
መደብ ዓመታዊ ሱባኤ 2015   
 

“እቲ እዋን በጺሑ እዩ፥ መንግሥቲ ኣምላኽ ከኣ ቐሪባ እያ እሞ ተነሥሑ፥ 
ብወንጌል’ውን እመኑ” (ማርቆስ 1፡14-15) 

 

ኃሙስ 29ን ዓርቢ 30ን ጥቅምቲ (October) 2015 
 

 6:30 ምሸት - መኽፈቲ ጸሎት፣ ጸሎተ ሠርክ፣ መዛሙር፣ ጸሎት ብኅብረት፣ ምስጋና   
 7፡30 ምሸት - መባእታ (፩ይ) ትምህርቲ - (ኃሙስ) “ዓመተ-ምሕረት”/ (ዓርቢ) “ተነስሑ”  
 8፡15 ምሸት - ብመዘምራን ዚምራሕ ምስጋና፣ ጸሎት፣ መዛሙር  
 8፡45 ምሸት - ፪ይ ትምህርቲ - (ኃሙስ)“እቲ እዋን በጺሑ እዩ፤ መንግሥቲ ኣምላኽ’ውን ቐሪባ እያ”/  

(ዓርቢ) “ብወንጌል እመኑ”   
 9፡30 ምሸት - ምስጋና፣ ጸሎት ብኅብረት፣ ምስክርነት፣ ኣገልግሎት፣ ምጽዋት  
10፡15 – 10፡30 ምሸት - መዕጸዊ ጸሎትን ምፍናውን  
 

ቀዳም 31 ጥቅምቲ (October) 2015  
 

10:15 ንግሆ - መኽፈቲ ጸሎት፣ መዛሙር፣ ጸሎተ ነግህ፣ ጸሎት ብኅብረት፣ ምስጋና  
11፡00 ንግሆ - ውዕዉዕ ናይ ጸሎትን ውዳሴን ጊዜ  
11፡15 ንግሆ - ቀዳማይ ትምህርቲ -  “እንተ ዘይተነሲሕኩም ንስኻትኩም’ውን ክትጠፍኡ ኢኹም” 
12፡00 ቐትሪ - ጊዜ ምስክርነት  
12፡30 ንግሆ - “The necessity of confession of sins and true conversion” (Children’s Session)  

  (By Fr. Richard Nesbitt) 
 1፡30 ድኅሪ ቐትሪ - ዕረፍትን ምሣሕን  
 2፡30 ድኅሪ ቐትሪ - መዛሙር፣ ጸሎተ ሠርክ (መዝሙራት ዘዳዊት) 
 3፡00 ድኅሪ ቐትሪ - ኣምልኾን ስግደትን ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቍርባን  
 4፡00 ድኅሪ ቐትሪ - ፪ይ ትምህርቲ - “ምልኣት ዘለዎ ንስሓ” እተን ኃሙሽተ ኣድለይቲ ነገራት  
 4፡30 ድኅሪ ቐትሪ - ጸሎት ፈውስን መንፈሳዊ ምንቕቓሕን 
 5፡00 ድኅሪ ቐትሪ - ምስክርነት፣ ምስጋና፣ ምጽዋት  
 5፡35 ድኅሪ ቐትሪ - መዕጸዊ ጸሎትን ምፍናውን 
 6፡00 ድኅሪ ቐትሪ - ቤተ ክርስቲያን ምጽራይ  
 

ሰንበት 1 ኅዳር (November) 2015    
 

12:45 ድኅሪ ቐትሪ - መኽፈቲ ጸሎትን ጸሎት መቝጸርያን 
 1፡20 ድኅሪ ቐትሪ - መዛሙር ምስጋና 
 1፡30 ድኅሪ ቐትሪ - ፩ይ ትምህርቲ - ተግባራውን ጭቡጥን ምኽርታት ንፈርያም ንስሓን ንለውጢ ሕይወትን 
 2፡15 ድኅሪ ቐትሪ - መሰጋገሪ መዛሙር  
 2፡30 ድኅሪ ቐትሪ - ** “ተንሢአ ደኣ ናብ ኣቦይ ክኸይድ ...” (ሉቃስ 15፡19) ኵሎም ተሳተፍቲ ሱባኤ ብግሎም 

ድልዱልን ተግባራዊ ኪኸውን ዚኽእልን ውሳነን ብዛዕባ ለውጢ ሕይወቶምን ኣጠቓቕማ 
ምሥጢረ ንስሓን ገይሮም ሱባኤኦም ኪዛዝሙ የድሊ።    

3፡45 ድኅሪ ቐትሪ - መሥዋዕተ ቅዳሴ  
ኣብ መወዳእታ ቅዳሴ  

 5፡45 ድኅሪ ቐትሪ - ብመዘምራን ዚምራሕ መዝሙር ምስጋናን ውዳሴን  
 6፡15 - 6፡30 ድኅሪ ቐትሪ - ለበዋን፣ ምስጋናን፣ መዕጸዊ ጸሎትን፣ ምፍናውን  
 


