
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

قداسة   المعظـ الباببصلوات  ت  مـا  البابا  الكرازة    الثانيوضروس  ا ..  وبطريرك  بابا 
  أسقف ــال ..  ياألنبـا داني نيافـة الحـبر الجليـل    تحت رعاية ابينا االسقف و  المرقسية ..

 بمناسبة  الروحيةنهضة دعوتكم لحضور الالكنيسة  يسرتوابعها  كل و سيدني
 

 

 

 
 

 
 عنوان النهضة : أما البار فبااليمان يحيا 

 دراسة النهضة : بر المسيح في سفر دانيال 

 القـداس أإللـهـى  اليـوم 
 ةـ والتمجيد والعظية ـالعش

 م(  9.30 –م  7)

 األربعــاء
24  

 2021نوفمبر
 هاتور  15

1738 

  - 8) القداس األول 
 ( ص 10.30

 

 م ( 6 -  4القداس الثانى )

ا َدانِيآل   العالم:بر المسيح وسحر  فََجعََل فِي قَْلبِِه أَنَّه  الَ يَتَنَجَّس    أَمَّ

وبِِه، فََطلََب ِمْن َرئِيِس اْلِخْصيَاِن أَْن الَ   بِأََطايِِب اْلَمِلِك َوالَ بَِخْمِر َمْشر 

َس". )دانيال      (٨: ١يَتَنَجَّ

 شــاروبيم شــاروبيم  اـــأبوندس ـــق

 خميــسال

   نوفمبر  25
 هاتور  16

(  7  -  5) القداس األلهى 
 ص
 

َراِر، َكاِشفُ  السََّماَواتِ  فِي  إِله   يُوَجدُ  لِكن   : هللابر المسيح وسر    األَس 
فَ  َوقَد    ( ٢٨:  ٢  دانيال : )األَِخيَرة"  األَيَّامِ  فِي يَُكونُ  َما  ال َمِلكَ  َعرَّ

 يوساسـاثن اـــأبوندس ـــق

 الجمعــة
   نوفمبر  26
   هاتور  17

 ( ص 9  - 7) القداس األول 
 م ( 6 -  4القداس الثانى )

: "الهنا الذي نعبده يستطيع ان ينجينا من    بر المسيح في اليقين

    ١٨-١٧: ٣اتون النار واال فليكن معلوماً لك"   دا 

 ادرس ـجـوشــوا تـ اـــأبوندس ـــق

 السبت

   نوفمبر   27 
   هاتور  18

  -  8) القداس األلهى 
 ( ص 10.30

 

"العلي متسلط في مملكة الناس فيعطيها    : بر المسيح في التسليم

   ١٧: ٤من يشاء "  دا 

  ونــص بالمـــوال القمـــب اـــأبوندس ـــق



 

 

 القـداس أإللـهـى  اليـوم 
 ةـ والتمجيد والعظية ـالعش

 م(  9.30 –م  7)
 ألحـــد ا

 نوفمبر  28
   هاتور  19

1738 

 ( ص 6 – 30.8) Aالقداس 

  ( ص6.15  – 8.30) Eالقداس 

  -( ص 9.00 –  11.00) A القداس

 ( ص8.30  – 10.30) E القداس

  َوَهب   ِلنَف ِسكَ  َعَطايَاكَ  ِلتَُكن  : »الحريةبر المسيح في 
 ( ١٧:  ٥  دانيال. )لِكن ِي … " . ِلغَي ِري ِهبَاتِكَ 

  ديـــوب مجـــقـيع اـــأبوندس ـــق   

 األثنيـــن

   نوفمبر   29 
   هاتور  20

  -  8) القداس األلهى 
 ( ص 10.30

 

َسلَ  "إِلِهي  :األسودبر المسيح وافواه    األُُسودِ  أَف َواهَ  َوَسدَّ   َمالََكهُ  أَر 
نِي،  فَلَم    لَم   ال َمِلُك، أَيَُّها أَي ًضا َوقُدَّاَمكَ  قُدَّاَمهُ،  بَِريئًا ُوِجد تُ  ألَن ِي  تَُضرَّ
 (٢٢: ٦ دانيال . )«ذَن بًا أَف عَل  

  هـــيـو عطـــماثي اـــأبوندس ـــق

   الثالثــاء

 نوفمبر  30

 ر هاتو  21
 

  -  8) القداس األلهى 
 ( ص 10.30

م   ِجب َرائِيُل،   يَا»  الفهم:بر المسيح في  ُجلَ  هذَا  فَه ِ يَا الرَّ ؤ  .  «الرُّ
 ( ١٦:  ٨  دانيال)الرؤيا االولي 

 اس دوسـومـت اـــأبوندس ـــق

 األربعــاء
 ديسمبر  1

 هاتور  22

  - 8) القداس األول 
 ( ص 10.30

 م ( 6 -  4القداس الثانى )

َمع   َسي ِدُ   " يَا التوبةبر المسيح في  ِفر   َسي ِدُ  يَا. اس  غِ  َسي ِدُ  يَا . اغ    أَص 
نَع   ر   الَ . َواص  لِ  ِمن    تَُؤخ ِ َمكَ  ألَنَّ  إِلِهي،  يَا نَف ِسكَ  أَج    َعلَى  ُدِعيَ  اس 
 ( ١٩:  ٩ دانيال. )« َشع بِكَ  َوَعلَى  َمِدينَتِكَ 

    Zoom            On   رفــــائيــــل نيــافـــة االنبـــا 

 خميــسال
 ديسمبر  2
 هاتور  23

(  7  -  5) القداس األلهى 
 ص

 

تُ  : "َرفَع تُ  بر المسيح في الثيؤريا   َكتَّانًا، الَبِس   بَِرُجل  فَِإذَا َونََظر 
قَتانِ مُمتَ   َوَحق َواهُ     (٥:  ١٠  دانيال)  أُوفَاَز، بِذََهبِ   نَط ِ

 مـــــيرافيـــس اـــأبوندس ـــق

 جمعــةال
ديسمبر   3

2021 
 هاتور  24

1738 

 ( ص 9  - 7) القداس األول 
 القداس الثانى 

د  يــعس الداــبدل بقـ)است
 م( 9.30 ةاعــالس

 

  ذِلكَ  َوفِي »الضيقة العظيمة والخالص( : بر المسيح وسفر الحياة )
ئِيسُ  ِميَخائِيلُ   يَقُومُ  ال َوق تِ    َويَُكونُ  ،َشع بِكَ  ِلبَنِي ال قَائِمُ  ال عَِظيمُ  الرَّ
ة   َكانَت   ُمن ذُ  يَُكن   لَم   ِضيق  َزَمانُ    ال َوق تِ  ذِلكَ  َوفِي .  ال َوق تِ  ذِلكَ  إِلَى  أُمَّ
ى تُوبًا  يُوَجدُ  َمن    ُكلُّ  َشع بَُك،  يُنَجَّ ف رِ  فِي َمك      ( ١: ١٢  دانيال . )الس ِ

   ZoomOn               نيافة األنبا يوحنا اسقف شمال الجيزة

 الـــا دانيـــــة االنبـــــنياف ص 1  – م 11القداس  و   م 11 –  9.30  : تسبحة العيدقداس 

 ســبتال
4 /12 /2021 
 هاتور  25

1738 

 ( ص 10.30  -  8)  ثانيال لعيداالقداس 

 مساء  10الساعة  الى  9.30صاله )نصف الليل( كل يوم عقب الخدمة من الساعة اجتماع يقام  :هامة  ات مالحظ

 2021الكنيسة  جميعا بكل خير وبركة ومحبة وسالم …  وأنتموكل عام 

 . .Hisvine.com علىلو سمحت احجز مكانك لحضور النهضة 

 اليوم الذي فيه زوم و    http://www.abusefein.org.au  متابعة النهضة علي يمكنك 

To Join Zoom Meeting                   Meeting ID: 830 0843 1704            Passcode: 180340 

https://us02web.zoom.us/j/83008431704?pwd=b2ZFMWhFZlpudXBHMzI4ZU9JSnl3UT09 

                            

http://www.abusefein.org.au/
https://us02web.zoom.us/j/83008431704?pwd=b2ZFMWhFZlpudXBHMzI4ZU9JSnl3UT09

