መድኃኔ ዓለም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሥርዓት ግዕዝ፥ ለንደን
መበል ዓሠርተው ኃሙሽተ ዓመታዊ ሱባኤ (Live & Virtual Conference)
27 - 30 ጥቅምቲ 2022 ዓ. ም. ፈ.

“እንሃ ኣዴኻ”
(ዮሓንስ 19: 27)

ኃሙስ 27 ጥቅምቲ 2022 ዓ. ም.
ኣለይቲ መደብን መራሕቲ ጸሎትን - ወ/ሮ መድኅን ገብረልዑል + ወ/ሮ ፌሩዝ ሠመረ

ጊዜ (ሰዓት)
5:00 ምሸት
5:15 - 5:45 ምሸት
5:45 - 6:15 ምሸት
6:15 - 7:00 ምሸት
7:00 - 7:40 ምሸት
7:40 - 8:00 ምሸት
8:00 - 8:45 ምሸት
8:50 - 9:00 ምሸት
9:00 - 9:40 ምሸት
9:40 - 9:50 ምሸት
9:50 - 10:15 ምሸት
10:15 - 10:30 ምሸት

www.catholicgheez.org

መደብ/ኣስተምህሮ
መኽፈቲ ጸሎት
መቑጸርያ + መዝሙር
ጸሎተ ሠርክ
ሓጺር ጸሎት + መዝሙር
1ይ ትምህርቲ - መእተዊ + ማርያም ኣደ ኢየሱስሲ መን እያ፧
ጸሎት + መዝሙር (ብኅብረት)
ስግደት ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን
ጸሎት + መዝሙር
2ይ ትምህርቲ - ማርያም ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ
መሰጋገሪ መዝሙር
ምስክርነት
መዛዘሚ ጸሎትን ቡራኬን መዝሙርን + ምጽዋትን

መምህር/መራሒ
ኣባ ኤፍሬም ዓንዶም
ብማኅበራት + መዘምራን

ኣባ ኤፍሬም ዓንዶም
ኣባ መሓሪ ሃብታይ
ኣባ ተወልደ መብራህቱ

ዓርቢ 28 ጥቅምቲ 2022 ዓ. ም.
ኣለይቲ መደብን መራሕቲ ጸሎትን - ኣቶ ኤልያስ መሓሪ + ወ/ሮ ጸጋ ዑቕባገብርኤል

ጊዜ (ሰዓት)
5:00 ምሸት
5:15 - 5:45 ምሸት
5:45 - 6:15 ምሸት
6:15 - 7:00 ምሸት
7:00 - 7:40 ምሸት
7:40 - 8:00 ምሸት
8:00 - 8:45 ምሸት
8:50 - 9:00 ምሸት
9:00 - 9:40 ምሸት
9:40 - 9:50 ምሸት
9:50 - 10:15 ምሸት
10:15 - 10:30 ምሸት

መደብ/ኣስተምህሮ
መኽፈቲ ጸሎት
መቑጸርያ + መዝሙር
ጸሎተ ሠርክ
ሓጺር ጸሎት + መዝሙር
1ይ ትምህርቲ - ማርያም ኣብ ሥርዓተ ኣምልኾና
ጸሎት + መዝሙር (ብኅብረት)
ስግደት ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን
ጸሎት + መዝሙር
2ይ ትምህርቲ - ማርያም ምስ ኣባላት ቅድስት ሥላሴ (ኣብ፥ ወልድ፥ መንፈስ
ቅዱስ) ዘለዋ ኅብረት
መሰጋገሪ መዝሙር
ምስክርነት
መዛዘሚ ጸሎትን ቡራኬን መዝሙርን + ምጽዋትን

መምህር/መራሒ
ኣባ መሓሪ ሃብታይ
ብማኅበራት + መዘምራን

ኣባ ዮናስ ዮሓንስ

ኣባ ተስፉ ቀላቲ

ቀዳም 29 ጥቅምቲ 2022 ዓ.ም.
ኣለይቲ መደብን መራሕቲ ጸሎትን - ኣቶ ፀሓየ ወልዱ + ወ/ት ላይዳ ኡምቤርቶ

ጊዜ (ሰዓት)

መደብ/ኣስተምህሮ

11፡00 - 11፡15 ንግሆ
11፡15 - 11፡45 ንግሆ
11፡45 - 12፡00 ቅድሚ ቐትሪ
12፡00 - 12፡40 ቐትሪ
12፡40 - 1፡00 ድኅሪ ቐትሪ
1፡00 - 1፡55 ድኅሪ ቐትሪ
2፡00 - 2፡20 ድኅሪ ቐትሪ
2፡20 - 3፡00 ድኅሪ ቐትሪ

መኽፈቲ ጸሎት
ጸሎት ዘነግህ
መዛሙር
1ይ ትምህርቲ - ካብ ማርያም እንመሃሮ ነገራት
መዛሙር ምስጋና + ጸሎት
ዕርፍቲ + ምሳሕ
ጸሎትን መዝሙርን
2ይ ትምህርቲ - ኣደነት ማርያም (ኣደ ኢየሱስ፥ ኣደ ቤተ ክርስቲያን፥ ኣደ
ነፍስ ወከፍና)
መዛሙርን ጸሎትን
ስግደት ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን + ጸሎት ምእንቲ ፈውሲ
ጸሎት ብኅብረት + መዝሙር
ምስክርነት + ምጽዋት ይዘውር
መዕጸዊ ጸሎትን ናይ መወዳእታ ቡራኬን
ቅዳሴ ብእንግሊዝኛ

3፡00 - 3፡15 ድኅሪ ቐትሪ
3፡15 - 4፡25 ድኅሪ ቐትሪ
4:25 - 5፡00 ድኅሪ ቐትሪ
5፡00 - 5፡35 ድኅሪ ቐትሪ
5፡35 - 5፡50 ድኅሪ ቐትሪ
6:00 - 7:15 ድኅሪ ቐትሪ

መምህር/መራሒ
ኣባ ሰሎሞን ተስፋሚካኤል
ብመዘምራን ለንደን
ኣባ ገበረኢየሱስ ገብረዝጊ
ብመዘምራን ለንደን

ኣባ መሓሪ ሃብታይ
ብመዘምራን ዚምራሕ
ብመዘምራን ለንደን

ሰንበት 30 ጥቅምቲ 2022 ዓ.ም.
ኣለይቲ መደብን መራሕቲ ጸሎትን - ኣቶ ይትባረክ ሃብታይ + ወ/ሮ ለምለም ሣልሕ

ጊዜ (ሰዓት)
12፡30 - 12፡40 ድኅሪ ቐትሪ
12፡40 - 1፡10 ድኅሪ ቐትሪ
1፡10 - 1፡30 ድኅሪ ቐትሪ
1፡30 - 2፡10 ድኅሪ ቐትሪ
2፡10 - 2፡30 ድኅሪ ቐትሪ
2፡30 - 2፡55 ድኅሪ ቐትሪ
3፡00 - 5፡30 ድኅሪ ቐትሪ
5፡30 - 5፡50 ድኅሪ ቐትሪ
5፡50 - 6፡00 ድኅሪ ቐትሪ
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መደብ/ኣስተምህሮ
መኽፈቲ ጸሎት
መቑጸርያ
ጸሎት
1ይ ትምህርቲ - ተራ ማርያም ኣብ መንፈሳዊ ቃልስና
ምስጋናን ጸሎትን
2ይ ትምህርቲ - ንማርያም ናብ ቤቱ ወሰዳ
መሥዋዕተ ቅዳሴ (ቀዳሳይ ኣባ ሰሎሞን ተስፋሚካኤል)
መዝሙር ምስጋና
መዛዘሚ ጸሎትን ምፍናውን

መምህር/መራሒ
ኣባ ኤፍሬም ዓንዶም
ብማኅበራት
ኣባ ኤፍሬም ዓንዶም
ብመዘምራን ዚምራሕ
ኣባ ሰሎሞን ተስፋሚካኤል
ኣባ መሓሪ ሃብታይ (ስብከት)
ብመዘምራን ለንደን

