓልቲ.. ንነፍሲ ወከፍና  ፍቕሩ 

ዝገለጸላ መዓልቲ ኢያ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ 

ሎምውን ክርስቶስ ጎይታ ኣባይን ኣባኹምን 

ክውለድን ክንጸግን ከምዝኽእል ምርዳእ የድሊ።  

ዮውሃንስ ነዚ ክምስክር ንረኽቦ። ብዛዕባቲ ካብ 

መጀመሪያ ዝነበረ፤ ንሕና ዝሰማዕናዮ፤ 

ብዕይንትና ዝረኣናዮ ዝጠመትናዮ፤ በኣእዳውና 

ዝረምሰስናዮ ቃል ሕይወት ንነግረኩም ኣለና። 

ሎሚውን እዚ ቃል እባይን ኣባኹምን 

ተሰማዕነት ክረክብ የድሊ። ቃል ኣምላኽ ዝብለና 

.. ቤተክርስቲያና .. ትብለና ክንሰምዕ።  እቲ ኣብ 

ጸልማት ዚነብር ሕዝቢ ዓቢይ ብርሃን 

ረኣየ፦ነቶም ኣብ ጸልማት ምድሪ ሞት 

ዚነብሩ ደማ ብርሃን ወጸሎም። ሕጻን 

ተወሊዱልና፦ ወዲ ተዋሂቡና እዩ፦ንሱ ኸኣ 

ገዛኢና ኪኸውን እዩ። ነሱ  “ ግሩም መኻሪ 

”“ ብርቱዕ ኣምላኽ ” “ ዘለኣለማዊ ኣቦ ” “ 

መስፍን ሰላም ”ተባሂሉ ክጽዋዕ እዩ። 

ሎሚ ቃል እግዚኣብሔር ቦታ ሲኢኑ ….. 

ትምህርቲ ክርስቶስ ናይ ድኹማትን ሕማቓትን 

ኮይኑ ክፍአትን ንዓይ ይጥዓመንን ነጊሱ ኣብ 

ዘለወሉ ጊዜ ….. እዞም ኣብ ክርስቶስ እንኣምን 

ብሓቂ ክነስተንትንን ክንጽልን - መድሓኒና 

ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍሉይ መገዲ   ንነፍሲ 

ወከፍና እጽውዕ። ቃለይ ኪትሰምዑ ኣብ ጽምው 

ዚበለ ቦታ ውጹ’ሞ ኣዕርፉ ሽዑ ድምጸይን 

 

መልእኽቲ ቆሞስ  
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ድለይተይን ከተለልዩ ኢኹም ይብለና ኣሎ።-  

“ካብ ምድረ በዳ ወሲዳ ኣብ ልብኹም 

ክዛረበኩም ኣብኡ ዘተቐረበ እንጌራን ዚተዳለወ 

ማይን ክትበልዑን ክትሰትዩን ኢኹም 

ክትመስግኑ ድማ ኢኹም “በኣይ ዚኣምን 

ኣይጠምን ኣይክጸምእን ድማ’ዩ” ይብለና ኣሎ …. 

በል እዚ እንተኾይኑ ጸዋዕታይ ጸዋዕታኹም 

“ምሳኻ ምዃን ጥዑም’ዩ - ድንኳናት ንትከል” 

“ንስኻ ንኩሉ ግዜ ምሳና ትረፍ - እንጌራ ከኣ 

ባሪካ ሃበና’ሞ ሕይወት ክንረክብ ኢና” እንበሎ 

ነቲ መድሓኒና። 

ንዓለም ከኣ - ምስቲ ዘማራይ ኮይንና 

“እግዚኣብሔር ሠናይ ምዃኑ ጥዓሙን ርኣዩን 

ኣብኡ ዚውከል ሰብ ዕዉት ብጹዕ እዩ እንዳበልና 

ነሕዋትና ንመስክር።  ነቶም ዝእዘዝዎ ገለ 

ኣይጐድሎምን እዩ። ደቀየ ንዑ ስምዑኒ ኣነ ከኣ 

ፍርሓት እግዚኣብሔር ክምህረኩም እየ። ጽቡቕ 

ኪነብር ዚደሊ መን’ዩ - ሓጎስ ዘይመልኦ ነዊሕ 

ዕድመ ኪረክብ ዚደሊ መን እዩ? ካብ እከይ 

ርሓቕ ሠናይ ከኣ ግበር - ንሰላም ድለያ 

ሰዓባ’ውን ይብለና መዝሙር 34 እሞ ንሕናውን 

ብፍላይ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝተባህለና ነዚ 

ናይዚ ዓመት እዚ ኣዋጅ ቅዱስ ኣቦና ፍሉይ 

“ዓመተ ኢዮቤል - ዓመተ ምሕረት” ተቐቢልና 

ብትሑት መንፈስ ንሰናይ ተግባራትን ዕርቅን 

ሰላምን ክንሰርሕ ይግበኣና። 

“መሓርቲ፥ ምሕረት ክርኽቡ ኢዮም እሞ 

ብጹኣን ኢዮም” ከምዝብሎ ማቴዎስ ኣብ 

ወንጌሉ፡ ምሕረት ናይ ንስሓ መግለጺ እዩ 

እሞ  ብንስሓ ቅድሚ ኵሉ፤ ንልባትና ናብኡ 

ንመለስ። መሠረታዊ ዝኾነ ውሽጣዊ ንስሓ 

ንግበር።  ብምሉእ ልብና ናብ ኣምላኽ 

ንመለስ።  ካብ ክሉ ክፍኣት ዘበለ መገዲን 

ሓሳባትን ገዲፍና ናብቲ ቅኑዕ ዝኾነ መገዲ 

ኣምላኽ ንመለስ። ኣምላኽና ኣምላኽ 

ምሕረት ኢዩ እሞ ኣብ ምሕረት-ኣምላኽ 

ብምትስፋው፤ ብሓገዝ ጸጋኡ ሕይወትና 

ንምልዋጥ ንጽዓር።  እቲ ንድሕነትና ነቲ 

ሓደ ወዱ እካ ዘይበቐቀልና ኣቦ ምሕረት 

ዝኾነ ኣምላኽ ከኣ ምሕረቱ ክሰደልና እዩ።  

ዝኸበርኩም ምእመናን ዓመተ 2016 ዓመተ 

ምሕረትን፥ ዕርቅን፥ ሰላምን፥ ይትግበረልና።  

እግዚኣብሔር ጉዕዞና ይባርኽን ይቐድስን! 
ኣሜን!! 
ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር 
 

ጸብጻብ ወፈያታት ሰናብቲ 
ጸብጻብ ወፈያ ኣብ ዝመጽእ ናይ ምእመናን ኣኬባ 

ብስፍሕ ዝበለ ክግለጽ እዩ። ኣብዚ ኣጋጣሚ 

ንሓዉትና ኣስካሉ ብዝገበረቶ ተወፋይነት ናይ 

ፓናቶነ መሸጣ፡ ንቁምስናና ዓቢ ሓገዝ 

ስለዝገበርት ብስም መድኃኔ ዓለም ምስጋናና 

ነቅርብ።  

ድቪዲ ናይ ጎይታና ኣቡነ ኪዳነማርያምን፡ ናይ 

መጀመርያ ቅዱስቁርባንን ሜሮን ናይደቅና 

ዝሓዘት ተወዲኣ ተዳልያትልኩም ኣላ ገዚእኩም 

ምስ ቤተሰብኩም ተሓጎሱ። 
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መኣዲ ቃለ-እግዚኣብሔር  

ፍቑራት ሕዝበ እግዚኣብሔር ሎሚ’ውን “ሰብ 

ብእንጀራ ጥራይ ኣይነብርን” (ማቴ 4፣4)። 

ምእንት’ዚ ነቲ ኣቐዲሙ ዝወሃበና ንባባት ሰናብቲ 

ብጸሎትን ኣስተንትኖን ብምንባብ ኣብ መኣዲ 

ቃለ-እግዚኣብሔር ክንዓቢ፣ ሓይልን ሕይወትን 

ክረክብ ኣሎና።   

ንብባት ሰናብቲ ወርሒ ጥሪን  የካቲትን 2016 

እንሆ፤ 

ጥሪ 2016 
03 ጥሪ (ዘኖላዊ) 
ኤፌ. 4:1-7 
2ጴጥ. 1: 16-ፍጻ 
ግ .ሓ. 3: 17-ፍጻ 
ዮሓ. 10: 11-19 
 
06 ጥሪ (በዓለ ልደት) 
10 ጥሪ (ዘልደት) 
ሮሜ. 15: 4-14 
2ዮው. 1: 1-6 
ግ.ሓ. 23: 22-ፍጻ 
ማቴ. 2: 12-ፍጻ 
 
17 ጥሪ (ዘናዝሬት) 
ገላ. 1: 1-10 
1ዮው. 3:18-ፍጻ 
ግ.ሓ. 15፡ 22-36 
ዮው 4:1-30 
 
24 ጥሪ (ዘኣስተር.) 
ዕብ.  10: 1-19 
1ዮው. 3: 13-ፍጻ 
ግ.ሓ. 10፡ 30-39 
ዮው. 3: 22-ፍጻ 
 
31 ጥሪ (ዘኣስተር.) 
ሮሜ. 9፡ 1-6 
1ዮው. 5: 9-ፍጻ 
ግ.ሓ. 11: 2-15 
ሉቃ. 8: 41-51 

የካቲት 2016 
07 የካቲት (ዘኣስተር.) 
ዕብ. 3:1-15 
ይሁ. 1: 14-ፍጻ 
ግ.ሓ. 13: 44 - 4:4 
ዮው. 6:.27-39 
 
14 የካቲት (ዘስምዖን) 
ፈልጵ. 4: 4-10 
1ጴጥ. .2: 11-16 
ግ.ሓ. 3: 17-ፍጻ 
ሉቃ. 2: 21-36 
 
21 የካቲት (ዘኣስተር.) 
ዕብ.   7: 1-16 
1ዮው. 1: 1-ፍጻ 
ግሓ. 16: 25-35 
ዮው. 6:1-15 
 
28 የካቲት ዘማሕበር 
ቲቶ.   2: 11-15 
1ዮው. 5: 5-14 
ግሓ.  2: 38-42 
ማቴ. 6: 1-19 

ክቡር ኣባ ቪቶርዮን ኣባ ሓጎስን ኣብ ምጅማር ዓመተ ምሕረት 
ምስ መንእሰያት ፍቅረን ኑረዲንን 
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ብሥራት (ደሃይ)  
  

ኣብ መዓልቲ ምስጋና ዝቀረበ ጸብጻብ 
 
ዝኸበርኩም ምእመናና ብመጀመሪያ እንካዕ 
እግዚኣብሔር ናብዚ መዓልቲ እዚ ኣብጸሓና። 
ቀጺለ ሎሚ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ዕለት 23 ሕዳር 
24 ሰንበት መዓልቲ ሓቢርና ናይ መጀመሪያ 
ቅዳሴና ከምዘዕረግና ዝዝከር ኢዩ። ነቲ “ናብ 
ቤት እግዚኣብሔር ንኺድ ምስበሉኒ ተሓጎስኩ” 
ዝብል ናይ ዳዊት መዝሙር  122 ጭርሖ 
ብምጥቃም  ቆሞስን ምስ ግዜያዊ ቤትምኽርን 
ኮይና ንኹሉ ናይ ዕድመ ወረቐት ዘርጊሕና፡ 
ካህናት ኣባ ሙሴ ስታዌ፡ ኣባ ተስፋልደት ወዲ 
ሳንታ ኣና; ደናግል  ብርክት ዝበለ ሕዝቢ 
ዝተሳተፎ ናይ ምስጋና ቅዳሴ ኣብጺሕና። 
እግዚኣብሔር መኣድናን ቤት መቕደስናን ይባርኽ 
ብምባል ከኣ መዓልትና ዛዚምና። 
ቀጺልና ከም ማሕበር ወይ ቁምስና ቆይምና 
ሰንበት ሰንበት ኣገልግሎትና ቀጺልና። 
ንመጀመሪያ ግዜ  24 ታሕሳስ ብዝሒ ሕዝቢ 
ዝተሳተፎ ኣብ ጂም ልደተ ፈረንጂ ዓቢ ቅዳሴ 
ጌርና። ቀጺልና ዕለት 11 ታሕሳስ ለደተ ክርስቶስ 
ስርዓተ ግእዝ ንግሆ ሰዓት 10 ዝጀመረ መስዋዕተ 
ቅዳሴውን ብዓቢ ዓጀብ ኣብዕሊና። ድሕሪ 
ቅዳሴውን ኣብ ኣዳራሽ ዕውታት ኣዴታታ 
ብዝቐረብኦ ሽሻይ ተመጊብና፡ ብግዚያዊ ሽማግለ 
መመገሲ ቁምስናና ዝኸውን ፊይንድራይዚንግ 
ብምግባር ነዚ ቁምስና ዘለናዮ ዘገረመ ዕውት 
ፊንድራይዝንግ ተጌሩ። ስጋብ 50 ዶላር ዝኸውን 
ክእከብ ኪኢሉ። 
 በዚ ከኣ ካብ ዝኾነ ሰብ ይኩን ትካል ከይተጸበና 
ርእስና ኪኢልና ቁምስናና ብግቡእ ክነካይድ 
ጸኒሕና ነካይድውን  ኣለና። እዚ አታ ካብ ኩለን 
አብ ስደት ዝርከባ ቁምስናታትና አብ ኢሮፓ 
ይኹን አብ አመሪካ ርአሳ ኪኢላ ትጋዓዝ ዘላ 2 
ቁምስና ኢያ። ኢታ ከማና ርእሳ ኪኢላ ትጋዓዝ 
ዘላ አትላንታ ኢያ። 
ብ22 መጋቢት ናይ ምርጫ ኮሚተ ወይ ከኣ 
ኣምራጺት ኮሚተ ወጺኣ ብ22 መጋቢት ቆዋሚ 
ምርጫ ቤት-ምኽሪ ኣካይድና። ንሰንበቱ ዕለት 

29 መጋቢት ከኣ ኣብ ቅድሚ መንበረ ታቦትን 
ህዝቦምን ማሕላ ገሮም።  
ቀጺልና 9ምያዝያ ከም ስርዓትና ሕጽበተ ኣግሪ - 
10 ምያዝያ ሰዓት 2 ኣቢሉ ዝጀመረ ስግደት 
ከምኡውን ቀዳም ምሸት 11ሚያዝያ ኣብ ቀጽሪ 
ብኡደት ዝጀመረ  ቅዳሴ ፋሲካ ፈጺምና። ኣብዚ 
መንጎ መንጎ ዝዘርዘርናዮ ሱባኤታት በዓላት፡ 
ንኣብነት ዓመታዊ በዓለ ማሪያም ደዓሪት፡ ደቂ 
ሮዛ፡ ሰብ ኤማውስ ከምዝተፈጸመውን ኩሉና 
እንፈልጦ ኢዩ። 
ከምኡውን ብዓቅምና ከምቲ ቤተክርስቲያን 
እትእዝዘና ካብ ሕማማት ስጋብ  ጴራቕሊጦስ 
ዘሎ ግዜ ብራኬ ናይ ገዛውቲ ከምዘነበረውን 
ይፍለጥ። 
እቲ ንብዙሕ ምስ ቤትምኽሪን ምእመናና 
ዝተሰርሓሉ እሞ ብሓቂ ዘሕጉስ በዓል 
ዝተገብረሉ ከኣ ናይ መጀመሪያ ዓመታዊ በዓልና 
በዓለ መድሃኔ ዓለም ኢዩ። እዚ ከኣ ድሕሪ 
ብዙሕ ምቅርራብ ብተሳትፎ ናይ ነፍሲ ወከፍ 
ምእመን  ብፍላይ አዴታት ቀዳም ዕለት 6ግንቦት 
ካብ ዝተፈላለዩ ብዝመጹ ምእመን፡ ካህናት፡ 
ወከልቲ ናይ ቁምስና Holy Spirit  ወከልቲ 
ሰበካ ኣርሊንግቶን - ምእመን፡ ካህናት 
ኦርቶዶክስ ኣሕዋት ብዓቢ ድምቀት ዊዕሉ። እዚ 
ከኣ ንነፍሲ ወከፍናን ሰበኻናና ዘሐጎሰ መዓልቲ 
ኢዩ ነሩ። ወትሩ በዚ ንእግዚኣብሔር ክነመስግኖ 
ይግበኣና። 
ኣብዚ ዓመት እዚውን በቲ ዘለና ኣቕሚ 
ብግዱሳት ኣሕዋትን ኣሓትን ደናግልን ትምህርተ 
ክርስቶስ እቲ ዘድሊ ኣቕምና ዘፍቅዶ መጋበሪ 
ብምቕራብ ደቅና ክነምህር ኪኢልና፥፡ ናይዚ  
ውጺኢት ከኣ ደቅና ብስራዓቶም 13 ቅዱስ 
ቁርባን 15 ከኣ ምስጢረ ሜሮን ክቕብኡ 
ኪኢሎም። 
እግዚኣብሔር ጸጋታቱ ግና ኣብዚ ኣይብቀዓን፤  
ቀጺሉ በቶም ብጹኣን ኣቦታትና አቢሉውን 
በጺሑናን ብራኬኡ ሂቡናን። ቀዳም ዕለት 29 
ነሓሰ ብጹዕ ኣቦና ኣቡነ ኪዳነማሪያም ኣብዚ 
ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ኣቲዮም፡ ኣብ ኣዳራሽ ካብ 
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ሰዓት 6 ዝጀመረ ናይ እንቃዕ ብደሓን መጻኹም 
ናይ ድራር እንግዶት ተገብረ። ቀጺሎም 30 ነሓሰ 
28 ደቂና ምስጢራት ሂቦምልና። ብሓቂ ቀኣ በዚ 
ቁምስና ሓጎሶም ገሊጾም ኣተባቢዖምና፡ ቀጺልና 
ዕለት 4መስከረም ኣቡነ መንግስተኣብ ኣብ 
መንጎና ተረኺቦም፥ ዕለት 6 መስዋዕተ 
ቅዳሴኦምን ብራኬኦምን ተቀቢልና። 
ሰበኻ አርሊንግቶንው ዓቢ ተስፋ ገሩልና 
ብዝተፈላለየ መንገዲ የሕግዘናን የተባብዓናን 
አሎ። በዚ ምኽንያት ዕለት  27 ሰነ  ክልተ 
አሕዋት ኣብ Multicultural Ministries 
catholic Diocese of Arlington ከም 
መማኽርቲ ንቁምስናና ወኪሎም ድሮ ስርሖም 
ጀሚሮም ይርከቡ። ስለዚ “አሕዋት አሓት 
ሓቢሮም ክንብሩ ክንደይ ይምቅርን ክንደይ 
ይጥዕምን” ከም ዝብሎ ዘማራይ አግዚአብሔር 
ይመስገን ፍቕሩን ሓልየቱን ነስተማቕር ኣለና።  
ናይ ሎሚ ቅዳሴ እምበኣር ነዚ ኩሉ ዝገበረ 
እግዚኣብሔር ምስጋናና ንምሃብ ኢዩ ነሩ።  
ኣብዚ ዓመት 2016 ውን ብፍሉይ መገዲን 
መደብን ትምህርተ ክርስቶስ ዝርኢ ኣብ ደቅና 
ይኹን ኣብ ዓበይቲ፡ ብዝያዳ ክንሰርሓሉ መደባት 
ተሓንጺጹ ኣብ ምትግባሩ ንቀራረብ ኣለና። 
ንዓበይቲ ዝርኢ ድሮ ተጀሚሩ ኣሎ ኩሉና 
ክንሳተፎ ከኣ ሓደራ እብል። 
ሳልሰይቲ ሰሙን ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ፡ 
ብሱባኤ መልከዕ ሰዓት 12 ጀሚሩ ስጋብ 2 
ዝኸይድ ፡ ብመቕጸሪያ፥ ስግደት ኣብ ቁድስ 
ቁርባን ተስኒዩ፤ ብዝተፈላለዩ ኣሕዋት፥ ኣሓት፥ 
ካህናት  ዝካየድ ናይ 6 ወርሒ መደብ ትምህርተ 
ክርስቶስ ወጺኡ ዲሮ መደቡ ጀሚሩ አሎ።  
እምበኣር ዝኸበርኩም ምእመናን ደብረ መድሃኔ 
ዓለም ንእግዚኣብሔር ነቲ ኩሉ ኣብዚ ዓመት 
እዚ ዝገበረልና ጸጋታት ወትሩ እናዘከርና፡ ምስ 
ዳዊት ኮይና  
እግዚኣብሔር ጋሳይ ኢዩ፥ 
ዝጎድለኒ የብለይን። 
ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ፥ 
ናብ ዝዓረፈሉ ማይ ይመርሓኒ። 
ንሱ ሓድሽ ሓይሊ ይህበኒ፥ 
ከምቲ ዘተስፈወኒ፥ ብመገዲ ጽጥቂ ይመርሓኒ። 
ግብ ዝበለ ጸላማት እካ እንተ ኸድኩ፥ 
እግዚኣብሔር ምሳይ ኢኻ እሞ 
ኽፋእ ኣይፈርህን ኢየ፥ 

በትርኻን ምርኩስካን ይሕልዋኒ እየን። 
ፍቕርኻን ምሕረትካን ብኹሉ ዕድመይ 
ምሳይ ከም ዝኾና እፈልጥ እየ። 
ኣብ ቤትካ ኸኣ ንዘለዓለም ክነብር ኢየ። 
እንዳበልና ንጸሊን ንወድስን። 
 
ርሑስ ሓዲሽ ዓመት፥ ዓመተ ሰላምን ፍቕርን፥ 
ሕውነትን፥ ምሕረትን ይግበረልና! ኣሜን 
 
 

ፍሉይ ዓመተ ምሕረት ( እዮቤል) 

እዚ ዓመት እዚ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት 
ፍሉይ ዓመተ ኢዮቤል ኣዊጆሙልና ኣለዉ። 
ንሕናዊን ከም ቁምስና ነዚ ጸዋዕታ እዚ ተቐቢልና 
ብግሊ ይኹን ብሓባር መደባት ብምሕንጻጽ 
ዕውትን ፍርያምን ጉዕዞ ክንገብር ንዕደም ኣለና። 

ከምቲ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝበሉዎ “ 
ምሕረት ኣምላኽ ምንጪ ሓጎስን ርግኣትን ሰላምን 
ስለዝኾነ፡ ድኅነትና ከኣ ኣብኡ ስለዚምርኮስ፡ ነዚ 

ምሕረት-ኣምላኽ ወትሩ ክነስተንትኖ የድሊየና”። 

 ስልዚ ዝኸበርኩም ምእመናን ከምቲ ዘማራይ ኣብ 

መዝሙር 119  “ ቃልካ ንስጉምተይ መብራህቲ፡ 

ንመንገደይ ከኣ ብርሃን ኢዩ” ኢልና ብልቢ 
እንዳጸለና ነዚ ዓመት እዚ ክንዕጠቕ ፍቓድ 
ኣምላኽ ክንፍጽምን ይግበኣና። ድላይ ወይ ፍቓድ 
ኣምላኽ ንወድ ሰብ ብጽዕናን ድሕነትን ዚህብ 
እዩ። ፍቓድ ኣምላኽ እቲ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣብ 
ልዕሊ ወዲ ሰብ ዜውጽኦ መደብ ድሕነት እዩ። 
ኣምላኽ ንወድሰብ ስለ ዜፍቅሮን ኣብ መደብ 
ድሕነቱ ስለ ዘእተዎን ኣብ ዓወት ኪበጽሕ ስለ 
ዚደልዮን ኩሉ ግዜ ብልብን ብሕጉስ መንፈስን 
ፍቓድካ ኣብ ሰማይ እናበለ ንኺጽሊ ይዕድም። 
እዚ ማለት ከኣ ፍቕርን ሓልዮትን ኣምላኽ ኣብ 
ዓለምና ኪስፍን ብዘይምቁራጽ ጸሎት ምግባር 
የስምዕ። 

እምበኣር ነዚ ብቑዓት ኮይና ንኽንርከብ ሎሚ 
እግዚኣብሔር ብቤተክርስቲያኑ ገሩ ብዛዕባ 
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ምሕረት ክነስተንትን ፍሉይ ጸዋዕታ ይገብረልና ኣሎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቲ መወዳእታ ዘይብሉ 

ምሕረቱ በቲ ሓደ ወዱ ሓንሳብን ንሓዋሩን ገሊጹልና ኢዩ። ኢዮብ ነዚ ከኣሌ-ኩሉ ዝኾነ ኣምላኽና እንክዝክር 

ከምዚ እንዳበለ ይገልጾ፥  “ኩሉ ከም እትኽእልን፤ ነቲ ዝመደብካዮ ኻብ ምግባር ዚኽልክለካ ኸም ዘአልቦን 

ሕጂ ፈለጥኩ ይብል ኢዮ 42:2።  እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩሉ ዝከኣሎ ኣምላኽ ኢዩ። ነዚ ኣሚና “ ከምቲ 

ሰማያዊ ኣቦኹም ርሕሩሕ ዝኾነ ንስኻትኩም ከኣ ርሕሩሓት ኩኑ” ሉቃ፡ 6፡36 ዝብል ቃል ወንጌል 

እንዳስተንተና፡ ኣብ ምሕረትን ዕርቅን  ክንመላለስ እቲ ግዜ ሕጂ ኢዩ። ኣብ ሕይወትና ምሕረት 

ምዝውታር ማለት ምስ እግዚኣብሔር ኣቦናን ኣሕዋትናን ዕርቂ ምዝውታር ማለት ኢዩ። ምኽንያቱ ንስሓ 

መወዳእትኡ ምሕረት ኣምላክ ምርካብ ስለዝኾነ።  

ዝኸበርኩም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት እምበኣር ነዚ ጸዋዕታ እዚ ንሕናውን ከም ቁምስና ዕለት 6 ሕዳር 

ብመስዋዕተ ቅዳሴ ጀሚርናዮ። ነዚ ወትሩ ዘሰንየና ሓደ ንእሽተይ ጸሎት ቀሪብናውን ወትሩ ሰንበት ሰንበት 

ድሕሪ ቅዳሴ ንደግሞ ኣለና። ከምኡውን  20 ሕዳር 2015 ኣባ ቪቶርዮ ኣብ መንጎና ተረኺቦም ብዛዕባ 

መልእኽቲ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሰፊሕ መግለጺን ትምህርትን ሂቦሙና ። እግዚኣብሔር ነባ ቪቶሪዮ 

ይባርኽን ይቐድስን። 
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መደብ ቁምስና 

ወግዓዊ መደባት ብክፍሊ ስርዓት ኣምልኾን ክፍሊ 

መዕበያን ስብከተ ወንጌልን  

መጀመሪያ ሰንበት፡  
ናይ ወርሒ ሰዓት 2:00pm ዝጅምር ጸሎተ 
መቕጸሪያ  

ካልኣይ ሰንበት፡  
ወትሩ ናብ መሎከታዊ ምሕረት ዚድገም 
መቕጸሪያ ኣለና ሰዓት 2:00pm 

ሳልሳይ ሰንበት፡  
ሱባኤን ትምህርቲ ቅዱስ መጽሓፍን ( መዝገበ 
ሃይማኖት) ወርሓዊ ኑዛዜን፡ ሰዓት 12:00pm 
ኣብ ኣዳራሽ ይጅምር።  

ራብዓይ ሰንበት፡ ስግደት ኣብ ቁዱስ ቁርባን 
ሰዓት 2:00pm 
 
 

መደባት ዓበይቲ በዓላትን ሱባኤታትን- 2016 

 
7 ጥሪ, 2015 
በዓለ  ልደት ስርዓት ግዕዝ 
ቅዳሴ ምሸት ጥሪ 6, 2016 
ሰዓት 8:00pm – 11:00pm 
ቦታ፡ ኣብ ቤተክርስትያን 
 (Vigil Mass Wed. January 6, 2016) 
Time: 8:00pm – 11:00pm) 
Place: in the Church 
 
 
24 ጥሪ, 2016 
ጥምቀት 
ቅዳሴ፡ 2:00pm-4:00pm 
ቦታ ፡ ቤተክርስቲያን 
Baptism of our Lord 
Time 2:00pm – 4:00pm 
Place church 
 

21 የካቲት, 2016 
ሱባኤ መቀራረቢ ፋሢካ 
ቅዳሴ/ጸሎት፡ 10:00am -4:00pm 
ቦታ፡ ኣብ ኣዳራሽ 
Retreat for preparation of ESTER 
Time ፡10:00am –4:00pm 
Place for retreat and Mass፡ at 
Room-3 
  
24 ሚያዚያ, 24.2016 
 
ሆሳዕና Pulm Sunday 
ቅዳሴ፡ 2:00pm 
28 ሚያዝያ.2016 
ጸሎተ ሓሙስ 
ቅዳሴ፡ 6.30pm – 8:00pm 
ቦታ፡ ቤተክርስቲያን 
April 28, 2016 
Thursday Of Holy Week 
Mass Time፡ 6.30am – 8:00am 
Place፡ in the Church 
  
29 ሚያዝያ, 2016 
ስቕለት 
ሰዓት፡ 4:00pm -8:00pm 
ቦታ፡ ቤተክርስቲያን 
April 29.2016 
Good Friday.  
Adoration of the Cross 
Time፡ 4:00pm -8:00pm 
Place፡ in the church 
 
30 ሚያዝያ, 2016 
ቀዳም ስዑር 
ቅዳሴ ፋሢካ፡ ቀዳም  ምሸት 
ሰዓት፡8:00pm – 12:00pm 
ቦታ፡ቤተክርስቲያን 
April 30,.2016 
Holy Saturday; VIGIL MASS OF 
EASTER 
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Time፡ 8:00am – 12:00pm 
Place፡ in the Church 
  
8 ግንቦት, 2016 
ዳግማይ ትንሳሣኤ ( ሰብ ኤማውስ) 
ቅዳሴ፡ 2:00pm -4:00pm 
  
22 ግንቦት, 2016 
ማሪያም ደዓሪት 
ጸሎት/ቅዳሴ፡ 10:00am – 4:00pm 
ቦታ፡ ኣብ ኣዳራሽ 
May 22. 2016 
Feast of Mariyam Dearit 
Prayer/ Mass; 10:00am – 4:00pm 
Place. Room. 3 
  
29 ግንቦት, 2016 
መዓልቲ ነጻነት/ ዓ. ኪዳነ ምሕረት 
Independence day 
ቅዳሴ፡ 2:00pm-4:00pm 
ቦታ ፡ ቤተክርስቲያን 
4 ሰነ, 2016 
ዓመታዊ በዓለ መድኃኔ ዓለም 
ቅዳሴ፡ ቀዳም ሰዓት፡ 10:00am -12:00pm 
ቦታ፡ ቤተክርስቲያን 
ምሳሕ፡ ኣብ Gym (12፡30pm-7፡00pm) 
Jun 4. 2016 
Medhanie Alem Annual Feast 
Mass፡ Saturday  
Time፡ 10:00am -12:00am 
Place፡ church Reception፡ at Gym 
(School) 
12 ሰነ, 2016 
ዕርገት 
ቅዳሴ፡ 2:00pm – 4:00pm 
The Ascension of the Lord 
Mass፡ 2:00pm – 4:00pm 
18 ሰነ, 2016 
ጰራቅሊጦስ  

ቅዳሴ፡ ቀዳም ምሸት 
ሰዓት፡ 8:00pm – 12:00pm 
ቦታ፡ ቤተክርስቲያን 
Jun. 18, 2016 
Vigil Mass of Pentecostal Sunday  
Time፡ 8:00pm – 12:00am 
Place፡ Church 
  
26 ሰነ, 2015 
መዓልቲ ስውኣት 
ቅዳሴ፡ 2:30pm 
  
31 ሓምለ, 2015 
በዕለ ቅ፡ ሓና 
ቅዳሴ፡ 2:30pm 
  
20 ነሓሰ, 2016 
ፍልሰታ 
ቅዳሴ፡ ቀዳም ምሸት 
ሰዓት፡ 8pm – 11.30pm 
ቦታ፡ ቤተክርስቲያን 
August 20.2016 
Assumption of the Virgin Mary 
Vigil Mass፡  
Time፡ 8pm – 11.30pm 
Place፡ in the Church 
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በዓለ ልደት 2015 ብክብ ዝበለ ተጸምቢሉ ዉዒሉ 

 

ናይዚ ዓመት በዓል ልደት ፈረንጂን ናይ ግእዝን ብክብ ዝበለን ዝደመቀን ስነርዓት ተጸምቢሉ። ቁምስናና 
ካብዝጅመር እዚ ንካልኣይ ግዜ ኮይኑ ብተምሃሮ መድኃኔ ዓለምን መዘምራንን ፍሉይ ማዕረግ ደሚቁ 
ኣምስዩ። ብፍላይ ኣብ ልደት ፈረንጂ ብደናግልን፡ ምንእሰያትን ብጽእቲ ሮዛን ዝተዳለወ ናይ ደቅና ናይ ልደት 
ተዋስኦ ንኩሉ ምእመን ዝመሰጠ እዩ ነይሩ። በዚ ኣጋጣሚ ከኣ ነዚ መደብ ዕዉት ንዝገበሩ ኩሎም ደናግልን 
ምእመናን ምስጋናና ነቅርብ። 

ናይ ግእዝ ልደት ከኣ ኣብ ጥሪ ፮ ምሸት ብክብ ዝበለ ዋዜማን ቅዳሴን ኣክቢርናዮ ኣምሲና። ንዓመታ ከኣ 
ካብዚ ብዝበለጸን ዝደመቀን ክነብዕሎ ኣምላክ ብጸግኡን ምሕረቱን፡ ብሰላም የጽንሓና። ኣሜን።  

ካብዚ ስዒቡ ስእላዊ በዓለ ልደት ጸብጻብ ንመልከት፤ 
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Veni Sancte Spiritus I Come Holy Spirit I ንዓ መንፈስ ቅዱስ ንዓ 

 

 


