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ኣገዳሲ መምርሒታት መድኃኔ ዓለም ካቶሊካዊት ቤተ 
ክርስቲያን ሥርዓት ግዕዝ ለንደን፥ብዛዕባ ኣገባብ ምጅማር ኃባራዊ 

መሥዋዕተ ቅዳሴ ኣብ ዘመነ Covid 19 

እቲ ካብ ነዊሕ እዋን እንጽበዮ ዝነበርና ምኽፋት ኣብያተ ክርስቲያናት ንግላዊ ጸሎት ኣብ 
ዝኃለፈ ሳምንቲ እንኪጅምር፥ ሕጂ ኸኣ ካብ ዕለት 4 ሓምለ ጀሚሩ ኃባራዊ መሥዋዕተ ቅዳሴ ኽንገብር 
ብወገን መንግሥቲ ዓባይ ብሪጣንያ ፍቓድ ምርካብና ኣዝዩ ዜሐጉስ ዜና እዩ። እንተኾነ ከምቲ 
ዝለመድናዮን ግቡኡን ዘይኮነ፥ ብቑጽሪ ኣዝዮም ሒደት ንዝኾኑ ተሳተፍትን ናይ ማኅበራዊ ምፍንታት 
ሕጊ ምስ እነኽብር ጥራይ ኢና ቅዳሴና ኽንገብር ዚፍቀደልና። ስለዚ ንጹር መምርሒታት ምሃብ ኣገዳዊ 
ኾይኑ ይርከብ።  

እታ ወትሩ እንጥቀመላ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ኤይደን ንሰብዓ ምእመናን ጥራይ እያ ብሓደ 
እዋን ክትዕንግል ዚፍቀደላ። በዚ ምኽንያትዚ ንሰንበት ቅዳሴ ኺመጹ ዚደልዩ ምእመናን ኣቐዲሞም 
ኪምዝገቡ ኣድላዪ እዩ። ንምምዝጋብ በዘን ዚስዕባ ቁጽርታት ተጠቐሙ፦  

 

ኣቶ የማነ ዘርእዝጊ   07961547697  
ኣቶ ሙሉጌታ ብርሃነ   07960117333  
ኣቶ ኤልያስ መሓሪ   07572215757  
ኣቶ ፊልሞን ኢዮብ   07950524633  
 

ብዕድመ ዝደፍኡን ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎምን ምእመናና፥ ነቲ ጌና ኣስካፊ ዘሎ ኩነታት ኣብ 
ቑጽሪ ብምእታው ምስቲ ሒደት ሰባት ጥራይ ኣብ ሓደ ቅዳሴ ከነገልግል ከም እንምኽእል ብምሕሳብ፥ 
ንጊዜኡ ኣብ በቤቶም ኾይኖም ብማኅበራዊ መራኸቢታት ንዚፍኖ ቕዳሴና ኺሳተፋ ነተባብዖም። ቅዱስ 
ቁርባን ኣብ ቤቶም ከነምጽኣሎም ንዚደልዩ ምእመናና፥ እንተ ደኣ ሓቲቶም ከነምጽኣሎም ስንድዋት 
ኢና።   

እቶም መጀመርያ ዝተመዝገቡ 70 ምእመናን ንዕለት 5 ሓምለ ቅዳሴ ናይ ምስታፍ ዕድል 
እንኪወሃቦም፥ ሽዑ ዕድል ዘይረኸቡ ምእመናና ንዕለት 12 ሓምለ ቅድሚያ ይወሃቦም። ኣገልገልቲ ቤተ 
ክርስቲያን ዝኾኑ ሽማግለ፥ ቅዳሴ ኣብ እነዕርገሉ ሰንበት ሰዓት 12:30 ድኅሪ ቐትሪ ኣብ ቤተ ክርስቲያን 
ተረኺቦም ዚግባእ ምስንዳዋት ድኅሪ ምግባር ነቶም ኣቐዲሞም ዝመጹ ምዝጉባት ምእመናን በቦትኦም 
የትሕዝዎም። እቶም ዝተመዝገቡ 70 ሰባት ጥራይ እዮም ንሓደ ሰንበት ናብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን 
ኪኣትዉ ዚፍቀደሎም።  

 ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያን ምስ በጻሕኩም፥ እቶም ኣገልገልቲ ንዝህቡኹም መምርሒታት 
ብትሕትናን ኣኽብሮትን ፍቕርን ተቐቢልኩም፥ ኢድኩም ብመምከኒ ፈሳሲ (Sanitizer) 
ብዚግባእ ኣንጺሕኩም ናብ ዝሓበሩኹም ስፍራ ኼድኩም ተቐመጡ።   

 ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብቲ ዝተመደበሉ ስፍራ ወጺኡ ኣብ ካልእ ቦታ ኪቕይር ኣይፍቀደሉን እዩ።  

 እቶም ብስድራ ዚመጹ ምእመናን ኩሎም ኣብ ሓደ ባንኮ ብሓደ ኮፍ ይብሉ። ወለዲ ንደቆም 
ካብ ዘለውዎ ወጺኦም ናብዝን ናብትን ከይብሉ ብጽኑዕ ኪቕጻጽርዎም ኣለዎም። ምሉእ ሓላፍነቶም 
ከም ዝኾነ ኪርስዕዎ ኣይግባእን። ብርዱእ ምኽንያታት፥ ዝኾነ ይኹን ዓቢይ ሰብ ኮነ ሕፃን፥ 
ንካልእ ሰብ ኮነ ንብረት ጨሪሹ ኪትንክፍ ከም ዘይግባእ ደጋጊምና ከነዘኻኽር ንፈቱ።  
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 ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዚህልወና ምንቅስቓስ ብሙሉኡ ሓደ ኣቕጣጫ (One Way 
System) ዚኽተል እዩ። ስለዚ ነቲ ተነቢሩ ዘሎ ምልክታት ኣስተውዒልኩም ረኣይዎን ብተግባር 
ተኣዘዝዎን።  

 ብዝኾነ ይኹን ምኽንያትን ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋንን ምስዕዓም ኮነ ብኢድካ ሰላምታ 
ምልውዋጥ ከም ዘይከኣል ምዝካሩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።   

 ከም ቐደምና ዚዕደል መጽሓፍ ኮነ ናይ መዝሙር ጥራዝ ስለ ዘይህሉ፥ ነፍስ ወከፍ ምእመን 
ናቱ መና ጸሎታት ወይ ቅዳሴ ዚምልሰሉ መጽሓፍ ተማሊኡ ይምጻእ። ንመዝሙር ብዚርኢ፥ ወይ 
ኣቐዲሙ ኣብ ሞባይልኹም ስለ ዚስደደልኩም፥ ወይ ከኣ ንሓደ ጊዜ ተጠቒምካ ዚጐሓፍ ወረቐት 
ኪዕደል ስለ ዚከኣል፥ ቅድሚ ቅዳሴን ኣብ ጊዜ ቅዳሴን ንዚወሃብ ሓበሬታታት ጽን በሉ።  

 ነቶም ናይ ግሎም መና ጸሎት ዘይብሎም ምእመናን ንግብረ ቅዳሴ መመለሲ ዚሕግዝ ንእሽቶ 
መጽሓፍ ካብ ቤተ ክርስቲያንና ኪዕድጉ ኣሰናዲና ኣሎና (መና ጸሎት ኣይኮነን)። ዋጋኡ ንሓደ 
መጽሓፍ £5.00 ጥራይ እዩ። ብብዝኂ የብልናን፤ ሒደት እየን ዘለዋና።  

 ኣገልግሎት መዝሙር ንጊዜኡ ስለ ዘይተፈቕደ፥ ከከምቲ ዝመጽእዎ መዘምራን ምስ ሕዝቢ ፋሕ 
ኢሎም እዮም ዚቕመጡ።  

 ሽቓቓት ናይ Covid 19 መተኃላለፍቲ ቀንዲ ቦታታት ከም ዝኾና ፍሉጥ እዩ። በዚ ምኽንያትዚ 
ኸኣ ኩለን ሽቓቓት ዕጽዋት ስለ ዝኾና፥ ቅድሚ ካብ ቤትና ምብጋስና ኣብ ግምት ከነእትዎ 
ዚግብኣና ረቛሒ ምዃኑ ዘይምርሳዕ።    

 ናብ ቤተ ክርስቲያን ምስ እትመጹ፥ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ (Face Mask) ምምላእን 
ምጥቃምን ኣይትረስዑ።   

ኣምላከ ምሕረት ናብ ምሉእን ንቡርን ኣገባብ ኣምልኾና ብቕልጡፍ ኪመልሰና ብትዕግሥቲ እናተጸቤና፥ 
ንድኅነትናን ንድኅነት ካልኦትን ዚከኣለና ጥንቃቐን ምትሕልላይን ኽንገብር ናይ ነፍስ ወከፍና ኅልናውን 
ክርስቲያናውን ግዴታትና ምዃኑ ኣይንረስዕ።  

ኦ መሓሪ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣቦ፥ ምእንቲ እቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማት ወድኻ፥ ንኣናን ንመላእ 
ዓለምን መሓረና። ኣሜን።  

 

ኣባ ኤፍሬም ዓንዶም  

ምስ ሓዋርያዊ ቤት ምኽሪ ምእመናን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ ዓለም ሥርዓት ግዕዝ ለንደን።    
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