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መጽሔት ቁምስና

መልእኽቲ ቆሞስ
መውጽኢ
(1)
መልእኽቲ ቆሞስ
(2)
መኣዲ ቃለ-እግዚኣብሔር
(3)
ብሥራት (ደሃይ)
(4)
መደብ ቁምስና
(5)
ቤት ትምህርቲ ሰንበት
Medhanie Alem
Sunday School (MASS)
~~~~~~~~~~~~~

“መጺኡ ከኣ ብመስቀሉ ምስ ንአኻትኩም ነቶም ርሑቓት
ዝነበርኩም ሰላም አበሰረኩም፤ ነቶም ቀረባ ዝነበሩ ኸአ ሰላም
አበሠሮም”

ዝኸበርኩም

ምእመናን ካብዚ ናይ ጳውሎስ ቃል ተበጊስና አብቲ
“ሰላም ለርሑቃን፣ ወሰላም ለቅሩባን” ዝብል ናይ ብጽዓት አቦታት ሓዋሪያዊ
መልእኽቶም ተመርኪስና ብዛዕባ ምሕረት ክነስተንትን ንዕደም።

ብዛዕባ

“ምሕረት” ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ “ንስሓ” ዕርቂ ኢና
እንዛረብ፥ ብዛዕባ “ንሰሓ” ክንዛረብ ከለና ድማ ብዛዕባ “ምሕረት” ኢና
ንዛረብ። ስለዚ ብሓንሳብ ዝኸዳ መጋበሪ ድሕነትና ኢየን።

ምሕረት ማለት ናይ አሕዋትካ ጸገም ሕማም ምጻር ማለት ኢዩ። “
ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ውሳኔ ዝሓትት ኮይኑ

Parish Council
Comunication Contact:
Yonas Beraki
(347) 610-8417
Ghebriel Phicadu
(703) 798-7452
Or send e-mail to:
medhaniealem.geezrite
@gmail.com

ለቡ፡ ተወሳኺ ንቅዳሴን
ካሊእ ኣገልግሎት
ቤተክርስቲያን ን
Yonas Beraki
(347) 610-8417
ክትውከሱ ትኽእሉ።

(5ይ ሕታም 2018)

ቁምስና ደብረ መድኃኔ ዓለም ዘሥርዓተ-ግዕዝ
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(ናብ 3ይ ገጽ ይቅጽል)

Important Parish Information
GENERAL GUIDELINES: Membership in Medhanie-Alem Parish should be done in a
formal manner. All families are required to register by filling out their full names and
addresses on the Registration Form. These are available from the parish office, or at the
back of the Church. The Catholic Church requires that each member of a parish, to the
extent allowed by his income, support the day-to-day running of the parish's pastoral
activities.
SACRAMENTS and PASTORAL CARE
Baptisms: Please telephone your pastor at the office to make an appointment. Parents and
Godparents required attending a class in preparation for the celebration of this Sacrament:
Godparents please note - It is most important that you make sure your Godchildren are
receiving proper religious training and that they are going to Church and are enrolled in,
and attend, religious education classes at their Church. You made a vow to this purpose at
their Baptism.
Marriages: It is the policy of the Dioceses of Arlington that couples proposing to marry must
first contact, or see, a priest or deacon at least six months prior to the date on which they
intend to marry. The Church desires to help couples prepare a good foundation for a lifelong
commitment to this sacred vocation of Marriage. Your pastor will make arrangements for
you to attend Marriage Preparation classes. All Catholics are bound to observe the laws of
the Church concerning marriage.
Confessions: are heard on Sundays 2:00pm to 2:25 pm. before the start of the Divine
Liturgy, and any other times by appointment.
Funerals: Contact your pastor at the parish office to make arrangements.
Hospital Visits: Notify the pastor if a family member is hospitalized.
Mass Intentions:(Stipend): $25.00. This is for Memorial Masses, thanksgivings, or petitions
Contact
Aba. Hagos Tesfagabir
(571)
598-9236
or (703) 978-8074
(5ይ ሕታምNumber:
2018)
ቁምስና ደብረ
መድኃኔ
ዓለም ዘሥርዓተ-ግዕዝ
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መጽሔት ቁምስና

ዕደም። ነሕዋትና ክነፍቅርን ብዓይኒ

መልእኽቲ ቆሞስ

ምሕረት ክንጥምትን ክንመሃር።

“ኦ

(ካብ ቀዳማይ ገጽ ዝቐጸለ)

ን ሕማቕ

ብሕማቕ

ኽትፈዲ

ንዚድርኽ ባህርያዊ ስምዒትካ ምምላኽ
ማለት ኢዩ” ይብሉ ኣብ ሓዋሪያዊ
መልእኽቶም ብጹዓት ኣቦታት” አብ
ቁ.24

ስ ለዚ

ኢዩ ክርስቶስ ጎይታና

ብምሕረት ምእንቲ ኃጢአትና

አብ

መስቀል ዝተሰቅለን ዝሞተን። ስለዚ
ኢዩ

ምስ

ኅጢአተኛታት

ክበልዕን

ክሰትን ዝርአ፡ ክኽንኖም አይተረኽበን፡
እንታይ

ደአ

ብአብነቱ

ትሕትንኡን

መገዲ ንስሓ - ዕርቒ - ምሕረት
ይሕብሮም፡ የፍቅሮም።

ዝ ኸበርኩም

አኅዋትን አኃትን

ሎሚ ንሕና ነዚ ቅዱስ ተግባር እዚ
ክነስተንትን

ነቲ

ብጹዓት

ኣቦታትና

“ሰላም ለርሑቃን፣ ወሰላም ለቅሩባን ”
መጺኡ

ከኣ

ንአኻትኩም

ብመስቀሉ
ነቶም

ምስ
ርሑቓት

ዝነበርኩም ሰላም አበሰረኩም፤ ነቶም
ቀረባ ዝነበሩ ኸአ ሰላም አበሠሮም”
ዝብል ቃል አምላኽ ክነስተንትን ን

(5ይ ሕታም 2018)

ኢየሱስ

ጎይታይ

ብመንግስትኻ
ኽትመጽእ
ከሎኻ
ዘክረኒ ፤ በሎ። ኢየሱስ ድማ ሎሚ አብ
ገነት ምሳይ ከም እትኸውን ብሓቂ
እብለካ አሎኹ በሎ” ሉቃ. 23:42

እዚ

ፍጻሜ አዚ ድሕሪቲ ኢየሱስ

“ኦ አቦይ ዚገብሩዎ አይፈልጡን ኢዮም
እሞ ኅደገሎም ” ሉቃ.23:34 ዝበሎም
ኢዩ ነሩ። እዚ ኃጢአተኛ በዚ ቃል እዚ

“መንግሥተ
ሰማያት ቀሪባ እያ’ሞ ተነስሑ ብወንጌል
እመኑ ’’ ብምባል ኣብዚ ምድር’ዚ
ዝተተንከፈ

ይመስል።

ተለእኾ ናይ ጎይታና ኅድገት ኃጢኣትን
ድሕነትን፡ ምሕረትን ዕርቕን ከም ዝኾነ
ኣበሰረ።

ስ ለዚ
ሓጢኣት

ወዲ ሰብ ካብ ውድቀት

ንኽትንስእ

ሓይሊ

ወይ

ምሕረት እግዚኣብሔር የድልዮ። ካብ
ሓጥያቱ ወይ ካብቲ ኣልሚሱዎ ዘሎ
ሓጢኣት ነጻ ንኽወጽእ ኣብ ምሕረት
ኣምላኽ ክቐርብ የዲሊ። ንምሕረት
እግዚኣብሔር

ንኸነስተማቕር፣

እቲ

እንኮ መጋበሪ ወይ መገዲ “ምሥጢረ

ንስሓ ” ዕርቒ ምፍጣር ምዝውታር ኢዩ።

ቁምስና ደብረ መድኃኔ ዓለም ዘሥርዓተ-ግዕዝ
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እዚ
መዓልታዊ

ምሥጢር’ዚ ወትሩ ኣብ
ሕይወትና፡

ምሕረት

ብምስትንታን፤

ወይ መሳሪሒ ኢዩ።
“ኦ

ምእንቲ

ዘለዓለማዊ ምሕረትካ ኢልካ ይቅረ
በለለይ፡ ምእንቲ ዓቢይ ርኅራኄኻ ኢልካ
ኸአ አበሳይ ደምስስ ። መዝገበ
ሃይማኖት

ካ ብዚ

ንምሥጢረ

ንስሓ

ምሥጢረ-ምሕረት ወይ
ዕርቂ ኢሉ ይጽውዖ።

ምስጢረ

ኩሉ ነጻ ኮይና፡ ልባትና

ምሕረት ኣምላኽ ንምቕባል ስንድው
ንኽኸውን

አምላኽ፡

ምሕረት

አምላኽ ክንስተንትን ይግበአና።

አምላኽ ንምስትምቓር፡ ኣብ ቅድሚ
እቲ መሓሪ ኣቦ ንኽንቀርብ ዓቢ መገዲ

ዕብየት

ዝሕግዘና

ዝመርሓናን
ምስጢረ

ወይ

ናብኡ

“ምሥጢረ

ዕርቂ

ጥራይ

ቅድሚኡ

ቀሪብና

ክንኽእል

የዲሊ።

ንስሓ”
ኢዩ።

አበስኩ
ከምቲ

አብ
ኢልና

ብጹዓት

አቦታት አብ ቁ.13 አስፊሮሞ ዝርከቡ

እግዚኣብሔር ነቲ ተነሳሒ “ምሕረትን፡

“ብሰንኪ እገሌ ካብ ምባል ወጺና ካብ
ቂምን ቅርሕንትን ፍልልያትን ወጺና
አብ ሕዝብና ሰላምን ፍትሕን ንክነጊስ
እንተደሊና መደብ ዕርቂ ክንፍጽም
የድሊ ። ናይ ዕርቂ መፍትሕን ፈላሚ

ይቕረታን፡ ሰላምን ስለዝህቦ። ምስጢረ

ስጉምቲ ኸአ ምሕረት እዩ:

ዕርቂ ፡ ምኽንያቱ ኣብ ልዕሊቲ ዝንሳሕ

ኣምላኽ ክንጭበጥ ኣብዚ “ምሥጢር”

ሓጢኣተኛ፡

እዚ ምስ እንመላለስ ጥራይ ኢዩ።

ም ስጢረ

ምሕረት ምኽንያቱ፦

ዕርቂ

ዚፍጽም

ፍቕሪ

ኵላትና

ኣምላኽ ከፈስስ ስለዝርከብ እዩ፡

አ ብዚ

ክንርድኦ

ዘለና

ፍረ

ምሥጢረ ንስሓ “ምሕረት ኣምላኽ

ምርካብ” ኢዩ። ግናኸ እቲ ብምሕረት
ሃብታም ዝኾነ አምላኽ ምእንቲ እታ
ብእአ ገይሩ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቅሩ፡
ንዓና
ብበደልና
ምውታት
እካ
እንተነበርና ምስ ክርስቶስ ሕያዋን
ገበረና ። ኤፌ. 2:4 ዝብል ቃል ጳውሎስ

እምበኣር

ምሕረት

ናብቲ

መኣዲ

ምሕረት ዘብጸሓና “ምሥጢረ ኑዛዜ”
ንቕረብ፡
“ ኃ ጢኣትካ ንድሕሪት ደርቢኻ
ናብ

እግዚኣብሔር

ተመለስ።

ኣብ

ቅድሚኡ ጸሊ፥ ካብ ምብዳሉ ኸኣ
ተቖጠብ። ካብ ሓጢኣት ርሓቕ፥ ናብቲ
ኣዝዩ

ልዑል

ዝኾነ

ኣምላኽ

ድማ

ተመለስ። ንሱ ኻብ ጸልማት ኣውጺኡ፥
ናብ ናይ ሕይወት ብርሃን ኪመርሓካ

(5ይ ሕታም 2018)
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መጽሔት ቁምስና

ኢዩ።

(ጥበብ

ሲራክ.17።225-27)

መምህርኩምሲ ምስ ተቐበልቲ ቐረጽን
ኃጥአንን

ስለምንታይ

ኢየሱስ
ሕሙማት
ደአምበር
አይድልይዎን ኢዮም ፡
ምስበልዎ

“

ይበልዕ፧

ንሓኪምሲ
ጡዑያት
ምሕረት

ደአምበር ምሥዋዕቲ አይኮንኩን ዝደሊ
ኢየሱስ ዜቕርቦ ናይ ንስሓ መጸዋዕታ
ልክዕ ከም ናይ’ቶም ዝቐደሙ ነቢያት፤
ናብ’ቲ ግዳማዊ ተግባር፣ ማለት “ወጮ
ምኽዳንን፤ ሓመዅሽቲ ምንስናስን”፤
ጾምን

ተጋድሎን

ምፍጻም

ብሕቱ

ዘይኮነስ፣ ቅድሚ ኹሉ፦ ናይ ልቢ
ንስሓ፤ ውሽጣዊ ለውጢ:
ሓውና ኃፍትና:

ዕርቂ ምስ

ፍቕሪ ምምስራት

ዝሓትት: ኣብ ወገን ሓቂ ጠጠው ምባል:
ንፍትሒ ጠጠውን ክንብል ኢዩ: ድላይን
ፍቓድን አምላኽን ምፍጻም ኢዩ።

ም ሉእ

መዓልቲ

ክንጽሊ

ጽልኢ ኢንተሎ፡ ምፍልላይ እንተሎ ጊና
ማዕጾ ኣፍደገ እግዚኣብሔር ዕጹው
ይኾነና። ምኽኒያቱ ልባት ገና ምሕረት
ኣምላኽ - ጸጋ ኣምላኽ ንምቕባል ክፉት
ኣይኮነን ዘሎ።

ኣይንቅበሊን።

ስለዚ እግዚኣብሔር ብዘይ ፍርሂ
ሎሚ

ብመንገዲ

መዓጹ

ልባትና

ብጹዓት
ንዕርቂ

ስጋብ

ገዛእ

ኣቦታት
ምሕረት

ንሰላም፣ ንሓቂ፣ ንፍትሒ፣ ክፊታት፣
ክንከዊን ጠጠው ክንቢል ይሓቱና፡፡
ምኽኒያቱ
ክፍዊስ

ንሱ
ወትሩ

ንሕማምና
ድልው

ቃንዛና

ኢዩ።

ኣነን

ንስካትኩምን እምበአር ብድኻምነትና
ካብ ፍቕሪ ኣምላኽን ፍቕሪ ብጻይን
ምስ

እንርሕቕ፡

ምሕረት፡

ዕርቂ

የድሊየና። በዚ መንገዲ እዚ ምሕረት
አምላኽ ክነስተማቕር ንኽእል።

ጸጋ

ምሕረት አምላኽ ተቐቢልና ኸአ ሓድሽ
ሰላም ከኣ ነስተማቕር።

ኣብ

መልእኽቲ ብዛዕባ ዓመተ-

ምሕረት ር.ሊ. ጳጳሳት ኣቡነ ፍራንቸስኮ
ቁ.12 ከም እንረኽቦ ነዛ ናይ ወንጌል
ትርግታ ልቢ ዝኾነት ምሕረት ኣምላኽ
ክትነብርን

ከተበስርን

ዝተመርጸት/ዝተመዘዘት
ርእስና

ንጥምት እሞ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሰብ
ዕዳ ምካና ንእመን ምሕረት ኣምላኽ
(5ይ ሕታም 2018)

«ክንሓዊ
ኣይንኽእሊን ኢና ክንቆስል ክንሳቀ
ቁሩባት እንተዘይኮና “። Peck
ከኣ

ጉዑዞ ንጅምር። እቲ ክርስቶስ ዝህቦ

ክንምህለል ንኽእል ኢና፣ ኣብ ውሽጥና

ስ ለዚ

ክንቕበል ኣይንኽእሊን ኢና። ምሕረት

ቤተ-

ክርስትያን ስለዝኾነት ጉዕዞና ኩሉ ኣብ
ሕጽንኣ ይኹን፣ ከመይ ነዚ ከቢድ
መዝነታ

ተልእኾኣ

ቁምስና ደብረ መድኃኔ ዓለም ዘሥርዓተ-ግዕዝ
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ወንን
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ብዝተሓደሰ

ሓዋሪያዊ

መደብን

ሎሚ

ንዓይን

ንኸተተግብር

ንዓኻትኩምን ተጠቒማ ስለዝኾነት ጽን
ንበላ፤ ንለኣካ።

ዕ ርቂን

ምሕረትን

ሓቂን

ኣብዘይብሉ ሰላምን ፍትሒን ነጻነትን
ናይ ሕብረተሰብ ክህሉ ኣይክእሊን።
በንጻሩ ፍትሒ ወዲ ሰብ ይጎዲል፡ ነጻነቱ
ይግፈፍ፡

ስደት

ይበዝሕ፣

ዓመጽ

ይነጊስ፡ ዓድታት ይባድም፡ ስድራቤታት
ይበታተና፡

ሕዝቢ

ቅሳነት

ኣብ

ሕብረተሰብ

ክንዲ

ትሓንጽ

ጥዑይ
ቁሱልን

ዘይጥዑይን ሕብረተሰብ ትሃንጽ። እዚ
ውጽኢት እዚ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም
ዝተዓዘቡ

ኣቦታት

ንዕርቀ

ሰላም

ኣምላኽ

ዝቕበሉ

ምሕረት ዘዘውትሩ/ዝንስሑን ዝዕርቐኡ
ጥራይ ምኻኖም ቅዱሳት ጽሑፋትና

“ምሕረት
ደአምበር
መሥዋዕቲ
አይኮንኩን ዝደሊ” ዚብል እንታይ
ምኻኑ ኪዱ ተምሃሩ ” ። ማቴ.9።13,
የረድኡና።

ምሕረት

ኣምላኽ

ዘስተማቐረ አማናይ ከአ ንኻልኦት አብ
ምምሓርን

ናብ

ምሕረት

ምዕዳም

ፍጹም ኣይከጸግሞን ኢዩ፡

ይስእን፡

ምዕባለ ይጎድል፡ ቤተሰብ ይቖስል፤
ይበታተን-

ም ሕረት

እ ምብኣር

ከምቲ ናይ መድኃኒና

ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀንዲ ዓላማ
ምድራዊ ሕይወቱ ምሕረት ምሃብ፡ ኣብ
መንጎ ደቂ ሰባት ዕርቀ ሰላም ንምትካል
ዝነበረ፡

ንሕናዊን

ከም

ተኸተልቱ

መጠን ነዚ ክንዕጠቕ ይግበአና።

ቅ.

ይጽውዑ። ኣብ መጨረሽታ ክፋል ቁ.9

ዮውሓንስ ጳውሎስ ዳግማዊ

ከአ “ግዜኡ ውሽጣዊ ናይ ሕንጸትን

ኣብቲ መጀመሪያ ስብከቶም ንነፍሲ-

ሕውየትን ሓድሽ እዋን እዩ ኣርኪቡና

ወከፍ

ዘሎ እሞ ነዚ ጸዋዒት እዚ ኩሉ ክስዕቦ

ክርስትያንን

ይላበዉ” ።

ካ ብዚ

ንምውጻእ ሰፊሕ ሰረትን

ጥልቅን ዘለዎ መደብ ዕርቅን ምሕረትን
ምስ እነካይድ ጥራሕ እዩ ። ሓፈሻዊ ናይ
ዕርቅን ምሕረትን መንፈስ ከነማ ዕብል
የድሊ እናበሉ ኸአ ይላበዉ።

(5ይ ሕታም 2018)

ኣማናይ፡

ንመላእ

ቤተ-

“ኣይትፍርሑ
ትብዑ ንኣምላኽ መዓጹ ልብኹም
ክፈቱ ። እቲ ጸጋ ኣምላኽ ዝዓግትን
ንወዲ

ዓለምን፡

ሰብ

/ንብጻይና

ክንቅበል

ዝኽልክለና ኩሉ መዓጹን መሳኹትን
ይከፈት - ሕጂ’ውን ንዓና ንጹር ኣብነት
ይኾኑና። ንሕና መንጎ መንጎ ዝኾነ
ሕይወት ንነቢር ከይንህሉ።

ቁምስና ደብረ መድኃኔ ዓለም ዘሥርዓተ-ግዕዝ

ተባዕ
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መጽሔት ቁምስና

ቆራጽ ስጉምቲ ንመንፈሳዊ ለውጢ

ስለዝተመላለስካ

ክንወስድ ይግበአና። እቲ ግዜ ከአ ሕጂ

ዝተሞከርካዮ በደል ረሲዒኻዮ ማለት

ኢዩ። ካብዚ ዝበለጸ ግዜ ክንረክብ

አይኮነን። ምስ እትምሕር ደንቆሮ፡

አይንኽእሊን ኢና። እዚ ጉዕዞ እዚ ቀሊል

ሕማቕ፡ ዓሻ፡ ማለት ኢኻ ኣይኮነን።

ስለዘይኮነ ከኣ ከይፈራሕናን ከይሰጋእና

ምሕረት

ናብ እግዚኣብሔር ክንውከል መጽሓፍ

ኣይኮነን። ምሕረት ካልኦት ሰባት ምሳኻ

ምሳሌ 3.5-6 ይምዕደና። “‘ብምሉእ

ይቕረ

ልብኻ ‘’ብእግዚአብሔር ተአመን፥ አብ
ልቦናኻ አይትጸጋዕ። አብ ኩሉ ተግባራካ
ንእግዚአብሔር ሕሰብ፥ ንሱ ኸአ ነታ
ቕንዕቲ መገዲ ኼርእየካ ኢዩ ።”

ኣይኮነን።

ንእግዚኣብሔር ጽን ኢልና ክሰምዖ ከም

አይኮነን። ነቲ በደሎምውን ከይቅበልዎ

ሳሙኤል “ባሪያኻ ይሰምዕ ኣሎ’ሞ

ይኽእሉ ኢዮም፡ ግና ንሕና ብዘየገድስ

ተዛረብ (1ሳሙ 3) ። ከም ቅ. ድንግል
ማሪያም እኖና ‘እኔኹ አነ ባሪያ
እግዚእብሔር ኢየ ከምቲ ዝበልካዮ
ይኹነለይ ”
ኢልና
እንተተኣዚዝና

ክንምሕሮም ይግበአና።

(ሉቃ1.38)

እግዚአብሔር

ርሕሩሕ

አምላኽ ኢዩ ነቲ ጸገማትና ከአ መልሲ
ክህበና ኢዩ።

ም ሕረት ኣብ ሕይወት ደቂ ሰባት
ሓደ

ወሳኒ

ዝኾነ

ማሕበራዊ

ስነ

አእመራዊ ጠቕሚ ወይ ጽልዋ ኣለዎ፡:
ቅድሚ እዚ ምኻኑ ጊና ምሕረት አብ
ነፍሲ ወከፍ ልቢ ወዲ ሰብ ቦታ አለዋ።

ም ሕረት

ማለት ናይ ዝሓለፈ

ተምክሮ ምቕላል፡ ምርሳዕ፡ ምሕካኽ
ማለት

ኣይኮነን።

(5ይ ሕታም 2018)

አብ

ናይ

ነቲ

ዝወረደካ

ድኽመት

ምልክት

ዝለዝተበሃሃሉ
ማለት

ዝበልካሎም

ዝውሰን
ይቕረ

ወይ

ስለ

ምሕረት

ስለዝሓተቱኻ ነቲ ዘውረዱልካ በደል
ምሉእ

ብምሉእ

እዚ

ይርድእዎ

ማለት

ንገብሮ ከአ መጀመርታ

ምእንቲ ጠቕሚ ርእስና። ንኽንምሕር
ካብቶም በደልትና ተፈልጥነት እምነት
ክንጽበ የብልናን፡ መጀመርታ ምእንቲ
ጥቕምና - ሰላምና - ዕረፍትና ኢልና
ክንምሕር ኣለና።

ም ሕረት

ሓደ መስርሕ ኢዩ።

ምሉእ ብምሉእ ክንምሕር ይጽግመና
ይኸዊን፡ ጊና መዓልታዊ ናብኡ ገጽና
ክነምርሕ ክንሰርሕ ይግበአና፡፡ አብ
ምሕረት ምምላስ አብ ሕይወትና ናይ
ጥዕና ዕብየት ከም እነርኢ ይገብረና፡
ስነ አእመራዊ ጥዕና ሰላም ይህበና።

ምሕረት
ቁምስና ደብረ መድኃኔ ዓለም ዘሥርዓተ-ግዕዝ
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ም ሕረት

እምበአር እቲ ቀንዲ

አብ ሕይወትና ክንመሃሮ ዘለና ዓቢ
ነገር ኢዩ። ነሕዋትና አኃትና ነቲ ሕማቅ
ተግባራቶም በደላቶም ክንምሕር ከለና
ንጥቕሞም ዘይኮነ ንጥቕሚ ርእስና
ኢዩ፡ ምሕረት ክንህብ ክንውስን ከለና
ንኻልኦት ንገብሮ ዘለና ከይመስለና
ንገዛእ ርእስና ኢና።

“ ር ኅሩኅ እንተ ኾንካ ንርእስኻ
ትጠቅም፥ ጨካን እንተ ኾንካ ግና
ንገዛእ ርእስኻ ትጎድእ ።” ምሳ. 11:17.
ምሕረት እቲ ሓቀኛ ሰላም ኣብ ውሽጥና
ኣብ ሕይወትና ዘንግስ ኢዩ።

እ ንታይ

ማለት ኢዩ እምበኣር

የድሊ። ተበዲልና ተጎዲ እናውን ንኸዊን
ኢና ጊና እዚ በደልና ማለት ዝተበደልናዮ
ንኻልኦት እንቐጽዓሉ መገዲ ክኸዊን
የብሉን። “ሓደ እካ ነቲ ኽፋእ ዝገበሮ

ብኽፉእ ከይፈዲዮ ተጠንቐቑ። ግናኸ
ኹሉ ሳዕ ንሓድሕድኩም ኮነ ምስ ኩሉ
ሰብ ሠናይ ንምግባር ጸዓቱ ።” 1 ተሰ.
5:14-15. ‘ምሕረት ኣብ መንጎ ሰባት
ኣብ ግብሪ ዝወዓለ ፍቅሪ ኢዩ “Henri
Nouwen:

ቅ ዱስ

ዮሓንስ ጳውሎስ «ደቀይ

መዓረይ ኣብ ነሕድሕድኩም ተፋቐሩ።
ካብቲ ዝፈላሊየኩም ዘሕብረኩም
ድለዩ ። ብዘይ ምሕረት እቲ ሓቀኛ
ሕብረት

ምስ

ኣምላኽ

ክህልወና

ምሕረት?

ይቕረ

ምባል

ጥራይ

ኣይክእሊን ኢዩ፤ ነዊሕ ዝኾነ ሰላም

ኣይኮነን-

ምሕረት

ካብኡ

ንላዕሊ

ሕውነት

ዝኸይድ

ኢዩ።

እምነት:

መስዋዕቲ

ዝሓትት ኢዩ: ክንምሕር ከለና ነቲ ኣብ
ልዕሌና

ዝተፈጸመ

በደል

ጥራይ

ኣይኮናን ንገድፍ ወይ ንምሕር ዘለና፡
እንታይ ደኣ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣቦ
ነቲ ጥፉእ ወዲ ዝገበሮ ነቲ ዝበደለና
ክንቅበሎ

ክንሓቕፎ

የድሊ።

ሉቃ.15:17 ምኽኒያቱ እግዚኣብሔ ኣብ
መዓልታዊ ሕይወትና ምስ ሓጢኣትና
ምስ በደላትና ምስ ተቐበለና ኢዩ። ምስ
ኣሕዋትናውን በዚ መንፈስ ክንካየድ

(5ይ ሕታም 2018)

ሕብረት

ኣብ

መንጎናውን

ክህሉ ኣይክእሊን ኢዩ።

ም ሕረት

ማለት ካብ ስምዒት/

ጽልኢ ምውጻእ ነጻ ምካን ማለት ኢዩ።
ነቲ ዘጋነፈካ ነገራት ከምዘለዎ ተቀቢልካ
ንቕድሚት ምሕሳብ። አብኡ ሓይልኻ
ዘይምጥፋእ። ምምሓር ማለት ካብ
ጽልኢ ነጻ ምካን ማለት ኢዩ።

ካ ብዚ

ተበጊስና እምበአር ነቲ

ሓዋሪያዊ መልእኽቲ ብጹዓት አቦታት
መልሲ ንሃበሉ። ግላዊን ሓበራዊን ዕርቂ

ቁምስና ደብረ መድኃኔ ዓለም ዘሥርዓተ-ግዕዝ
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ሰላም

ንግበር።

እግዚአብሔር

ይሓግዘና! አሜን።

ኣባ ሓጎስ ተስፋግቢር
ጸብጻብ ወፈያታት ሰናብቲ
ምያዝያ/April
4/7/2018
4/14/2018
4/21/2018
4/28/2018

$1,591.00
$ 1,318.00
$ 1,828.00
$ 6,139.00

ነዚ

በዓለ ማሪያም ደዓሪት
በዓለ ማሪያም ደዓሪት ብዕለት 19 ግንቦት 2019
ብኽብ ዝበለ ተበዓሉ ውዒሉ። ኣብቲ ንግሆ ሰዓት
10 ቅ.ቀ ዝጀመረ መስዋዕተ ቅዳሴ ብርክት ዝበሉ
ምእመናን ክሳተፍዎ ክኢሎም። ኣብ መጨረሻ
በተን ውፉያት ኣዴታት ደቂ ማሕበር ማሪያም
ደዓሪት ዝተዳለወ ጸበል ናይ መዓልቱ ክብረ በዓል
ተዛዚሙ፡ እግዚኣብሔር ማሕበር ይባርኽን
ይቐድስን!ኣሜን።

ግንቦት/May
5/05/2019
5/12/2019

$ 1,162.00
$ 1,790.00

5/19/2019

$ 987.00

5/26/2019

$ 1,460.00

ሠነ/June
6/02/2019
6/09/2019
6/16/2019
6/23/2019
6/30/2019

$ 2,143.00
$1,790,00
$ 4,404.00
$10,706.00
$1,305.00
July

7/07/2019
7/14/2019
7/21/2019
7/28/2019

(5ይ ሕታም 2018)

$ 815.00
$1,082.00
$ 640.00
$ 760.00

3ይ ጉባኤ ካቶሊካውያን መእሰያት ኤርትራ
ምእመናን ምስራቓዊ ሕብራት ሃገራት
አሜሪካ
3ይ ጉባኤ ካቶሊካውያን መእሰያት ኤርትራ
ምእመናን ምስራቓዊ ሕብራት ሃገራት አሜሪካ
ካብ ዕለት 24 ግንቦት ክሳብ 26 ግንቦት
ተካይዱ።
አብዚ “ግናኸ ከምቲ አምላኽ ብክርትስቶስ ይቕረ

ዝበለልኩም ንኃድኃድኩም ለዋሃትን ርኅሩኃትን
ኮይንኩም ይቕረ ተበሃሃሉ” ኤፌ. 4:32፡ ብዝቢል
ናይ ጳውሎስ ቃል ናይ ሰለስተ መዓልቲ ዝተኻየደ

ቁምስና ደብረ መድኃኔ ዓለም ዘሥርዓተ-ግዕዝ
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ጉባኤ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታን ከተማታትን
ብዝመጹ መንእሰያት ዘደንቕ ተሳትፎ ኔሩ።
እቲ ጉባኤ አብ ሰለስተ አርእስቲ ተመቒሉ፤ እቲ
ከዳማይ አስተምህሮ መ እተዊ “ትርጉም ናይቲ
ሰለስተ መዓልቲ ሱባኤ” በባኪዳነ፤ ቆሞስ
አትላንታ ፪ይ አስተምህሮ “ፍቕሪ ኣምላኽ”
ዝብል ብእናትየ ለተኪዳን ብስራት፤ “ምሕረት
ኣምላኽ” በባ ሓጎስ ተስፋጋቢር ቆሞስ
ካቶሊካውያን ኣብ ሜትሮ ፖሊታን ኤሪያ
(Metro politan Area) ዝርከቡ ኤርትራውያን
ካቶሊካውያን፡ “መሪሕነት ወይ Leadership”
ዝብል አስተምህሮ በባ ቪቶሪዮ ቦሪያ ተካይዱ።
አብዚ ጉባኤ እዚ ናይ መን እሰያት ናይ ኩሎም
ምእመናን ተሳትፎን አበርክቶን ዓቢ ኢዩ ኔሩ።
እዚ ጉባኤ እዚ ንሳልሳይ ግዜኡ ዝተካየደ ኮይኑ
ንዝመጽእ አብ አትላንታ ክካየድ ተወሲኑ አሎ።
እግዚአብሔር ንኹሎም መንእሰያትና ብፍላይ
ብመሪሕነት
ወከልቲ
ናይ
ዝተፈላለዩ
ቁምስናታትን ከተማታትን ኮይኖም ዘገልገሉ
ዝገልግሉ ዘለዉን መንእሰያትና እግዚአብሔር
ይባርኽ። አሜን

ብሥራት (ደሃይ)
ብዕለት 16 ሰነ 2020 ዓመታዊ በዓለ
መድኃኔ ዓለም ብኽብ ዝበለ ኣገባብ ብዝሒ
ሕዝቢ ዝተሳተፎን ብኽብ ዝበለ ተኸቢሩ
ውዒሉ። ኣብዚ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ማለት
ብፍላይ ኩሎም ካቶሊካውያን ኣብ ሜትሮ
ፖሊታን ኤሪያ ( Metro politan Area )
ዝርከቡ ከምኡን አኅዋት ቤተክርስቲያን ተዋህዶ
ቤተክርስቲያን ኤርትራ ዘሳተፈ ዝሕጉስ ዓመተ
በዓል ሓሊፉ። እግዚአብሔር ነቶም ክሎም
ብገንዘብ ብጉልበትን ካሊእን ነዚ በዓል እዚ
ንምብዓል ዘወፈዩ ኸአ እግዚአብሔር ዕደምን
ጥዕናን ይሃብኩም ንብል።

መጀመርታ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን
አብዚ ዓመት እዚ አብ ዓመታዊ በዓለ
መድኃኔ ዓለም 15 ደቃትና መጀመርታ ቅዱስ
ቁርባን ተቀቢሎም። ንደናግል ደቂ ቅ. ሓና
ንኹሎም መማህራን ትምህርተ ክርስቶስ
እግዚአብሔር
ጸጋታቱ
የብዛሓልኩም
አገልግሎትኩም ይባርኽ፡ ንደቃትና ኸአ ዕድምን
ጥዕናን ይሃበልና።
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መአዲ ቃለ - እግዚኣብሔር

ጠቕላሊ ሓለቓ ማሕበር ካህናት ደቂ
ቅ.ሓና
ኤርትራውያን ስርዓት ግዕዝ ተኸተልቲ አብ
ሰበኻ አርሊንግቶንን ከባቢኡን ዕለት 18
ነሓሰ 2019 ንጠቕላሊ ሓለቓ ካህናት ደቂ
ቅ.ሓና አባ አለሃንድሮ ብሓጎስ ተቕቢሉ።
አብ አላሃንድሮ አብቲ ድሕሪ ቅዳሴ ዝገበሮ
ሰላምታ ንምእመና ድሕሪ አመስጊኑ
ምእመና አብ እምነቶም ክዓብዩ ተላቢዩ።
ቀጺሉ ነቲ ኩሉ ከም መደብ ተታሒዙ
ዝስረሃሉ ዘሎ መደባት ከአ ናይ
እግዚአብሔር
ደገፍ
ተመኒዩ።
እግዚአብሔር ነባ አለሃንድሮ ተልእኽኡ
ይባርኽን ይቐድስን።

ፍቅራት ሕዝበ እግዚኣብሔር “ሰብ
ብንጀራ ጥራይ አይነብርን” (ማቴ.4:4) እሞ
ምእንትዚ ነቲ አቀዲሙ ዝወሃበና ንባባት ሰናብቲ
ብጸሎትን አስተንትኖን ብምንባብ አብ መአዲ
ቃል-እግዚአብሔር ክንዓቢ፡ ወትሩ ክንጽዕር
ይግበአና። አንሆ አምበአር ንባባት ሰናብቲ
ወርሒ ጥሪን የካቲትን አስዒብና ነቅርበልኩም፦

ንባባት መስከረምን ጥቅምትን
2019-20
❖ ንባባት መስከረም 2019
15 መስከረም 2019
ቅ.ዮሓንስ

1ቆር.11:17-23
ያዕ፡2:1-12
ግ.ሓ.8:22-32
ዮሓ.1፡:19-37

(5ይ ሕታም 2018)
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22 መስከረምን 2019
ዘፍሬ

2ጢሞ.2:17-23
ያዕ.5:1-9
ግ.ሓ.14:14-19ማቴ.12:1-8
29 መስከረምን 2019
ዘመስቀል

1ቆሮ.1:17-ፍ
1ጴጥ.4:1-11
ግ.ሓ.2:22-32
ማቴ.16:14-ፍ
❖ ንባባት ጥቅምትን 2019

6 ጥቅምትን 2019
ዘጽጌ
ኤፌ.5:21-ፍ

1ጴጥ.3:1-9
ግ.ሓ.21:31-ፍ
ዮሓ.3:25-ፍ

13 ጥቅምትን 2019
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ሉቃ.5:1-12
27 ጥቅምትን 2019
፫ ዘጽጌ
ኤፌ.4:17-ፍ
ያዕ.4:1-11
ግ.ሓ.19:8-21
ሉቃ.5:1-12
❖

ዓመታዊ በዓላትን መደባትን ንጥፈታት
ቁምስና - መድኅኔ ዓለም 2019-2020

14 መስከረም/ 2019
ጸሎትን ምህለላን ሓድሽ ዓመት ንምቅብባል
ቦታ፡ እንዳ ደናጊል
6505 Pine Lane Drive
Camp Springs MD
ሰዓት፡ 12፡00
15 መስከረም/ 2019
ቅዱስ ዮሓንስ
ቦታ፡ ቤተክርስቲያን
ሰዓት፡2 ድ.ቀ

፩ ዘጽጌ

ኤፌ.5:21-ፍ
1ጴጥ.3:1-9
ግ.ሓ.21:31-ፍ
ዮሓ.3:25-ፍ

29 መስከረም/ 2019
መስቀል
ቦታ፡ ቤተክርስቲያን
ሰዓት፡ 2፡00 ድ.ቀ

20 ጥቅምትን 2019
፪ ዘጽጌ
2ቆሮ.1:18-23
1ጴጥ.4:12-ፍ
ግ.ሓ.19:8-21

24 ታኅሣሥ / 2019
ልደት ፈረንጂ
ቅዳሴ ምሸት
ቦታ፡
ሰዓት፡9 ድ.ቀ
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6 ጥሪ/2020
በዓለ ልደት ግዕዝ
ቦታ፡ ቤተክርስቲያን
ሰዓት፡ 7:30 ድ.ቀ

30 ግንቦት
ዓመታዊ በዓለ መድኃኔ ዓለም
ቦታ፡ ቤተክርስቲያን
ሰዓት፡ 10 ቅ.ቀ

19 ጥሪ/2020
በዓለ ጥምቀት
ቦታ፡ ቤተክርስቲያን
ሰዓት፡ 2 ድ.ቀ

7 ሠነ/2020
በዓለ ጴራቅሊጦስ
ቦታ፡ ቤተክርስቲያን
ሰዓት፡ 2፡00

23 የካቲት 2020
ዓመታዊ በዓለ ኪዳነ ምኅረት
ቦታ፡ ኣብ ኣዳራሽ
ሰዓት፡ 10 ቅ.ቀ

26 ሓምለ /2020
በዓለ ቅ. ሓና

2 መጋቢት 2020
ጾመ አርብዓ
12 ሚያዝያ
በዓለ ዘሆሣዕና
ቦታ፡ ኣብ ኣዳራሽ
ሰዓት፡ 10 ቅ.ቀ
16 ነሓሰ 2020
ጸሎተ ሓሙስ
ቦታ፡ ኣብ ኣዳራሽ
ሰዓት፡ 6 ድ.ቀ
17 ነሓሰ 2020
ዓርቢ ስቕለት
ቦታ፡ ቤተክርስቲያን
ሰዓት፡ 1ድ.ቀ

22 ነሓሰ /2020
ፍልሰታ ማሪያም

መደብ ቁምስና
ወግዓዊ መደባት ብክፍሊ ስርዓት ኣምልኾን
ክፍሊ መዕበያን ስብከተ ወንጌልን
መጀመሪያ ሰንበት፡
ናይ ወርሒ ሰዓት 2:00pm ዝጅምር ጸሎተ
መቕጸሪያ
ካልኣይ ሰንበት
ወትሩ ናብ መሎከታዊ ምሕረት ዚድገም
መቕጸሪያ ኣለና ሰዓት 2:00pm

18 ነሓሰ 2020
ቅዳሴ ትንሳኤ ክርስቶስ

(5ይ ሕታም 2018)
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ሳልሳይ ሰንበት
ሱባኤን ትምህርቲ ቅዱስ መጽሓፍን
(መዝገበሃይማኖት) ወርሓዊ ኑዛዜን፡ ሰዓት
12:00pm ኣብ ኣዳራሽ ይጅምር።
ራብዓይ ሰንበት- ስግደት ኣብ ቁዱስ ቁርባን
ሰዓት 2:00pm
ለቡ፡ ኣብ ወርሒ መስከረም ዝጅምር
ወትሩ

ቀዳም

ቀዳም

ብFacebook

ዝመሓላለፍ ትምህርቲ ❖ ኩሉ ግዜ ሳልሳይ ሰሙን ሱባኤ

ቦታ - አዳራሽ

(5ይ ሕታም 2018)

ሰዓት - 11 ቅ.ቀ
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3ይ ጉባኤ ካቶሊካውያን መእሰያት ኤርትራ ኣብ ድራር ዘርኢ ስእሊ

3ይ ጉባኤ ካቶሊካውያን መእሰያት ኤርትራ ኣብ ኣስተንትኖ ስእሊ

በዓለ ትንሣኤ 2019 አብ መስዋዕተ ቅዳሴ ዘርኢ ስእሊ

ዑደት በዓለ ትንሣኤ 2019 ዘርኢ ስእሊ

ዑደት በዓለ ትንሣኤ 2019 ዘርኢ ስእሊ

በዓለ ሆሳዕና ዘርኢ ስእሊ

(5ይ ሕታም 2018)
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Veni Sancte Spiritus I Come Holy Spirit I ንዓ መንፈስ ቅዱስ ንዓ
(5ይ ሕታም 2018)
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