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ዝኸበርኩም ሕዝበ እግዚኣብሔር
ካህናትን ምእመናንን
ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን
መልእኽቲ መኽፈቲ “ዓመተ ምሕረት”

ሓይሳን ዲባ ጃሩ
ከዲ እምነንትዲ
ካቶሊካዊራ ኤጳርቅና ከረኑ
“ኣመራ ምሕረቱዂሲ” ብዲሰና ንሽቃ

ብጸጋ እግዚኣብሔርን ብሓለዋ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ
መላእኽትን፡ ኣማልድነትቅድስት ድንግል ማርያምን ምስ
ኩልኻትኩም ይኹን።
ቅ. ዮሓ ጳው ዳግማዊ ኣብ 1980 ካልኣይቲ ዓዋዲት
መልእኽቶም “ብዙኃ ምሕረት Dives in
Misericordia, Rich in Mercy” ኢሎም
ሰምዮምዋ ነበሩ። ንሶም “ዘመናዊ ባህሊ ካብ
ሕይወትን ልቢ ሰባትን ነቲ መሠረታዊ ሓሳብ
ምሕረት ክኣሊ ዝጽዕር ኢዩ፡ ኢሎም ጸሓፉ። ንሶም
“ብዘይካ ምሕረት፡ ባህሊ ሞት ይድፍዕ፡ ሥድራ
ቤታት ይዓንዋ፡ መንግሥታት ይህወኻ፡ ሰባት ከኣ
ምስ ትርጉም ዘይብሉ ኩነት ሕይወት ይህውትቱ”፡
ብምባል ቤተ ክርስቲያን ንሰብኣውነትን ዘመናዊ ዓለምን
ናብ ምሕረት ተማዑቁቦም፡ እናበሉ ንኹሎም
ካቶሊካውያን ምሥጢረ ንስሓ ከዘውትሩ ኣተባብዑ፡
ንባዕሎም ንኽቀትሎም ንዝሀቀነ ብኣካል ብምምሓር ኣብነት
ኣርኣዩ። በዚ ከኣ ብ2000 ቅድስት ዝተባህለት፡ ንቅ,
ፎስቲና ኮዋልስካ (St. Faustina Kowalska) ንዝተገልጸ
ምሕረት ክርስቶስ ብምዝካር „ናይ መለኮታዊ ምሕረት
ሰንበት” ክበዓል ኣዘዙ።

ጃር ገዲ ትኵዋ መላኢከታ ገሹኹ ሚካኤል ሻትክዲ፣ ይና
ገና ማርያም ድንግሊ ሻትኪር መንጐሪትነዲ፡ እንተዲ
ኣኽኒ።
ሻትክ ዮሓንስ ጳውሎስ 2 ር ፡ 1980ትል ናሊጘሪ ንሽቃ
“ብዙኃ ምሕረት፡ ድጙስተጋ ምሕረቱዅ፡
Dives in Misericordia, Rich in Mercy”
ይኖ ሽጝኖላ እርግኑዅ። ናው „እና ዓዋዲ ወክቱ፡
መሓርና ኣዋይንሲ ኣዳምር ለበከዲ መንብሮዲትልድ
ያዕይሮ ወጠናዅ ግን“ ይኖ ከተብኖ እርግኑዅ። ናው
„ምሕረት እንገት፡ ክራ ዓደት ዓብለለኵ፡ ጪው
ደነነኵ፡ ድወል ሀወክሰነኵ፡ ከው ይኸ መንብሮሲ
ነፍዓጋ ጋራትሊ ዕስሰነኵ፡“ ኣማ እና ነወየውሲ
በክስታን ኣዳምዲ ብሪጃርዲት ምሕረትል ዓይብደቲሎም„
ይኑ፡ ናውክ ካቶሊክሲ ኑዛዜ ኣሲድኖ ሽጘነኵ። ናሹሺ
ኵሮሎም ወጠናዅሲ፡ መሓርነድ ኪዳ ቋላ ቋሊስኑዅ።
ንድኻ እን ለጛ ስሕ ኣመራ ደኤንዅል ሻትኪ ይስትረሪት
ፎስቲና ኮዋልስካ ሻትኪሲ (St. Faustina Kowalska)
ገልህስታዅ፡ ክርስቶስር ምሕረትሲ እልብድነድ „ሰንበር
ምሕረት መልኰቱዅድሪ“ ይስትሮ ኣብዓልስቶ
ድጙኑዅ።

ቅ. ዮሓ ጳው ዳግማዊ በዓል መለኮታዊ ምሕረት ኣብ
ዳግማይ ትንሣኤ ክበዓል ኣዊጆም ነይሮም፥ ንሶም ኣብ
ድሮ በዓለ ዳግማይ ትንሣኤ ዓረፉ፥ ነቱ ዕለት እቲ ኢሎም
ቀሪቦምዋ ዝነበሩ መልእኽቲ ግን ከምዚ ዝብል ነበረ፥
“እቲ ዝተንሥኤ ጐይታ፥ ዝምሕር፡ ዝዓርቅ፡ ንኣልባብ
ኣብ ፍቅሪ ዳግም ዝኸፈት፡ ፍቅሪ ዝልግስ፡ ኣልባብ
ዝልውጥን፡ ሰላም ዝህብን፡ ፍቅሪ እዩ፡ ዓለም ንመለኮታዊ

ሻትክ ዮሓንስ ጳውሎስ 2 ር ፡ ጃር ምሕረት ያዅ በዓል
ኣኽሮ እማ ዳግማይ ትንሣኤትል ኣብዓልስሮ ተንብህኖ
ዋኑኑ፡ ናው ዳግማይ ትንሣኤር ጃብ ፊዅኑዅ፡፡ እን ግርጋ
እዲል ስኵስኖ እርግነሪ ንሽቃኻ፡ “እን ክሪልድ ጐዅ
መሓራዅ፡ ኣረካዅ፡ ለፈክሲ በደላዅ፡ ሰላም ኣዋዅ፡
ኣደራ፡ ኣንከሊ ግን፡ ብሪጃር ጃር ምሕረትሲ
ፈሀምሮሉኽር ከለብርዶሉኽር ውሪከው ጀረቢጋዅ?

ምሕረት ክርድኦን ክቅበሎን ክንደይ ዘይደሊ? ክርስቶስ
ንእትንሳሕ ነፍሲ ናብ ቅድስና ዝልውጥ ፍቅሪ ዝህብ ኢዩ።
ጐይታ ብፍቅሪ ሓራ ብምግባር፡ ሕይወትና ክልውጥ፡
ኣብ ፍቅሪ ዝጽበ ኢዩ። ኃጢኣት፡ ፍርሒ፥ ስሰዔ፡
ሕርቃን፡ ነዓይ ይጥዓመኒ፡ ትዕቢትን ከንቱነትን፡ ባሮት
ይገብሩና፡ መለኮታዊ ምሕረት ግና፡ ሓራ ይገብረና፡
በሉ።
መንእሰያት ምሕረት ኣምላኽ ከስተማቅሩ ሀረርታኦም
ኢዩ፡ መንእሰያት ብምሕረት ኣምላኽ፡ ኣብ እምነት እንተ
ዓብዮም፡ ሓያል ካቶሊካዊ ሥድራቤትን፡ ካቶሊካዊ
ባህልን ይምስርቱ፡፡ ቅ. ዮሓ ጳው ዳግማዊ ዓወት ስብከተ
ወንጌል ኣብ ሓያልን ውዑይን ኣማኒ መንእሰይ ምዃኑ
ይፈልጡ ነበሩ።
ክርስቲያናዊ ባህሊ ኣብ ሓደጋ ከምዘሎ ኣይትስሓቱ፡
ቤተክርስቲያን ሓቀኛ ስግኣት ናይ ኃጢኣት፡ ፍርሓት፡
ከምዘለዋ ኣይትዘንግዑ፥ ርእሰ ፍትወት፡ ነቲ ኣብ ከባቢና
ዘሎ ባህሊ ሞት የማዕብሎ ኣሎ። የግዳ ናይ መንእሰያት
ኣብ ምሕረት ኣምላክ ምምላስ ወንጌል ብክርስቶስ ኣቢሉ
ከም ዝዕወት መረጋገጺ ኢዩ። እዚ ከኣ ምሕረት ልቢ
ሰባት ከምዝልውጥ ምስክር ኢዩ። ንሳቶም ኣምላኽ ኣባናን
ኣብ ዓለምን ከምዝሰርሕ ምስርክር አዮም፡ ንሳቶም
ሥድራቤታዊ ሕይወትን፡ ካቶሊካዊ ትምህርትን፡ ለጋሳት
ካህናትን፡ ሰብ ውፉይ ሕይወትን ኣብ ዓለም ለወጢ
ከምዝገብሩ ምስክር እዮም።
ንሕና እምበኣር ካብ ሓይልታት ዓለምን፡ ሥጋን፡ ሰይጣንን፡
ሓራ ምእንቲ ክንከውን ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘረ ሓሳባት
ክነስተንትኖን፡ ኣብ ሕይወትና ተግባራዊ ክንገብሮን፡ ኣብ
ሕይወትና ለውጢ ክነምጽእን፡ ቅዱ ስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ
ጳጳሳት ፍርንቸስኮስ፣ ብግእዝ ፳፰ ኅዳር ፳፻፰ ክሳብ ፲፩
ኅዳር ፳፻፱፡ ካብ 8 ታ ሕሳስ 2015 ክሳብ 20
Novem ber 2016ዓ/ፈ “ዓመ ተ ም ሕረት”ኢሎም
ኣዊጆምልና ኣለዉ።

ነዙ ምሕጽንታኦም ኣብ ግብሪ ንምውዓል፡ ምሕረት
ኣምላኽ ደለይትን፡ ነነሓድሕድና መሓርትን ምእንቲ
ክንከውን፡ ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን ዓመት ኮኾነልና በዚ
ዝስዕብ ኣገባብ ንፈጽሞ።

1.

ሰንበት ፳፮ ኅዳር ፳፻፰ / 6 December
2015፡ ኣብ ቅዳሴ ንሕዝቢ ካብ ሰሉስ ፳፰
ኅዳር ፳፻፰ / 8 December 2015፡ ምሽት
ጀሚ ሩ፡ ናይ ሳልስቲ ናይ ምቅርራብ ናይ
መቍ ጸርያን ቡራኬን፡ ምሳኡ ከኣ ናይ ር.ሊ.ጳ.

ክርስቶስ ነስሕረሪ ፊዅቲት ሸታከትሊ ለወታዅ እንከሊ
ግን። ጃር እንከሊሲ በሪ ሀበ፡ ይናመንብሮት ለወትኖ፡
እንከሊትል ጨበራዅ ኣደራ ግን። ውረድ ሓራም፡ ጓቍ፡
ህርፋን፡ ሕርቃን፡ ይድ ታሚትንለ ይነዲ፡ ብድዔዲ፡
ገንሺን ሀበነኵና። ጃር ምሕረት ደአም በሪ እሰኵና፡
ይኑዅ።
ሻትክ ዮሓንስ ጳውሎስ 2 ር ሻሎት ምሕረት ጃሩዅሲ
ኣትዋየንድድኖ፡ ናሽንሃት እርጉዅ። ሻሎት ምሕረት
ጃሩዅል ኣማነትድ ለገደነን፡ ሒለቱዅ ካቶሊካ ጪዋዲ፡
ዓደድዲት ሶረረነኵ። ሻትክ ዮሓንስ ጳውሎስ 2ር፡ ዓውተ
ኪሠሪር ብሽራቱዅ ፡ እን ኣማነት ሻዅ፡ ብራዅዲ
ሒለቱዅዲ ሻሎታ ኣኸት ኣርኡኑ እርግኑዅ።
ተለይድኖኻ፡ ዓዋዲ ክርስቲኒው ውልኢል ዋነት ሸክ
እሰጋ፡ በክስታን ሓራምዲ ጓቑዲር፡ ስክፋት ክምረት ምል
ይጋ፡ ኵሹር-እንከሊ ይናደወልወሊ ህንባዅ ክራ-ዓዋዲት
ዳበርዳዅ ኣኾ ህንበኵ። ደኣም ምሕረት ጃርዅል
ወተተርና ሻሎቱዅ፡ ኪሠሪር ብሽራት ክርስቶስሲ ሀበ
ዓውቲተት ኣመምእዲሰና ግን። ኒን ይኸ ምሕረት፡ ለባ
ከዋዅሲ ለወተት ሰምዕ ግን። ናው ጃር ይነዲ፡
ብሪጃርዲትል ከደመት ቋሊሰውዲ፡ መንብሮ ጪዊዅዲ፡
ካቶሊካ ምህሮዲ፡ እንጅቢን ከድ፡ዲ ፈለዲ፡ ብሪጃርሊ
ልውታ ነቅሰነት ሰምዓው ግን።
እማ ገድም ይን፡ ሒልትት ብሪጃሩዲ፡ ሥኺውዲ፡
ሰጣኑዲትልድ በሪ ኣኽኖር መታን፡ እና ኣወት ሀደግሰው
ጋርትሲ ኣትዋየንድንን። ይና መንብሮትል ወራትል
እርግስኖ፡ ይና መንብሮትል ልውታ ነቅስኖ፡ ይናኽር
ሻትክ ፋፍዳ ገሹዅ ፍርንቸስኮስ፣ ግእዝድ ፳፰
ኅዳር ፳፻፰ ትልድ ፲፩ ኅዳር ፳፻፱ ( 8 December
2015 - 20 November 2016 ዓ/ፈ “ኣመራ
ምሕረቱዅ” ይኖ ተምብሆኖልና ህንበነኵ።
ናዓይብሲ ወራትሊ እርግስኖኽር፡ ጃር ምሕረት
ጀረበንትዲ፡ መሓረውዲ ኣኽኖር መታንኽር፡ ኣመራ
ሺዋንዅዲ ኣተዋየንድኒዅዲ ኣኽሮና እና ተለያሰና ሀብነ
መልእድንንሉ፡፡
1. ሰንበር ፳፮ ኅዳር ፳፻፰ (6 December
2015)፡ ከውሲ ቅዳሴትል፡ ሰሊጝ ፳፰ ኅዳር
፳፻፰ / 8 December 2015፡ ኵንጝልድ
ተርሰ፡ ሰዃ ኳረድ ተለለይድኖ፥ መቍጸርየዲ
ቡራኬዲ፡ ኣመራ ምሕረቱዅድ ፍረሪ ንሽቃ
ይናኽር ፍራንቸስኮስትሪት ነበብድኑ፡ ናልክ

2.

ኣገባብ
1.

2.

ፍራንቸስኮስ መልእኽቲ ዓመተ ምሕረት
ብምንባብ ጸሎት ክግበር ንሕብር።
ኣብ ቀዳም ፪ ታሕሳስ ፳፻፰ ፡ 12
December 2015 ፡ ከኣ ኵሎም ቆመሳት
ካብ ምእመናን፥
v ካብ ደቂ ተባዕትዮ ኣቦታት፡ ሓደ
v ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኣደታት ፡ሓንቲ
v ካብ መንእሰያት ፡ብወድን ጓልን
ተሰንዮም፡ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ቅ.ሚካኤል
ከረን፡ ብምምጻእ ናይ “መዓጾ ዓመተ
ምሕረት” ምኽፋት ሥነ ሥርዓትን፡ ብደረጃ
ኤጳርቅና ኣብ ዝግበር ቅዳሴ መኽፈቲ ዓመት
ምሕረት ይሳተፉ፡ ንሰንበቱ ብተመሳሳሊ ኣገባብ
ኣብ ቊምስናኦም “መዓጾ ዓመተ ምሕረት”
ብምኽፋት፡ ዓመተ ምሕረት ኣብ ቊምስናኦም
ብዕሊ ይጅምርዎ።
ኣከፋፍታ ዓመተ ምሕረት፡
ካህን ምስ ዲያቆናቱ ለቢሱ፡መስቀል ኣምሪሑ፡
ወንጌል ሒዙ፡ ናይ ቤተክርስቲያ ዓቢይ መዓጾ፡
ብዕጹዉ፡ ኣብ ቅድሚ ቤተክርስቲያ ኣብ ዘሎ ቦታ
ይተኣኻኸቡ፡
ካህን ምስ ለባስያን ኣብ ቅድሚ ቤተክርስቲያ
ዓቢይ መዓጾ፡ ንምሥራቅ ጠሚቶም፡ ኣብ ሓደ
ሒላብ ማይ ኣዕሪቆም፡ “ይምሓረነ. . .”
ምስሀቡ፡ ብዜማ “፩ዱ ኣብ ቅዱስ . . .
ኢሎም ማይ ባሪኾም፡ ብክርስቶስ ንዝመጽኣና
ድኅነትን ምሕረትን፡ ብምዝካርን ብጥምቀት ናይ
ዝኣቶናዮ ፈጽሚ ድኅነት ናይ ምሕዳስና ንምምልካትን፡
ካህን ንሕዝቢ ዝተባረኸ ማይ ይነጽጎም።

3. ቀጺሎም ተመራሪሖም ኣብ ኣፍ ደገ ዓቢይ
መዓጾ ቤተክርስቲያን፡ ካህን ብውሽጢ
ቤተክርስቲያን፡ ዲያቆንን ሕዝብን ከኣ ኣብ ኣፍ
ደገ ኮይኖም፡ ዲያቆን “ኣርኅዉ ኆኀተ
መኳንንት. . .“ ብዜማ ይብል፡ ካህን ተቀቢሉ
“እግዚኣብሔር ኣምላከ ኃያላን. . .” ፫ተ
ጊዜ ምስበሉ፡ ካህን “ ይባእ ንጉሠ ስብሐት.
. . ይብሉ፡ ንኣኣ እናወረቡ ናብ ታቦት
ይኣትዉ።
4. ካብኡ ዲያቆናት ምስ ንፍቂ ካህን ናብ ቤተልሔም
(ሳክርስቲ) ኣትዮም፡ ንቅዳሴ ዝኸውን ወይንን፡
ኣብ መሶበ ወርቅ ከኣ ኅብስቲ ሒዞም ከምቲ

ቍምስናትዲ በተጸሎታትዲትል፡ እስቲሮ
ሓበርነኵን።
2. ሰንበር ሽጓዅ ፪ ታሕሳስ ፳፻፰ ፡ 12
December 2015፡ ናውክ ቆመሳት፥
ናቁምስኒቁርልድ፥
v እክልድ ፡ ላዅ
v ገንልድ ፡ ላሪ
v ሻሎትልድ፡ ቊረዲ ኣይኢዲ ተለይድኖ፡
ቍምስናታት ገና ኣኽረሪ ደብረ ቅ.ሚካኤል ከረዲትል
እንተርነድ፡ “መራ ኣመራ ምሕረቱዅሲ” ብድኖ
ቅዳሴት ላት እሲነ፡ ኒሰንበርሲ ላዅክ ኒቊምስኒል “መራ
ኣመራ ምሕረቱዅሲ” ብድነድ፡ ኣመራ ምሕረቱዅሲ
ኒቊምስኒል ተርሰኵ።
ኣመራ ምሕረቱዅ ብድኒ ኣዋይን ፡
1. ከዳ ኒዳቍኖትዲ ለበሶ፡ መስቀልሲ መርሕዶ፡
ኪሠርር ብሽራስኻ ሻኾ፡ መራ በሀር በክስታኑዅ
ኒእቡድድ ዋኑ በክስታን ጃብል እክክብሰነኵ፡
2. ከዳ ዲያቁኖትዲ ቤክስታን ጃብል ብርክስጝስ
መኽልቶ፡ኒጃብል እራኲል ዓቍ ስኵሶ፡
“ይምሓረነ. . . ዮሰና፡ ሕላይድ “፩ዱ ኣብ
ቅዱስ. . . ዮ ዓቍሲ ገውረኵ እማ፡ እን
ክርስቶስሲ እንተና ደኤንዲ ምሕረትዲት
እልብዲሰነዲ፡ ጥምቀትድ ቱናዅ ደኤን ቆልሲ፡
ይናሓደስነስ ቋሊሲሰዲ እሻረትድ ዲበስ እን ዓቍ
ገውርሰውድ ወርዓየኵሎም።
3. እኺርኺር መርሒነኻ፡ መራ ቤክስታኑዅድ ጃብል፡
ከዳ ኮረድ፡ ዳቍናይዲ ዲበዲኻ ከደንድ ኣኽኖ፡
ዳቍናይ “ኣርኅዉ ኆኀተ መኳንንት. . .
ሕላይድ ዮሰነክ፡ ከዳ ከለብሮ “እግዚኣብሔር
ኣምላከ ኃያላን. . .” ሰዃ ወክት ዮሰና፡ ከዳ
ከለብሮ፡ “እግዚኣብሔር ኣምላከ ኃያላን. .
.” ፫ዃ ወክት ደምቢ፡ “ ይባእ ንጉሠ ስብሐት.
. “ የሰና፡ ንርቲ ወረቡኑ ታቦትል ቱወነኵ።
4. ኒልድ ዳቊኖትዲ፡ ካበንታ ከዳዲ
ቤተልሔምሊ(ሳክርስቲትል) ቱኖ፡ ቅዳሴሲ ኣከው
ወይኒዲ፡ ሳንስዓስ መሶቦ ወርቅትል ምዅርኖ፡ እን
ዲማ ሃባናዅሰና፡ ከድንድ ይኖ፡ ቤክስታኒር መራ

ልሙድ፡ ብዓብይ መዓጾ ቤተክርስቲያን፡ ኵሉ
ዘገብራ ለጽድቅ፡. . . እናበሉ ንቅዳሴ
ይኣትዉ፡ ካባኡ ቅዳሴ ይቅጽል።
5. ቅዳሴ ምስተዛዘመ፡ እትዉ በሰላም . . .ምስ
ተባህለ፡ ከም መዕጸዊ፡ ሰላም ለኪ ኦ
ንግሥት፡ ሰላም ለኪ ኦ ኦ እመ ምሕረት፡.
. . ብዜማ ምስ ተባህለ፡ ብ
Ø “ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ፡ ነፍሰይ ልበይ
ሕይወተይ እህበኩም ኣሎኹ፡
Ø ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ፡ ብጊዜ ጻዕሪ
ሞተይ ረዲኤት ግበሩለይ።
Ø “ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ፡ ኣብዛ ቅድስቲ
ሕብረትኩም ብሰላም ከም ዝዓርፍ
ግበሩኒ። ምስ በሉ፡ ንዓመተ ምሕረት
ዝተደርሰት ጸሎት ብሓብር ምስ
ተደግመት፡ ናይ ዕለቱ ኣከፍፍታ በዓል
ይዛዘም።

ለቡ፡ ዕለተ ዕለት ድሕሪ ቅዳሴን፡ ድሕሪ
መቍጸርያን፡ ሰላም ለኪ ኦ ንግሥት፡ ሰላም ለኪ
ኦ እመ ምሕረት፡. . . “ ብዜማ ምስተባህለ፡
ንዓመተ ምሕረት ብዝተደርሰት ጸሎት ይዕጾ።
በቲ ብደረጃ ኤጳርቅና ዝቆመት ኮሚቴ፥ ዓመተ ምሕረት”
ዝወሃብ መደብ መሠረት ነዚ ዓመት ብዝግባእ ተጠቂማና
መንፈሳዊ ረብሓ ክንረኽበሉ እሞ ብእምነት በርቲዕና
ሕይወትና ብጸጋ ኣምላኽ ተመሪሑ፡ መሓርትን
ተመሓርትን ክንከውን ልዑል እግዚኣብሔር ይሓግዘና።
ወላዲተ ኣምላኽ ድንግል ማርያም ከኣ ተማልደልና።

በሀርድ ቱኖ፡ ኵሉ ዘገብራ ለጽድቅ፡. . .
ዩኑ፡ ቅዳሴት ተለለይደነኵ።
5. ቅዳሴ ተሞሞሰነክ፡ ስብዲሰነሰ፡ ሰላም ለኪ ኦ
ንግሥት፡ ሰላም ለኪ ኦ እመ ምሕረት፡. . .
ሕላይድ ይኖሰና፡
Ø “ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ፡ ይፊዅት
ይለበካዲ ይመንብሮዲት እወኵንኵም
እንኵዅን።
Ø ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ፡ ይክሪ ወክትል
አላ አኸለ፡
Ø “ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ፡ እን እንታ
ላናር ሻትኪትል ሰላምድ ፊዀሰና ሀበለ፡
ይኖሰና፡ ኣመራ ምሕረቱዅድ ደለማዅ
ሺዋንሲ፡ ናውክ ላት ድሞኖላ ደምቢ፡ ደንጎባ
ዓደቱዅ ኣከኵ።
ፈሀሚ፥ ግርጊ ሺባ ቅዳሴር ደምቢ፡ ኒሰና ኵርጚረድ
መቊጸርያ ደምቢ፡ ሰላም ለኪ ኦ ንግሥት፡ ሰላም
ለኪ ኦ እመ ምሕረት፡. . . “ ሕላይድ ይስቶሰና፡
ኣመራ ምሕረቱዅድ ደለማዅ ሺዋንሲ ድምነድ ኣበስተኵ።
ኤጳርቅና ቀሓትድ ጉሮ ህንብረሪ ኮሚተ “አመራ
ምሕረቱዅድሪ”ሲ እውስተና ሃብረሲ፡ እና ኣመራ ኒስ
እምንድክ ነፍዕስትኖሉኽር መንፈሱዅ ረባሕ ኣርኖሉኽር፡
እማ ኣማነትድ ተብኖ፡ ይና መንብሮ ጃር ገድድ
መርሕስተ፡ መሓረውዲ መሓርሰውዲ ኣኽኖ፡ ጃር ክብያዅ
ካቢን ይነት፡ ይናተደራ ማርያም ጃር ገናኻ መንጐሪትርን
ይነት።

+ ኣባ ኪዳነ
በጸጋ እግዚኣብሔር ወበሥመረተ መንበረ ጴጥሮስ
ጳጳስ ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን

