
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كنيســة   سيفين  يســر  ابي  والشهيد  مريم  العذراء  حضراتكمدعو السيدة  لحضور    ة 

 :بمناسـبة أغسطس وذلك 22الي  14من يوم  النهضـة الروحيـة 

 كلنا وفخر جنسنا. صوم السيدة العذراء القديسة الطاهرة مريم امنا  
 : وشعار برنامج النهضة الروحية

 مقدسة جامعة رسولية  وحيدة بكنيسة واحدةنعم نؤمن 
 ( من قانون االيمان)
 

 م(  9.00م  6.45العشـية والتمجـيد والعظـة ) القـداس أإللـهـى  اليـوم 

 األحـــد

14  

 أغسطس

 مسرى 8

 ( ص 6  - 8)  E&A ياإللهالقداس 

 ص  E 8 – 10.30 ياإلله القداس

 ص   A 8.30 –  10 ياإلله القداس

 اوال: ماهيتها: عروس المسيح التي اقتناها بدمه 

ِعَظاِمِه.  ألَنَّنَا أَْعَضاُء ِجْسِمِه، ِمْن لَْحِمِه َوِمْن 

  ٢:٢٣تك    (؛٣٠ - ٢٨: ٥)أفسس 

 ص اغسطينوس ندا  ( ـ) ابونا القم

 اإلثنــين 

15  

 أغسطس

 مسرى 9

 

  

 ص    10.30 – 8القداس 

 

االرض   علىجاللها: جسد المسيح المنظور   ثانياً:

 الرب  بعد صعود 

  ملح االرض … انتم نور العالم …  فَْليُِضئْ  )انتم 

اَم النَّاِس، ِلَكْي يََرْوا أَْعَمالَُكُم  نُوُرُكْم هَكذَا قُدَّ

ُدوا أَبَاُكُم الَِّذي فِي السََّماَواِت. ) متى  اْلَحَسنَةَ، َويَُمج ِ
١٦: ٥)) 

 ص روفائيل روفائيل  ( ـ) ابونا القم 

 ثالثاء ال

16  

 أغسطس

 مسرى   10

 

 ص  10.30 – 8 ياإلله القداس

 كنيسة واحدة  : طبيعتها ثالثاً:

ألَنَّهُ َكَما أَنَّ اْلَجَسَد ُهَو َواِحٌد َولَهُ أَْعَضاٌء َكثِيَرةٌ، 

َوُكلُّ أَْعَضاِء اْلَجَسِد اْلَواِحِد إِذَا َكانَْت َكثِيَرةً ِهَي  

كورنثوس   ١)َجَسٌد َواِحٌد، َكذِلَك اْلَمِسيُح أَْيًضا. 
 (؛ ١٢: ١٢

 ا اثناثيوس ( ـ) ابون

 يــــي امـة هـــالكنيس



 م(  9.00م  6.45العشـية والتمجـيد والعظـة ) القـداس أإللـهـى  اليـوم 

 ربعاء اال

17  

 اغسطس

 مسرى   11

 ص   A (9 - 11 ) ياإلله القداس

 ( م 6 – 4القاس اإللهي )

 وحيدة  : كنيسة  كيانها رابعاً:

إِْن بَشَّْرنَاُكْم نَْحُن أَْو َمالٌَك ِمَن السََّماِء بِغَْيِر   َولِكنْ 

 (٨:  ١)غالطية َما بَشَّْرنَاُكْم، فَْليَُكْن »أَنَاثِيَما«! 
 اراس ( ــا ك ـ) ابون

 خميسال

18  

 أغسطس

 مسرى   12

 ( ص   5 -  7) A ياإلله القداس

مالكها   )النكنيسة مقدسة  ميراثها:  خامساً:

   إسرائيل( قدوس 

بُّ الَِّذي أَْصعََدُكْم ِمْن أَْرِض ِمْصَر ِليَُكوَن   إِن ِي أَنَا الرَّ

يِسيَن ألَن ِي أَنَا قُدُّوٌس.   لَُكْم إِلًها. فَتَُكونُوَن قِد ِ

 ( ٤٥: ١١)الالويين 
 رس ( ــ ص بطــالقم )ابونا   

 الجمعـة

19  

 أغسطس

مسرى   13  

 التجلـــي عـيـــــد 

 ( ص   7 -  9) A ياإلله القداس

 كنيسة جامعة  ها:بعادا سادساً:

َوِلي ِخَراٌف أَُخُر لَْيَسْت ِمْن هِذِه اْلَحِظيَرِة، يَْنبَِغي  

أَْن آتَِي بِتِْلَك أَْيًضا فَتَْسَمُع َصْوتِي، َوتَُكوُن َرِعيَّةٌ 

 ١٦:١٠يوحنا  .َواِحَدةٌ َوَراعٍ َواِحدٌ 
ــ ا دانيــة األنبــــنياف)  (الـ

   كورال حجر الزاويةيقدم 

(Corner Stone Choir) 

 تراتيل للسيدة العذراء بعد صالة العشية  

 السبت

20  

 أغسطس

 مسرى   14

 ص  A (8  – 10.30) ياإلله القداس

 رسولية  كنيسة  اصالتها:  سابعاً:

ُسِل  َواألَْنبِيَاِء، َويَُسوُع َمْبنِي ِيَن َعلَى أََساِس الرُّ

اِويَِة،   ٢٠:٢ أفسس  اْلَمِسيُح نَْفُسهُ َحَجُر الزَّ

 ا(ـوس حن ـالقمص بافل )ابونا 

 االحد

21  

 أغسطس

 مسرى   15

 ( ص 6  - 8)  E&A ياإللهالقداس 

 ص  E 8 – 10.30 ياإلله القداس

 ص  A 8.30 –  10 ياإلله القداس

الي   ممتدةالكنيسة ام امومتها  وظيفتها: ثامناً:

 الرب ومستمده من امومة العذراء   ءمجي

    رعايتها(شفاعتها وفي اسرارها وفي  )في

 دي(ـوب مجـ ص يعقـ)ابونا القم

  

 سهرة تمجيد وتسبيح للسيدة العذراء مريم يليها
 ألثنين ا

22  

أغسطس  

2022 

 مسرى   16

1738 

 مــريـــــم القـديســةالعـذراء  عيــد صعود جسد السـيدة

 ( ص  10.30  – 8) أللهي القداس ا

 

 م(  9.30  9.00) كل يوم عقب العظة  اختياريصالة  اجتماع  قامسي  مالحظات هامة: 

 http://www.abusefein.org.au      يمكن متابعة الخدمة علي صفحة الكنيسة
   2022 الكنيسة.وكل عام وأنتم جميعا بكل خير وبركة ومحبة وسالم …  ..  آمين الرب يبارك كل عمل لمجد اسمه الصالح القدوس 

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

