بصلوات قداسة أبينا الحبيب صاحب الغبطة والقداسة البابـا المعظم البابـا تاوضروس
الثانى  ..بابا وبطريرك الكرازة المرقسية  ..وشريكه فى الخدمة الرسولية ابينا الحبيب
 ..نيافة الحبر الجليل األنبـا دانييـل أسقف سيدنى وكل توابعها .
يســر الكنيســة دعوتكم لحضور النهضـة الروحيـة بمناسـبة :
وموضـوعـات هذه النهضـة  ..تدور حول تأمالت فى سفر المزامير الذى ابتدأناه منذ سنوات مضت

اليـوم

القـداس أإللـهـى

 8اغسطس
 2مسرى
1733

القداس اإللهى ( )11 – 8.30ص
ابونا أنتوني مرجان

الثالثاء

األربعاء
 9اغسطس
 3مسرى

العشـية والتمجـيد والعظـة ( 6.45م  9.00-م)
المزمور التاسع والثمانون 18-1 :

اح ِم ال َّربِ ُأ َغنِي إ ِ َلى ال َّد ْه ِر...
ب ِ َم َر ِ

ابونا مينا كامــل

القداس األول ( )11 – 8.30ص المزمور التاسع والثمانون  – 19 :الخ
أبونا فلتاؤس متري
القداس الثانى( ) 6 - 4م
أباء الكنيسة

ِحي َنئِ ٍذ َك َّل ْمتَ ب ِ ُر ْؤيَا تَ ِقيَّكَ َ ،و ُق ْلتَ َجعَ ْلتُ  :ع َْو ًنا
َع َلى َق ِوي.؟ ...

أبونــا داود نجــيب

القداس األول ( )7 -5ص

أبـــونا جوزيف غطاس المزمور التسعون  -1 :الخ

الخميس
 10اغسطس القداس الثانى ( )10.30 – 8ص
 4مسرى
أبونا بوال بالمون

ب َم ْل َجا ُك ْنتَ لَنَا فِي د َْو ٍر فَد َْو ٍر...
يَا َر ُّ
أبونا بوال األنبا بلمون

القداس األول ( )11 – 8.30ص المزمور الواحد والتسعون  -1 :الخ

الجمعة
أبونا فلتاؤس متري
 11اغسطس
 5مسرى القداس الثانى( ) 6 - 4م
أباء الكنيسة
السبت
 12اغسطس
 6مسرى

ِير يَبِيتُ ...
اَلسَّا ِكنُ فِي ِ
س ْت ِر ا ْلعَ ِليِ ،فِي ِظ ِل ا ْل َقد ِ

قدس ابونا توماس دوس

المزمور الثانى والتسعون  -1 :الخ
القداس اإللهي ( )11 – 8.30ص ومزور الثالث والتسعون  - 1 :الخ
أبونا جشوا تادرس

القداس األول 8.30 – 6ص
األحــد
القداس 11.00-8.00 Eص
 13اغسطس
 7مسرى القداس ع 11.30-8.30ص
أبــاء الكنيســـة

س ِمكَ أَيُّ َها ا ْلعَ ِل ُّي....
بَ ،والت َّ َرنُّ ُم ِال ْ
َح َ
لر ِ
س ٌن ُه َو ا ْل َح ْم ُد ِل َّ
أبونــا جـوناثان اسحــق

المزمور الرابع والتسعون  : 1 :الخ

والكلمة عن عرس قانا الجليل

أبونا بافلوس حنا

اليـوم

القـداس أإللـهـى

 14اغسطس
 8مسرى

القداس اإللهي ( )11 – 8.30ص
أباء الكنيسة

اإلثنــين

العشـية والتمجـيد والعظـة ( 6.45م  9.00-م)
المزمور الخامس والتسعون  : 1 :الخ

ص ْخ َر ِة َخ َال ِص َنا....
ف ِل َ
َه ُلمَّ ُن َرنِمُ ِلل َّربَِ ،ن ْهتِ ُ

أبونــا مايكل فانوس

المزمور السادس والتسعون  – 1 :الخ
الثالثاء
 15اغسطس
 9مسرى

القداس اإللهي ( )11 – 8.30ص
أباء الكنيسة

َرنِ ُموا ِلل َّربِ تَ ْرنِي َم ًة َجدِي َد ًةَ .رنِ ِمي ِلل َّربِ يَا ُك َّل
ض... ،
ا َأل ْر ِ

أبونا لوقا ملك

القداس األول ( )11 – 8.30ص المزمور السابع والتسعون  – 1 :الخ

األربعاء
أباء الكنيسة
 16اغسطس
 10مسرى القداس الثانى( ) 6 - 4م
أباء الكنيسة
القداس األول ( )7 -5ص
الخميس
أبونــا سولاير حنا
 17اغسطس
 11مسرى القداس األول ( )10.30 – 8ص
أباء الكنيسة
القداس األول ( )11 – 8.30ص
الجمعة
أباء الكنيسة
 18أغسطس
 12مسرى القداس الثانى( ) 6 - 4م
أباء الكنيسة
عـيـــــد التجلـــي
السبت
 19أغسطس القداس األول ( )11 – 8.30ص
 13مسرى
أبونــا باسيليوس جاد
القداس األول 8.30 – 6ص
األحـــد
القداس 11.00-8.00 Eص
 20أغسطس
 14مسرى القداس ع 11.30-8.30ص
أبــاء الكنيســـة
اإلثنــين
 21أغسطس
2017

 15مسرى
1733
الثالثاء
 22أغسطس

2017
 16مسرى

القداس اإللهي ( )11 – 8.30ص
أباء الكنيسة

ضَ ،و ْلتَ ْف َرح ِ ا ْل َج َزائِ ُر
ب َق ْد َم َلكَ َ ،ف ْلتَ ْبتَ ِهج ِ ا َأل ْر ُ
اَل َّر ُّ
ا ْل َكثِي َر ُة ....

أبونا سيرافيم سيداروس

المزمور الثامن والتسعون  – 1 :الخ

ب.
َرنِ ُموا ِلل َّربِ تَ ْرنِي َم ًة َجدِي َد ًةَ ،أل َّن ُه َ
ص َن َع َع َجائِ َ

أبونا روفائيل إسكندر

عشـــية عـيــــد التجلــــى
نيافة الحبر الجليل األنبا دانييل
المزمور التاسع والتسعون  – 1 :الخ
المزمور المائة  - 1 :الخ

ب ....
ب َق ْد َم َلكَ  .تَ ْرتَ ِع ُد ال ُّ
الرب قد ملك اَل َّر ُّ
شعُو ُ

أبونــا تــادرس سمعــان

المزمور المئة واألول  – 1 :الخ

ب ُأ َرنِمُ....
َم ْز ُمو ٌر َر ْح َم ًة َو ُح ْك ًما ُأ َغنِيَ .لكَ يَا َر ُّ

أبونا موريس موريس

المزمور المئة والثاني  – 1 :الخ

ص َ
اخي ...
ستَ ِم ْع َ
التِيَ ،و ْليَ ْد ُخ ْل إ ِ َل ْيكَ ُ
ص َر ِ
با ْ
يَا َر ُّ

أبونــا يعقوب مجدى

سهرة تمجيد وتسبيح للسيدة العذراء مريم ألباء وشمامسة أبرشية سيدني
لقداس األلهى (  )11 -8.30ص أباء الكنيسة

عيــد صعود جسد السـيدة العـذراء القـديســة مــريـــــم

http://www.abusefein.org.au
سيكون كل يوم عقب العظة إجتماع صالة اختيارى ( 9.30 - 9.00م)
مالحظات هامة:
الرب يبارك كل عمل لمجد اسمه الصالح القدوس  ..آمين وكل عام وأنتم جميعا بكل خير وبركة ومحبة وسالم … الكنيسة 2017 .

