
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سبوعآية األ

 (12:51اشعياء )

    4/1 االحد

 1 أيىب            31 -30 عدد                                 16 -1:  20 متى          

 
 

 

ً اللع بالٌ  الساعي فم مً والظامعين بيلمخه لُخيلم الّسب مع الحاطٍس

ملظُح، هفىض جثبذ باحبُبي ليي هسي هفىض جذخبر شخص املظُح، هفىض 

 تهخف هىشعىا في ألاعالي.
 

         4/2 الازىين 

 2  أيىب            34 -32 عدد           34 -17: 20 متى                
 

 

سوح ال ًخيلمليي  صىجه،لطمع اخظس و هاهرا الُىم، في ب ػلب وجه السّ أ

معىا مً دالٌ ددمت  ضاللد

 ،تجىب ، زجىع،هرا املظاء

مان. جىَسع ئًدؼىة ، تكداط

وحظلُم وامل لعمل الّسب في 

ول فلساث حُاجىا. بازن 

 .  الخدمت

 صىم مظائي صىم صباحي

 حبُبي وطام  *

 هسطخين حبُبي * 

 هاهي حبُبي * 

 مدللت اهؼىن * 

م* 
ّ
اها مظل  مٍس

 جىزجيزووي  *

 ميرها جىزجي* 

 اًلُا حبُبي * 

 بىلع حبُبي* 

 طازة شحاده *

           4/3 الثالزاء

 3  أيىب              36 - 35 عدد            27 - 1: 21 متى              
 

 

 

 ب سواث السّ ب
 
 على تومسح تهصىامىا وصلىاجىا، بس  أهت عل ، بس  ًٍعدد شاهس و

 عبادةالساعي بخأملِه لهرا املظاء. 

ذان صاغُت وكلىب آ ،ممظىحت

اشىس  طخلباٌ اليلمت.مفخىحت ل 

 ب على ول عؼُت وبسهتالسّ 

 .بهرا الُىما هدرأطخ

 

 

 

 صىم مظائي صىم صباحي

 دىزيئبساهُم  *

 لُىا دىزي* 

 بلىغ زدًىت* 

 مِظا جَسع* 

 زهام جهجاه *

 ػازق أبى شلازة *

 ألحان أبى شلازة *

 عصام شحادة * 

 زها شحادة* 

اها حبُبي*   مٍس

   4/4 الازبعاء

 4  أيىب              2 -1 ثثيية              46 -28: 21 متى               
 

 

 املسهمينومسحت جسافم  تهاػلب بس  ، أزىاء أمظُت الُىمب ز لسوح السّ مميّ حظىز 

 اثوب، بس  ، هفىض جذخبر عظمت ومحبت ودالص السّ تممظىح ة، عبادوالعاشفين

 واوظياب السوح اللدض لنري 

ً ، عجائب وآًاث دالص لىثيًر

شخاص جلف وحشهد جحدر وهسي أ

أذهس جأمل الساعي ب. عً عمل السّ 

 لهرا املظاء.

 صىم مظائي صىم صباحي

 زائس شاهين* 

 هصاز جَسع* 

 ُىلُذ اهؼىن ڤ* 

 دىزي فاًصة* 

 دهم طالم أ* 

م طىع د. *  مٍس

 ادالص هلىل* 

  حاًًهللاعؼا* 

 هىاز حاًًأ* 

 زائدة طمعان* 

  4/5 الخمِع

 5  أيىب            4 -3 ثثيية            22 -1: 22 متى    

  

 

م عملً
ّ
سي مً دالص، حتى بلّىة وطلؼان  ًا زّب  لُخعظ  ً شفاء، هسي ما ل 

س، وزجىع وّل مً ابخعد عىً.  جحٍس

م العمل،  ِ
ّ
أهِسم شعبً ًا زّب وعظ

م العبادة،مً أجل:  صّلِ  اليلمت  فٍس

م
ّ
 هاعؼاء، الشسهت امللدطت و واملخيل

ا في وطؼى ليي  ا.هسي فسًحا طماوًٍّ

 

 

 صىم مظائي صىم صباحي

 ق. بالٌ حبُبي *

 لُىا حبُبي * 

 هِظت هلىلأ* 

 عبير شحادة* 

 طلىم جىزجُذ*

 طماح طالم* 

 شادي هىعان* 

 هسطخِىا حبُبي * 

 6أيىب           6 -5ثثيية           46 -23:  22 متى          4/6 الجمعه

 

 
 

 ،زامىاآ ث  وبدمً غفس  ،ةخىا الحُامىح بًُبصل وعم ًا زّب             

  توبلمظ                     
 
ا. م  مً هدب زىبً ج  الشفاء هللٍى

 اإلاساء أمام الّزب.  هذا ضع خدمة          
 

 

 7 أيىب               8 -7 ثثيية               12 -1: 23 متى             4/7الظبذ 

 

 
 

 ةع العائالث املظخىز ُجمل صّلِ 

 حخُاجاث وافت لا ب ٌظىع لهم السّ د ظدِل

ؼلبىا  ن ٌعسفىا زّب بأو   أاملجد ٍو
ً

                                         ه مليىث هللا وبسّ ول

 والباقي ًصاد لهم.

 

بزهامج 

  2018 هيسانلشهز 

ص ؤلاهجيلّية ألاسقفّية/ كفزياسيف
ّ
 لكىيسة اإلاخل

الزاعي القس بالل حبيبي  أسبىع آلاالم،الكىيسة،لدعم 
  وعائلته، الخدمة والخادمين



 سبوعآية األ
 

 (13: 45اشعياء )

 4/8 الاحد

 8 أيىب              10 -9 ثثيية               39 -13: 23  متى             
 

   

 لييها طاعد .كد غلبذ الجحُم بصخصًو  ةحُاالصاز لىا  ًا زّب  خًبلُام

ليي ًسوا هً بالحلُلت حي أووعلً  لً ولغيرن لً هيىن، وشبه شخصً اهحُ

صلُبً وكُامخً بم ُالعظعمالً فُىا ووشهد عىً وعً عملً أالىاض 

 .كدامىاة أًىما جؼأ أاملجُد

  

 4/9الازىين 

  9 أيىب          12 -11 ثثيية            31 -1: 24  متى              

 
 ."ٍنياملظُح الري ًلىّ في طخؼُع ول ش يء أ"

 

 .طمع لصىجهاو  هخظس او ب اهخظس السّ 

 ب في حُاجً.عمل الس  بسواث و وطتري  .ب واهخظساجلع في محظس السّ 

 

 

 4/10الثالزاء  

 10 أيىب           14 -13 ثثيية            51-32: 24 متى              
 

 

 بىاء الشبِبت"" هظهام بُد جّباز هىرا أ

 
 
ًائل على املسجفعاث، وال  اليي ًمشى كدام شبِبخا على صخسجً أ ذ ًا زّب بِّ ز

حُاتهم  زىاءأ طمًاب هوول ما ًصىعىه ًسهظىن ول ًخعبىن  ًحللىن واليظىز،

ُّ ال دس، بخىاجدهم فيل ، عالكتهم باتالُىمُ اث والجامعاث، ددمتهم يل

 .ًىجح تبالىىِظ

 

 

 4/11الازبعاء 

 11 أيىب            16 -15 ثثيية           30-1: 25 متى              

 
 

 "ولمت الحم"

 أ
 
 ن ح

 
ب ٌظىع و غير مىاطب، ليشهد عً السّ أوكذ مىاطب  فيولمت الحم ً عل

 .ودالصه ليل الىاض

  ، ومسحتطلؼانت، واللائمين عليها، حىم في الىىِظت بازن ددمت الخعلُم

 .جسشدهم بيل دؼىة السوح اللدض

 4/12الخمِع  

  12 أيىب            18 -17 ثثيية            46 -31: 25متى                 
 

 

 "بىين ميرار مً عىد السّ الب"
 

 .ليل شوج ةاملعؼاالبىين  تجل وعمأمً ٌظىع اشىس 

 ن ؼلبى ًشواج الرًً ليل ألا ة طخجاباث صال اهرا العام في ن هسي أواػلب  صّلِ 

  .تهره الىعم

 طخجاباث.ب على الا اشىس السّ 

 

 4/13الجمعه 

  13 أيىب              20 -19 ثثيية          25 -1: 26  متى                 

 

 

  "جل املسض ىأهخابع صلىاجىا مً "

الري وعد هى بأن جلهم وزم أكف بالثغس مً  ب على حُاتهم.وعلً وعىد السّ 

  ٌ ملظت شفاء، دم  واػلب وزابس بصالجً اطخمسّ   .ريِّ ع  الري ٌعؼي بسخاء ول 

ً  دز أٌظىع كا غيىّل ن  شفيي َو  .ر َو

 4/14الظبذ  

  14 أيىب             22-21 ثثيية          46 -26:  26 متى               

 

 

 ، "ئلى ألامام لىبدأ بداًت جدًدة، هيس ى ما وزاء وهمخّد "
 

 لىؼلب ما فىق ونهخم بما فىق ل بما على ألازض، 

م مع املظُح ولىحُا مً أجله.  لىل 

ّم باللُامت. هأشىس الّسب لهخصاز  
 
 العظُم الري ج

 آمين 

 سبوعآية األ 

 (20: 15ارمياء )

 



 4/15الاحد 

 15أيىب           24 -23 ثثيية              75 - 47 : 26متى            

 

 حدمدرسة ألا   ّول بعد الفصح +ألاحد ألا 
 

 هري أفسش الاللع بالٌ حبُبي  مً أجل الخادم ألامينب ٌظىع السّ  شىس ا

ً هز اوادخ أكدامه في وطؼىا  صّلِ ليي جثبذ. عً محبخه ودالصه لِشهد لىثيًر

   لجل حغّير مجخمعىا.

 4/16الازىين 

 16 أيىب              27-25 ثثيية           31 -1:  27 متى                

 

 واملإمىين.  تىىِظالب على وظياب زوح السّ لصّلِ 

بما  ةشهاد ، صالح، حعفف،كىة، طالم ،فسح ،تمحب ،امخالء مً زماز زوح هللا 

 .هللا ةزادئوئزشاد إلجمام  ةكُاد ،هإمً به

 صىم مظائي صىم صباحي

 زشُد حبُبي  *

 هاهدة الىسدي* 

 طهاد غىؼىض* 

 لُىا حىا * 

 فدوي صُاغت* 

 4/17الثالزاء 

 17أيىب           28ثثيية                66 -32:  27متى                  
 

 داتاجتماع السيّ 
 

 

دس في ول ٌو ولا ألا هذ داث، أاجخماع الظُّ د في املهُمً والظُّ  هذ ًا زّب أهً 

د  .مىه تلحظ حبُبي اللائمت على . بازن ألادذ لُىا شخصًلً عً اعو جمج 

 .جلهاددمتهً وصّلِ مً أ

 صىم مظائي صىم صباحي

 هسطخين شحادة  *

 زها بلىغ* 

 هللاعؼا ينڤُه *

 جَسع طازة* 

 4/18الازبعاء 

    18 أيىب                 30 - 29ثثيية             28  متى                 

      

 العائالتجتماع ا

 

 وحصجُع بين املإمىين   تلظان بسه

 ".لًُ ميانـ "ولي لز وجذؼُؽ لالجخماع ألا بس هت جسافم الىىِظت بيل أفيا

 صىم مظائي صىم صباحي

 هُفاء ػعمت  *

 جاولين ػعمت* 

ع*   غادة جَس

ً شحادة*   زوٍش

 4/19الخمِع 

   19  أيىب                32 - 31 ثثيية             1  أعمال                 
 

 عداديللشبيبة ؤلا جتماع ا

   

 توحىم تمسح، تهدبز الحُاة لهرا الجُل. بس  ب وحده هى صّلِ بأن ًيىن السّ 

 شحادة وشوجخه)ألاخ عصام  تالسوح اللدض جسافم اللائمين على هره الخدم

 زها(.

 

 

 

 صىم مظائي صىم صباحي

  طهُلت شحادة* 

 آها هاصس* 

 ُان بىلعڤُڤ* 

  بى عللزهين أ* 

 4/20الجمعه 

  20 أيىب         34 -33ثثيية           13 -1:  2عمال أ     
 

 حدمدرسة ألا 

 لكبارللشبيبة اتماع جا
 

: الساعي اللع بالٌ جل اللائمين غلى ددمت الخعلُم في الىىِظتصّلِ مً أ

دىاث لُىا حبُبي، زها حبُبي، الادىة عصام شحادة وابساهُم دىزي، ألا 

السوح اللدض ميرها جىزجي ولُىا دىزي. اػلب بسهت وحىمت  شحادة،

 جسافلهم.

 
 صىم مظائي صىم صباحي

 نهُلت شحادة* 

 بظام ًىطف* 

 جىوي طمعان* 

 شلىز  جاهِذ* 

 4/21الظبذ 

 21 أيىب              2-1 يشىع          47-14 : 2  أعمال               

 

ٌ املإ جمُع ب ًمأل السّ يي صّلِ ل فسح ال ،ةألاها مىين في وطؼىا بالصبر وػى

ا ب السّ  همُعؼيل صّلِ به في وطؽ الخجازب.  توالثل ًُ والىصسة  تغلبالحُاة ًىم

 وعمل كىاث في حُاتهم. ادخبازاث واهخصازاثليي ًسوا 

 صىم مظائي صىم صباحي

 امُمت دعُم* 

 غُار دوخي* 

 طىطً دوخي* 

 جىاد بىا  *

 مىاٌ شاهين* 

 عبير ًاوز * 

 سبوعآية األ
 

 
 (21: 15ارمياء )

 4/22الاحد 

 22 أيىب           1:  5 -1 : 3  يشىع           3  أعمال  

 

 حدمدرسة ألا  + حد الثاوي بعد الفصح ألا 
 

م جمُع أعظاء  وبازن وامسحًا زّب كّىِ  حتى ًيىن لديهم الىكذ  ةدالعبافٍس

ول ددمت وللاء  َظمعىا صىجً بما ًذصو عىد أكدامً للجلىض 

 وجحظيراث  كادمت على هىِظخً.

 

 

 

 



  4/23الازىين 

  23أيىب           27:  6 -2:  5يشىع          22 -1:  4أعمال                 

 
 

ا مً  ًُ ً عائلت اللع بالٌ حبُبي لُبلىا دائًم أجل صلىاجىا جسجفع ًىم ا مىخصٍس

ً، هؼلب  عظم مًأبل  ، ةظعادبال بالبرواث، ىءةن ٌعِشىا حُاة مملبأمىخصٍس

 .املجد د زّب حُاة جمّج ، شدهازىجاح والا بال، تىِهأمؼلاب

 مظائيصىم  صىم صباحي

 بدٌع جهجاه* 

 لإي طعُد* 

 جىزجي بثِىت *

 هصهت ػعمت* 

 4/24 الثالزاء

  24  أيىب         8 -7يشىع                37 -23:  4  عمالأ              
 

 داتاجتماع السيّ 
 

عّد يي صّلِ ل  تاملذخلف هاتالدظدًد احخُاج دد  ج   دادمينلىىِظخه ب السّ  ٌ 

عؼائين مدشفعين م ،عاشفين ،معلمين، دد  . كّىاد ج  املظخمّس ها وداصت في همىّ 

.ً  .جُاٌوطؽ جمُع ألا  وفير وزمس حتى هيىن مظخعدًً لحصاد  ..وآدٍس

 

 

 

 

 صىم مظائي صىم صباحي

 ًىطف بىا * 

 ُا دىزيڤطل* 

 مِشُل شعبي* 

م شعبي*   ٍز

 4/25الازبعاء 

  25 أًىب              10 -9 ٌشىع          16 -1 : 5 أعماٌ               
 

   + ددمت شفاء  العائالثجخماع ا
 

 

. صّلِ وازفع ول عائم، هظل، "ىاغير جازهين اجخماع"خمّظً بالىعد ىل

ت جبعد ُّ ا الاجخماععً حظىز  املإمىين اوشغال ًُ السوح ب، صّلِ وي ًمخألوا ًىم

عض والصالةاللد  .، الخىَس

 ئلى بِذ الّسّب بفسح وكىة.   يهأحيي صّلِ ل 

 صىم مظائي صىم صباحي

 لىا شحادة* 

 طميرة شحادة* 

 هادًت صُاغت* 

ع*   لُىا جَس

 4/26الخمِع 

  26أيىب           12 -11يشىع          42-17:  5 أعمال                 
 

 عداديبيبة ؤلا للشجتماع ا
 

لاعد، ها أطىاز، بال مهىًزا على مىازة، هىِظت ل جحّد  جيىن هىِظدىاحتى  صّلِ 

ً، ممىؼلت  وحراء  ع البرّ اذز  تلبظ حلاؤها بحصام الحم،أهىز وملح لآلدٍس

 الظالم، هىِظت حاملت جسض لاًمان ولبظت دىذة الخالص.

 

 
 

 صىم مظائي صىم صباحي

اها بىلع*   مٍس

 بىلعهسطخين * 

 هادًت عبىد *

ع*   هماٌ جَس

م طمعان*   ٍز

 حشامُال* 

 4/27الجمعت 

 27أيىب                14 -13 يشىع              6 أعمال                 

 

 حدمدرسة ألا 

 للشبيبة الكبارجتماع ا
 صالة جبل  

 

 .وطؽ اجخماعاث هرا الُىم خًعالن ولمإل  مُرن ًا زّب اطخذدم جال 

  
 

 صىم مظائي صىم صباحي

 جاولين ػعمت* 

 دىزٍت جاولين *

ع*   طهى جَس

 صا فسوظِعدًمل* 

 4/28الظبذ 

 28أيىب      17-15 يشىع            19 -1:  7 أعمال               
 

مً صىامىا بصلىاجىا وأمّخحدًً  "...املثلىر ل ًىلؼع وعد الّسب لىا "الخُؽ

دعمها، بعؼائها، بمحّبتها، ب)باًمانها، حبُبي  أجل عائلت الّساعي اللع بالٌ

ظها و بلادس،  هالبىلب  باطم ٌظىع هول ما ًصىعىهبأن ووعلً  صالتها(.بخىَس

 هم ل جىجح باطم ٌظىع.زث طّد ىّ ص   ًىجح وول آلت
 

 صىم مظائي صىم صباحي

 مىاٌ شاهين* 

ً دىزي *  زوٍش

ىاپ*   ٌى ماٍز

 عدلت بلىغ *

 زشان ػعمت* 

صاث*   هالت عٍص

 سبوعآية األ

 

 (1: 32 )مزمور 

 4/29الاحد 

  29أيىب            19 -18يشىع            1:  8 -20: 7أعمال              

 

 حد+ مدرسة ألا حد الثالث بعد الفصح ألا 

 

لهبر عدد مً ن هصل أطىاز الىىِظت، أبىاًبا جدًدة دازج أب ن ًفخح السّ أ

هاض بحاجاملإطظاث و 
 
ليشس  تزطالُهاعً الّسب. اطخذدمىا  ن حظمعأ تل

 املظُح.ومحبت  دالص

 

 4/30الازىين 

  30أيىب              21-20يشىع            25 -2:  8 أعمال                
 

 مً أجل الس   صّلِ  في الىىِظت. اذهس مجمىعاث الصالة الخمع
 
ب الظاجدة ه

زباث، التزام وجىَسع، شىس وحظبُح، اعالن محبت وشفاء  :ىات في وطؼُّ واملصل

ٌظىع، صالة وحشفع، حماًت وبس هت عليهم. اعِلً بأهه بالًمان والصالة 

 .والدظبُح والس هب الظاجدة حظلؽ مملىت الظلمت

 

 

 

 

 
 

 صىم مظائي صىم صباحي

  طعاد طمعان* 

 زشان داود* 

 هبُل دىزي *

 ام ًىطف بحبح *

ما بىلع*   ٍز

 هُيٌى بىلع * 

 


