
 رعّ�ة مار أنطونیوس لورانس   ئنا فيإلى أبنا 
 عل�كم النعمة والرحمة والسالم من لدن هللا اآلب والمس�ح �سوع ر�ِّنا 

 
 COVID-19فیروس التطورات األخیرة إلنتشار بناًء على 

 �الحجر المنزلي اإللتزام   ات الرسمّ�ة الروحّ�ة والمدنّ�ة �خاصة قرارهالجلصادرة عن وتماشً�ا مع القرارات ا
 وتدارً�ا لتفاقم الوضع  االفیروس المذ�ور حفاًظا على سالمتنا جم�عً �لتزاًما مّنا �الحّد من إنتشار و 

 بهذه السلسلة من التوجیهات لیتم العمل في ضوئها حّتى إشعار آخر   ، في هذه األّ�ام الصع�ة،نتوّجه إل�كم
 

تكون القداسات قاصرة فقط على اآل�اء الكهنة دون مشار�ة أفراد و و�بتداًء من تار�خه، تُقفل الكن�سة،  أّوًال،
 الشعب.
ورتب الزمن الطقسي  أمام تعذُّر الذهاب إلى الكن�سة، �اإلمكان متا�عة الصلوات واإلحتفاالت اللیتورجّ�ة  ،ثانً�ا

 . Facebookالحالي عبر صفحة الرعّ�ة على موقع 
 ص  00.9تقام الذب�حة اإللهّ�ة �ّل یوم الساعة  ،ثالًثا

 یومّي اإلثنین واألر�عاء �اللغة اإلنجلیزّ�ة  -
 الثالثاء والخم�س �اللغة العر�ّ�ة  وأّما یوميّ  -

ت�قى السهرات اإلنجیلّ�ة في مواعیدها أي �ل یوم إثنین �اللغة العر�ّ�ة و�ل یوم أر�عاء �اللغة اإلنجلیزّ�ة   را�ًعا،
 الساعة السادسة مساًء.  

   م  00.6ساعة سجود �ل یوم خم�س الساعة   ،خامًسا
 م  00.6صلوات مراحل درب الصلیب وز�اح الصلیب یوم الجمعة  تقام سادًسا،
ستقام �حسب   احتفاالت الشعانین وأسبوع اآلالم وأحد الق�امة، وما تتضّمنه من رتب وزّ�احات برنامج  سا�ًعا،

 : البرنامج التالي
 أحد الشعانین القّداس ورت�ة تبر�ك األغصان  .1

 �اللغة اإلنجلیزّ�ة       م 4.00الساعة       2020ن�سان  4السبت  -
 ص   �اللغة العر�ّ�ة   8.00الساعة        2020ن�سان  5األحد  -

 ص   �اللغة اإلنجلیزّ�ة  9.00الساعة       
 ص  �اللغتین اإلنجلیزّ�ة والعر�ّ�ة  11.30الساعة       

 



 أسبوع اآلالم  .2
 م  6.00     یلیها قداسء  رت�ة الوصول إلى المینا     2020ن�سان    6اإلثنین  -
  م  6.00       رت�ة القندیلقداس +      2020ن�سان    8 األر�عاء -
 م یل�ه ساعة سجود   6.00(خم�س األسرار) قداس الساعة   2020ن�سان    9الخم�س  -
 (الجمعة العظ�مة) سجدة الصلیب  2020  ن�سان  10 الجمعة -

 �اللغة اإلنجلیزّ�ة م   3.00           
 �اللغة العر�ّ�ة م   6.00           

 أحد الق�امة  .3
 م      �اللغة اإلنجلیزّ�ة   4.00الساعة       2020ن�سان    11السبت  -
 ص   �اللغة العر�ّ�ة   8.00الساعة        2020ن�سان    12األحد  -

 ص    �اللغة اإلنجلیزّ�ة  9.00الساعة         
 ص  �اللغتین اإلنجلیزّ�ة والعر�ّ�ة  11.30الساعة         

 
نحن مدعوون إلى نبذ الخوف والتحّلي �اإل�مان. فلنتحّد   ولكن أطّل علینا هذا الصوم �حّلة إستثنائّ�ة هذه السنة 

"عل�كم    لنصلِّ �حرارة في بیوتنا حّتى ُی�عد هللا عّنا شّر اآلفات واألو�ئة.�الصالة متكلین على رحمة هللا وحنانه.  
 . )28/ 5تس   1نعمة ر�نا �سوع المس�ح" (

 
 سالم الّرّب �سوع المس�ح 

 
 الخوري ایلي مخایل                                                                             
 الخوري أندراوس الط�شي  
 المجلس الرعويّ                                                                         

 
خط" (أش    وأغلق أبوا�ك عل�ك. تواَر قلیًال "هّلم �ا شعبي وادخل مخدعك، واغلق مخادعك،    ) 20/ 62إلى أن �جوز السُّ

 
  

 


