
                     
 
 
                                                     
 
 

 

ዓመተ ቅ.ዮሴፍ/ ኣመራ ዮሴፍ ሻትኵዅ 
 

 
ዝኸበርኩም   
ሕዝበ እግዚኣብሔርን፡ ውሉደ ክህነትን 
ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን፡ 
 
ክርስቶሳዊ ሰላምታይ  እናቅረብኩ፡ ኣብ ዕለታዊ 
ሕይወትኩምን  ኣብ ሓዋርያዊ ኣገልግሎትኩምን 
ኣሳልጦ እምነየልኩም። 
 
ብጸጋ እግዚኣብሔር ቅዱስ ኣቦና ብፁዕ ርእሰ ሊቃነ 
ጳጳሳት ኣባ ፍራንቸስኮስ፡ ነቲ ብ1870 ብፁዕ ር.ሊ.ጳ. 
ፕዮስ 9ይ ንቅዱስ ዮሴፍ ናይ “ዓለም ለኻዊት ቤተ 
ክርስትያን ጠበቃ” ዝሰመይዎ መበል 150 ዝኽሪ 
ብምግባር፡ነዚ ዓመት እዚ ዓመተ ቅዱስ ዮሴፍ 
ኢሎም ንመላእ ሕዝበ እግዚኣብሔር ኣዊጆምልና 
ኣለው፡፡ኣቦና ር.ሊ.ጳ. ፍራንቸስኮ ነዚ ዓመት 
ዝኣወጁሉ ምኽንያት “ምእመናን፣ ኣብነቱ 
ተኸቲሎም፣ ሕይወቶም ከጽንዑን፡ እምነቶም ኣብ 
መዓልታዊ ሕይወት ከደልድሉን ፡ ኣብ ድላይ 
ኣምላኽ ከስምሩን ኢዩ”።    
  ዝተኣወጀልና ዓመት ቅዱስ ዮሴፍ፡ ብዓቢይ 
መንፈሳውነት ክነሕልፎ እሞ፡ ነዚ ብኹሉ መልክዓቱ 
ኣኽፊኡ ዘሎ ዓለምና፡ ዓድናን ከባቢናን፡ኣብ ትሕቲ 
ሓለዋ ዮሴፍን ማርያምን ክንምዕቈብ፣ ካብኦም 
ብቅድስና ምዕባይ ክንመሃር፣ ከም ውሉድ 
እግዚኣብሔር ምእንቲ ክንዓቢ ኢዩ። 
 
እቲ ሓበረታ ደንጕዩ እኳ እንተበጽሓና፡ ዘሎ 
ስለዝበዝሕ፡  ኣብ ኤጳርቅና ከረን ካብ ሰንበት 
ዘስምዖን ፯ ጥሪ ፳፻፲፫/ 14 February 2021 ጀሚርና 
ክሳብ ንዓመታ ፳፮ ጥሪ ፳፻፲፬/ 03 February 2022 
ዓመተ ቅዱስ ዮሴፍ ኢልና ንእውጆ ኣሎና።   
 

 
ሓይሳን ዲባ ጃሩ 
ከዲ ፈለዲ  
ካቶሊካ ኤጳርቅና ከረንዱ 
 
ክርስቶስር ሰላምሲ ስኵሱልኩም፡ እንታ መንብሮ 
ግርጊዅዲ፡ ንሽቅርናርዲትል ሰርገል 
ተመነተኵንኵም። 
 
ጃር ገድድ፡ ሓይስ ይናእኽር ፋፍዳ ገሹዅ 
ፍራንቸስኮስ፡ እን 1870 ሓይስ ፋፍዳ ገሹ ሰጘው 
ፕዮር 9ር ዮሴፍ ሻትክሲ “በክስታኒር ሽንክራ” ይኖ 
ሽጝናዅሲ፡ ኒ 150 ኣመራስ እልብድነድ፡ እና ኣመራ 
ኒስ “ኣመራ ዮሴፍ ሻትክዅ”  ይኖ ዲባ ጃሩውድ 
ተንብህኖ ህንበነኵ። ይናእኽር ፋፍዳ ገሹ 
ፍራንቸስኮስ እና ኣመራ ኒስ ናው ተንብህናዅ 
ምስምሳ፡ “ ኣኻ ኣምነንተክ ኒ ፈለኻስ ተለዮ፡ ኒ ግርጋ 
መንብሮትል  ኒ መድሀብሲ ተብድሮኽር፡ ጃር ኪንሊ 
ለሓምሮኽር” ይኖ ግን። 
 
ተንብህሶ ህንባዅ ኣመራ ዮሴፍ ሻትክዅ፡ ገሪ 
መንፈስ ወራትድ ደኵስኖሉ እማ፡ እና ኒትክድ ጂቦ 
ህንባዅ ሞዳይዲ ይና ብረዲ ይና ደወልወልዲት፡ 
ዮሴፍዲ ማርያምዲትል ዓይብድኖሉ፡ ናልድ 
ሸታከትድ ለገድነስ ክንቲኖ፡ ጃር እቍርሰና ለገድኖር 
መታን ግን። 
 
እና ሓብረ ኒን ደንጐርሶ ልኳ ገእየንና፡ ህንባዅ 
በጀኻዅ ኣኸውድ፡ ይና ኤጳርቅኒል ፯ ጥሪ ፳፻፲፫ 
ትል ፳፮ ጥሪ ፳፻፲፬   (14 February 2021  - 03 
February 2022) ኣኽራሲክ ኣመራ ዮሴፍ ሻትክዅ 
ይኖ ተንብህነኵንሉ እንኵንዅን። 
 
 

፳፰ ጥሪ ፳፻፲፫ 
February 5, 2021 

 

 






