ምብጻሕ ብጹእ አቡነ ኪዳነ የዕብዮ
ጳጳስ ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን
አብ ሰሜን ሱዳን ካብ 1-8 ሓምለ 2013

ብፁዕ አቡነ ኪዳነ ንኹሎም ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ወኪሎም አብ ሰሜን ሱዳን
ንዝርከቡ ካቶሊካውያን ኤርትራውያን ንምብጻሕ ዑደቶም ብሰኑይ ዕለት 1 ሓምለ
2013 ብማኪና ካብ ከረን ብምንቃል ቀትሪ አቢሎም አብ ባረንቱ በጽሑ፡ ምስ ብፁዕ
አቡነ ቶማስ ድሕሪ
ምርኻብ ከአ ንምሕዳሮም
ናብ ተሰነይ ብምምራሕ
ምስ አሕዋት ካፑቺኒ አብ
ተሰነይ ሓደሩ። ንጽባሒታ
ሰሉስ ዕለት 2 ሓምለ 2013
አንጊሆም ብምትንሳእ ጉዕዞ
ንከሰላ አምርሑ፡ ከሰላ
ከባቢ ፋዱስ አቢሎም
በጽሑ፡ አብ ከሰላ ዝርከቡ
ካህናት ካፑቺኒ ክቡር ኣባ
ገብራይ ብእደማርያምን
ኣባ እስቲፋኖስን ምስ
ምእመናን ከሰላ መስቀል
ሒዞም ብምቅባል አብ ቤተ
ክርስቲያን ሕያዋይ ጓሳ

ድሙቅ ናይ እንቋዕ
መጻእኩም
ሰላምታ
አቅረቦሎም፡ ብፁዕ አቦና
ከአ እንቋዕ ብደሓን
ጸናሕኩም ብምባል ብስም
ኵሎም ካቶሊካዊያን ጳጳሳት
ኤርትራ አብዚ ዓመተ
እምነት ክበጽሕዎም ፍቃድ
አምላኽ ምዃኑ ብምግላጽ
ብዝገበርዎ
ተቅባል
አመስገንዎም፡

ንጽባሒታ ረቡዕ ዕለት 3
ሓምለ 2013 ናብ ካርቱም
ዘእቱ ቪዛ ድሕሪ ምውጻእ፤ ናይ ምሸት ነተን ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ከሰላ
ብካህናት ካፑቺኒ ካብ 1977 ጀሚረን ዝካየዳ ናይ መባእታን ማእከላይን ካልኣይ
ጀረጃን ቤት ትምህርቲ በጽሑ፡ አብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ተመሃሮ
ዝመሃሩሉ ምስ መማህራኖም ተሰሪዖም ብምጽናሕ ንብፁዕ አቦና ድሙቅ አቀባብላ
ገይሮምሎም፡ ብፁዕ አቡነ ኪዳነ ከአ ብዝተገብረሎም ተቅባል ድሕሪ ምምስጋን፡
ትምህርቲ ብርሃን ዓለም ስለዝኾነ አብ ትምህርቶም ክነፍዑን ተወዳደርቲ ኮይኖም ከአ
ንርእሳቶምን ንዓዶምን ንቤተ ክርስቲያኖም፡ ድኽነትን ድሑርነትን አልዮም፡ ምዕባሌን
ብልጽግና ዘምጽኡ ክኾኑ ተማሕጺኖምዎም።

ሓሙስ 4 ሓምለ 2013 ናይ ማኪና ንካርቱም መእተዊ ፍቃድ ድሕሪ ምርካብ ብፁዕ
አቡነ ኪዳነ ብክብር ኣባ ገብራይ ተሰኒዮም ምስ መራሕ ማኪና ዳንኤል ክፍልዝጊ
ካባቢ ሰዓት ሓደ ናይ ቀትሪ አቢሎም ንካርቱም ነቀሉ፡ ድሕሪ ናይ 8 ሰዓት ጉዕዞ
ምሸት ሰዓት 21፡00 ካርቱም አቶና፡ ካህናት ካፑቺኒ ክቡር ኣባ ባህታን ኣባ ተስፋዝግን
ሓው ኅይለማርያም ብክብሪ ተቀቢሎም ድሕሪ ምእንጋድ፡ ንኣቡነ ኪዳነ ንምሕዳሮም
ናብ እንዳ ኑንስዮ አብጽሕዎም።
ንጽባሒታ ዓርቢ ዕለት
5 ሓምለ 2013 ሰዓት
8፡45 አብ ደብረ
ቅዱስን ሓዋርያት
ጴጥሮስን ጳውሎስ
ሕዝቢ ብዓጀብ ድሕሪ
ተቀቢሎምዎም ሰዓት
9፡00 ቅዳሴ አተዉ።
ድሕሪ ቅዳሴ ናይ
ቁርሲ እንግዶትን ናይ
እንቋዕ
ደሓን
መጻእኩም ሰላምታ
ድሕሪ ምልውዋጥ ናብ
ዝዓርፉሉ ቦታ ከዱ፡
አባኡ ካብ ሰዓት 16፡
00-17፡00 ምስ ኑንስዮ
ሓደሓደ አገደስቲ
ጉዳያት ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ ምዝታይ፡ በቲ ተሰሪዑ ዝነበረ መደብ መሠረት
ንመእሰያትን ሽማግለ ቤተ ክርስቲያንን ካህናት ካፒቺኒን አብ ዝርከብዎ ሓዲስ
ማእከል መንእሰያት ንምርኣይን ንምምራቅን ናብ ጂረፍ ዝበሃል ቦታ አምርሑ፡ አባኡ
መንእሰያት ብውዕዉዕ መንፈስን ብመዛሙርን ተቀበልዎም።
አባኡ ናይ ድራር እንግዶት ድሕሪ ምግባር ብመንእሰያት ዝተቀረበ መዘናግዒ ድሕሪ
ምርኣይ፡ ብወገን ሽማግለን ኣባ ገብራይን ናይ ምስጋና መደረ: ብናይ አቡነ ኪዳነ
ማዕዳን ቡራኬን ምስ ተዛዘመ ናብቲ ዝተሰርሐ ሓዲስ ቤተ ንባብን: ቤተ ኮምፑዩተርን:
ቤት ጽሕፈት ክኸውን ዝተሓስበን: ንሓዋሩ ናይ ካህናት መንበሪ ገዛ ክስረሓሉ
ዝሕሰብን፤ ከማኡ ንመንእስያት መጻወቲ ዝኸውን ንቮሊቦልን ባስከትን ዝኸውን ቦታ
ተዓዚቦም፡ ነዚ ቦታ ብኸምዚ አገባብ ክመሓየሽ ንዘድሊ ወጻኢታት ምስ ገብርቲ ሠናይ
ኮይኖም ዝመወሉ ኑንስዮ እውን አመስጊኖም፡ ንተጠቀምቲ ሠናይ ምጅማር
ተመንዮምሎም።

ካብዚ ማእከል መንእሰያት
ናይ ጀሪፍ ምስ ተመልሱ
ብፁዕ አቡነ ኪዳነ ምስ
ካህናት ካፑቺኒ አኼባ
ብምግባር፡
ብዛዕባ
ዝገብርዎ አገልግሎታትን
ዝገጥሞም ብደሆታትን
ንመጻኢ ዝሕሰብ መደባት
ተዛትዮም፡ ብፁዕ አቦና
ካህናት ካፑቺኒ ብስም
ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን
ንዝገብርዎ ተወፋይነትን
አገልግሎትን መጒሶም።
ጽቡቅ አጋጣሚ ኮይኑ፡
ቀዳም ዕለት 6 ሓምለ
2013 ሰዓት 9፡00 አብ ቤተ
ክርስቲያን ደብረ ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ንመልኣከ ዑቅባንሥኤ ምስ ነቢያት
ገብረሕይወት፡ ንምሕረተአብ አብርሀ ከአ ምስ ወይኒ ቃልኪዳን ኣእሲሮም።
ብድሕሪኡ ናብ ገለ ሥድራ
ቤታት ምብጻሕ ድሕሪ
ፈጺሞም ናብ መዕረፊ
ቦታኦም
ተመልሱ፡
ንጽባሒታ ሰንበት ዕለት 7
ሓምለ 2013 ሰዓት 5፡00
ናይ ንጋሆ ንከሰላ ገጾም
አምርሑ፡ ድሕሪ ናይ 8
ሰዓት ጉዕዞ ከአ ብሰላም ናብ
ከሰላ አተዉ፡ ንምእመናን
ከሰላ መሥዋዕቲ ቅዳሴ
ድሕሪ ምዕራግ፡ ምኽርን
ማዕዳን ብፍላይ ከአ ብዛዕባ
ዓመተ እምነት ክግበር ዘለዎ
መንፈሳዊ መዕበያ ሸለል
ከይብሉ ከም ኩነታቶም አብ
እምነቶም ክጸንዑ አተባብዕዎም።
ድሕሪ ቅዳሴ አብ ዝተቀረበ ዳስ ብምእታው ድሕሪ ናይ ቁርስን ምሳሕን እንግዶት፡
ብመንእሰያት ዝቀረበ መዘናግዒ መርኢ ድሕሪ ምዕዛብ ብሽማግለ ቤተክርስቲያንን
ክቡር ኣባ ገብራይን ዳግም ናይ እንቋዕ መጻእኩም ቃል ምስ ቀረበ፡ ብምኽርን ማዕዳን
ብፁዕ አቡነ ኪዳነ ተዛዚሙ። እዚ ዕላዊ ምብጻሕዚ አብ ውሽጢ 40 ዓመት ብሓደ
ኤርትራዊ ካቶሊካዊ ጳጳስ ንመጀመርያ ጊዜ ዝተገብረ እዩ፡፡

ኩሎም ምእመና ናይ ሃገርና አቡናት ብመደብ አብ ውሽጢ ዘመናት ዘይኮነ አብ
ውሽጢ ዓመታት ክንበጽሖም ሓደራ ኢሎም። ንሰሉስ ዕለት 9 ሓምለ 2013 ከአ ናብ
ቦታኦም ንከረን ተመልሱ።

ካብ ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን

