
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وس تاوضر البابـاالمعظم  البابـاالغبطة والقداسة  صاحب أبينا الحبيبقداسة بصلوات 
ولية ابينا الحبيب وشريكه فى الخدمة الرس.. بابا وبطريرك الكرازة المرقسية .. الثانى 

 .  ـل أسقف سيدنى وكل توابعهاياألنبـا دانيالجليل  .. نيافة الحبر
 :دعوتكم لحضور النهضـة الروحيـة بمناسـبة الكنيســة يســر 

  سنوات مضت منذسفر المزامير الذى ابتدأناه  تأمالت فى تدور حول..  وموضـوعـات هذه النهضـة
 

 م( 9.00-م  6.45) ةـيد والعظـية والتمجـالعش القـداس أإللـهـى اليـوم

 ثالثاءال

 اغسطس 8

 مسرى 2

1733 

 ( ص 11 – 8.30)اإللهى  القداس

 مرجان أنتونيابونا 

 18-1:   التاسع والثمانون المزمور

ِ ُأَغن ِي إَِلى ب   .. الدَّْهِر. بَِمَراِحِم الرَّ
مينا كامــلابونا   

 ربعاءاأل

 اغسطس 9

 مسرى 3

 ( ص   11 – 8.30) القداس األول

 أبونا فلتاؤس متري

    (م 6 - 4 القداس الثانى)

  أباء الكنيسة

 الخ – 19:   التاسع والثمانون المزمور

َوُقْلَت َجعَْلُت: َعْوًنا  ِحيَنئٍِذ َكلَّْمَت بُِرْؤيَا تَِقيََّك،
. ... ؟َعَلى َقِوي   

داود نجــيب أبونــا  

 الخميس
 اغسطس 10
 مسرى 4

 (ص 7 -5 القداس األول ) 

 جوزيف غطاس أبـــونا

 ( ص   10.30 – 8القداس الثانى )

 بوال بالمونأبونا 

 

  الخ -1التسعون :   المزمور

 ...يَا َربُّ َمْلَجا ُكْنَت لَنَا فِي َدْوٍر فََدْورٍ 

بلمونأبونا بوال األنبا   

 الجمعة
 اغسطس 11
 مسرى 5

 ( ص   11 – 8.30) القداس األول

 أبونا فلتاؤس متري

    (م 6 - 4 القداس الثانى)

 أباء الكنيسة

 الخ -1الواحد والتسعون :  المزمور 

،ِ  . ..فِي ِظل ِ اْلَقِديِر يَبِيتُ  اَلسَّاِكُن فِي ِسْتِر اْلعَلِي 
  توماس دوس وناقدس اب

 السبت

 اغسطس 12
 مسرى 6

  ( ص11 – 8.30) اإللهي القداس

 أبونا جشوا تادرس

 الخ -1والتسعون :   الثانى المزمور

 الخ - 1ومزور الثالث والتسعون : 

،ِ ب   ....َوالتََّرنُُّم اِلْسِمَك أَيَُّها اْلعَِليُّ  َحَسٌن ُهَو اْلَحْمُد ِللرَّ

قــوناثان اسحـا جــأبون  

 األحــد
 اغسطس 13

 مسرى 7

 ص8.30 – 6القداس األول 

 صE 8.00-11.00القداس 

 ص   11.30-8.30القداس ع 

 أبــاء الكنيســـة

 الخ:  1والتسعون :   الرابع المزمور

 والكلمة عن عرس قانا الجليل 
بافلوس حنا بوناأ  



 م( 9.00-م  6.45) ةـيد والعظـية والتمجـالعش القـداس أإللـهـى اليـوم

 اإلثنــين
 اغسطس 14

 مسرى 8

( ص   11 – 8.30) ياإلله القداس

 أباء الكنيسة

 الخ:  1والتسعون :  الخامس المزمور 

،ِ ب  ِمُ ِللرَّ  ....َنْهتُِف ِلَصْخَرِة َخاَلِصَنا َهُلمَّ ُنَرن 
مايكل فانوسا ــأبون  

 ثالثاءال
 اغسطس 15

 مسرى 9

( ص   11 – 8.30) ياإلله القداس

 أباء الكنيسة

 الخ – 1والتسعون : السادس المزمور 

ِ تَْرنِيَمًة َجِديَدًة. ب  ِ يَا ُكلَّ  َرن ُِموا ِللرَّ ب  َرن ِِمي ِللرَّ
 ... ،اأَلْرِض 

 أبونا لوقا ملك

 األربعاء
 اغسطس 16

 مسرى 10

 ( ص   11 – 8.30) القداس األول

  أباء الكنيسة

    (م 6 - 4 القداس الثانى)

 أباء الكنيسة

 الخ – 1والتسعون : السابع المزمور 

بُّ َقْد َمَلَك، َوْلتَْفَرحِ اْلَجَزائُِر  َفْلتَْبتَِهجِ اأَلْرُض، اَلرَّ
 .... اْلَكثِيَرةُ 

سيداروس بونا سيرافيمأ  

 الخميس
 اغسطس 17

 مسرى 11

 ص (7 -5القداس األول )

 أبونــا سولاير حنا

 ( ص 10.30 – 8األول )القداس 

 أباء الكنيسة

 الخ – 1والتسعون : الثامن المزمور 

ِ تَْرنِيَمًة َجِديَدًة، ب    أَلنَُّه َصَنَع َعَجائَِب. َرن ُِموا ِللرَّ
إسكندرأبونا روفائيل   

 الجمعة

 أغسطس 18

 مسرى 12

 ( ص   11 – 8.30) القداس األول

  أباء الكنيسة

    (م 6 - 4 القداس الثانى)

 أباء الكنيسة

 د التجلــــىـــــيعية ـــعش
الحبر الجليل األنبا دانييل نيافة  

 السبت

 أغسطس 19

 مسرى 13

 يـــالتجلد ـــــيـع

 ( ص   11 – 8.30) القداس األول

 أبونــا باسيليوس جاد

 الخ – 1والتسعون :  تاسعالالمزمور 

 الخ - 1:  المائةالمزمور 

بُّ َقْد َمَلَك. الرب قد ملك  .... تَْرتَِعُد الشُّعُوبُ  اَلرَّ
 أبونــا تــادرس سمعــان

 األحـــد
 أغسطس 20

 مسرى 14

 ص8.30 – 6القداس األول 

 صE 8.00-11.00القداس 

 ص   11.30-8.30القداس ع 

 أبــاء الكنيســـة

 الخ – 1:  المئة واألولالمزمور 

ِمُ  َرْحَمًة َوُحْكًما ُأَغن ِي. َمْزُمورٌ   ....َلَك يَا َربُّ ُأَرن 

 أبونا موريس موريس

  اإلثنــين

 أغسطس 21

2017 

 مسرى 15

1733 

( ص   11 – 8.30) ياإلله القداس

 أباء الكنيسة

 الخ – 1:  المئة والثانيالمزمور 

 يَا َربُّ اْستَِمْع َصاَلتِي، َوْليَْدُخْل إَِلْيَك ُصَراِخي ...
 يعقوب مجدىأبونــا 

 باء وشمامسة أبرشية سيدنيألسهرة تمجيد وتسبيح للسيدة العذراء مريم 

 ثالثاءال
 أغسطس 22

2017 

 مسرى 16

  أباء الكنيسة ص  (11 -8.30) لهى لقداس األ

 ريـــــمـمـ العـذراء القـديســة  د جسد السـيدةوعيــد صع
 http://www.abusefein.org.au      م( 9.30 - 9.00سيكون كل يوم عقب العظة إجتماع صالة اختيارى )  مالحظات هامة:

  2017.  الكنيسة… وكل عام وأنتم جميعا بكل خير وبركة ومحبة وسالم  اسمه الصالح القدوس .. آمينالرب يبارك كل عمل لمجد 

http://www.abusefein.org.au/

