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ፍሉይ ሥርየተ ሓጢኣት ንምርካብ

ከረን ፡ ሰነ 2009



ፍሉይ ሥርየተ ኃጢኣት ኣብ ዓመተ ካህናት

ዝኽሪ መበል 150 ዓመት ናይ ቅዱስ ዮሓንስ ዘማርያም ቪያነይ፡ በዓል ኵር ዘኣርስ (ፈርንሳ)

ከም ጓሳ ነፍሳት ሕዝበ እግዚኣብሔር ጸብለል ዝበለ ኣብነት ምኽንያት ብምግባር፡ ካብ 19 ሰነ

2009 ንዝጅምር ዓመተ ካህናት፡ ቅድስት መንበር ነዚ ፍሉይ ሥርየት ኃጢኣት ሂባ ኣላ።

እዚ ቅዱስ እዚ ጊዜ ብናይ ላቲናውያን ክብረ በዓል ቅዱስ ልቢ ኢየሱስ፡ ዕለተ ቅድስና ካህነት

ዝዝከረሉ ብር.ሊ.ጳ. በነዲክቶስ መበል 16 ኣብ 19 ሰነ 2009 ዝዓርግ መሥዋዕተ ቅዳሴ

ይጅምር።

ኣብዚ ዓመት እዚ ኵሎም ካህናት ብቀጻሊ፡ ተኣማንነቶም ኣብ ክርስቶስ ብተመስጦኣዊ

ኣስተንትኖን፡ ሱባኤታትን ብኻልእ ኣገባባትን ክሕይሉ ይጽውዑ።

ኣብዚ ዓመት እዚ ካህናት ንርእሳቶም ብጸሎትን ብናይ ምሕረት ሥረሓትን፡ ካብ ንዘለዓለም

ሊቀ ካህናት ዝኾነ ክርስቶስ እምነትን ተስፋን ፍቅርን ካልእ መንፈሳዊ ኃይልታትን ንምርካብ

ዝጸምደሉን፡ ብሕይወቶምን ብደጋዊ ሥነ ምግባራቶምን ብዘይ ነቀፋ ንመንፈሳዊ ረብሓ

ሕዝቦም ዝውፈዩሉ እዩ።

ነቲ ክብጻሕ ዝድለ ዘሎ ዕላማ ብዝተኻእለ ምእንቲ ኪብጻሕ፡ ብናይ ቅድስቲ መንበር ኣዋጅ

ዝወሃብ ዘሎ ሥርየት ኃጢኣት፡

ሀ. ምሉእ ሥርየት ኃጢኣት ንምርካብ

1. ንካህናት

 ብሓቂ ተነሳሒ ዝኾነ ካህን፡ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ፡ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ

ቍርባን ኮይኑ ዳዊት ዝደግም፡

 ብቅሩብን ሕያዋይን ልብን ምሥጢራት ዝዕድሉን፡ ብፍላይ ከኣ

ንምሥጢረ ኑዛዜ ድሉዋት ዝኾኑ፡

 ንርእሳቶም ምስ ዝናዘዙን ካብ መኣዲ ጐይታና ዝቅበሉን፡ ምእንቲ ሓሳባት

ር.ሊ.ጳጳስት ዝጽልዩን፡ ምሉእ ሥርየተ ኃጢኣት ይረኽቡ።

 ነዚ ብተመሳሳሊ ምእንቲ ዝሞቱ ኣሕዋቶም ካህናት ምስ ዝገብርዎ፡

ነኣታቶም ምሉእ ሥርየተ ኃጢኣት ከምዝረኽቡ ይገብሩ።

2. ንምእመናን፡

ነቶም ብሓቂ ተነሳሕቲ ዝኾኑ ምእመና፡ ዓመተ ካህናት ተጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ፡

ኣብ መጀመርያ ሓሙስ ናይ ነፍስ ወከፍ ወርሒ፡

 ኣብ ቍምስና ወይ ኣብ ቤተ ጸሎት ብመንፈሳውነት ቅዳሴ ዝሰምዑን፡ ናብ

ሊቀ ካህናት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ካህናት ጸሎት ዘዕርጉን፡

ምእንቲ ክቅድሶም ካልእ ዝኾነ ናይ ምሕረት ሥራሕ ዝገብሩን፡ ዝናዘዙን፡



ምእንቲ ሓሳባት ር.ሊ.ጳጳሳት ዝጽልዩን፡ ምሉእ ሥርየተ ኃጢኣት

ይረኽቡ።

ለ. ብዕድመ ንዝሸምገሉን፡ ብሕማምን ብኻልእ ብቁዕ

ምኽንያታትን ድኹማት ንዝኾኑን፡

 ካብ ኃጢኣት ነጻ ዝኾኑን፡ ኣብ ቤቶም ኮይኖም ኣብተን ዝተወሰና

መዓልታት፡

i. ጸሎት ምእንቲ ቅድሳና ካህናት ዘዕርጉ

ii. ሕማሞምን ክበድ ሕይወቶምን ብንግሥተ ሓዋርያት ዝኾነት

ማርያም ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዘወፍዩ ምስ ዝኾኑ፡ ምሉእ

ሥርየተ ኃጢኣት ይረኽቡ።

ሕ. ከፊላዊ ሥርየተ ኃጢኣት ንምርካብ

 ንኹሎም ነቶም ኣብ ዝኾነ ጊዜ ንኽብሪ ቅ. ልበ ኢየሱስ፡ ንካህናት ኣብ

ንጽሕናን ቅድስና ሕይወትን ምእንቲ ኪሕዞም፡ 5ተ ኣቡነ ዘበሰማያት፡ 5ተ

ሰላም ነዓኺ ኦ ማርያምን፡ ጸሎተ ሃይማኖትን ንዝደግሙ ከፊላዊ ሥርየተ

ኃጢኣት ይረኽቡ።

+ ኣባ ኪዳነ የዕብዮ

ጳጳስ ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን

ካብ L’Osservatore Romano, 42nd YEAR, Wednsday, 20 MAY 2009, p.23. ብካ.ኤ.ከ ዝተተርጐመ።


