
 
 

 

 

ቡራኬ ወንግሠ ታቦት ዘቤተመቅደስ፡ዘደብረ ኪዳነምሕረት ንግሥተ ሰላም ዳርም-ድባ 

ግእዝ ብሊን ትግርኛ 
ረዲኤተና በስመ እግዚኣብሔር 

 ዘገብረ ሰማየ ወምድረ(መዝ. ፻፳፬፡፰) ኣሜን፡ 
በዘመነ  ብፁዕ   ወቅዱስ  ርእሰ  ሊቃነ  ጳጳሳት አባ 
ፍራንቸስኮስ ቀዳማዊ፡ተላዌ ሊቀ ሓዋርያት ጴጥሮስ ዘሃገር 
ዓባይ ሮሜ፡ ወኣባ ኪዳነ ጳጳስ ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን፡ 
ወእንዘ አባ ሃብተልዑል ገብራይ ሊቀ ካህናት ዘመካነ  ደብረ 
መድኃኔ ዓለም፡ ወቆመስ ዘደብረ ሓቢንመንተል ኣባ ረዘነ ፡
ወኣባ ፍሰሐ ተኪኤ እንዘ ጥቡዕ ለመልእክተ ኖልዎ ዘመካነ 
ደብረ ኪዳነምሕረት ንግሥተ ሰላም ዳርም-ድባ ወእንዘ ኀለዉ 
ካህናት ወምእመናን በይባቤሁ፡ 
ባረክናሃ ለመካነ ደብረ ኪዳነምሕረት ንግሥተ ሰላም ዳርም-

ድባ ኣመ ፳፫ ለወርኃ ታሕሳስ ፳፻፲፬ (01 January 2022); 

ዝንቱ ሥርዓተ ቡራኬ ወንግሠ ታቦት ተፈጸመ በከመ ሕገ 

ቀኖና ዘምሥርቅ ኣብያተ ክርስቲያናት ቀ.871, 2. ከመ 

መፍትው ይኩን መካነ ንግደት ለዘሀሎ ወለዘይመጽእ ዘመን።  

እንከሰ ንትመነይ ከመ እግዚአብሔር ይረስዮ ለዝንቱ መካን 
ማኅደረ መንፈስ ቅዱስ፡ ምስአል ወምስጋድ ወምሥትስራየ 
ኃጢኣት፡ ለኣብዝኆ ጸጋ ወለቅድስና ነፍሳት;አሜን 

 

ይና ኣላ እን ሰመዲ ብረዲት መሀዳዅ ጃርድ ግን  
(ዳዊትር ሓላይ 124፡8) አመን፣ 

ይና እኽር ገዱዅዲ ሻትክዲ፡ድገ በህሪ ሮሚትሪትል፡ 
ሓዋርያታ ገሹዅ ጴጥሮስቲ ተለየው ፋፍዳ ገሹ ኣባ 
ፍራንቸስኮስ ፩ፋ፡ ኒሰና ኤጳርቅና ከረንዅል ፋፍዳ   ኣባ 
ኪዳነ የዕብዮ እርግና ዳለትል፡  
ኣባ ሃብተልዑል ገበራይ ደወልወል ደብረ መድኃኔ ዓለም  
ሓቢንመተሉዅል ከዳ ገሹዅዲ፡ ኣባ ረዘነ  ደብረ መድኃኔ 
ዓለም ሓቢንመንተልዅል  ቆመስ እርግና ወክትል፡ ኣባ ፍሰሓ 
ተኪኤ እና ደብረ ኪዳነምሕረት ጊም ሰላምሪ ዳርም-
ድባትሪትል  እንሸቅስድኖ ረተብስና ዳለትል፡ ኒሰና ከድዲ 
ደናግልዲ እምነንትዲ እርጋናዅል፡   
ግርጋ ፳፫ ታሕሳስሪ ፳፻፲፬ (01 January 2022) 
ቤተመቅደስ  ደብረ ኪዳነምሕረት ጊም ሰላምሪ ዳር-ኣምባዅል 

ታቦት ኣተይስነድ ገውርንዅን; እና ገውራ ዓደድዲ ታቦት 

ኣተይስነዲ ብርክስጛታ በተክስታናት ቃኑንድ ሺብ 871, 2. 

እስተዅ ግን። ናን ህንባ ሞላድዲ፡እንተራ ሞላዲሲ ነግድ ኣካን 

እኽሮ እንከልንዅን።ጃር እና ኣካን ኒስ ማሕደር መንፈስ 

ሻትኵዅ ሀበ፡ኒል ሺወናዅዲ ከነይናዅዲ፡ሓራም ባርስትነዲ፡ 

ገድ በጅኽነዲ፡ሸታከት ፊዅታዅዲ ኣኽኒ ይኖ ተመነትነኵን። 

ኣመን። 

ረዲኤትና ብስም ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ኢዩ፡ 
(መዝ.ዳዊትር   124፡8) አሜን፣ 

በዘመን ናይ ዓባይ ሃገር ሮሜ፡ተኸታሊ ሊቀ ሓዋርያት ጴጥሮስ 
ዝኾኑ ብፁዕን ቅዱስን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ ፍራንቸስኮስ ፩ይ፡  
ጳጳስ ኤጳርቅና ከረን ፡ ኣባ ኪዳነ የዕብዮ ኣብ ዝነበሩሉ ዘመን፡  
ኣባ ሃብተልዑል ገብራይ ሊቀ ካህናት ዘመካን፡ ኣባ ረዘነ ቆመስ 
ደብረ መድኃኔ ዓለም ሓቢንመንተል እንከለዉ፡ ኣባ ፍሰሓ 
ተኪኤ ናይ  ደብረ ኪዳነምሕረት ንግሥተ ሰላም ዳርም-ድብ   
ኣገልጋሊ ኣብ ዝተመደቡሉ ጊዜ፡ ከማኡ ብዙሓት ካህናትን  
ደናግልን ምእመናንን ኣብ ዝተረኽቡሉ፡  
ቀዳም ፳፫ ታሕሳስ ፳፻፲፬ (01 January 2022) ንቤተመቅደስ ደብረ 
ኪዳነምሕረት ንግሥተ ሰላም ዳር-ኣምባ ታቦት ብምእታው 
ባረኽናያ;  
እዚ ቡራኬን ምእታው ታቦትን ከም ሥርዐት ሕገ ቀኖና 
ዘምሥራቅ ኣብያተ ክርስቲያናት ቀኖና  871, 2. ተፈጸመ። 
ንሕጂ ዘውን ንዝመጽእ ወለዶን መካነ ንግደት ይዅን፡  
እምበኣከስ እዚ ሥፍራዚ፡ መጸለይን መስገድን፡ ኃጢኣት 
ዝሕደገሉን፡ ንምስሳን ጸጋን፡ ንቅድስና ነፍሳትን ክኸውን፡ 
ኣምላኽ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ይግበሮ፡ ኣሜን። 
 

X ኣባ ኪዳነ 

              
____________________________ 

ኣርኣያ፡ 1.  ኣባ ሃብታይ 2. ሊቀ ካህናት ዘመካን  3. ኣባ  ረዘነ  ቆመስ ደብረ መድኃኔ ዓለም ሓቢንመንተል  4. ኣባ ፍሰሓ 
 



 
 


