
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    6/1الجمعة 

 61مزمور             16صموئيل 1           44 - 13: 27أعمال الرسل 
 مدرسة األحد  ص 0011

 لكبارللشبيبة اجتماع ا  ب.ظ 035
 متابعةجتماع ام  037

 

نتشفع ونصلي لجميع النقاط لهذا الشهر لكي مامك أنكسر يومًيا نعمة لن أعطنا يا رب   *

 املبارك 
 
 . ة نازلة من عندكضي  ر ة وأروحي   ةك الكنيسة بكل بركبار لكي ت

 
 

ِّ  :القس بالل حبيبي *
ل هللا" صل  "رج 

 كل تحضيراتهب ماوية ترافقهلحكمة س

 ترة الصيف.ف ثناءأاملكتبية 

 صوم مسائي صوم صباحي

 فايزة خوري *

 عبير شحادة* 

 آنا ناصر *

 جاكلين طعمة* 

 

 سارة شحادة *

 ان بولسيڤيڤ *

 ريم سمعان * 

 6/2السبت 

  62 مور مز         54 -1: 17 وئيلصم 1      15 -1:  28 مال الرسل عا             

 
 

ِّ ليتمج *
، لكي الصيفي بكل الترتيبات والتحضيرات للمخيم ب وحده  الر   دصل 

ن يسوع بأ ...هل، مرشد، بالدناألن من خالله لكل طفل، تعو الكنيسة شهد ت

 ه الخالص.فيه وبوحده املسيح 

 
ِّ ل :الراعي القس بالل حبيبي *

ة قو  صل 

بأن علن ا مضاعفة، وصحهة جسدي  

 هو هيكل للروح القدس. جسده
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 عبير ياور  *

 أميمة دعيم *

 منال شاهين *

 جواد بنا *

 جريس لينا* 

 كنعانشادي  *

 :سبوعآية األ
 

 

 .ِلَشْعِبِهالرَّبُّ ُيْعِطي ِعزًّا "
 .    "رَّبُّ ُيَباِرُك َشْعَبُه ِبالسَّاَلِمال 

 (11:  29)مزمور   

 6/3األحد 

    63 مور مز         30: 18 - 55: 17 وئيلصم 1     31 -16: 28   الرسل عمالأ         
 

 

 

 مدرسة األحد  +   الثالوث األقدسخدمة األحد ص   0310
 

ة ونشاط باسم يسوع  املؤمنين بارك أجساد * س ليخدموك بقو  يت املقد  بمسحة الز 

زام، محبة لنصلي نتشار ملكوتك حتى ال َيَسع، التتميم عملك و  تكريس والتِّ

كال كامل على اإلله الحي. 
 
 وتضحية، عطاء، طاعة وات

 

تنسكب وال تحص ى  ال تعد   ةرضي  سماوية وأكات برَ  عائلة الراعي القس بالل حبيبي: *

   .عليهم

 بليوم الر   صوم اختياري 

 6/4االثنين  

  64  زمور م               19   وئيلصم 1              17 - 1: 1رومية                      
 

 

 

ذكر آيات بصوت مسموع واعلن ما بسلطان  علن ا *
 
ق بكلمة هللا يومًيا )أ

 
وانط

ة الروح القدس  ( في حياتنا والهج بها. أطلب قو  ب   .تعمل في داخلنالوعد به الر 
  

لسان الراعي القس بالل حبيبي:  *

منقادة وشهادة  ، سلطانكةبرَ 

ينما تطأ أ الروح القدسة بقو  

 قدامه.ا

      

 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 حبيبي وسام  *

 كرستين حبيبي * 

 بديع جهجاه* 

 لؤي سعيد* 

 

 جورجي                         روني * 

 ميرنا جورجي* 

 طعمة نزهة* 

 

  6/5الثالثاء   

 65  زمور م                     20 وئيلصم             1  32 - 18: 1رومية    
 

ايمان مضاعف،  ب تنسكب وتفيض على كل سيدة،دات: بركات الر  مؤتمر السي   *

حة ترافق الراعي القس بالل سات لنشر بشارة املسيح، بركة ومسدات مكر  سي  

 الدروس. تقديميم و حبيبي لقيادته للتران
 

الراعي القس بالل  كلمة هللا على فم  *

سيف ذو حدين لتكن حبيبي 

وكمطرقة تحطم الصخر لخالص 

 .نفوس كثيرة

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 خوريإبراهيم *

 لينا خوري* 

 يوسف بنا  *

 يا خوريڤسل *

 طارق أبو شقارة* 

 شقارةألحان أبو  *

  ميشيل شعبي *

 ريم شعبي *

      6/6االربعاء 

  66  زمور م                    22 -21 وئيلصم1              8: 3 -1: 2رومية                    
  

 العائالتجتماع ا م  007
 

 

*  
 
ِّ لحماية شخصية، صحة املخيم ماتمعل

 وقوة جسدية، إيمان الصيفي، صل 

، تسديد كافة فل وطفلةطبتوصيل رسالة املسيح لكل  ةمضاعف وحكمة

 .ناالحتياجات له
 

ب لراعينا القس بالل وعد الر  اعلن  *

يَن  لهموَبى "ط:وعائلتهحبيبي  فِّ َعارِّ
ْ
ال

وَن. 
 
ك
 
َك َيْسل ورِّ َوْجهِّ

ن  ، بِّ
. َيا َربُّ

َ
اف تَ ه 

ْ
ال

َك  َعْدلِّ ، َوبِّ ه 
َّ
ل
 
َيْوَم ك

ْ
وَن ال ج  هِّ

َك َيْبتَ اْسمِّ بِّ

وَن  ع  فِّ
َ
 ."َيْرت

 

 صوم مسائي صوم صباحي
 

 ثائر شاهين*

 نزار جريس*

 ةشحاد لنا* 

 سكسمريم  *

 نقوالاخالص *

 صياغة هادية*

 شقور  جانيت* 

 6/7الخميس 

   67  زمور م            24 -23 وئيلصم 1          31 -  9  :3رومية                       
 

 للشبيبة اإلعداديجتماع ا ب.ظ 035
 عمدةجتماع ا م 036

 

 

 تحت دم املسيح. وعائلته ، الراعيجميع احتياجات الكنيسة، املؤمنينضع * 
 

 

 عائلة الراعي القس بالل حبيبي: *

ك
َ
ون ب  َحارِّ

ي 
َ
 َم ف

َ
ْيك

َ
وَن َعل ر   َيْقدِّ

َ
 ،م َوال

ي ِّ
 
ن
َ
  أل

َ
ا َمَعك

َ
ن
َ
،مأ بُّ ول  الرَّ  ، َيق 

 
َ
ك
َ
ذ قِّ

ْ
ن
 
 .م"أل

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 حبيبي بالل. ق *

 حبيبي لينا* 

 هيفاء طعمة  *

 مريانا بولس *

 بشير نقوال  * 

 جوانا نقوال* 

 سلوم جورجيت*

 سالم سماح* 

 

 الكنيسة، نشاطات الصيف،   لدعم

  والخادمين ةالراعي القس بالل حبيبي وعائلته، الخدم

ة، نقاط القر برنامج  اءات الكتابي 
ة الة، الصوم والنشاطات اليومي   الص 

  2018 حزيرانلشهر  

ة/ كفرياسيف ة األسقفي  ص اإلنجيلي 
 
 لكنيسة املخل



 68  زمور م                  25 وئيلصم 1               4رومية                  6/8الجمعه 

 
 

 

 

 

 

 

 مدرسة األحد  ص 0011
 لكبارللشبيبة ا اجتماع ب.ظ  035

 
 

على ن يطفال في الكنيسة والقائماأل سست حمًدا: اذكر خدمة أطفال فواه األ أمن  *

 * اذكر مؤتمر السيدات .  خدمتهم.
 

ب على عائلة الراعي علن وعد الر  ا*

ْم ":القس بالل حبيبي  يت  رِّ
 
ت
ْ
دِّ اش

َ
ْم ق

 
ك نَّ

َ
أل

م ملك 
 
ك
َ
م، ان

 
ك سِّ

نف 
َ
م أل ْست 

َ
م ل

 
ك نَّ

َ
َمٍن َوأ

َ
ث بِّ

" .  هللاِّ

 

  
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ادهم سالم* 

 بديع جهجاه* 

 ريم سمعان* 

 لينا جريس* 

 تين شحادةكرس* 

 سمعان جزيل* 

 69  زمور م                   26 وئيلصم 1               5رومية                6/9السبت 

  
 

املؤتمر، شهادة ايمانية، شفاءات،  : بركات تفيض من خالل هذاداتمؤتمر السي   *

ثبات ونمو مضاعف بالحياة املسيحية. بركة ومسحة الروح ترافق القس وزوجته 

 بكل برنامج املؤتمر.
 

 

ب لراعينا القس بالل وعائلته وعد الر   *

.  :الحبيبة ر 
َ
  ش

لِّ
 
ْن ك م مِّ

َ
ك
 
بُّ َيْحَفظ "الرَّ

 
َ
وَجك ر 

 
 خ

 
بُّ َيْحَفظ م. الرَّ

َ
ْفَسك

َ
 ن

 
 مَيْحَفظ

 
َ
ك
َ
ول

 
خ . مَود  ْهرِّ

ى الدَّ
َ
ل َن اآلَن َوإِّ  مِّ

 

 صوم مسائي صوم صباحي
 

 دوخيغياث  *

 سوسن دوخي* 

 يوسف بنا  *

 كرستينا حبيبي * 

 رزان طعمة * 

  عزيزات هالة *

 سبوعآية األ

َأْجَعُلَك ِلهَذا الشَّْعِب ُسوَر ُنَحاٍس "
َحِصيًنا، َفُيَحاِرُبوَنَك َواَل َيْقِدُروَن 

 َعَلْيَك، أَلنِّي َمَعَك أُلَخلَِّصَك َوُأْنِقَذَك، 
 . "َيُقوُل الرَّبُّ  

 (20: 15)ارمياء 
 

 6/10األحد 

  70  زمور م                         28 -27 وئيلصم   1                    6رومية                     
 

 مدرسة األحد  +   االول بعد الثالوثخدمة األحد ص    0310
 مسابقة األية الكتابية    م 006

 

 

ِّ لحكمة وتدبير  ،ان"مك كلي ب "مام عرش الر  ضع الحدث األكبر لهذا العام أ  *
صل 

وتنضم إلى سفر تخلص يائها حتى نرى وفود كثير ى لإ إلهي لجميع األمور من ألفها

 .الحياة
 

ِّ َس  :الراعي القس بالل حبيبي* 
 بسور من نار روحك على حياة ابنك. ج يا رب  ي 

   

 بليوم الر   صوم اختياري 

 6/11االثنين  

 71  زمور م                          31 -29 وئيلصم 1              7رومية                      

 

ونطلب  جميع املرض ى واملحتاجينلنصلي  :نت وعدت ووعدك أمين وصادق أيا رب   *

ن يقفوا في بيتك ويشهدوا هم أشفاء، تمجد يا يسوع في شفاءهم واعط ملسة لهم

 .العظيم وشفاءك عن مراحمك

 

لسان نبوي  :الراعي القس بالل حبيبي *

عي لكي الراق تراف لهيةوحكمة إ

عن عمل  يشهد ويتكلم بمجاهرة

 ب.الر  
 

 

 

 

  

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ناهي حبيبي * 

 مدللة انطون * 

 شحادة نهيلة *

 ناهدة الكردي* 

 نيكول بولس* 

 ايليا حبيبي * 

 بولس حبيبي * 

 سمعان جوني*

 6/12الثالثاء   

 72  زمور م                      1  صموئيل2                   8رومية                            

 
 

 

 .ةالكنيسفي  ةلكل مؤمن ومؤمن ةلغفران واملسامحطلب نعمة اا *

ِّ من أجلهن.
 * سيداتنا بعد مؤتمرهن صل 

 

 

 اذكر عائلة الراعي القس بالل  *

 ليب: حبيبي
َ
ك
 
ِّ  مارِّك

ل 
 
ي ك بُّ  فِّ الرَّ

ْعَمالِّ 
َ
م  كمأ

 
ْمَتدُّ َوعلَمك

َ
يعِّ َما ت َوَجمِّ

ْيهِّ َيد  
َ
ل  إِّ

َ
 .مك

 

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 يوسف بسام *

 شحادةكرستين *

 ريم سمعان *

 أنيسة نقوال* 

 رهام جهجاه* 

 مريانا حبيبي * 

 شقور  جانيت* 

 يا خوريڤسل *

 6/13االربعاء  

  1دانيال                1: 3 - 1: 2صموئيل 2         29 - 1: 9رومية          
 

 

   العائالت اجتماع  م   007
 ل ليك مكان   "2اجتماع "  م   458

   
ونرى  ب فيهمام عرش النعمة لكي يتمجد عمل الر  اجتماع العائلة لهذا اليوم أارفع  *

 ِّ
نرى ونشهد من حتى  نفوس تأتي وتخلص، بارك فريق العبادة واملتكلم وصل 

في  ثمور عظيمة تحدأخاللهم 

 .وسطنا
 

ِّ  :ب القس بالل حبيبيخادم الر   *
صل 

 .جلهأ ار منستمر با

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي
 

 يوليت انطون ڤ* 

 لنا شحادة* 

 كرستين شحادة*

 

 عطاهللا حايك* 

 أنوار حايك* 

  جورجيت سلوم*

 6/14الخميس  

  23 - 1: 2دانيال         39 - 2: 3صموئيل  2      21: 10 -30: 9رومية          
 

 للشبيبة اإلعدادي اجتماع  ب.ظ 035
 

 

بيبة اإل  *
 
الطريق  وااذكرهم بصالتك لكي يختار  ...عداديقف بالثغرة من أجل الش

 رتواء الحقيقي.الشبع واال  والحق والحياة ويتمسكوا بالقرار أن يسوع هو وحده

صلوا رسالة املحبة واستخدم القائمين عليه لكي ي 6/21 بارك على لقاءهم في  

 والخالص لهم.
 

 الراعيرت ضد صو   أن كل آلةعلن ا *

 .ال تنجحالقس بالل حبيبي 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ق. بالل حبيبي * 

 لينا حبيبي * 

 لؤي سعيد *

 ردينة بلوط* 

  جواد بنا  *

 رزان داود * 

                                                              6/15    الجمعة

  49 -24: 2دانيال        5 - 4صموئيل 2      24 -1: 11رومية            
 حدمدرسة األ   ص 0011

 لكبارللشبيبة ا اجتماع  ب.ظ  035
 

   ، فرح ال يوصف، سالم يمأل حياتهم، بعلى شعب الر   بركات ال تعد وال تحص ى *

دوا كالنسر شبابهم وكل ما يصنعون باسم يسوع ينجح.  نصلي لكي يجد 

 
 

*  مسحة الزيت القدس تنسكب على 

 . بالل حبيبي القسجسد 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 خوريةجاكلين * 

 آنا ناصر *

 طعمةجاكلين *

 ام يوسف بحبح*

 شحادة عصام * 

 رنا شحادة* 

 

          



 6/16السبت 

  3دانيال                      6 صموئيل   2        36 -25: 11رومية                     

 
 

 

 زيارة ملؤسسة مع مجموعة     ص 0010
 

 

ِّ لكي مام الر  مؤتمر الشبيبة الكبار: ضع أ *
ب جميع الترتيبات والتحضيرات وصل 

بواب للشبيبة ب جميع األ يفتح الر  

وترتيب وقتهم للتواجد بمؤتمرهم 

 وتسديد كافة االحتياجات لهم.
 

م  : حبيبيعائلة الراعي القس بالل  *
َ
وَسال

م 
 
وبك

 
 قل

 
 كلَّ عقل، يحفظ

وق  ي يف  ذِّ
َّ
هللاِّ ال

يحِّ يسوعَ  سِّ
َ ْ
ي امل م فِّ

 
فكاَرك

َ
 .َوأ

 
 

 

 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي
 

 نبيل خوري *

 اميمة دعيم  *

    عبير ياور  *

 رائدة سمعان* 

م* 
 
 مريانا مسل

 منال شاهين * 

    شادي كنعان  *

 سبوعآية األ
 

 

َفُأْنِقُذَك ِمْن َيِد اأَلْشَراِر َوَأْفِديَك ِمْن "
 ."َكفِّ اْلُعَتاِة

 (21: 15)ارمياء 
 

 6/17االحد 

  4انيال د                  8 - 7 صموئيل 2                12 رومية                      
 

 مدرسة األحد  +   الثاني بعد الثالوثخدمة األحد ص    0310

 

ِّ ل *
كل شخص ابتعد مع ثناء االجتماعات في فترة الصيف وأب ر  ال تتعامال صل 

بخاطئ  افرًحا عظيًم  لكي نرى  لهناإاملسلوب يا  رد  ، وخرج من حظيرتك يا رب   عنك

 يأتي للملكوت.

 

ِّ ل *
 لخالص النفوس.الراعي القس بالل حبيبي  حبةب تعب وميكافئ الر  كي صل 

 
 

 

 بليوم الر   صوم اختياري 
 6/18االثنين 

 5دانيال                           10 -9 صموئيل  2                      13رومية                   

 

، آمن فقط وانتظر كالبخور  ب يسوع الر  لى ت إصعدك اتن صالتك وتشفعآمن أ  *

 جله.كل َمن صليت من أ ةث في حياتك وحياديات وعجائب تحترى آفي محضره وس

 
نٌز عظيٌم " *

َ
يقِّ ك دِّ 

 
ي َبيتِّ الصِّ  "فِّ

القس جل راعيك ب من أاشكر الر      

 .من أجل دعوتهو بالل حبيبي 
 

 صوم مسائي صوم صباحي
 

 ناهدة الكردي* 

 ناهي حبيبي * 

    مدللة انطون  *

 غنطوسسهاد * 

 فدوى صياغة*

 ادةعصام شح*

 رنا شحادة *

 6/19الثالثاء 

 6دانيال                  12 -11 صموئيل  2                          14رومية                    
 

ِّ لتلمذةدورة مرشدو املخيم* 
جميع الخادمين والخادمات معنا في وإرشاد  : صل 

اللتزام والطاعة ، التضحية، االعطاء، املحبةهللا، ليكونوا مملوئين بروح املخيم 

ب.      الكاملة ملشيئة الر 

 
القس ب على خادم الرب اعلن وعد الر  *

 "بالل حبيبي وعائلته.
َ
بُّ  مفَيزِّيدك الرَّ

 
َ
لهك  يعملِّ يدِّ  كل  في خيًرا  مإِّ

َ
 "م...ك

 

 صوم مسائي صوم صباحي
 

 كرستين شحادة  *

 رنا بلوط* 

 روني جورجي * 

 ميرنا جورجي *

 سارة جريس* 

 مريانا حبيبي * 

   جانيت شقور  *

 6/20االربعاء 

  7دانيال                  13 صموئيل  2            13 -1: 15رومية                        
 

 
 

 العائالتاجتماع  م  007
 

يكونوا دائًما كي لنصلي  فريق العبادة،في ن وكل من يخدم و ن واملرنمو العازف *

 ِّ
ب. صل  ب كقنوات تتدفق و اتهم تسديد احتياجلأداة بيد الر  يستخدمهم الر 

منهم التسابيح والصالة لخالص 

 النفوس. 
 

الراعي على فم  كلمة هذا املساء *

لتكن ينبوع ماء القس بالل حبيبي 

 ، شفاء للروح.خبز للجياع، للعطاش

 

* 
 

 

 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ناديه عبود* 

 سعاد سمعان* 

 غادة جريس *

 يوليت انطون ڤ* 

 طعدلة بلو  *

 بثينة جورجي*

 مريم سكس* 

 اخالص نقوال*

 6/21الخميس 

 8دانيال                     14 صموئيل  2            33 -14: 15رومية                           
 

 

 يوم كيف للشبيبة األعدادي
 

 سعى دائًما المتداد ملكوتغير تاركين اجتماعنا لكي ن تكريس وأشواق جديدة للخدمة*

ِّ واعلن على نفسك أنك أداة وإناءالر  
ب لتعمل مشيئته وتنشر راحة املسيح بيد الر   ب، صل 

 ملن حولك.
 

هِّ " * ي بِّ ذِّ
َّ
، ال يمانِّ رَس اإلِّ

 
ِّ ت
 الكل 

َ
وق

َ
يَن ف لِّ َحامِّ

ِّيرِّ 
ر  ِّ
 
يَع سَهامِّ الش وا جمِّ طفئ 

 
ن ت

َ
وَن أ قدر 

َ
ت

َبةِّ  لَتهِّ
 ْ
اعلن هذا الوعد على عائلة الراعي  ."امل

  .الل حبيبيالقس ب
 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 دينيز منصور  *

 سهيلة شحادة* 

 أنيسة نقوال* 

  رزان داود *

 بشير نقوال  * 

 نقوالجوانا * 

 وطردينة بل* 

 

                                                                                                                                   6/22    الجمعة

  9دانيال                         15 صموئيل 2                         16رومية 
 

 حدمدرسة األ ص  0011
 لكبارللشبيبة ا اجتماع  ب.ظ 035

 

  

ِّ بال انقطاعص *
صيفي، مؤتمر العائالت   جل برنامج املخيم اليومًيا من أ ل 

 .والشبيبة
 

 

ي يَ فالراعي القس بالل حبيبي:  * عطِّ
 
ي ت تِّ

َّ
، ال ياهِّ ِّ

ْ
وَسٍة عنَد مجارِّي امل َجَرٍة َمغر 

َ
ش

َ
 ك

ون 
 
ك

. َوكلُّ َما   َيذبل 
َ
، ووَرقها ال هِّ وانِّ

َ
ي أ ثمَرَها فِّ

.  َيصَنعه  َينجح 

 

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 نهيلة شحادة* 

 جاكلين طعمة *

 جانيت شقور  *

 ام يوسف بحبح *

 6/23السبت 
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أنت يا رب  وحدك تفتح أبواب ملخيمنا وال أحد يغلق لنشهد عن عملك من  *

ل أما أنا فصالة من أ نا وسط األطفال.خالل خدمت
 
 جل مخيمنا.ق

 

بَّ عائلة القس بالل حبيبي:  * الرَّ

َك  كمَمعِّ  جلِّ ذلِّ
َ
ن أ يٍر. مِّ اٍر قدِّ جبَّ

َ
ك

ي دِّ هِّ
َ
ضط ر  م 

 
وا  كمَيعث وَن. خز  ر  َوال يقدِّ

 
َ
ا ال يًّ بدِّ

َ
وا، خزًيا أ م ينجح 

َ
م ل ه  نَّ

َ
ا أل دًّ جِّ

ى نس َ  .ي 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 غياث دوخي * 

 سوسن دوخي*

 بسام يوسف *

 أدهم سالم* 

 

 هالة عزيزات *

 كرستينا حبيبي * 

 رزان طعمة *

 



 سبوعآية األ
 

 

ْيُخوَخِة َأَنا ُهَو، َوِإَلى َوِإَلى الشَّ"
الشَّْيَبِة َأَنا َأْحِمُل. َقْد َفَعْلُت، َوَأَنا 

 ."َأْرَفُع، َوَأَنا َأْحِمُل َوُأَنجِّي
 (4:  46)اشعياء 

 

  6/24االحد 

 20 -2: 11دانيال                   17 صموئيل2               45 -21: 1مرقس               

 
 مدرسة األحد  +   الثالث بعد الثالوثحد خدمة األ ص    0310

 " 5"مسابقة بأنجيل يوحنا مرحلة    م   006

 

جمرة من نار روح اطلب بكالمنا.  خرينلكي نبارك اآل  كن يا رب  حارًسا لفمنا *

 شفاهنا وأفكارنا أثناء نشاطات الصيف.تمسح  القدس
 

 

 .حياته يمأل الم الرب يسوع: سالراعي القس بالل حبيبي *

  

 بليوم الر   صوم اختياري 

 6/25االثنين 

 45  -21: 11دانيال                   18 صموئيل2                 25:  2مرقس              
 

ِّ لكل الخادمين في وسطنا أثناء فترة الصيف من أ *
، جل: عالقة وخلوة يوميةصل 

ة، رين، حمايختنسكب منهم لل  ايمان، تكريس والتزام، عطاء، محبة ورحمة

 صحة جسدية، انتصارات واعالنات.
 

:  الراعي القس بالل حبيبي عائلة*

ِّ من أ
جل كل اذكرهم باالسم وصل 

)لينا زوجة الراعي،  فرد بالعائلة.

 مريانا، ايليا، بولس  وكرستينا(.

 

 

 
  

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 بديع جهجاه *

 لؤي سعيد *

 وسام حبيبي * 

    كرستين حبيبي  *

 

 نزهه طعمة *

 ايليا حبيبي * 

 بولس حبيبي * 

 6/26الثالثاء 

 12دانيال                  19 صموئيل2                19 -1: 3مرقس               
 

 
 

ِّ ب عَ بركات الر   *
ِّ شكر وعَ اادخل للعمق بصالتك و  ا:د شاكرً د 

د البركات التي سكبها د 

 حبائك. اعلنها على أك و يلعب الر  
 

 

سدد : ي  كل احتياجب دناهللا يزو   *

لعائلة الراعي القس كل احتياج 

كل نا فيمأل اله" بالل حبيبي:

احتياجكم بحسب غناه في املجد 

 ح يسوع."في املسي

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 يوسف بنا * 

 يا خوريڤسل *

 ابراهيم خوري * 

 لينا خوري  *

 ميشيل شعبي* 

 ريم شعبي* 

 بو شقارة طارق أ*

   رةاشقبو أان حلأ *

 6/27االربعاء 

 1: 2- 1:1هوشع                        21 -20 صموئيل2           35 -20: 3مرقس       
 + خدمة شفاء  العائالت اجتماع  م   007

   "6 "الجلوس مع املتسابقين بأنجيل يوحنا مرحلة   م   458
 

 
 

وخالص  ون سبب بركةيكاذكر اجتماع العائلة لكي  ،ةالبيوت املسيحي ةوحد *

  .لعائالت كثيرة
 

ن عائلة الراعي القس بالل حبيبي *
 
ك

يا رب  لهم برًجا حصيًنا في وجه 

، بارك يا ر  ض العدو  ب  خزائنهم وأفِّ

  ا.طارً عليهم مس

 

 صوم مسائي صوم صباحي
 

 لنا شحادة* 

 ثائر شاهين * 

  ار جريسنز  *

 صياغةهادية *

 لينا جريس* 

  حايك هللاعطا* 

 نوار حايكأ *

  6/28الخميس 

 23 -2: 2هوشع                   22 صموئيل2             20 -1: 4مرقس                   
   

 

 

 ا *
 
على جميع د وسي   قبطان يا رب   ت وحدكأنأنك  نعلاو تفاق حد بصالة االت

عدادي، املخيم الصيفي، دات، لقاء ليوم لل مؤتمر السي   :يفنشاطات الص

 ك تظلل بسحابنت وحد أنعم يا رب   .، مؤتمر الشبيبة الكبارمؤتمر العائالت

 وسكيب من مجدك على كل نشاط.

  

القس بالل  الراعيب يحفظ الر  ل *

مثل حدقة عينيه حبيبي وعائلته 

      .ويظللهم تحت ظل جناحيه
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ق. بالل حبيبي* 

 لينا حبيبي * 

 هيفاء طعمة * 

  لسمريانا بو  *

 جورجيت سلوم*

 سماح سالم* 

 بشير نقوال  *

 جوانا نقوال *

 6/29الجمعة 

  3هوشع                        23 صموئيل2                41 -21: 4مرقس                      
 

 مدرسة األحد  ص 0011
 لكبارللشبيبة اجتماع ا  ب.ظ 035

 جبل صالة   م 039
 

ه هللا" * حب  لنعطي بسخاء من القلب لتسديد كافة احتياجات   “.املعطي املسرور ي 

 الكنيسة .

 

 ةحكمالقس بالل حبيبي  عيالرا *

الطريق  صارخ ليعد  وصوت نبوي  ةلهيإ

 .بملجيء الر  

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 اصرآنا ن* 

 طعمةجاكلين *

  عبير شحادة *

 ريم سمعان  * 

 سارة شحادة *

 يان بولسڤيڤ *

 6/30السبت 

  10 -1: 4هوشع                     24 صموئيل2             20 -1: 5مرقس                   

 

ِّ ليمنح معلمات املخيم املباركات: *
القصة لتحضير  يب الوقت الكافالر   نهصل 

ة، مسحة روحي   ب من أجلهناطل ى...خر عمل وأمور أوراق الالكتابية وما يتعلق بأ

 بفيض وغنى.احتياج حماية، تألق، تسديد كل ، حكمة، فرح سماوي 

 

نا األمين الراعي القس بالل سقسي *

وعائلته اته نضع كل احتياجحبيبي 

ن يسدد كل تحت دم املسيح القادر أ

 احتياج بفيض وغنى.

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي
 

 عبير ياور * 

 أميمة دعيم* 

 نبيل خوري *

 

 منال شاهين * 

 شادي كنعان * 

  جواد بنا  *

 سبوعآية األ
 

ُن اْلُمُلوُك َحاِضِنيِك َوَسيَِّداُتُهْم َيُكو"
ُمْرِضَعاِتِك. ِباْلُوُجوِه ِإَلى اأَلْرِض َيْسُجُدوَن 

َلِك، َوَيْلَحُسوَن ُغَباَر ِرْجَلْيِك، َفَتْعَلِمنَي َأنِّي 
 ."اَل َيْخَزى ُمْنَتِظُروُه َأَنا الرَّبُّ الَِّذي

  (23:  49)اشعياء 

 
 

 

 


