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ሓይሳን ዲባ ጃሩ
ከዲ እምነንትዲ
ካቶሊካዊራ ኤጳርቅና ከረንዱ

ዝኸበርኩም ሕዝበ እግዚኣብሔር
ካህናትን ምእመናንን
ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን

ወዓድ፣ “ኣመራ ኣማነቱኹ”ሲ ብዲሰና ንሽቃ

ርእሰ ነገር፥ መልእኽቲ መኽፈቲ “ዓመተ እምነት”

ጃር ገዲ ትኵዋ መላኢከታ ገሹኹ ሚካኤል ሻትክዲ፣ ይና ገና ብጸጋ እግዚኣብሔርን ብሓለዋ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ
መላእኽትን ኣማልድነት ድንግል ማርያምን ምስ
ማርያምር መንጐሪትነዲሲ፣
ኩልኻትኩም ይኹን።
ይናኽር ገዱዂ ርእስ ጳጳሳታዂ በነዲክቶስ 16ር እና ኣመራ ኒስ
ባሕቲ መታሉትሪልድ 2005 ግእዝድ ተርዮ ኣርባ መሽዋትሪ 2006
ግእዝ / 11 October 2012 – November 2013 ጫዕተው ሺብድ/
ኣኽራሲክ “ኣመራ ኣማነቱዂ” “ኣመራ ኣማነቱዂ” ኣኽሮ
በሸርድኖና ህንበነኲ።
እና ናዓይብሲ ግብርሊ እርግስኒል፣ ይና ኣማነትሲ ኣርእኖሉኽር፣
መ ን ደ ር ት ኖ ሉ ኽ ር ፣ ሰ ም ዕ ኖ ሉ ኽ ር ፣ ሺ ዋ ን ዲ ኣ ት ዋያ ን ዲ
ተብድነዲር ኣመራ ኣኽሮና፣ ናልክ ቚምስናታትዲ ቤተ
ጸሎታትዲትል፣ ኣምድ ባሕቲ ኣርባ መታሉቲሪትልድ ተርሰ
ሰንበርሽጓዂ ዕለት 3 ኣኽራሲክ፣ ሰዃ ኳሪዂ ደለምና ሺዋን አስተ
ኒ ሰንበርሊ ዕለት 4 መታሉትሪትል /14 October 2012 ጫዕተው
ሺብድ/ “ኣመራ ኣማነቱዂ” ቅዳሴ እስነድ “ኣመራ
ኣማነቱዂ”ተር የኲ።
እን “ሽማግለ ኣመራ ኣማነቱውድ“ እውስታዂ ይማምድ እና
ኣመራ ኣማነቱዂሱ ኒሓቅሰና ነፍዕስትኖ መንፈሱዂ ረባሕ ኣርኖሉ
እማ መንፈስድ ሒለቲትኖ ይና መንብሮት ጃር ገድድ መርሒኖ እን
ክብያዂ ጃር ካቢን ይነት፣ ጃር ገና ማርያም ድንግሊኻ
መንጐሪትርን ይነት።

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

ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16፣
እዚ ዓመት እዚ ካብ ጥቅምቲ 2005 ክሳብ ኅዳር 2006
ግእዝ / 11 October 2012 – November 2013 ዓ/ፈ/

“ዓመተ እምነት” ክኸውን ኣበሲሮምና ኣለዉ።

ነዙ ምሕጽንታኦም ኣብ ግብሪ ንምውዓል ንእምነትና
ክንፈልጥን፣ ክነሕድስን፣ክነብሮን ክንምስክሮን፣ ናይ
ጸሎትን ኣስተንትኖን መጽናዕንትን ዓመት ኮኾነልና፣
ኣብ ኩለን ቚምስናታትን ኣብያተ ጸሎታትን፣ ካብ
ሓሙስ ባሕቲ ጥቅምቲ ክሳብ ቀዳም 3 ጥቅምቲ ናይ
ሳልስቲ ናይ ምቅርራብ ጸሎት ተገይሩ ኣብ ሰንበት 4
ጥቅምቲ ብግእዝ /14 October 2012 ዓ/ፈ/ ናይ “ዓመተ
እምነት” መኽፈቲ ቅዳሴ ብምግባር “ዓመተ እምነት”
ይጅምር።
በቲ “ሽማግለ ዓመት እምነት” ዝወሃብ መደብ መሠረት
ነዚ ዓመት ብዝግባእ ተጠቂማና መንፈሳዊ ረብሓ
ክንረኽበሉ እሞ ብእምነት በርቲዕና ሕይወትና ብጸጋ
ኣምላኽ ክንመርሕ ልዑል እግዚኣብሔር ይሓግዘና።
ወላዲተ ኣምላኽ ድንግል ማርያም ከኣ ተማልደልና።

