
           በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኖርዌይ ቅዱስ ገብርኤል ወአቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን
  ከግንቦት  10   እስከ     12 / 2010             ዓም የአዲስ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ቡራኬ መርሐ ግብር

 ቀን  ሰዓት መርሐ  -   ግብር አቅራቢ  /    አስተባባሪ  ፕሮግራም መሪ

ግንቦት 
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16-16:30     የሰርክ ኪዳን ጸሎት እና ማስታዎቂያ በ  ሊቃነ   ጳጳሳት እና
 ካህናት

ዶ/  ር ተክሉ

16:30-16:40     የእንኳን ደህና መጣችሁ መልዕክት   በአቡነ ሕርያቆስ

16:40-17:00  መዝሙር   በዘማሪ ይልማ

1700 -17:45  ስብከት   መልአከ መዌዕ

17:45-18:00  መዝሙር በሊ/ መ/  ይልማ

18:00-18:45  ትምህርተ ወንጌል በመ/ሐ/ ቀ/  አባተ ጎበና

18:45- 19፡00      እስከ እሁድ ድረስ ያለው መርሐግብር፣በቤተ
    ክርስቲያን ውስጥ መወሰድ ያለባቸው

ጥንቃቄዎች፣ወዘተ

  በመርሐ ግብር መሪ

19:00- 19:15    ቃለ ምዕዳን እና ቡራኬ  በብፁዕ  አቡነ ኤልያስ

19፡00--  ማስታዎቂና በመርሐ-  ግብር መሪው

ግንቦት 
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10:-10:15    በጸሎት ይከፈታል    በብፁዐን ሊቃነ ጳጳሳት  መልአከ መዌዕ

10፡15-10:30  መዝሙር   በዘማሪ ይልማ

10:30 -11፡10    ስብከት ክፍል አንድ    መጋቢ ሐዲስ አባተ ጎበና

11:10-11:25  መዝሙር    በዘማሪ ይልማ እና
 በደብሩ መዘምራን

11:25-12:05   ትምህርት ክፍል ሁለት   በብፁዕ አቡነ ሚካኤል ዲ/   ን ናትናኤል
አበበ

12:05 -12:20     በመዝሙር የታጀበ ግጥም    በመዘምራን እና አፎምያ

12:20-12:30    ማስታዎቂያ እና የመዝጊያ ጸሎት በዶ/  ተክሉ አባተ

12:30-14፡00   የምሳ ሠዓት  በመስተንግዶ ክፍል

14፡00- 14:10   የመክፈቻ ጸሎትና መዝሙር በሕብረት መ/  ምህረት
ዘለዓለም



14:10- 14:55 ትምህርት በመ/ሐ/ቀ/  አባተ ጎበና

14:55-15:10  መዝሙር  በዘማሪ ይልማ

15:10-15:40  የሊከስቲሊንግ ትምህርት   በአቶ ልዑል መኮነን

15:40-16፡00  የሻይ ዕረፍት  በመስተንግዶ ክፍል

16፡00-18:00     የአዲሱ ቤተ ክርስቲያን ሥርዓተ ቡራኬና
ዋዜማ

 በብፁዐን
ጳጳስትወሊቃውንት

18 -18:15 ወረብ  በደብሩ መዘምራን

18:15-1830  ታሪካዊ ፊልም  በአይቲ ክፍል  አባ ሕርያቆስ

18:30-19፡00     ቃለ ምዕዳና ቡራኬ እና ሌሎችም   በብፁዕ አቡነ ኤልያስ

19 --   የእራትና ክፍለ ጊዜ  በመስተንግዶ ክፍሉ

00:01፡00     ማሕሌት ለመጀመር የመዘጋጃ ጊዜ   ንብረት ክፍልና
አገልጋዮቹ

01-06፡00   የዕለቱ ስብሐተ እግዚአብሔር
/ማሕሌት/

በሊቃውንት

 ግንቦት
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06:00-09፡00  ቅዳሴ   በብፁዓን ጳጳሳትና
ካህናት

09-09:10  መዝሙር    በዘማሪ ይልማና የደብሩ
መ/  ን

መ/  ኀይል ታደሰ

09:10-9፡50  ስብከት    በብፁዕ አቡነ ሚካኤል

9:50-:10፡00  መዝሙር   በዘማሪ ይልማ

10፡ 10 ፡15     የቤተ ክርስቲያን ግዥ፣ ዝግጅት
  ወዘተ በተመለከተ ሪፖርት

በዶ/   ር ተክሉ አባተ

10:15-10:35 ንግግር   በኖሮጂያን ተጋባዥ
እንግዶች

  አቶ ልዑል መኮነን

10:35-11:20    የገቢ ማሰባሰቢያ ክፍለ ጊዜ   በሕንፃ አሠሪ
 ፈንድሬዚንግ ክፍል

11:20 -11:25    አንድ ያሬዳዊ ዜማ  ከሊቃውንት በአንዱ

11:25-12፡00     ምስጋና ለሕንፃ ኮሚቴ እና ሌሎችም  በበአቡነ ሕርያቆስ



12፡00 -12:45   ሥርዓተ ንንግሥ /ዑደት

12:45-13፡00   ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ   በብፁዕ አቡነ ኤልያስ

  ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን።


