ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን
Catholic Eparchy of Keren - Eritrea
P.O. Box 460
Tel. +291-1-401 907
Fax. +291-1 401 604
Email: debanma@gmail.com

ዝኸበርኩም
ደቂ ኤጳርቅና ከረንን
ሰብ ጽቡቅ ድላይን
አቀዲመ ክርስቶሳዊ ሰላምታይ እናቅረብኩ ርሑስ በዓለ ልደትን ሓድሽ ዓመት ፈረንጅን አሕሊፍኩም ክትኮኑ ምይንዮተይ
እገልጸልኩም።
ብጸጋ እግዚአብሔርን ብጸሎትኩምን ነቲ ንዓመታት አቋሪጹ ዝጸንሐ ሕንፃ ካተድራል ቅዱስ ሚካኤል ከረን ዳግም
ክንቅጽሎ ፍቃድ ብምርካብና ሓጐስና ገሊጽና ከምዝነበርና ዝዝከር እዩ። ንዅልኹም አብዚ ዝሓለፈ ናይ ሕንጻ ዓመታት
ብገንዘብ፤ ብሓሳብ፤ብዝተፈላለየ መንገዲ አበርክቶ ንዘገበርኩም ምስጋናይ ብስም ኤጳርቅና አሓድሰልኩም።
ነዚ ጀሚርናዮ ዘሎና ሕንፃ ካተድራል ቅ. ሚካኤል አብ ፍጻሜ አብጺሕና፤ መንፈሳዊ ትጽቢት ሕዝብና ክነርዊ ብዓል ዓቢ
ተስፋ እየ። ነዚ ክውን ንምግባርን አብ ርእስቲ አብ ዓዲ ዘለዉ ምእመናንናን ፈተውትናን እንገብሮ ጻዕሪ፡ተወሳኺ ሓገዝ
ንምሕታት አብ ዝተፈላለየ ጊዜ፡ ንኣመሪካን ካናዳን ንኤውሮጳን ዑደት ከምዝገበርና፤ ከማኡ ብፍሉይ መበል 15 ዓመት
ምሥረታ ኤጳርቅና ከረን ዘኪርና ከአ አብ አመሪካ 1ይ ዓለም ለኻዊ ዋዕላ ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን (1st International
Conference of the Catholic Eparchy of Keren) አብ ኦሃዮ ብምግባር፤ ዝበጻሕናዮ ደረጃን ክንገብሮ ዘሎናን ከማኡ
ንሓዋርያዊ ግብሪ ተልእኮ ዝምልከት አርእስትታት ብምልዓል ሓናጽን አተባባዕን ዋዕላ ከምዝገበርና፤ ብፍላይ ንሕንፀት
ካተደረለ ቅ. ሚካኤል ገና ክንከዶ ዘሎና መንገዲ ብምእማት ሓያለ ቍርጺ ፍቃዳት ብምግባር፤ ዓቅሚ ትሕዝቶና ክነሓይል
ውዳቤት ዝገበርናዮ አብ መሥርሕ ይርከብ አሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከአ ብ29 November 2011 ሥራሕ ሕንፃ ካተድራለ ቅ. ሚካኤል ፍቃድ ተዋህበና። ነቲ ዝነበረና
አካያይዳ ናህሪ ወሰኸሉ።
እምበአርከስ በዛ መልእኽቲ እዚአ ገይረ ንዅልኹም ደቂ ኤጳርቅና ከረን ብፍላይ፤ ንኹሎም ፈተውቲ ኤጳቅናን ሰብ ጽቡቅ
ድላይን ከአ ብሓፈሻ፤ አብ ዝመጽእ 17-18 August 2012 አብ ጀርመን ፍራንክፉርት 2ይ ዓለም ለኻዊ ዋዕላ ካቶሊካዊ
ኤጳርቅና ከረን (2nd International Conference of the Catholic Eparchy of Keren) ክካየድ ምዃኑ ብሓጐስ
አበስረኩም። ዝርዝራት መደባት በታ ቆይማ ዘላ ኮሚተ ክወሃብ እዩ።
ክሳብ አብኡ አምላኽ ብደሓን የጽንሓና፤ አምላኽ ከአ የብርሃልና እናበልኩ፤ ርሑስ በዓለ ጥምቀትን በዓለ ቅ.ሚካኤል ሊቀ
መላእኽትን ይግበረልና እብል።

+ ኣባ ኪዳነ
በጸጋ እግዚአብሔር ወበሥምረተ መንበረ ጴጥሮስ
ጳጳስ ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን

ሰናይ ብስራት
17-19 /ነሓሴ/ 2012 Wiesbaden-Naurod - Hessen
„ናይ ኤጳርቅና ከረን ዓለምለኻዊ ካልኣይ ኮንፈረንስ ኣብ ሃገረ-ጀርመን“
ዝተፈቶኹም ምእመናነ እግዚኣብሔር፣
ካብ ብፁዕ ኣባ ኪዳነ ይዕብዮ፡ ጳጳስ ኤጳርቅና ከረንን ኣተሓባበርትን ብዝተዋህበ መምርሕን ሓበረታን መሠረት፡
ንዕለት 17,18,19 ነሓሴ 2012፡ ካልኣይ ጉባኤ ናይ ደቂ ኤጳርቅናን ፈውትን ክሰላሰል ስለዝኾነ፡ ተሳትፎኹም
ዕዙዝ ንክኸውን፡ ብኣኽብሮ ነበስርን ንጽውዕን።
ለቡ) ንጽፈት ሥራሕን፡ ካብ ዘይተደላዪ ኪሳራን ንኽንቊጠብ ምእንቲ፡ ብኣጋኡ ነዚ ኣብ መወዳእታ መስመር
ንዝኽተል ዘሎ ቅጥዒ መሊእኩም ናብ ዚምልከቶ-ኣካል፡ ንኽትሰድዎ ወይ ብስልኪ ወይ’ውን ብፋክስ
ንኽትሕብሩ ሓደራ ንብል።
→ ነፍስወከፍ ተሳታፊ ከማልኦ ዘሎዎ ጠቅላላ ናይ’ዘን ሰለስተ-መዓልቲ ስንቂ € 120.00 ምዃኑ’ዩ።

→ ኣብ’ዚ ታሕቲ ስዒቡ ዘሎ ሕሳብ-ባንክ ክልኣኽ ይክኣል።
Name→Abba Yosieph Beyed Awod, Mussie Haile, Ghabir Kaffel
Konto→1717251, BLZ64150020 Bank-Kreissparkasse Tübingen
ምኽንያት-Konferenz-2012 ኢልኩም ኣመልክቱ ኢኻትኩም።
→ካብ ጀርመን ወጻኢ እትቅመጡ እንተዀይንኩም፡ International Bank Account Number:
DE10 6415 0020 0001 7172 51 (SWIFT-BIC) & (SOLADESITUB) ተጠቀሙ።
መወከሲ ኣድራሻ፣
1. Abba Yosieph Beyed Awod
Sattlerstrasse 4, 70174-Stuttgart

2. Geez Ritus St. Justin de Jacobis Gemeinde
Mühlrain 51, 70180-Stuttgart

Tel/Fax- 0049-711-2263296 Cell. 01758577947 Tel.0049-711-6494647,Fax. 0049-711-6491143
ለቡ) ኣብ’ዚ ኮንፈረንስ’ዚ ንኽሳተፉ እወንታዊ መልሲ ንዝሃቡ ኸዓ ዝስዕብ ምሉእ ሓበረታ ክልኣኸሎም እዩ’ሞ፡ ዝደንጐየ ክሳብ ወርሒ መጋቢት
መልሲ ንኽህብ ዕድል ተዋሂቡ’ሎ። ሓደራ ኣይንዘንግዕ፤ ንዝረስዑ’ውን ነዘኻኽር።
እግዚኣብሔር ይባርኽኩም
ብስም ኤጳርቅና ከረንን ኣተሓባበርትን
ኣባ ዮሴፍ በየድ ኣወድ

--->>>……………… >>>>> ……….<<<<--ናብ ዝምልከቶ ኣካል ብቅልጡፍ ዝምለስ እወንታዊ መልሲ፣
ኣነ…………………………………………………………. ምስ (1) (2) (3) (4) (5) ሰብ ኰይነ፡ ካብ ዕለት 17ነሓሴ 2012 ናይ ምሸት፡ ክሳብ ዕለት 19-ነሓሴ 2012 ፍርቂ መዓልቲ፡ ኣብ ከተማ ቪስባደን-ናውሮድ ብሓጐስ ክሳተፍ
እየ። ብጽሒተይ ከዓ ኣብ ታሕቲ ተመልኪቱ ከምዘሎ ከፊለ ኣሎኹ።
ብደሓን የራኽበና።
ሓውኹም/ሓፍትኹም/ወድኹም/ጓልኩም/ምእመንኩም

…………………………………………………….…
(ክታም)

