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ጥቅምቲ - ኅዳር 2013 –.M.Ê ypM cÿ.77 ŠrDïŠgñq kòq ÃöIÊq [kŠ� …QKV (Š.kò.].….) Catholic Secretariat - Eparchy of Asmara (CSEA)  
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(ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል) 
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                        (ናብ 3ይ ገጽ ይቕጽል)  
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እምነትና ንኺዓቢ ክንገብሮ ዘሎና 
 
 
 
 

ምውህሃድ እምነትን ግብርን   
ብኣባ ዘርኣያዕቆብ ዑ/ሚካኤል  
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እየ። 
ተሓጕሰ ከኣ እየ ዝገብሮ። እቲ ንስኻ ክገብሮ ትደልየኒ ዋላ ልዕሊ 
ዓቕመይ ይኹን፣ ዋላ ሕይወተይ ዚሓትት ይኹን። ክገብሮ እየ”። 
ኣሜን!! 

ክብሪ ንቕድስቲ ሥላሴ!! 
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ዓውደ-መጽናዕቲ “ብርሃን እምነት” 
(መቀጸልታ)  

 ምሥጢር ንምምርማር ዚግበር 
ጻዕሪ ማለት እዩ ይብሉ፣  
 

እቲ 

ምስ’ቲ ኡነተይና ኣምላኽ ካብ ዚግበር ርክብ ዚውለድ ሓዲሽ 
ብርሃን እዩ፣  

 

‹mkS k–F eªê] ÏV}oh]Œ]:  
 
 

ኣባ ቴድሮስ ኪዳነ ማሕበር ንኡሳን ኣኃው ካፑቺኒ ኣብ 
ዘስምዕዎ ስብከት ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ዓቢይ ቅዱስ ኪኸውን 
ዝከኣለ እግዚኣብሔር ዘክብር። ትሕትና። ትዕግስቲ። ፍቕሪ። 
ለጋስነት ዝመልኣ ሕይወት ስለዝነበሮ ኢዩ፣ ኣቦኡ ኣዝዩ 
ሃብታም። ኩሉ ትሕዝቶ ዝነበሮ እኳ እንተነበረ። ንሱ ግን ምስ 
ድኻ። ድኻ ኰይኑ ክነብር ካብ ትእዛዝ  ሰብ። ትእዘዝ 
ንእግዚኣብሔር ክሕሉ። ንዓለም ንዒቝ። ንዓለም መኒኑ። 
ብመንፈስ ሃብታም ኰይኑ ንኣምላኽ ዝተወፈየ ሕይወት ክንነብር 
ፍሉይ መብጽዓ ገበረ።።   

ንሕና ንበዓል ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ክነኽብር ኣብዚ ቅዱስ ደብሪ 
ነጊድና ዘሎና ነጋድያንከ ከከም ጸዋዕታናን መዓርግናን ከመይ 
ንነብር ኣለና። ካህን ከም ካህን። ድንግል ከም ድንግል። ምእመን 
ከም ምእመን መንእሰይ። ከም መንእሰይ ንእሽቶ ከም ንእሽቶ 
ከመይ ኣለና ብኸመይ ንናበር ኣለና፣ ኣብዚ ቤተክርስቲያን 
ዝኣወጀትልና ዓመት እምነት። ብጸሎት። ብምሕረት። ብፍቕሪ። 
ብይቕሬታ። ብንግደት ከመይ ኣለና። ቅዱስ ፍራንቸስኮስ 
ሕይወትና ክቕደስ ብመንፈስ ሃብታማት ቆረብትን ነገድትን 
ተነሳሕትን ክንከውን ይጽውዓና’ሎ፣ ከምቲ ወንጌል ዝብለና ከኣ 
ከም ሕፃናት ንጹሓትን ሓቃይናታትን ክንከውን። ካብ ክፍኣትና 
ክንምለስ ከምቲ ቅ.ኣቦና ር.ሊ.ጳ. ፍራንቸስኮስ እውን ብዛዕባ 
ቅ.ፍራንቸስኮስ  “ሕይወቱ ልበሱ” ዝበልዎ ንሱ ሓቂ። ንስሓ። 
ቅድስና ኢዩ ዝሰበኸ’ሞ ኣብዚ በዓሉ “ተመለሱ” ኢዩ ዝብለና ዘሎ 
ክብሉ ናይ ዕለቱ ቃል እግዚኣብሔር ኣስምዖም። እቲ “ጐይታ 
ናይ ሰላምካ መሰርሒ ግበረኒ” ዝብል ጸሎት ቅ.ፍራንቸስኮ 
ኣድጊሞም ከኣ ስብከቶም ዛዘሙ'ሞ ብምህለላን ቡራኬን ቃል 
ምስጋና ዝኽሪ በዓል ተፈጸመ፣ 

 

 

 



7 

መብጽዓ ድንግልና  
 

 

ወርቃዊ ኢዮቤል 50 ዓመት 
ንኡስ ዘርኣ ክህነት ዘማኅበረ ኮምቦኒ ደቀምሓረ 

 

 
 

 

 

 

 

ክብረበዓል ቅ.ሚካኤል ዓዲተከሌዛን  
 

 ኢሎም ካብ ድሮ ጀሚሮም ክሳብ 
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ንግደት ዓመተ እምነት 
ንግደት ካህናት ንቅ.ያቆብ ሔቦ 

 
 

ጸዊዐካ 
ኣለኹ ክብለና ከሎ። ንሕና ከኣ ከምቲ ቅ.ጳውሎስ “ 

ተጸዊዕና ዘሎና 
ኢሎም፣ 
 

        ሓውጾተ ኖላዊ ኣብ ማርያም ጽዮን   
                ዓዲ ንኣምን 
 

 


