
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 8/1 االثنين

 3ميخا               13  -12ملوك  2                9كورنثوس 1 
 

 

ن فرحنا دائم فيك، لنه مبني  ب كل حين"... نشكرك ل افرحوا في الر  

ت. في داخلنا، نفرح رغم الصعاب ووسط الزما ى وجودك يا رب  لع

 . ليس على الظروفو نبني حياتنا عليك  ننال و 
 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 مدللة انطون  *

 ربى جبران  *

 للا يعقوب عطا *

 لونا توما  *

 8/2 الثالثاء

 1 : 5 -1:4ميخا          14ملوك    2          10 نثوسكور  1                   
 

 
 

ب  ليكن لهم  املؤتمر: بَركة وحماية طول فترة  ِّ لجل الذين اختارهم الر 
صل 

ضعة لستقبال الكلمة.  ، آذان منفتحة لسماع الروح القدس  وقلوب مت 

مسحة وقوة الروح القدس  و بصالتك القس بالل حبيبي  اذكر الراعي 

 .ترافقه
 صوم مسائي  صوم صباحي 

   ناهي حبيبي  *

 روزين شحادة  *

 رايق توما  *

 والء توما   *

    8/3 االربعاء

 15 -2: 5ميخا        16 -15ملوك  2        16 -1: 11 نثوسكور  1 
 

 

 وجد اجتماع اربعاء لهذا اليومال ي
 

 ِّ
، البداية  ثناء مؤتمر العائالتأ ن الر ب الول واآلخر و يكلكي صل 

 . ليكونوا ُمكر سين للر ب. خاضعين ملشيئته  ،عائلةلكل والنهاية 

 صوم مسائي  صوم صباحي 
 

 دينيز منصور  *

 عبير شحادة  *

 عصام شحادة  *

 رنا شحادة  *

 8/4الخميس  

  6  ميخا         17ملوك  2        34 -17: 11  نثوسكور  1                     

 

ِّ وَ 
تجديد  خالص،  لنشهد من خالله   املؤمنين بمؤتمرنا يا رب  ع تخوم س 

وح القدس ترافق وشفاءاتعهودنا،  فريق العبادة   عضاء أ. مسحة الر 

د عمل الرب  من خاللهموالراعي القس بالل حبيبي    .ليتمج 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 نبيل خوري * 

 لنا شحادة  *
 شقارة أبو طارق  *

 أبو شقارة ألحان* 

 8/5الجمعة  

 7ميخا                           18ملوك   2                  12 نثوسكور  1                  
 

 

 
 

خدمه أب و كثر للر  أتكر س أب معي ومع كنيستي حتى ن يتعامل الر  أ

 من كل القلب. 

 

 
 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 سهيلة شحادة*

  مريم سكس* 

 صياغة هادية *

 شقور  جانيت *

   8/6 السبت

  1 ناحوم                    19ملوك   2                        13 نثوسكور  1                  

 
ني"؟  أماذا   حب 

ُ
 قول ليسوع عندما يسألني:"أت

 
ُ
 ن

 
محبته   –ولى ال   ةللمحب ناويرد   ،ليسوع في حياتنا ةنامي ةي ملحبصل

 هو.

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 سوار فرح  *

 فايزة خوري * 

 رنا جريس  *

 نيكول بولس  *

 األسبوع:آية 
 

َفَيْمأُل ِإهِلي ُكلَّ اْحِتَياِجُكْم ِبَحَسِب 
 ِغَناُه ِفي اْلَمْجِد ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع. 

 19:  4فيليب 

  8/7االحد  

 2ناحوم             21  -20 وكمل 2             25 -1: 14 نثوسكور  1 
 

 مدرسة األحد بعد الثالوث  +  الثامناألحد  ص   0310 

 

 
 
نـا كالخزِّف بين يديـالفخاري ال يها ا

 
خر   ء  د واصَنعني وعاعُ ك عظم ا

ٓ
ا

ما 
َ
 . حسن في عينيكيَ مثل

 

 

القراءات الكتابّية، نقاط برنامج 
 الّصالة، الصوم والنشاطات اليومّية 

   2020 آبلشهر  

ص اإلنجيلّية األسقفّية/ كفرياسيف 
ّ
 لكنيسة املخل

الكنيسة، الراعي القس بالل حبيبي وعائلته، لدعم 
  الخدمة والخادمين



 

      8/8 االثنين

 3ناحوم          34:  23  - 1: 22ملوك  2        40 -26: 14 رنثوسكو  1                  
 

 . رحيمو  ، غفور حب  له ُم إ، له عظيمإنت أماوي كم بونا الس  أ

 .ضع في الشريرالعالم وُ  ،يا يسوع

 تض يء وسط  ةنكون شمع ، ال في هذا العالمن يكون لنا دور فع  أعطنا أ

تي ألنشهد نفوس ت وراحتنا  ي من وقتناضح  العالم نزرع محبة املسيح، نعطي ونُ 

 .وتخلص

 

 
 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 وسام حبيبي   *

 كرستين حبيبي *

    كرستين شحادة *

 ميليس سمعان  *

         8/9 الثالثاء 

 1حبقوق         20:  24   - 35:23  وكمل 2       34 -1: 15نثوس كور  1                  
 

 

نا وساعدنا أن نكون أمناء فيما أعطيتنا إياه... أمناء في   يا رب  قو 

 ولدنا...أ –مواردنا   –موالنا أ –وقتنا   –خدمتنا  – عالقتنا معك

 

 صوم مسائي  صوم صباحي  

 نزهة طعمة * 

 هيفاء طعمة *

 ق.بالل حبيبي  * 

 لينا حبيبي   *

 8/10 االربعاء

 2حبقوق           25ملوك   2             58 -35: 15نثوس ور ك 1                      
 

    العائالت  اجتماع  م  007

 

حياتنا ونعتمد عليك بالكامل.  ن تكون أنت مركز أساعدنا  يا رب  

 إتكالنا عليك وليس على القوة البشرية.

 
 صوم مسائي  صوم صباحي 

 سالم  سماح *

 نهاي بنا  *

 ايليا حبيبي  * 

 بولس حبيبي* 

 8/11الخميس 

  3حبقوق                  2 -1األيام  أخبار  1              16  نثوسكور  1                   

 
  
ُ
 رَ ن

 
الكلمة املنطوقة خالل  جل  أا بهذا اليوم من  نصوامأز صلواتنا و كِّ

، ص القص   سرد خاللبالصالة . رافعين املعلمات طفاللقاءات ال 

، مسحة   بقوة مضاعفة.   نالروح القدس ترافقه بركات تنسكب عليهن 

 
 

 

 
  

 8/12الجمعة 

 1صفنيا      4 -3 األيامأخبار   1        4: 2 -1: 1رنثوس كو  2                   
         

     ب.ظ 001  -ص  0010طفال مدرسة األحد لقاءات خاصة أل 

ا لروح الر ب، بَركة ومسحة مضاعفة على  ا مميز    ...معلماتناحضور 

ِّ ل
ب بسلطان وقوة لنشر محبة وخالص  ر  ال نيستخدمه كي صل 

   املسيح لكل طفل. 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 جاكلين طعمة*

 جوني سمعان  *

 ادوار بشارة * 

 مريانا بشارة *

 8/13السبت  

 2صفنيا      6 -5األيام  أخبار   1      18: 3 - 5: 2نثوس  كور  2                  

 

نا  حماية لراعي ...يا رب  طفال على ال نصلي من أجل الحماية... حماية  

فرح في و ايمان ،  ركةبواملرشدين.  القس بالل حبيبي، املعلمات

 .وسطنا
 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

   ريما بولس *
 لينا جريس   *

 كرستينا حبيبي   *

 رهوان  سيرين *

 آية األسبوع:

 
 

اأَلْشَباُل اْحَتاَجْت َوَجاَعْت، َوَأمَّا 
َطاِلُبو الرَّبِّ َفاَل ُيْعِوُزُهْم َشْيٌء ِمَن 

 اْلَخْيِر. 
 10 : 34مزمور  

 8/14االحد  

  3صفنيا              8 -7 األيام أخبار  1           10:  5 -1: 4 نثوسكور  2                  
 
 

 

 مدرسة األحد  بعد الثالوث  +   التاسع األحد  ص    0310

 
 

   ساعدنا يارب  
 
 .مه ونسمعه من كلمتكأن نعمل ما نتعل

 

 8/15االثنين  

 2 -1حجي              9األيام  أخبار   1          13:  6  - 11:5نثوس  كور  2                  
 

 

 

 "واملحتاجون إلى الشفاء شفاهم".

 

كل مريض.. أنت  إشفِّ  .يارب   ن مرضن يعاني مِّ نصلي لجل كل َم 

 أمر. عليك  كل ش يء ول يعسرعلى الشافي والقادر   رب    وحدك يا

 

 

 
 صوم مسائي  صوم صباحي 

 ميشيل شعبي  * 

     ريم  شعبي * 

 عزيزات هالة *

 رهام جهجاه* 

 



 

 8/16 الثالثاء 

 1زكريا           11 -10األيام  أخبار  1           16: 7  -14:  6نثوس كور  2         

  

 . وحسب مشيئتك يكون لنا ةصال ال نت قلت كل ما نطلبه بأ يا رب  

 يمانل ا،  ةالحكم  همتعطيلجل شعبك أنقف بالثغر من   نعم يارب  

 رادتك بكل ش يء إوالثقة بشخصك لكي نعمل 

 . اوالباقي يزاد لنا شكر    وعدتنا يا رب  نت أو 

 

 

 

 

    8/17 االربعاء
 

 2زكريا                    12  األيام أخبار  1             8 نثوسكور  2                       
 

 

    العائالت  اجتماع  م  007
 

لحماية بالروح والنفس والجسد على املؤمنين وعائلتهم،   نصلي

 عمالهم، بيوتهم وكل ما لديهم.أ

 صوم مسائي  صوم صباحي 

م *
ّ
 مريانا مسل

 كرستين شحادة *

 ليان طعمة *

 كارين خوري  *

 

 8/18الخميس  

 3  زكريا         14 -13  األيام أخبار  1           9 نثوسكور  2        
 

 

القس بالل حبيبي وعائلته  رب  على بيت الراعيلتكن عيناك يا  

 . املباركة

طالبين يا رب  وجهك وروحك في    مام عرشك بصلواتنا.أينهم  رافع

 ، صحة تامة لكل فرد منهم. اينما تواجدو أحياتهم و 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 ڤيڤيان بولس  *

 بشير فرح  *

 مرتا سعيد  *

 منال شحادة  *

 8/19الجمعة 

 4زكريا                7: 16 - 1:15األيام  أخبار  1               10كورنثوس  2        
 

     ب.ظ  001  - ص 0010خاصة الطفال مدرسة األحد ال نالقاءات نتابع 

 

 

 
ُ
ِّ ن

 كل شكرنا  لك يا رب   قدم 

 .جل ما تعمله فينا ومن خاللناأمن  

 صوم مسائي  صوم صباحي  

 ريم سمعان   *

 أنيسة مرعب   *

 لنا الياس * 

      رزان طعمة* 

 8/20السبت  

 5زكريا        43  - 8  : 16  األيامأخبار  1       11 نثوسكور  2                 

فواهِّ "
َ
ن أ امِّ سَت َحمد  سَّ

َ
طفالِّ أ

َ
"، حماية على أطفالنا أثناء  ال

، طاعة للقائمين على خدمتهم، فرح وتسبيح تواجدهم في الكنيسة 

 أثناء فقرة الترانيم. 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

   بديع جهجاه *

 لؤي سعيد  *

 طعمة هيفاء *

 سوار فرح  *

 آية األسبوع:
 

 َهلُِّلوَيا. 

 َسبُِّحوا اْسَم الرَّبِّ. 

 َسبُِّحوا َيا َعِبيَد الرَّبِّ،
 1: 135مز  

 8/21 االحد

 6  زكريا           17 األيام أخبار   1         12 نثوسكور  2                    
 

 
 

 مدرسة األحد بعد الثالوث  +  العاشر األحد ص    0310

  

   تركك. أهملك ول  أنه قال ل ن نكون مكتفين بما عندنا ل أ

اق كون  أن أ    ، في وزناتي  مينوأ  لعطاءفي ا سب 

 خواتي املؤمنين. أنا واخوتي و أ ستخدمها أو 

 

 8/22االثنين  

        7 زكريا              19 - 18األيام أخبار   1               13 رنثوسكو  2                     
 

 
 قوةن تمنحنا السالم و أكل عليك بن نت  ألننا نستطيع   نشكرك يا رب  

 .ملواجهة عواصف حياتنا الروح القدس

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 مرتا سعيد  *

 بديع جهجاه  *

 ليان خليل *

 سارة شحادة  *

 8/23الثالثاء 

 8زكريا                 1: 22 -1: 20أخبار              18 - 1:1يوحنا              
 

 

 

  لكونعطي  ك يا رب  قدام أن نبدأ صباحنا بالجلوس عند  أجمل  أما 

  . يا رب  كمحبتنا وقراءة كلمت  الباكورة بصلواتنا،
َ
ِّ ن
ايماننا وعالقتنا    م 

 .ن نستمتع في محضرك ونلمس حضورك ونسمع صوتكأنا  عطِّ أ .بك

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 ناهدة الكردي  *

 سهى جريس * 

 للا نيڤين عطا *

 جبرائيل خوري  *

 



 

     8/24 االربعاء

 9زكريا              23 -2: 22أخبار  1               34 - 19: 1يوحنا                          
 

 اجتماع العائالت  م  007
 

ز  ها أسواربالكم والكيف، كنيسة  حضور ُممي  ، حصاد وثمار  ل يحد 

مسحة على فم املتكلم الراعي القس بالل حبيبي لينطق بكلمة   .وفيرة

 . السامعينهللا كي تعمل في قلوب 
 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 حنا شاهين  * 

 منال شاهين  *

 غياث دوخي * 

 سوسن دوخي *

       8/25الخميس 

   10 زكريا                      24أخبار  1                  51-35: 1يوحنا                        

 

، ثميإرأفتك امُح  كثرةرحمني يا هللا كعظيم رحمتك وك ا  

رنياغسلني كثير   ا من إثمي ومن خطيئتي طه   

قدامك صنعُت   خطئُت والشر  ألك وحدك  ،ثاميآلني عارف ب  

. ارحمني  يا هللا  

 
 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 ابراهيم خوري * 

     لينا خوري* 

 عقل  أبو رنين* 

 ديما توما  *

 8/26الجمعة 

 11زكريا                       26 -25أخبار  1                       2يوحنا                 

 

 . مهاتوحماية لكل ال جل نعمة البنين أمن  نصلي يا رب  

م وكل سيدة  أنطالب بهذه النعمة لكل   ،البنين ميراث من عندك  يا رب  

 . النعمة  ذهتنتظر ه

 . د على حياتها وحياة زوجها وتباركه بهذه البركةاملك وُس 

 

 
 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 سالم  سماح *

 اخالص نقوال  *

 لورد خوري* 

 رنا خوري  *

 8/27السبت 

 12زكريا                      28 - 27أخبار  1             21 -1: 3يوحنا                      

 
 

نا، والصالة إليك أفضل إنحن نؤمن يا  لهنا بأنك املصدر الوحيد لمنِّ

   .عندما تعترضنا التجارب. آلنها تحفظنا في شركة معكمعين 

 اما انا فصالة 

 
 صوم مسائي  صوم صباحي 

 ادهم سالم *

 ميسا سالم *

 رشا خوري *

  روزين خوري *

م *
ّ
 لبنى مسل

 آية األسبوع:
 

 

 "َأْنُتْم ُنوُر اْلَعاَلِم..."
 

 14: 5متى 

 

 

 8/28 االحد

 13زكريا                      29أخبار  1                36 -22: 3يوحنا                          

 
 

 مدرسة األحد بعد الثالوث  +  عشر الحادي األحد  ص  0310 

 

ولده في أب الراعي القس بالل حبيبي، زوجته و ن يستخدم الر  أنصلي 

ِّ لحماية، نعمة وبركة الر  
 على حياتهم.  ب يسوعانتشار ملكوت هللا. صل 

 

  

 
 8/29 االثنين

 14 زكريا                  16 :  2 -1: 1أخبار 2                  26 - 1:4يوحنا                      
 

 

  . في مؤتمر الشبيبة روحه مع جميع املشتركينبقوة ب ليتعاَمل الر  

س قلوبهم  د وامللك على وليلمِّ ب  وحده السي   . حياتهمحتى يكون الرَّ

 
 

 

  
 

 

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 طوني خليل  *

    يوسف بنا * 

 بنا  جواد*

 بنا  مريانا *

 8/30 الثالثاء

  9: 2 - 1: 1مالخي      1: 5 -17:2 أخبار 2            42 - 27 :  4 يوحنا                   
 

 

د:" الر  أ ساعدنا يا رب   ب نوري وخالص ي". لنتخلص من ظلمة  ن نرد 

الخوف في حياتنا. خوف من الحاضر واملستقبل، املاديات،  

   ...املرض

 
 

 

 

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 شاهين  ثائر* 

 شاهين  نجاة *

 جزيل سمعان  *

  اياد طعمة *

 8/31 االربعاء

 16 -10: 2مالخي         14 - 2: 5أخبار  2              54 - 43: 4يوحنا                
 

    العائالت  اجتماع  م  007

 ؤتمر الشبية السنوي ترقبوا م  

ِّ ل
تنا، نعمة الر ب تنسكب على املؤمنين  ن فرح الر ب هو قو  و يككي صل 

يضعون يدهم على املرض ى   قوة وسلطان ليدسوا الحيات والعقارب،ب

 فيبرؤون. 

 

 
 

 
 

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 نزهة طعمة* 

 هيفاء طعمة *

 للا يعقوب عطا *

 لونا توما *

 


