ንኣበዓዕላ ልደት (2022 ዓ. ም.) ብዚርኢ፥ ጊዜኣዊ መምርሒ
መድኃኔ ዓለም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሥርዓት ግዕዝ ለንደን
ቅድሚ ኹሉ፥ እንቋዕ ናብ ብርሃን ልደተ ክርስቶስ ብሰላመ ደሓን ኣብጽሓና!
ከም ዚዝከር፥ ብሰንኪ ኣብዚ ቁሩብ እዋናት ዚርአ ዝነበረ ናህሪ ተላባዕነት ኮሮና ቫይረስ፥ ብዕለት 24
December 2021 ኣብ ዘውጻእናዮ መግለጺ፥ ካብ ሰንበት 26 December 2021 ጀሚርና
ንዘይተወሰነ ጊዜ ነቲ ብኣካል ተረኺብና እንገብሮ ዝነበርና ንቡር መሥዋዕተ ቅዳሴናን ካልእ መደባትናን
ከነቋርጾ ከም ዝኾንና ሓቢርና ኔርና። በዚ ምኽንያት እዚ እውን ንዝሓለፋ ክልተ ሰናብቲ መሥዋዕተ
ቅዳሴናን ክልእ ጸሎታትናን ብመራኸቢ ብዙኃት ጥራይ ኽንገብሮ ቐኒና። ንበዓለ ልደት ግና ምስቲ ኹሉ
ዘሎ ኣሰካፊ ኩነታት፥ ሕሉፍ ጥንቃቐን ምትሕልላው ኣኅዋትን እንተ ደኣ ጌርና፥ ብኣካል ተራኺብና
ብመሥዋዕተ ቅዳሴ ካብ ምብዓል ዚኽልክለና ነገር ስለ ዘየሎ፥ ከምቲ ዓመት መጸ እንገብሮ ዝነበርና
ብድሮኡ ማለት ኃሙስ 6 ታኅሣሥ 2022 ዓ.ም. ካብ ሰዓት 6:00 ብዚጅምር ስግደት ቅዱስ ቁርባንን
ናይ ሱቕታን መቑጸርያ ጸሎትን ፈሊምና፥ ካብ ሰዓት 7:30 ብዚጅምር ሥርዓተ ቅዳሴ ብዓሚቚ
መንፈሳውነት ከነብዕሎ ኢና።
ርእስናን ብጾትናን ካብ ለበዳ ምእንቲ ክንሕሉ፥ ኽንገብሮ ዚግብኣና ነገራት ከምቲ ብተደጋጋሚ
ብሙያውያን ሓለዋ ጥዕና ዚንገረና፥ ብተገዳስነት ኣብ ተግባር ከነውዕሎ ብዓቢይ ትሕትና ኽንሕብር
እውን ንፈቱ። ገለ ካብቲ ተገዲስና ኽንገብሮ ዘሎና ነገራት፦
1. ዝኾነ ይኹን ኣሰካፊ ምልክታት ኮሮና እንተደኣ ኣልዩና ኣብ ገዛና ኾይንና ነቲ ብመራኸቢ
ብዙኃት ዚፍኖ ቅዳሴና ምክትታል።
2. ቅድሚ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምምጻእና ኹልና ካብ መልከፍቲ ኮሮና ነፃ ምዃንና ኣጻሪና
በብግልና ተመርሚርና ኽንብገስ።
3. ብዘይካ ብሓኪም ዝተፈቕደሉ ሰብ፥ ኩሉ ሰብ ኣፍንጫኡን ኣፉን ብማስክ ኪሽፍን ግድነት
እዩ።
4. ናብ ቤተ ክርስቲያን ቅድሚ ምእታውናን ድኅሪ ቅዳሴ ኸኣ ካብ ቤተ ክርስቲያን ቅድሚ
ምውጻእናን፥ ኣእዳውና ብሳኒታይዘር ብግቡእ ምጽራይ።
5. ብዚከኣል ምስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣካላዊ ምትንኻፋት ዘይምግባር (ዘይምትሕቑፋፍን ብኢድ
ሰላምታ ዘይምውህሃብን)።
6. ቅዳሴ ምስ ተወድአ፥ ኣብ ቅርዓት ቤተ ክርስቲያን ጠጠው መጠው ዘይምባል (ብቕልጡፍ
ካብ ቤተ ክርስቲያን ወጺእካ ናብ ቤትካ ምምላስ)።
7. እንተ ተኻኢሉ ኣብ ክንዲ ብመጓዓዝያ ብዙኃት ብናይ ግሊ መካይን ምጉዕዓዝ።

ርሑስ በዓለ ልደት ይግበረልና
ኣባ ኤፍሬም ዓንዶም
ምስ ሓዋርያዊ ቤት ምኽሪ ምእመናን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ ዓለም ሥርዓት ግዕዝ
ለንደን።
4 January 2022

