برهامج القراءات الكتابية ،هقاط
الصالة ،الصىم واليشاطات اليىمية

الخمِظ 1/2

لىقا 17

مزمىر 32

ثكىيً 41

الجمعت 2/2
لىقا 17 -1 :18

إ

إ

هخابع صلىاجىا للػبِبت الىاغئت ،اػلب خماًت لهم مً لامىر والػهىاث
العاملُت ،لاغُاء الترفيهُت التي ال جلُم بالزب .ارفع ول عائم ًمىع الػبِبت
مً الخىاجد بمدظز الزب.

إ

لكىيسة املخلص لاهجيلية لاسقفية /كفرياسيف

هخدد بصلىاجىا وأصىامىا وهلف بالشغزة مً أجلهم ،هشم بىعىد الزب ،اغىز
الزب لزعاًت الىىِطت لهم ،هؼالب بزد املطلىب ورجىع الظاٌ للحظحرة.

لدعم الكىيسة ،الراعي القس بالل حبيبي وعائلته،
الخدمة والخادمين
الطبذ 3/2
لىقا 43 -18 :18

مشمىر  34إ

ثكىيً 43

باًمان هذه آلاًت على جمُع لاخدر في وضؼىا
"افزح أيها الػاب ،أًتها الػابت في خدازخً ولِطزن كلبً في أًام غبابً".
غبِبت هزاها في وضؼىا جارهت ول مباهي العالم وجأحي وجدبع الزب ٌطىع.
صىم مطائي

صىم صباحي

* جىاد بىا
* مىاٌ غاهحن
* عدلت بلىغ

* عبحر ًاور
* أمُمت دعُم
الازىحن 5/2
لىقا 48 -28 :19

إثكىيً  45و 27 - 1 : 46

صىم صباحي
* ق .بالٌ خبُبي
* لُىا خبُبي

صىم مطائي

صىم صباحي
* آها هاصز
* عبحر شحادة

* جىرجُذ ضلىم
* ضماح ضالم

آية األسبوع:

لىقا 27 -1 :19

إِذِ قُ ِلتُ:
ت قَدَمِي»
«قَدِ شََّل ِ
َفسَ ِحمَتُكَ يَا زَبُّ تَعِضُ ُدنِي.
الشالزاء 6/2
لىقا 26 -1 :20

صىم صباحي

صىم مطائي

* وضام خبُبي
* هزضخحن خبُبي

* رووي جىرجي
* محرها جىرجي
* رٍم ضمعان

نهظت واهخعاع وضؽ
الػبِبت الىاغئت.

30

إ

ارفع بصالجً اللائمحن على زدمت الػبِبت الىاغئت لار عصام ولازذ رها
صل لُبارههم الزب بيل بزهت روخُت وجطدًت لُسدمىا هذا الجُل
شحادةِّ ،
بيل أماهت ومدبت ،وجلدًم اليلمت بطلؼان ،وخىمت الزوح اللدص جزافلهم.
إ

صىم اختياريإ
الرب إ
ليىم إ
مزمىر  37إ

 5ب.ظ اجتماع السيإدات إ

عائلت الزاعي اللظ بالٌ خبُبي ،سوجخه لُىا ولاوالد :مزٍاها ،اًلُا ،بىلظ
وهزضخِىا .أعؼىا ًا رب في ول صباح جدًد أن هصلي لهم وهبارههم ،هؼلب لهم
الحماًت والحىمت ،اًمان مظاعف وحطدًد وافت الاخخُاجاث.
صىم صباحي
* ابزاهُم زىري
* لُىا زىري
صىم صباحي

صىم مطائي
* ػارق أبى غلارة
* ألحان أبى غلارة
صىم مطائي

ثكىيً 44

لاحد السبعىنإ  +مدرضت لاخد إ
 1030ص خدمة إ

الاربعاء 7/2
ثكىيً 31 : 47 - 28 : 46

مشمىر  35إ

إ

إ

إ

لترجفع صلىاجىا والبسىر ألجل ول الخدظحراث والترجِباث لللاء اللؼزي
للطُداث (عُد لام) مً لالف ئلى الُاء وهظعها أمام الزب ،أجىاء روخُت
جيطىب ،صالة ليل الطُداث املػترواث بخلدًم الللاء ...بزواث ،زالص ،سرع
مدبت وولمت املطُذ في كلىب الطُداث.

صىم مطائي
* ضارة شحادة
* ڤُڤُان بىلظ

لاخد 4/2

(مصموز)81 :49

إمزمىرإ  36إ

ثكىيً 42

لاحد إ
 1100ص مدرسة إ
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة للكبار إ

لاعدادي إ
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة إ

لشهر شباط 2018

مزمىر  33إ

خماًت الػبِبت مً جُار
العالم.

إ

ثكىيً 48

لىقا 47 -27 :20

مزمىر 38

00

 7م اجتماع العائالت إ
 845م اجتماعي مع الراعي بخصىص اللقاء القطري للسيدات إ
إ

صل
ارفع بصالجً واغىز الزب مً أجل فزٍم العبادة املبارن في الىىِطتِّ .
ليل عظى فُه ليي ًدزل ئلى العمم ئلى كدص لاكداص وٍلمظ خظىر الزب
بدُاجه .مسحت ،همى ،حطبُذ ،صالة جزافلهم ػىٌ خُاتهم.
صىم صباحي
* زائز غاهحن
* هشار جزَظ

صىم مطائي
* د .مزٍم ضىظ
* هُفاء ػعمت
* ازالص هلىال

ارفع بصالجً عائالث الػبِبت
الىاغئت.

الخمِظ 8/2
لىقا 21

ثكىيً 50 - 49

مزمىر  39إ

الجمعه 9/2
لىقا 38 -1 : 22
إ
إ

إ

لاحد إ
 1100ص مدرسة إ
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة للكبار إ

لاعدادي إ
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة إ
إ

ًا رب هصدق وعىدن العظُمت وهؼالب بالىم والىُف في هذه الطىت وضؽ
ً
ً
صالحا ضُىمل معهم هذه
الػبِبت الىاغئت وازلحن بأن الذي ابخدأ فيهم عمال
الطىتً .
غىزا ًا رب مً أجل اضخجابت ول صالة وػلبت ارجفعذ هذا لاضبىع
مً أجلهم.
صىم صباحي
* دًىحز مىصىر
* ضهُلت شحادة

خروج 2 - 1

صىم مطائي
* بػحر هلىال
* جىاها هلىال

لاخد 11/2
لىقا 25 -1 : 23

ُم ُه
كَ ِإنِسَانٍ تُعَصِّيهِ أ ُّ
هكَرَا ُأعَصِّيكُمِ َأنَاَ ،وفِي أُوزُشَلِيمَ
َص ِونَ.
تُع َّ

خروج 10 - 9

امثال  3إ

 530ب.ظ اجتماع السيإدات إ
هىىِطت ومإمىيها هخدد وهظع ًدها مع ًد الزاعي وٍد الزب فىكهم ،مً أجل
الىصىٌ للززًٍ وجدلُم رؤٍدىا لهذا العام "ضىت ازتراق" ،اػلب خىمت
وصىث هبىي مً الزوح اللدص جزافم الزاعي واملإمىحن بيل عمل وزدمت
ورضالت ًلدمىها للزز.
صىم صباحي
* عصام شحادة
* رها شحادة

صىم مطائي
* رهام جهجاه
* مزٍاها خبُبي

صىم مطائي
* هزضخِىا خبُبي
* رٍما بىلظ
* رسان ػعمت

* غُار دوخي
* ضىضً دوخي
امثال  1إ

الازىحن 12/2
لىقا 56 -26 : 23

خروج 32 : 8 -28 : 6

امثال  2إ

إ

لاحد إ
 1030ص خدمة لاحد الستىنإ  +مدرسة إ

هزفع صلىاجىا بهذا الُىم مً أجل املزض ى ،وال ضُما مً أهل الاًمان.
وأ ً
ًظا مً أجل ول مً ػلب صلىاجىا زارج أضىر الىىِطت.
هؼالب بػفاءاث الىفظ والزوح والجطد.

الزاعي اللظ بالٌ خبُبي وعائلخه املبارهت
صلىاجىا ًا رب أن جبارههم في ول صباح جدًد بيل بزهت روخُت وجطدًت
هاسلت مً عىدن ،أن جيافئ أماهتهم ،مدبتهم ،زدمتهم ،جىزَطهم ،وغهادتهم
للززًٍ بأهً أهذ ًا رب هى الؼزٍم والحم والحُاة.

صىم اختياريإ إ
الرب إ
ليىم إ

(اشعياء )13 : 66
الشالزاء 13/2
لىقا 12 -1 : 24

خروج 27 : 6 -1 : 5

خروج 4 - 3

صىم صباحي

صىم مطائي
* هُيىٌ بىلظ
* هجاة دعُم

* ام خىا عبىد
* جاولحن زىرٍت

مزمىر  41إ

هزفع صلىاجىا مً أجل الىىِطت ووػاػاتها لاضبىعُت لهذه الطىت
ليي جيىن ضىت ازتراق زارج أضىار البلد.
ضىت فُع وربذ هفىص مً وافت لاجُاٌ.

هصلي لطىت ازتراق مً الزوح اللدص لللىب املإمىحن ،مً زاللها هظاعف
عالكخىا مع الزب ،مزهمحن وعابدًً للزب ،مصلحن في ول خحن ،البطحن ضالح
الجىدي املطُحي مً أجل آلاززًٍ.
صىم صباحي

آية األسبوع:

مزمىر  40إ

الطبذ 10/2
لىقا 71 -39 : 22

الاربعاء 14/2
لىقا 53 -13 : 24
00

خروج 12 - 11

 7م اجتماع العائالت إ

* غادة جزَظ
* هاهي خبُبي
* مدللت اهؼىن

* هماٌ جزَظ
* اًلُا خبُبي
* بىلظ خبُبي

الخمِظ 15/2
عبراهيين 1

امثال  4إ

إ

صىم صباحي

صىم مطائي

إ

خروج 14 - 13

لاعدادي إ
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة إ

إ

ًا رب على ولمخً هللي الػبىت ،أعؼىا في هذا العام أن هدزل للعمم وهخلزب
مىً أهثر مً زالٌ غزهخىا الُىمُت معً ،كزاءجىا للىخب الزوخُت والخأمالث،
صلىاجىا وخظىرها الاجخماعاث ،جىزَطىا ،عؼاءها ومدبدىا جشداد .إ
إ
صىم مطائي
صىم صباحي
إ
* ڤُىلُذ اهؼىن * مزٍاها بىلظ
إ
* عؼاهللا خاًً
* فاًشة زىري
إ
* أهىار خاًً
* هزضخحن بىلظ
إ
إ

امثال  5إ

إ
إ

هل ٌطخدُل على الزب ش يء؟ هال ،اعلً هذا الىعد على ول سوج وسوجت
ًيخظزون وعمت البىحن .وكل ال ٌطخدُل علًُ ً
غِئا أيها الزب اللادر أن حعؼي
بسخاء وفىق ما هفخىز أو هؼلب.
صىم صباحي
* أهِطت هلىال
* رسان داود

صىم مطائي
* ردًىت بلىغ
* رهحن أبى علل
* غادي هىعان

الجمعت 16/2

عبراهيين 2

خروج 15

امثال 5 : 7 - 1 : 6

إ

00

لاحد إ
 11ص مدرسة إ
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة للكبار إ

الطبذ 17/2
عبراهيين 13 : 4 - 1 : 3

إ

00

إ

إ

ضىت زمار وخصاد للػبِبت الىبار ،ضىت فيها ًيىن الزب لاوٌ وآلازز ،لالف
صل لللائمحن على الخدمت ابزاهُم ولُىا زىري ،ضىت
والُاء في خُاتهمِّ .
لُ َّ
خمجد عمل الزب مً زاللهم وضؽ الػبِبت.
صىم صباحي

إ

ارفع اللائمحن على زدمت وىوي بادرة ،لازخان هُفاء ومحرها .اػلب بزهت
وخىمت للُادة الاجخماع ،مسحت على ول أزذ جخىاجد ليي جدبارن وجبارن
آلاززًٍ.
صىم صباحي

* ضعاد ضمعان
* روسًٍ شحادة
* ام ًىضف بدبذ

الاخد 18/2
عبراهيين 12 : 6 - 14 : 4

خروج 19 - 18

* هبُل زىري
* پىٌ مارٍىا
امثال  8إ

لاحد إ
 1030ص خدمة لاحد الخمسىنإ  +مدرسة إ
رؤٍه الىىِطت لعام  2018أن هسزج مً الذاث ولاها والؼائفُت وهىؼلم زارج
لاضىار لىسترق ول حي ،غارع ،ميان وبلد لم حعزف وجسخبر بعد مدبت املطُذ.
هصلي ِّلخ ِّصل رضالت الخالص ألهبر عدد مً الىاص وهأحي بهم للمطُذ.

الازىحن 19/2
عبراهيين 20 - 13 : 6

خروج 24

امثال  11إ

إ

إ

 700م خدمة خاصة  +مسح بالرماد  +عشاء إ
إ

إ

"مً التراب وئلى التراب وعىد"
ارفع زدمت هذا املطاء أمام الزب ليي هأحي بخذلل واهىطار أمام مدظزه.
بزهت ومسحت واجظاع جزافم راعُىا ببداًت الصىم لاربعُني.
صىم صباحي

صىم مطائي

صىم جماعي إ صىم جماعي إ

* رائدة ضمعان
* مزٍاها مطلم
خروج 21 - 20

صىم صباحي

صىم مطائي

* رغُد خبُبي
* هاهدة الىزدي

* ضهاد غىؼىص
* فدوي صُاغت

الخمِظ 22/2
عبراهيين 22 - 1 : 9
إ

إ

صىم مطائي

30

امثال  9إ

الشالزاء 20/2
عبراهيين 7

خروج 27 - 25

صىم مطائي
* بػحر هلىال
* جىاها هلىال

خروج 23 - 22

امثال  12إ

امثال  10إ

 530ب.ظ اجتماع السيإدات
طُج بدمه على بُىتهم،
خماًت بُىث املإمىحن ،هلف بالشغز وهؼالب الزب أن ٌ ِّ
هىتهز ول مإامزة مً ابلِظ الهىا ال هجهل أفياره .وطد باضم ٌطىع ول سغزة
طبب بانهُار وجفىً بُىث املإمىحن.
ح ِّ

الجمعت 23/2

أعؼىا ًا رب وعمت وئصزار في صلىاجىا ...بالصالة هزي عمل كىاث .اجعل
صل لُخظاعف عدد املصلحن
صلىاجىا على أعلى ضلم أوكاجىا وأولىٍاجىاِّ .
واملدػفعحن في وضؼىا .ال حطدطلم ...بالصالة ًصبذ املطخدُل أمز واكع.

* دًىحز مىصىر
* ضهُلت شحادة

س ِحقِ وَاِلنُ َتوَاضِعِ الرُّوحُِ ،ألحِيِيَ
َومَعَ اِلنُنِ َ
رُوحَ اِلنُ َتوَاضِعِنيََ ،وألُحِيِيَ قَلِبَ
اِلنُنِسَ ِحقِنيَ.

صىم صباحي

لاعدادي إ
 5ب.ظ اجتماع للشبيبة إ

صىم صباحي

س ُكنُ،
...فِي اِل َنوِضِعِ اِلنُرِتَفِعِ اِل ُنقَدَّسِ أَ ِ

(اشعياء )57 : 75

خُاة الخىبت واللداضت
ِّابدأ َّفي أها ًا رب
اللهم ارخمني أها الخاػي
الكترابىا مً الصىم لاربعُني هخظع وهىىطز أمام الزب وهؼلب الخىبت واملغفزة
مىه ليي جدىلى خُاجىا وهيىن على غبه الزب ٌطىع.

صىم اختياريإ إ
الرب إ
ليىم إ
الاربعاء 21/2
عبراهيين 8

 5ب.ظ اجتماع كىوي بادرة إ
إ

صىم مطائي

* أدهم ضالم
* مِطا جزَظ

خروج 17 - 16

امثال  27 - 6 : 7إ

آية األسبوع:

صىم مطائي

* هزضخحن شحادة * هُڤحن عؼاهللا
* ضارة جزَظ
* رها بلىغ
عبراهيين  18 : 10 - 23 : 9خروج  29 - 28امثال  13إ
ثىقيت صيفي
 900ص  130 -ب.ظ لقاء ليىم لألطفال إ
 530ب.ظ اجتماع للشبيبة للكبار إ
 930م جبل صالة إ
إ

لجري زمار وخصاد مظاعف وضؽ مدرضت لاخد .بارن هذه الخدمت الزائعت في
وصل باضخمزار لجري ول ػفل ٌعزف املطُذ وَػهد بأن ٌطىع هى الؼزٍم
هىِطدىا ِّ
والحم والحُاة.
صىم صباحي
* نهُلت شحادة
* بطام ًىضف

صىم مطائي
* جىوي ضمعان
* جاهِذ غلىر

الطبذ 24/2
عبراهيين 39 - 19 : 10
إ

خروج 32 - 30

امثال  14إ

إ

بزهت واوطياب غحر عادي ًزافم الىىِطت في فترة الصىم وأضبىع آلاالم.
اوطياب روح الزب ،جىبت ،غفاء ،جدزٍز ،غفزان ،فزح ،ضالم ومطامدت.
هزمىا ًا رب لجري عمل كىاث في وضؼىا.
أ ِّ
صىم صباحي
* عبحر ًاور
* امُمت دعُم
الازىحن 26/2
عبراهيين 40 - 22 : 11

* بدٌع جهجاه
* لإي ضعُد

المٌ ،قَالَ ِإهلِي،
س سَ َ
لَيِ َ
ألشِرَارِ.
لِ َ
(اشعياء )15 :75

صىم مطائي

معلماث مدرضت لاخد أًام آلاخاد وأًام الجمعت ،صلىا مً أجلهً ومً أجل
زدمتهً ،جىزَطهً ،عؼاءهً املظحي ،حطدًد وافت اخخُاجاتهً ،بارن

بُىتهً ،جألم واًمان مظاعف والخلزب ئلى هللا في ضىت الازتراق.

صىم اختياريإ إ
الرب إ
ليىم إ

* هالت عشٍشاث
* روسًٍ زىري
خروج 36 - 35

امثال  16إ

عائلت اللظ بالٌ خبُبي :اوطياب بزواث ال حعد وال جدص ى على خُاتهم،
زدمتهم ومطخلبلهم ،غهادة وجىضُع جسىمهم ليي ًزوا املطخدُل أمز واكع .
حطدًد وافت اخخُاجاتهم الزوخُت والجطدًت.
"وول آلت صىرث طدهم ال جىجح".
صىم صباحي

آية األسبوع:

الاخد 25/2
امثال  15إ
خروج 34 - 33
عبراهيين 21 - 1 : 11
إ
30
لاحد إ
 10ص خدمة لاحد لاول مً الصىم  +مدرسة إ

صىم مطائي
* بشِىت جىرجي
* هشهه ػعمت
* ضهى جزَظ

الشالزاء 27/2
عبراهيين 12

خروج 38 - 37

امثال  17إ

 530ب.ظ اجتماع السيإدات
عام الازتراق :عائالث بأهملها حعبد الزب ،هفىص جخدزر مً اللُىد ،مً
إلادمان والحصىن ،هىائظ ح ِّعلم وحطحر عىظ جُار العالم ،هىائظ حعمل ما
ػلب منها الزب ،جُل جدًد ً َّ
جهش لحربذ الىفىص .أهاص جىاٌ الػفاء مً
لامزاض املشمىت...
صىم مطائي
صىم صباحي
* ًىضف بىا
* ضلڤُا زىري

* مِػُل غعبي
* رٍم غعبي

الاربعاء 28/2
عبراهيين 13

خروج 40 - 39

امثال  18إ

 700م اجتماع العائالت إ
إ

ًا رب هؼالب بلىة جطدًت للزاعي اللظ بالٌ خبُبي مً رأضه ئلى أزمص
كدمُه ومسحت مً سٍذ الزوح اللدص على جطده.
صىم صباحي
* لىا شحادة
* ضمحرة شحادة
* جاولحن ػعمت

صىم مطائي
* هادًت صُاغت
* لُىا جزَظ
* دًملشا فزوطِظ

