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ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን

Catholic Eparchy of Keren

መደብ ቅዳሴ

Mass schedule

Daily 5:00 a. m.
Sunday 5:00 a. m.
Rosary 4:00 p. m.

Confessions : Before
Mass

or when requested

12:00 Noon –
Angelus

Religion classes;
daily in the
evenings.

Annual celebration

ነግዲ January 16

(ጥሪ) Kidane Mihret Parish, Hashela
‰ïª{ MISq H_E

Hashela is a village located about a couple of KM
East of the city of Keren. It is on the road from
Keren to Asmara. The city of Keren was probably
established by the late of 1700’s.
The parish church of Hashela was blessed May 25,
1880 according Geez calendar or in June 1888 in
Gregorian calendar. Before the church was
established in its current place it has changed four
places. According to church records in 1919 the
parish of Hashela had several chapels it
administered; namely the villages of Wesbensrekh,
Dighi, Mehlab, and Hagher.
The Church opened a school in Hashela which serve
until in1975, but was closed during the liberation
war reasons in it was closed by the then Ethiopian
government in 1984.
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Hashela and the surrounding areas

The parish priests who serve Hashela are Keshi Debretsion, Abba Telehaimanot, Abba Yosief Nashih, abba
Tesfamariam, Abba Berhanemeskel, Abba Zeraghabir (2 times), Abba Ghebremenfesidus, Abba
Zewelemariam, Abba Yosief Bahlibi, Abba Ghebremariam, Abba Kesete, Abba Wouldetinsae, Abba
Woulde, Abba Wouldemariam Petros, Abba Kibreab Sa’ad, Abba Tesfazghi and Abba Yosief Selemon.
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ገውራ ቤክስታን 
ሓሸለሩዱዅ

January 24, 2011

ለሰማይ አቅዲሙ ፈጠሮ
ወበምድር ተከለ ደብተራ
ቀደሳ አብ ወማኅደሮ ረሰያ

ጃር ስመስ ጃቢሶ መሀድዂ
ብሪልኻ ኒዶስስ ተከልዂ

እኽር ሸተክድዂላ-ኒመስከባሃቢዂላ

ይኑንጉሲክ ኣዳምር ናንድ ገበርሳዂ ልግ•ሲ - ጃር ልግ•ን ኣኽሮና ገውርኖ ነት ኣረስነኵን 
እማ   እምንድክ ጃር ልግ•ን ሃቢን ኒት።

- ጃር ልግ•ን = ጃር ኒል ሓደራዂ ኣካን በህለት ግን፣

1. ገፍዳ ንግሥ ግን ውረድ ጃር ኣከላዂ ይናበክል አተይሮና አዊልድ እንተራዂና 
ብስትኒን ሲሳዂ ግን:

2. ገፍዳ ጓቊሳዂ ውረድ ጃር ኣካላዅድ ኣካ አዋይንዲ መካይዲ ክመግነን: ጓቊሳዂ 
ግን

ኣዳሚንድቊር ዋንትና ጃሩዂሲ ስዳውራዂድ ፈሀምድኖር መታን ኒ ዶሰስ ናነበክል
ተከልዂ: ጃራ መስከባ ይኖ ሽጝንዅሉ።

ኣዳሚንድቊር ፍጥር ተርልድ ጃር ልግ• ከደምነንትልድ ግን: ጃርሲ ናሰና ናዲ 
መንደርትሮ ልግ•ን ከደምንኹሉ: ኒጋ• ኣዳሚንድቁር ጃርሲ ጀረበነትሉ ናዂር እሲድኖሉ 

ጀረበነት ቋሊሳዂ ግን፣ ደኣም ጃርድ ልግ•ን እስና ኣቅታኹ ኣኽገት: ነቢ ኢሳያስ
ነዋያኲ።
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ወአኮሰ ዘየኅድር ልዑል                   እን ክብያዂ ዓርከኻ አዳምር ናንድ ገበርሳ
ውስተ ግብረ እደ ሰብእ:                  ዂል ሐደርዳ፣ ውረድ እን ነቢ ሰመኻ ይኣ 
ከመዝ ይቤ ነቢይ: ሰማይኒ ካን ግን: ብራኻ ይልኲ ገምዲሰና ግን: ጃርድ 

መንበርየ ወምድርኒ መከየዳ እግርየ: አወያ ልግ•ን ግን እንት ገበርዳናኹለ:
አየኑ ቤተ ተሓንጹ ሊተ                አወያ አካንኸኒ ይፊዂሰና: ናትክ ነስ
ይቤ እግዚኣብሔር ወአይኑ መካን ውእቱ    ይናን ኣኽጋዂማ እስዂሉ፣
መካነ ምዕራፍየ: አኮኑ እደውየ
ገብራ ዘኲሎ ኢሳ 66:1-2, (ግ/ሓ 7: 48)

ዩንጉሲክ ግብራ መቅደሱዅ ደኤን ኣለላትሲ ሓባራዅ ኣኸት ኣኾ ደኣም ደኤን ግብራ 
ልጝል ጃሩዅድ ካያ ኣረርሳዅ ኣኽገት ፈሀምዳኵ፣ ጃር እና ኳነይናዅድ ግንዲታዅ 
ኣኽገት ኣርእኖ ከተብሳዅ ግን፣ እና ቋልስታዂ ኳነስ አኽጊ: ይናሹት ኒመስከብ እሲኖሉ 
ወንቀረኲና። እን ይን ገበርናዂ ኳና ኣምሳል ይናሹሩዂ ኣኽሮ ህንበኲሉ።

ሰሎሞን ጊም መቅደስ ኢየሩሳሌሙዅሲ ከደማካክ ነወዮ ሺዊዅ፣

“ደኣም እምድክማ ጃር ብሪል መንደርትራዅን? እነሓን ሰማ ሰማዋት ምዅርድኖካ 
ገረሰኒ፣ እና ኣን ከደመሪ ልጝ መቅደስሪ ኣግዳ ኣዋሃብረ ሻኽቶካ ገረስቲን? ደኣም ዎ ጃር 
ኵማኵባ ኵገንጂነር ሺዋንዲ ምህልለዲትል ለበካ ገምዲ፣ የዋ እና ኵንገንጂና ንኪ ኵጃብ 
ስኵሳዅ ይሺዋንዲ ይምህልለዲት ዋሲ። 

እና ልጝ መቅደስሪ “ እና ይሱጝ ንርትል ኣኽሮ ግን ይረሪ ኣካኒ፣ ኵዕልል ቂርዲ ገርግዲ 
መኸልቲኒን፣ ኣን ኵንጂናዲ ኵከውዲ እና ኣካን ኒል ሺውናዅ ሺዋንሲ ዋሲ..”1 ነገ 8:27

ሰሎሙን ጊም “ እምንድክማ ብሪል መንደርትራዅን” ዮ ጃርሲ ወንቀሩ ኵጝንቲ ጃሩዅ 
ፈሀሞ ግን፣ የው ንኪ ኽር ይጝ እንዳዋ ይነኵን፣ ይነዲ ሰሎሙን ጊምካ ዳለትዲዲ ደኣም 
ፍርገ በሀር ህንበኵ፣ ናውኻ ጃርሲ እርዊል ኣርኡኑሉ ሰጘኒ። ይጛ ይናደራ ኢየሱስ እንቶ 
ጃር ውራ ተከት ድወዅናዲ ፈሀምዳዅነዲ ግን እማ፣ የዋ ጃር ኣዳም ኣኾ ኒሥኸዲ 
ኒብርዲት ይና ነብረዲ ጅእዲ ኣኽሮ ግርጊሺባ  እን ኒ ስጙድ ኳነይናዅ ልጝ እና ሰደቀት 
ኒስ ስኵስኖ እማ ይናሺዋንዲ ንይና ምህልለዲት ዋሲ ይኖሉ ኒላውድ መሀርዳዅና 
ኣኸውድ፣ የዋ እና ደርብ ንድ ጃር ኒሹር ኪንድ እን ይን ገበርናዅ  ኳኒል ሓደረኵ፣፣ 

አምራን ውራ የናዅን፣  ኳና ቤክስታኑዂ ኣምሳል ሰሚዂ ግን የነኲ: በህለት ጃር 
ዋንትነስ አርእስረሪ: ከው ይኻ እና ዋንትና ጃርኹል በና ሽው ኣኽድኖ አኽድኖ 
ጨበርሳነት ቋሊሳኹ ግን እማ ጃር ልግ• ይነኩሉ።

ብሪል ዋንትኑ ስሚዂ ሐሳብኖ ገረሳዲሳዂና ግን: እና ኣካን ኒል ሸኤግኑ: እን ሙሴት 
ያኹሲ እልብድኖ ሻኽንኹን: ኒንኻ ” ሙሴ እና ኣካን እንቲ ዳድራኹ ሻትክ ግን እማ 
ኩሻፍሲ ፍዲ…” ይዅሉ። ንኪኽር እና ገውራ ኒስ እስኑ ነፈርስክ “እና ኣካን ኒን ሽትክ 
ግን ኵሻፍሲ ፍዲ”

ይኵና፣ ኒጛ ቋልስተው ይናሻፍሲ ሓረጥኖ ካያ ኣኽጊ፣ እን ተከኖና ህንበው ይናሓራምዲ 
ዓመቅዲ ጂበዲት  ከደን ባርኖ፣ ንሰሓድ እንቃርኖ እና ልጝል ኒዅል ቱኖኻ ጂጝስቲኖሉ 
በሀልት ግን፣ ኒስ እሲኖ ግን በክስታን ይን ፍናዅ፣፣ይናደረር  ቊርባን ሻትክ ኒል 
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ኣረርሰሪ ቤ/ኒትል ቱኖ ሻታከት ጋራትሲ እሲኖ ግን እና ኳና ኒን ገበርሶና ህንባዂ።- እና 
አካንኒስ ንኪሲ: ሽተክደነኲሉ እንኩንኹን ጃርድ ወሰይነኩንሉ እንኩንኹን።  
ኒል ቱኖ ሸተክደውና ጋራት: - ሓራም ባራስትና: ገድ ጥምቀቱኹ ከለብርና… ኒበሀርድ 
ኒሥኻዲ ብርዲት ከለብነድ ይኸ ሽተክነኲን:

ኒስና ኣኽነዲን:
ለዛቲ ቤት ሣረራ ኣብ አቅዲሙ እና ልግ•ኒ ንሂት ጃር እኽር ጃቢሶ ገበርኹላ
ለዛቲ ቤት ሐነጻ ወልድ እኹራኻ - ኳነይኹሉ
ለዛቲ ቤት ወፈጸማ መ/ቅዱስ መ/ሻትካ - ተመምድኹላ

ይኑ: ግብራ ቤ/ታንኹ ሥላሴር ክድመት አከት አከትስኑ: ልግ•ን ጃርሲ ገበራኹ ኒላውድ 
ጃር ግን።

እን እምንድ ግብራ/ቤ/ታን ይስታኹ: እን ኣምሳል ጃርኹድ መሃድሳዂ ኣዳም ግን። 
ሻትክ ጳው: ልግ•ን ጃሩኹክ ሻትክግን: እናልግ•ን ጃሩኻ ኣንትን ኣኽድነት 
ደለይደግደናኽርማ? ቤተመቅደስ ጃሩ እንትን ግን የኲና። 1 ቆሮ6:19

ንኪ እና ገውራ ኒስ እስኑ: ይጋ• እና በክስታን ኒን: እና ቤክስታኒጛ  ይን ኣኽት 
ኣከድስናኹሉ ግን።

እና ቤ/ታን ኒስ ንኪ ገውርንኹሉ በህለት: ሻትክ ቊርባን ገምድንኹንሉ በሀለት ግን፣ ኒጋ •
ጃርሲ ይና ነበክል ሓደርድንኹንሉ፣ ጋሻይ በሀር ኣተዮካ- ኒቱ ባርደሉ ኲጋርልክ 
ፈርስተገት ትክስነ ኣርእንኹን: እማ እና ንኪ አተይስናኹ ይና ጋሻይ አሪኹ ኣኽላ 
ኢየሱስ እንደኤንኹና ግን፣

- ሰገርኑኽር     ሰላም ይኖሉ። እና አካን ኒል እማኒሰና ኒጃብልድ ደኲኑ ፍግም 
- ኣተይኑኽር    ይኖ: ይና ለበካ ሕሳብሲ ብድኖሉ: ኣስተሀለኩ: አከገን ይናጋሻይሲ 
አረኻ እውንኒሉ በህለት ግን። ኣበድኖሉ ይናጋርልክ ፈርናኹ አኽገት ኰዶ ፈሀምኖ 
ኣስተሀላኲ:

እማ እና ኪሠሪ ኒን ፊዂታ ኪሠሪ ሃቢን ኒት፣ እና ንኪ ይን ገውርነሰና ጃርዲ ብረዲ 
ገውርኒት፣ 

ይና ግናያ ኒል ጥምቅትድ እዃርሳዅሉ፣ ይናበሀርኻ ዳበራዅሉ፣ እንጋዅ ኣራራዅሉ 
ሻዅ ቀጨራዅሉ፣ ወረባ ጣፍሕዲ ሰላመዅዲ መንግሥ ኪዳ ዳለቱዂዲሩዅ ኣኽን 
ይነት፣  ሓሸለሩ ዋዳ ንሂ ቋልድነት ዩ ይፈርሓትሲ ደሀሩ:

እና ናውክ እና በክስታን ኒን ገበርስሮ ሓሰበው ናማልዲ ነሓርዲሲ በርዕስተው  ጃር 
ገውርናት: ሲረዂድካ- ካበና ናኹ በሀርድ እና ግብራ ኒን ገበርስሮ ካበውና  ኪሠሪር 
ፈኵሲ ናትክ ዓባብድ ጃር እዳንዶ እዋነት:

ኪዳ ግርጊዅ…


