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ዕድም፡                               ዕድሜ 

† ኣባ ኪዳነ 

           + +  
በጸጋ እግዚኣብሔር ወበሥምረተ መንበረ ጴጥሮስ 

ጳጳስ ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን 

ሓይሳን______________________________ 

ወዓድ፡ መእኰት ሓዲስ ብሊና  ጋብድ ኅተምሳዅሲ ገውራ ግርጋ፡
ክርስቶስር ሰላምሲ ጃቢሱ፡ እንታ ግርጋ መንብሮትል ሰርገልዲ ሰላምዲ 
ተምነተኵንኵም።

ጃር ገድዲ፡ ሓሎ  ኤጳርቅና ከረኑዅዲ፡  ዲባ ክቱብ ሻትክ ኤርትሪዅድ 
ካብስትጝነዲሲ፡ መእኰት ሓዲስ  ብሊን  ጋብድ፡ ኅተምሶ እንቶና 
ህንበኵ፡፡

እና ኪሠሪር ብሽራትሲ፡ ብሊን  ጋበውድ በሸርድኖሎምር፡ ገውርኖኽር፡
ዕለት፡ ሰንበር ሽጓዅ ፭ መስከረም ፳፻፲ / 15  September 2018
ኣካን፡ ካቶሊካ ኤጳርቅና ከረን፡

ስታት፡
1. 8፡30 – 9፡30 ቅ.ሚካኤል ደንአብል  መከበት መእኰት ሓዲስ  
ብሊን  ጋብድ እስቲሮ ግን።

2. 10፡00 – 12፡00  ኤጳርቅና ኣደራሽል ሲረዅ ይማምሊ 
ሕበርሲትኖ  ሕሽምድ ሽጝነኵንኵም።

ዝኸበርኩም ክን___________________________

ርእሰ ነገር፡ብዛዕባ ሓዲስ ኪዳን ብቋንቋ ብሊን ንዝተኅትመ ንምምራቅ

ክርስቶሳዊ ሰላምታይ ብምቅዳም፡ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮዅም ኣሳልጦን 
ሰላምን እምነየልኩም።
በጸጋ እግዚኣብሔርን፡ ብኅልዮት  ኤጳርቅና ከረንን፡ ምትሕብባር ማኅበር 
ቅ.መጽሓፍ ኤርትራን፡ ሓዲስ ኪዳን ብቋንቋ ብሊን  ተኃቲሙ  መጺኡና 
ኣሎ። 
ነዚ ሠናይ ዜና፡ ንቋንቋ ብሊን  ዝዛረቡ ንኸነበስሮምን፡ ንኽንምርቆን፡

ዕለት፡ ቀዳም ፭ መስከረም ፳፻፲ / 15  September 2018  
ቦታ፡ ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን፡ 
መደብ፡

1. 8፡30 – 9፡30 ኣብ ቅርዓት ቅ.ሚካኤል መደብ ተቅባል ሓዲስ 
ኪዳን ብቋንቋ ብሊን  ክካየድ ኢዩ።

2. 10፡00 – 12፡00 ኣብ ኣደራሽ ኤጳርቅና ዝግበር ፍሉይ መደብ፡ 
ክትሳተፉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።

ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን
Catholic Eparchy of Keren – Eritrea 

P.O. Box 460     
Tel. +291- 1 – 401 907; Fax. +291 - 1 - 401 604  

፳፰  ነሓሰ ፳፻፲ /  September 3, 2018 



     ይማም ገውራ መእኰት ሓዲሲዅ ብሊና ጋብድ፡             መደብ ምርቃ ሓዲስ ኅታም ሓዲስ ኪዳን ብቋንቋ ብሊን 

ብሊን ትግርኛ

ሰ ል ፋ      ይ ማ ም ቀ ዳ ማ ይ         መ  ደ  ብ
ሁመት መብርሂ እሳዅሉ ሰዓት መግለጺ ዘተግብሮ

8:30
ዲባ ኣድባራታ በኽር ቅ.ሚካኤል ቃዕረትል 
እክብሰነኵ፡ 

የመመው
8:30

1) ምእመናን ኣብ ቅርዓት ርእሰ ኣድባራት ደብረ 
ቅ.ሚካኤል ከረን ይእከቡ፡

ሠራዕቲ መደብ

9:00
መእኰት ሓዲስሲ ሸኾ ህንበው እንተረነኵ ኮሚቴ 

ተርጀመው
9:00

2) ሓዲስ ኅትም ሓዲስ ኪዳን ዝሓዙ ኮሚቴ ትርጉም 
ይመጽኡ

ኮሚቴ ትርጉም

9:00-9፡20

ለበሶ ህንበው ከድዲ ዛቍናትዲ፡ ሓለየው 
ያሬዳውያንዲ ሻሎትዲ ህንበናዅል፡ሓዲስ 
መእኰትሲ ከድድ ላምስኖ፡ በክስታንሊ ትወነኵ

ዓደትሲ እሰው  
ከድ +ኮሚተዲ 9:00-9፡20

3) ለባስያን ካህናትን ዲያቆናትን፡ ያሬዳውያንን 
መንእሰያት መዘምራንን ኣብ ዘለዎ ምስ በጽሑ፡ 
ነቲ ሓዲስ ኅታም ነቶም ለቢሶም ዘለዉ ካህናት 
የረክብዎም፡

ለባስያን 
ካህናትን ኮሚቴ 
ትርጉምን

9፡20-9፡30

• ናውክ ከው መስቀል መርሖሎም  
በክስታንሊ ትወነኵ፡

• ሺዋን ልባኒዅ ደምቢ፡ ሺዋን መእኰቱዅ 
ድምስተኵ፡

o ዲያ. “ተንሥኡ ለጸሎት” 
o ከዳ “ሰላም  ለኵልክሙ“ ዮሰና፡ሺዋን 
ኪሠሪር ብሽራቱዅሲ፡ ሰዃ ጋብድ 
(ብሊን፡ ትግርኛ፡ ትግረ) ነበብሰኵ፡

ዓደትሲ እሰው 
ከድ

9፡20-9፡30

• ኵሉ ሕዝቢ መስቀል መሪሑዎም ናብ ቤተ 
ክርስቲያን ይኣትዉ፡

o ጸሎተ ዕጣን፡ ብድሕሪኡ ጸሎተ ኪዳን ይበጽሕ፡
o ዲያቆን “ተንሥኡ ለጸሎት ምስ በለ
o ካህን “ሰላም  ለኵልክሙ“ ኢሉ፡ ጸሎተ ወንጌል 
ይብጽሕ፡ወንጌል ብሰልስቲኡ ቋንቋታት 
(ብሊን፡ ትግርኛ፡ ትግረ) ይንበብ፡

ለባስያን

9:30-10:00

በክስታን ቃዕረትል ዲበድ፡

1. ክቱብ ሻትክሲ ቋላዅድ መብርሂ ፡ 
2. ቅስቃስዲ ሓምደዲ እስተኵ፡

1. ዲባ ክቱብ 
ሽቱኵዅ

2. ኤጳርቅና
9:30-10:00

4) ኣብ ቅርዓት ቤተክርስቲያን ብምውጻእ፡ 
a. ንሕዝቢ ብዛዕባ፡
b. 1.  ቅ.መጽሓፍ መግለጽን
c. 2. ጐስጓስን ምስጋና  ይግበር፡

1.ማኅ. ቅ. 
መጽሓፍ

2. ኤጳርቅና

10:30 ኤጵርቅና ዳስል ኣሰራር 10:30 ንቅሎ ናብ ኣደራሽ ኤጳርቅና

ሊጘር          ይማም ካ  ል ኣ ይ         መ  ደ  ብ
11፡00 ብዲሰና ስታት ኣባ  ቃለኣብ 11፡00 መኸፍቲ መደብ ብኣባ ቃለኣብ



11፡10 ቆል ፋፍዲዅ +ኣባ ኪዳነ 11፡10 ቃል ጳጳስ ካቶሊካዊ ኤጵርቅና ከረን +ኣባ ኪዳነ

11፡15 ሓላይ ሓለየንቲ 11፡15 መዝሙር ተዋሳእቲ

11፡30 ክቱብ ሻትኵዅ  ውሪንናርዲ፡ድግም 
ገለበድኒዅዲ

ዲባ ክቱብ 
ሻቱኵዅ

11፡30 መደረ “ኣድላይነት ቅ.መጽሕፍን ታሪኽ ትርጕም 
ቅ.መጽሓፍን

ብማኅ. 
ቅ.መጽሓፍ

11፡40 ድግም ክድመት ሓዲስ መእኰቱዅ ብሊንድ ኣባ ፍረዝጊ 11፡40 ሓጺር ጸብጻብ ትርጉም ሓዲስ ኪዳን ብቋንቋን ብሊን ኣባ ፍረዝጊ

11፡50 ቍርጣ ሓለየንቲ 11፡50 ድራማ ተዋሳእቲ

12፡00 ከሸራ የመመንቲ 12፡00 ህያባት ኣዳለውቲ መደብ

12፡25 ይማም ድጙኒዅ ኮሚተ 12፡25 መዛዘሚ ኮሚቴ ትርጉም 

12፡30 ምድ 12፡30 ምሳሕ


