ግጻዌ ሰናብት ምስለ አርእስተ መዝሙር
ወርኀ ሐምሌ፡ ነሐሴ፡ ጳጕሜን 2011 ዓ.ም.
አርእስተ መዝሙር

7 ሓምሌ

ይሰጥዎ ወይስምዖ ጸሎቶ
ለኵሉ ለሰአሎ

ቅዲሴ ምንባብ
1ይ ቆሮ. 15፡31-44
2ይ ጴጥ. 2፡17-ፍጻሜ
ግብ. ሐዋ. 14፡8-18
ማቴ. 13፡1-12

14 ሓምሌ

ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ

ምስባክ
መዝ. 64/65

ቅዲሴ እግዚእ።

አርወዮ ለትለሚሃ፡
ወአሥምሮ ለማእረራ፡
ወበነጠብጣብከ ትበቍል
ተፈሢሓ።

2ይ ቆሮ. 9፡5-ፍጻሜ

መዝ. 135/136

ያዕ. 3፡13-ፍጻሜ

ይሁብ ሲሳየ ለኵሉ
ሥጋ፡

ግብ. ሐዋ. 27፡18-26
እስመ ለዓለም ምሕረቱ፡
ማቴ. 7፡21 - ፍጻሜ

ቅዲሴ

ግነዩ ለአምላከ ሰማይ።

ቅዲሴ እግዚእ።

አርእስተ መዝሙር

21 ሓምሌ

በቀዲሚ ገብረ
እግዚአብሔር

ቅዲሴ ምንባብ
ዕብ. 11፡1-10
2ይ ጴጥ. 2፡1-9
ግብ. ሐዋ. 17፡21-ፍጻሜ

ምስባክ
መዝ. 64/65

ቅዲሴ
ቅዲሴ ሠለስቱ ምእት

ሐወፅካ ለምድር ወአርወይካ፡
ወአብዛኅኮ ለብዕላ፡ ፈለገ
እግዚአብሔር ምሉእ ማያተ።

ማቴ. 24፡36-ፍጻሜ
መዝ. 146/147
ያበቍል ሣዕረ ውስተ አድባር፡
ወሐመልማለ ለቅኔ ዕጓለ
እመሕያው፡
ይሁቦሙ ሲሳዮም ለእንስሳ።

28 ሓምሌ

በሰንበት ቦአ ኢየሱስ
ምኵራቦሙ ለአይሁድ።

1ይ ቆሮ. 10፡1-14
ያዕ. 3፡1-9
ግብ. ሐዋ. 27፡27-34
ማቴ. 8፡16-ፍጻሜ

መዝ. 134/135
በባሕርኒ ወበኵሉ ቀላያት፡ የዓርግ
ዯመናተ እምአጽናፈ ምድር፡
ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናም።

ዓዱ መዝ. 76/77
ቃለ ወሀቡ ዯመናት አሕፃከ
ይወፅኡ፡ ቃለ ነጐድጓድከ
በሠረገላት፡
አስተርአየ
መባርቅቲሁ ለዓለም።

ቅዲሴ ኤጲፋንዮስ

አርእስተ መዝሙር

05 ነሐሴ

ወይብሉ ኵሎሙ
ሐዋርያቲሁ ለእግዚእነ
ሰአሊ ለነ

ቅዲሴ ምንባብ
ገላ. 3፡15-ፍጻሜ።
1ይ ጴጥ. 2፡5-11
ግብ. ሐዋ. 15፡1-12
ሉቃ. 11፡27-36

12 ነሐሴ

ዛቲ ይእቲ ማርያም

ምስባክ
መዝ. 44/45

መዝ. 131/132

2ይ ዮሐ.1፡1-7

እስመ ኃረያ እግዚአብሔር
ለጽዮን፡ ወአብዯራ ከመ
ትኩኖ ማኅዯሮ፡ ዛቲ ይእቲ
ምዕራፍየ ለዓለም።

ሉቃ. 1፡35-45

ቅዲሴ እግዝእትነ
ማርያም

ህየንተ አበውኪ ተወልደ
ለኪ ዯቂቅ፡
ወትሠይምዮሙ መላእክተ
ለኵሉ ምድር፡ ወይክሩ
ስመኪ በኵሉ ትውልድ
ትውልድ።

ዕብ. 11፡8-16

ግብ. ሐዋ. 27፡39-ፍጻሜ

ቅዲሴ

ዓዱ መዝ. 120/121
አንሣእኩ አዕይንትየ መንገለ
አድባር፡ እምአይቴ ይመጻእ
ረድኤትየ፡ ረድኤትየሰ
እምኀበ እግዚአብሔር።

ቅዲሴ እግዝእትነ
ማርያም

አርእስተ መዝሙር

19 ነሐሴ

ንዒ ርግብየ

ቅዲሴ ምንባብ
ኤፌ. 6፡10-18

ምስባክ
መዝ. 86/87

ቅዲሴ
ቅዲሴ እግዝእትነ
ማርያም።

1ይ ዮሐ. 5፡1-6
ግብ. ሐዋ. 8፡26-ፍጻሜ
ማቴ. 19፡3-15

26 ነሓሴ

ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ

2ይ ቆሮ. 8፡1-15

መዝ. 144/145

ያዕ. 1፡17-ፍጻሜ

ዏይነ ኵሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያከ፡
አንተ ትሁቦሙ ሲሳዮሙ
በጊዜሁ፡ ትሰፍሕ የማነከ
ወታጸግብ ለኵሉ እንስሳ
በሥርዓትከ።

ግብ. ሐዋ. 22፡6-22
ሉቃ. 12፡13-26

ዓዱ መዝ. 146/147
ይሁቦሙ ሲሳዮሙ ለእን
ስሳ፡ወለዕጕለ ቋዓት እለ ይጼ
ውዕዎ፡ኢይፈቅድ ኃይለ ፈረስ

ቅዲሴ ኤጲፋንዮስ።

አርእስተ መዝሙር

3 ጳጕሜን

ከመ እንተ መብረቅ

ቅዲሴ ምንባብ

ምስባክ

1ይ ተሰ. 5፡1-10

መዝ. 103/104

2ይ ጴጥ. 3፡10-ፍጻሜ

ትፌኑ መንፈሰከ
ወይትፈጠሩ፡

ግብ. ሐዋ. 26፡1-15
ሉቃ. 17፡20-ፍጻሜ

ወትሔድስ ገጻ ለምድር፡
ለይኩን ስብሐቲሁ
ለእግዚአብሔር ለዓለም።

ቅዲሴ
ቅዲሴ ያዕቆብ ሥርግ፡
ዓዱ አትናቴዎስ።

