
 

 
 

ዝኸበርኩም ሕዝበ እግዚኣብሔር  
ውሉደ ክህነትን ሰብ ውፉይ ሕይወትን ምእመናንን 
ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን 
 
“እዚኣ ዓመተ ዕልልታ ስለዝኾነት ቅድስቲ ትኹነልኩም፡. . . . በዛ ዓመት 
ዕልልታ ነነሓድሕድኩም ኣይትተዓማመጹ „ (ሌዋ 25፡8-23) 
 

ብጸጋ እግዚኣብሔርን ብሥመረት መንበረ ጴጥሮስን ኤጳርቅና ከረን ካብ 
እትምስረት መበል 25 ዓመት ኣብ ፲፩ ታሕሳስ/ልደትሪ ፳፻፲፫ 21 December 
2020 መሊኣ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን።እዚ ዓቢይ ህያብ ነቲ ካብ 1853 
ብፁዕ ኣቡነ ቢያንከሪ ዝሓለምዎ፡ ኣብ ዘመኖም ከም ኤጳርቅና እኳ እንተዘይ 
ተባህለ፡ ከረን ከም ማእከል ወፍሪ ሓዋርያነት ምድረ ሓበሻ ገበርዋ፡ 
ድሕሪኦም ዝሰዓቡ ኵሎም ጳጳሳት ማእከል ሓዋርያዊ ወፍሪ ምድረ ሓበሻ 
ገይሮም ኣቀጸልዋ።   
ኣብ ዘመነ ልኡካነ ወንጌል ካፑቺኒ፡ ማእከል ሓዋርያዊ ወፍሪ ምድረ ኤርትራ  
ኮይና ክሳብ 1911 ጸንሐት። 
እዚ ማእከል በቲ ዘመን እቲ ዝነበረ ምዕባለታት፡ ኣብ ከረን ዝነበረ ማእከል 
ሓዋርያዊ ወፍሪ ናብ ኣሥመራ ተተኽለ። ክሳብ ታሕሳስ 1995 ከረን ንኡስ 
ክፍሊ ሓዋርያዊ ጉስነት ምድረ ቦገስ ኮይና ጸንሐት።  
ብ፲፩ ታሕሳስ ፲፱፹፰ / 21 December 1995 በዓል ጥዕም ዝኽሪ ርእሰ ሊቃነ 
ጳጳሳት ዮሓንስ ጳውሎስ ዳግማይ (ሎሚ ቅዱስ) ንከረን ኣብ ደርጃ ኤጳርቅና 
ኣደየብዋ። ብምስጋና ንዝክሮም ኣሎና። 
ኣብዚ ደረጃ ንምብጻሕ ዝተገበረ ጻዕርታትን፡ ዘጋጠሙ ብድሆታትን ድሕሪ 
ምስትንታን፡ ነቶም ኵሎም ናብዚ ንምብጻሕ ዝደኸሙ ኣቦታት ካህናትን፡ 
ምእመናንን ኣቦታትን ኣደታትን ብምስጋና ደሕሪ ምዝካር፡ ኣብዘን 25 
ዓመታት ኣምላኽ ዝገበረልና ድማዕ ዘኪርና ክነመስግን ግቡእ ኢዩ።  
በዚ መሠረት ኤጳርቅና ከረን ካብ ፲፩ ታሕሳስ ፳፻፲፫-፲፪ ታሕሳስ ፳፻፲፬- 21 
December 2020 – 21 December 2021 ዓመተ ምስጋና ኢዮቤል ኢለ 
እእውጆ ኣሎኹ። ኣብዚ ዓመተ ምስጋና ኢዮቤል ነዚ ዝስዕብ ክነተግብር 
እላቦ፡ 

1. ኣብ ነፍስ ወከፍ ዕለተ ፲፩/21 ናይ ወርሒ፡  ምእንቲ እቶም ካብ 
1853-1995 ዝሓለፉ ልኡካነ ወንጌል፡ ወጻእተኛታትን ደቂ ዓድን 
ናይ ምስጋና መሥዋዕተ ቅዳሴ ክነዕርግ፡ 

2. ኣብ ነፍስ ወከፍ ቍምስናን ቤተ ጸሎትን፡ናይ ኤጳርቅና ታሪኽ 
ክንገር (ኣገባቡ ዝምልከት፡ነፍስ ወከፍ ቆመስ ምስ ቤት ምኽሩ 
ኮይኑ፡ ኣድማዒ ብዝበሎ መንገዲ ተግባራዊ ይገብሮ) 

3. ነፍስ ወከፍ ቍምስና፡ ቤተ ጸሎት፡ ታሪኽ ቍምስናኡ ወይ 
ቤተጸሎቱ ይመሃር፡  

4. ንምእመናን ንመንእሰያትን ኣገባብን ትርጉም ሥርዐተ ቅዳሴ  
ብዕምቈት ከምዝፈልጥዎ ምግባር ( መወከሲ፡ሥርዐተ ትእዛዛቲሁ 
ተጠቀሙ) 

5. ንመንእሰያት ዝኸውን ትምህርቲ፡ ብ ፫ቲኡ መካነ ሊቀካህናት 
ዝተሰናደወ መደብ ኣብ ነፍስ ወከፍ ቍምስና ተግባራዊ ይኸውን፡ 

6. ኣብ ነፍስ ወከፍ ቍምስና ፩ያ ቍርባን ንዝገብሩ መደብ ምምሃር 
ትምህርተ ክርስቶስ ምጅማር፡ 

7. መደብ ኑዛዜ መምርሒ ጥዕና ተኸቲልና ካብ ቅዳሴ ወጻኢ 
ከምዝፍጸም ምግባር፡  

ስለዅሉ ልዑል እግዚኣብሔር ዝተመሰገነ ይዅን። 

ትክይድናኽር ዲባ ጃሩ 
ከድዲ ፈለድዲ እምነንትዲ 
ካቶሊካ ኤጳርቅና ከረንዱ 
 
“ኒኒ ኣመራ ፈርሓትሪ ኣኽርነዲን ሻትኪ ኣኽርንተት. . .  እና ኣመራ ፈርሓትሪሲ 
እኺርኺርሲ ዓመጭጋ (ሌዋ 25፡8-23) 
 
ጃር ኪንዲ ወንበር ጵጥሮስር እንከሊዲሲ፡ ኤጳርቅና  ከረንድሪ ሶርርስረንትልድ 25 
ኣመራ ፲፩ ታሕሳስ/ልደትሪ ፳፻፲፫ 21 December 2020 መልኡኹ፡ ጃር 
ሓመድሳዅ ኣኽኒ። እና በሀር እውን ኒን እን 1853ትል ሓይስ ገዱዅ ኣቡነ ቢያንከሪ 
ሓለናዅ፡ ናዳለትል ኤጳርቅኒሰና ልኳ ኣከገን፡ ሐበሻ ብሪል ንሽቅርትና ነበክ 
እሲኒዅላ፡ ናደምቢ ተለየው ናውክ ፋፍድር ኒሰና ሃቢነ ኣተለለይድኑዅ። 
 
 
ካፑቺን ንሽቅርና ዳለትል ኤርትሪዅ ንሽቅርና ነበክ ኣኽሮ 1911 ኣኽራሲክ ዲዊቲ፡፡ 
 
እን ዳለት እንድድ ኣርጋ ልውታታትድ፡ከረን  ንሽቅርትና ነበክ እርጋዅ ኣሥመሪል 
ነከሱዅ፡፡ ትሕሳስ 1995 ኣኽራሲክ ከረን፡ ቦገስ ብራ ደወልወልሊ ካያ ግንዲትሮ 
ንሽቅርናር እስሩ ዲዊቲ። 
፲፩ ታሕሳስ ፲፱፹፰ / 21 December 1995 ኒሱጝ ዓለልስኒ ፋፍዳ ገሹዅ ዮሓንስ 
ጳውሎስ 2ር (ንኪ ሻትክ) ከረንሲ ኤጳርቅና ምእብል ዓረግድንዅላ። ሓምደድ 
እልብድነኵንሎም። 
እና ምእብ ኒል ገእይቶ ደኳ ቂልስጝዲ ጎፍ ሰው ኣጭጉማትዲት ኣትዋየንድኖ 
ደምቢ፡ እን ናውክ ነት ገእ ይኒል ተዓበው እክል ከዲ፡ ኣምንነንቲ እክልዲ ገንዲ 
ሓምደድ እልብድኖ ደምቢ፡ እና 25 ኣመሪል ጃር እሰዅና ፈክሲ እልብድኖ 
ሐምድኖ ዋጅብ ግን። 
ኒስ ምስምስኖ ፲፩ ታሕሳስ ፳፻፲፫-፲፪ ታሕሳስ ፳፻፲፬- 21 December 2020 – 21 
December 2021 ኣመራ ሓምዲዅ ኢዮቤልዱዅ ዮ ተንባሃኵንሉ እንኵዅን። እና 
ኣመራ ሓምዲዅል እና ተለየውሲ እሲኖ ተዓየበኵን፡ 
 

1. ኣርቢ ሺባ ዕለት ፲፩/21 ል እሲኖ፡ እን 1853-1995 ደኰው ንሽቅ ኪሠሪር 
ድሪሩሲ ፡ በሪውዲ ኮቍርዲር መታን ቅዳሴ ሓምዲዅ እሲኖ፡ 
 

2. ቍምስነዲ ቤተጸሎታትዲትል፡ ድግም ኤጳርቅኒዅ ድውስቲሮ፡ (ኒእስነስ 
ቋላዅሲ ቆመስ ኒኰድጝንትዲ ኣኾ ደምዕዳ ደርብድ ኣከሰና ሀበኵ) 
 

3. ቍምስነክ፡ ኒሰና ቤተጸሎትር ኒ ድግምሲ መሀርስን፡ 
 

4. እምነንትዲ ሻሎትዲ ኣዋይንዲ ውሪናር ዓደት ቅዳሴሩዅሲ ቆሪትድኖ 
ኣርኣናሰና ሀብና፡(ፈሀሚ፡ ሥርዐተ ትእዛዛቲሁ ነፍዕስቲ) 
 

5. ሻሎትድ ኣካዅ ምህሮ፡ ሰዃ ከዳ-ገሹውድ ደለማዅ ስታት 
ምህሮሩዅ ቍምስና ሺባ ኣከሰና ኣከኵ፡ 

6. ቍምስና ሺባ ሰልፋ ቍርባን እሰውሲ ምህሮ መድሀቡዅ መሀርድና 
ተርስና፡ 

7. ንስሓስ ቋላዅድ፡ ሓብረ ዓፍየቱዅሲ ተለይሮ፡ ቅዳሴር ወክትልድ በራ 
ኣከሰና ሀብና፡ 

ኒውክ መታን ክብ ያዅ ጃር ሓመድሳዅ ኣኽኒ። 

 ኣባ ኪዳነ 
 

በጸጋ እግዚኣብሔር ወበሥመረተ መንበረ ጴጥሮስ 

ጳጳስ ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን 

ካቶሊካዊ  ኤጳርቅና ከረን  
ብሩራዊ ኢዮቤል ተብዕል/ ኢዮቤል ወርኪዅ ኣብዓልደቲ 

CATHOLIC EPARCHY OF KEREN  

Celebrating its 25th silver jubilee   
 

፲ ታሕሳስ / ልደትሪ ፳፻፲፫ /December 19, 2020 

 

 


