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عید صعود مسیح به آسمان و نزول روح القدس بر کلیسا

دوستان گرامی  ،پس از اینکه عید باشکوه رستاخیز
خداوندمان عیسی مسیح را جشن گرفتیم و از برکات آن
بهره مند گشتیم  ،اکنون کلیسای مقدس ما را جهت
برگزاری دو عید بزرگ دیگر دعوت می نماید  :عید صعود
مسیح به آسمان و نزول روح القدس بر کلیسا  .رویداد
صعود مسیح به آسمان که بر طبق کتاب اعمال رسوالن
چهل روز پس از رستاخیز وی انجام گرفت (باب  1آیه
 ، )5-1دارای پیامی بسیار امید بخش و شادی آور
می باشد .جهت درک این پیام به انجیل یوحنا باب 11
رجوع کنیم در این باب انجیل نویس ما را از انگیزه صعود
مسیح به آسمان و جالل یافتن او نزد پدر آگاه می سازد.
در باب فوق الذکر اینطور می خوانیم  :عیسی به
شاگردانش فرمود " :این چیزها را اول به شما نگفتم زیرا
خودم با شما بودم اما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد
میروم و هیچ یک از شما نمی پرسد کجا میروی ؟ ولی
چون این چیزها را به شما گفتم دلهای شما پر از غم شد.
با وجود این  ،این حقیقت را به شما میگویم که رفتن من
برای شما بهتر است زیرا اگر من نروم پشتیبانتان پیش
شما نمی آید  ،اما اگر بروم او را نزد شما خواهد فرستاد
 ....چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم ولی شما
فعالً طاقت شنیدن آنها را ندارید .در هر حال  ،وقتی او که
روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری
خواهد کرد  ،زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط
درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از اسرار آینده
با خبر می سازد .او مرا جالل خواهد داد  ،زیرا حقایقی را
که از من دریافت کرده به شما اعالم خواهد نمود"( .آیات
 7-4و . )14-11

طبق این آیات صعود مسیح به آسمان که آخرین ظهور
عینی و حسی او به شاگردانش بود حقیقت رستاخیز و
جالل یافتنش را اعالم می نماید  ،همچنین به رابطه
عمیقی که بین راز صعود مسیح و نزول روح القدس بر
شاگردان است اشاره می کند .عیسی به شاگردانش قول
داده بود که پشتیبان دیگری را برای آنها خواهد فرستاد.
روز «پنطیکاست» او طبق قولش عمل کرد و روح القدس
که به آنها نازل شد همان پشتیبان آنها و کل کلیسا می
باشد .بنابراین نزول روح القدس بر کلیسا ارزشمندترین و
زیباترین ثمره مرگ  ،رستاخیز و صعود عیسای زنده به
آسمان می باشد  ،چنانکه قبالً فرموده بود " :در آخرین
روز که مهمترین روز عید بود  ،عیسی ایستاد و با صدای
بلند گفت  :اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد.
چنانکه کالم خدا می فرماید  :نهرهای آب زنده از درون
کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت  .این
سخنان را درباره روح القدس که می باید به مؤمنین او
داده شود می گفت و چون عیسی هنوز جالل نیافته بود
روح القدس عطا نشده بود" ( .انجیل یوحنا باب  7آیه
. )73-77
پیشگوئی مسیح طبق آیات فوق پس از صعود و جالل
یافتنش نزد پدر آسمانی به تحقق پیوست  .همچنین الزم
به تذکر است که بین صعود مسیح به آسمان و صعود او
بر صلیب مقدس پیوندی بسیار محکم وجود دارد  ،بدین
معنی چنانکه خداوندمان عیسی مسیح جان خود را روی
صلیب برای نجات بشریت فدا نمی کرد راه صعود او به
آسمان بسته می ماند .نقشه نجات که به شیوه های

مختلف در کتاب مقدس به آن اشاره شد شامل صلیب
یعنی مرگ و رستاخیز یعنی جالل می باشد.
دوستان عزیز  :عید صعود مسیح به آسمان و جالل یافتن
او این اصل مهم ایمان ما را آشکار می سازد  :چنانکه او
به این جهان متعلق نبود  ،ما نیز متعلق به این جهان
نیستیم  ،ایشان فرموده بودند " :دلهای شما مضطرب
نشود به خدا توکل نمایید  ،به من نیز ایمان داشته باشید.
در خانه پدر من منزلهای بسیاری هست  .اگر چنین نبود
به شما می گفتم  .من می روم تا مکانی برای شما آماده
سازم پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم ،
دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم تا جائیکه من
هستم شما نیز باشید" (یوحنا باب  14ایه  )7-1و در
جای دیگر خطاب به پدر آسمانی اش گفتند " :من کالم
تو را به آنان رسانیدم  ،اما چون آنها مانند من به این
جهان تعلق ندارند جهان از آنان نفرت دارد  ......همانطور
که من به این جهان تعلق ندارم آنها هم نیستند" (یوحنا
باب  17آیه . )11-14
در نور این آیات  ،پیام عید صعود به ما یادآوری میکند که
خدا ما را آفرید تا روزی به او برسیم و از دیدن او سر شار
از شادی  ،صلح و صفا باشیم  .بنابراین باید طوری در این
دنیای زود گذر زندگی کنیم که گویا زائر و مهاجر هستیم
و مقصد نهایی ما ملکوت آسمانی است و نه زمینی  .خدا
ما را آزاد آفرید تا اینکه ازادانه به سوی او برویم و تنها
هدف زندگی ما او باشد  ،اما عید نزول روح القدس مژده
تولد کلیسا به ما میدهد یعنی آن روزی که نجات دهنده
ما عیسی مسیح پس از صعودش به آسمان روح القدس را
برای شاگردان وی فرستاد تا اینکه کمال حقیقت را که
توسط مرگ و رستاخیزش نمایان گشت درک کرده و
شاهدان آن باشند ( .رجوع شود به کارهای رسوالن باب 1
ایه  . )5-1با نزول روح القدس روز پنطیکسات کلیسای
مقدس رسالت تبشیری خود را آغاز نمود که تا آخر زمان
نیز ادامه خواهد داشت چون مژده انجیل مقدس باید به
همه ملتها برسد و هیچ کس از شنیدن آن محروم نشود
خواست خدا بر این است که همه مردم از راه ایمان آوردن
به عیسی مسیح فیض نجات و زندگی جاودانی را دریافت
نمایند  .شایسته است که در این «سال ایمان» ما نیز در

انجام رسالت کلیسا شرکت فعال داشته باشیم .
روح القدس که روز تعمیدمان بر ما نازل شد ما را به
اعضای زنده کلیسا مسیح مبدل کرد  .پولس رسول کلیسا
را به بدن مسیح تشبیه کرد در رساله اولش به قرنتیان
میگوید " :زیرا چنانکه بدن یک است و اعضای متعدد دارد
و تمامی اعضای بدن اگر چه بسیاراست یک بدن می باشد
 ،همچنین مسیح نیز می باشد  .زیرا که جمیع ما به یک
روح در یک بدن تعمید یافتیم  ،خواه یهود  ،خواه یونانی ،
خواه غالم  ،خواه آزاد و همه ما از یک روح نوشانیده
شدیم  .زیرا بدن یک عضو نیست بلکه بسیار است ( ".باب
 11آیه  )14-14بنابراین همه ما چون از عطایای روح
القدس برخوردار هستیم موظفیم تا در احیای رسالت
نجات بخش کلیسا و فعال کردنش شرکت کنیم و هرگز
بی تفاوت نمانیم  .روز داوری از هر یک از ما سئوال
خواهد شد  :با فیض تعمید که به تو داده ام چه کار کرده
ای ؟ خوشا بحال هر یک از ما اگر با کمال شادی و
شهامت بگوید  :آنرا بکار بردم و باعث شده ام تا تعدادی از
مردم به تو ایمان آورده و فیض نجات را بپذیرند  .اکنون
در ماه (می) ماه حضرت مریم قرار گرفته ایم خوب است
بدین مناسبت به مادر مقدسمان نگاه کنیم ایشان با
«آری» گفتن به مژده فرشته اجازه داد تا روح القدس در
او فرود آید و به کلمه خدا یعنی شخص دوم سه گانه
مقدس که همان مسیح است جسم انسان را ببخشد .
امروز این مادر مقدس و جالل یافته به ما میگوید  :شما
نیز  ،ای عزیزان من اگر همکاری کامل با روح القدس
داشته باشید  ،پسر محبوبم در زندگی شما روز به روز
رشد خواهد کرد و با نور او منور خواهید شد و آنوقت
است که مردم با دیدن اعمال شما خدا را جالل خواهند
داد  .عیسی فرمود " :نور شما نیز باید همین طور در برابر
مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی
شما را ستایش نمایند ( ".انجیل متی باب  5ایه . )11
عید صعود مسیح به آسمان و نزول روح القدس بر کلیسا و
ماه حضرت مریم را به همه شما تبریک میگویم .
خدمتگزار شما
رمزی گرمو
اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

دعای تسبیح حضرت مریم
نخست با اعالم راز اول آغاز می شود و سپس ای پدر ما خوانده شده ده بار "درود به تو ای مریم" ادا می شود و بعد فر و شکوهمندی و اعالالم راز دوم
و الی آخر ...
* ای پدر ما که در آسمانی خجسته باد نام تو،
برسد فرمانروایی تو،
روان باد خواست تو روی زمین چنانکه در آسمان است،
امروز به ما ده نان روزانه ما را ،
ببخش گناهان ما را،
چنانکه ما نیز بخشیده ایم بدهکاران خود را،
و ما را در بوته آزمایش فرو مبر،
بلکه ما را از بدی رهایی ده،
زیرا پادشاهی و جالل و نیرومندی از آن توست.
آمین.
* درود بر تو ای مریم پر از نعمت،
خدا با توست،
میان همه زنان تو خجسته هستی،
و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس مادر خدا،
برای ما بیچارگان گناهکار،
اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن.
آمین.
* فر و شکوهمندی باد به پدر و پسر و روح القدس،
چنانکه از روز نخست بوده اکنون هم هست و همیشه تا سالهای سال خواهد بود.
آمین.

* رازهای شادمانی (شنبه و دوشنبه)
 راز اول :بشارت فرشته به مریم مقدس را بیاد بیاوریم (لوقا .)83-62/1 راز دوم :دیدار مریم از الیزابت را بیاد بیاوریم (لوقا )54-83/1 راز سوم :تولد مسیح در بیت الحم را بیاد بیاوریم (لوقا )61-1/6 راز چهارم :تقدیم کردن عیسی به خدای پدر را بیاد بیاوریم (لوقا )54-66 /6 -راز پنجم :بازیافتن عیسی را در میان معلمان در معبد اورشلیم بیاد بیاوریم (لوقا .)46-56/6

* رازهای اندوه (سه شنبه و جمعه)
 راز اول :دعای عیسی را در باغ زیتون قبل از تسلیم شدنش بیاد بیاوریم (لوقا )52-83/66 راز دوم :تازیانه خوردن عیسی را بیاد بیاوریم (مرقس .)14-2/14 -راز سوم :تاجگذاری عیسی با خار را بیاد بیاوریم (مرقس .)64-12/14

 راز چهارم :عیسی را بیاد بیاوریم در حالی که صلیب را به تپه جلجتا می برد (لوقا .)88-62/68 -راز پنجم :مصلوب شدن و جان سپردن عیسی را بیاد بیاوریم (یوحنا .)84-64/13

* رازهای شکوه و جالل (یکشنبه  ،چهارشنبه)
 راز اول :رستاخیز عیسی را بیاد بیاوریم (یوحنا .)81-13/64 راز دوم :بر شدن عیسی به اسمان را بیاد بیاوریم (مرقس .)64-14/12 راز سوم :فرود آمدن روح القدس بر مریم و رسوالن را بیاد بیاوریم (کارهای رسوالن .)11-1/6 راز چهارم :بر شدن مریم به آسمان را بیاد بیاوریم (لوقا .)42-83/1 -راز پنجم :تاجگذاری مریم و شکوه فرشتگان و مقدسین آسمان را بیاد بیاوریم (مکاشفه  1/16و .)16-2

* رازهای نور (پنجشنبه)
 راز اول :تعمید عیسی مسیح توسط یوحنای تعمید دهنده در رود اردن را بیاد بیاوریم (متی )11-18/8 راز دوم :مبدل کردن آب به شراب را در عروسی قانای جلیل توسط عیسی مسیح را بیاد بیاوریم (یوحنا .)16-1/6 راز سوم :بشارت دادن عیسی مسیح به فرا رسیدن ملکوت آسمان را بیاد بیاوریم (مرقس )15-1/1 راز چهارم :متجلی گردیدن عیسی مسیح بر روی کوه تابور را بیاد بیاوریم (مرقس )18-1/3 -راز پنجم :بنا کردن راز قربان مقدس توسط عیسی مسیح را بیاد بیاوریم (مرقس .)62-66/15

* دعای استغاثه و طلب یاری از حضرت مریم
* دعا به حضرت مریم:
ای خداوند ترا التماس داریم تا ما خادمان خویش را همواره در صحت و سالمتی روح و روان و جسمم نگماه داری و بمه شمفاعت ممریم
مقدس و همیشه باکره  ،از هر بالئی حفظ کرده و در شادی ابدی سهیم گردانی .آمین.

* مژده فرشته
فرشته خدا به مریم بشارت داد
 -و مریم از روح القدس باردار گشت

درود بر تو ای مریم ...

اینك كنيز خداوند هستم
 -برای من بر حسب سخنت عمل شود

درود بر تو ای مریم ...

و كلمه جسم گرفت
 -و در میان ما ساکن شد

درود بر تو ای مریم ...

اي مادر خدا براي ما دعا كن
 تا سزاوار وعده های مسیح شویم.دعا کنیم :خداوندا  ،از تو درخواست می کنیم فیض ات را به روان ما عطا کن ،
تا چنانکه بوسیله پیغام فرشته ،
از تنگیری یگانه فرزندت عیسی آگاهی یافتیم  ،از راه رنج و صلیب نیز به شکوه رستاخیزت نائل گردیم.
بخاطر عیسی مسیح  ،خداوندمان .آمین.

پیام نوجوانان...

برده شد .ایشان او را پرستش کردند و با شاد عظیا باه
اورشمیا بازگشتند .در آنجا پیوسته در معبد می ماندناد و
خدا را قمد و سساس می گمتند.

و اما عید پنطیکاست چیست؟
ای کممه به زبان یونانی یعنی "پنجاهه" .هنهامی که پنجاه
روز از رستاخیز مسیح (برخاست از مرگ) گذشته بود و
رسوالن عیسی به همراه مریا مادر عیسای پشات درهاا
بسته در قال دعا بودند ناگ ان باد شدید برخاسات و
درها بسته را گشوده به شکل زبانه هاا آتاش باه سار
هریک قرار گررت .ای روح القادس باود کاه بار ایشاان
ررود آمده بود .پ

همه ایشان بدون ترس به خیابان اا

اورشمیا ررته و درباره خبر خوش پیروز عیسی بر مرگ
و ررود آمدن روح القدس با همه مرد صاببت کردناد.

عید صعود مسیح رستاخیز کرده به آسمان و
عید پنطکاست یا آمدن روح القدس

در آن روزها ی ودیان از سراسر دنیا باه اورشامیا بارا
برگزار عیدها آمده بودند .تعجب همه مرد اینجاا باود
که هرک

در انجیل لوقا باب  42از آیه  22وقتی عیساا رساتاخیز
کرده به شاگردان خود ظاهر شد به ایشان چنای ررماود
«ای همان است که وقتی با شما باود

مای گماتای اینکاه

تما آنچه در تورات موسی و کتب انبیا و مزامیار دربااره
م نوشته شده است باید باه ققیقات پیونادد» .ساس
ذه ایشان را روش سااخت تاا بتوانناد کتاب مقادس را
درک کنند .و به ایشان گمت «نوشته شده است که مسیح
رنج خواهد کشاید و در روز ساو از مردگاان بار خواهاد
خاست و به نا او توبه و آمرزش گناهان باه هماه قوم اا
موعظه خواهد شد و شارو آن از اورشامیا خواهاد باود.
شما شاهدان ای امور هستید .م موعود پدر خاود را بار
شما خواها ررستادی پ

در ش ر بمانیاد تاا آنهااه کاه از

اعمی با قدرت آراسته شوید».
سس

ایشان را بیرون از ش ر تا نزدیکی بیت عنیاا بارد و

دست ا خود را بمند کرده برکتشان دادی و در همان قال
کااه برکتشااان ماای داد از آنااان ااادا گشااته بااه آساامان

سخنان رسوالن را در زبان خودش مای شانید.

بمه دوستان عزیز خدا مای خواسات کاه ماپده پیاروز
عیسی مسیح بر مرگ به سراسر دنیا برسد .و ایا چنای
در روز پنطیکاست باا رارود آمادن روح القادس کمیساا
متولد شد.

تولد کمیسا بر همهان مبارک باد!

به تو ای دوست جوان ....
دو روز مانده به پايان جهان...

دو روز مانده به پایان جهان ،تازه فهمیده که هیچ زندگی نکرده

گفت :وقتی فردایی ندارم ،نگاه داشتن این زندگی جه فایده ای

است ،تقویمش پر شده بود و تنها دو روز خط نخورده باقی مانده

دارد؟ بگذار این یک مشت زندگی را مصرف کنم.

بود.

آن وقت شروع به دویدن کرد .زندگی را به سرو رویش پاشید،

پریشان شد و آشفته و عصبانی نزد خدا رفت تا روزهای بیشتری از

زندگی را نوشید و بویید و چنان به وجد آمد که دید میتواند تا ته

خدا بگیرد .داد زد و بد و بیراه گفت! خدا سکوت کرد  ،جیغ زد و

دنیا بدود ،میتواند پا روی خورشید بگذارد و میتواند...

جار و جنجال راه انداخت! خدا سکوت کرد  ،آسمان و زمین را به
هم ریخت  ،خدا سکوت کرد.

او در آن روز آسمان خراشی بنا نکرد ،زمینی را مالک نشد ،مقامی را
به دست نیاورد ،اما ...اما در همان یک روز روی چمنها خوابید،

به پر و پای فرشته و انسان پیچید! خدا سکوت کرد ،کفر گفت! خدا

کفش دوزکی را تماشا کرد ،سرش را باال گرفت و ابرها را دید و به

سکوت کرد ،دلش گرفت و گریست و به پا افتاد! این بار خدا

آنهایی که نمیشناختنش سالم کرد و برای آنها که دوستش

سکوتش را شکست و گفت« :عزیزم  ،اما یک روز دیگر هم رفت ،

نداشتند از ته دل دعا کرد.

تمام روز را به بد و بیراه و جار و جنجال از دست دادی  ،تنها یک
روز دیگر باقی است  ،بیا و الاقل این یک روز را زندگی کن».
البالی هق هقش گفت :اما با یک روز ...با یک روز چه کار میتوان
کرد...؟
خدا گفت :آن کس که لذت یک روز زیستن را تجربه کند ،گویی
هزار سال زیسته است و آن که امروزش را در نمی یابد ،هزار سال
هم به کارش نمیآید و آنگاه سهم یک روز زندگی را در دستانش
ریخت و گفت :حاال برو و یک روز زندگی کن!
او مات و مبهوت به زندگی نگاه کرد که در گودی دستانش
میدرخشید .اما میترسید حرکت کند! میترسید راه برود! نکند
قطرهای از زندگی از الی انگشتانش بریزد .قدری ایستاد ،بعد با خود

او همان یک روز آشتی کرد و خندید و سبک شد و لذت برد و
سرشار شد و بخشید ،عاشق شد و عبور کرد و تمام شد!
او همان یک روز زندگی کرد ،اما فرشتهها در تقویم خدا نوشتند :او
درگذشت ،کسی که هزار سال زیسته بود.
زندگی انسان دارای طول  ،عرض و ارتفاع است ؛ اغلب ما تنها به
طول آن می اندیشیم  ،اما آنچه که بیشتر اهمیت دارد  ،عرض یا
چگونگی آن است.

دوچرخه سواری با خدا
من در ابتدا خداوند را یک ناظر ؛ مانند یک رئیس یا یک قاضی میدانستم که دنبال شناسائی خطاها ئی
است که من انجام داده ام و بدین طریق خداوند میداند وقتی که من مردم ؛ شایسته بهشت هستم و
یا مستحق جهنم .
وقتی قدرت فهم من بیشتر شد؛ به نظرم رسید که گویا زندگی تقریبا مانند دوچرخه سواری با یک
میکند.

دوچرخه دو نفره است و دریافتم که خدا در صندلی عقب در پا زدن به من کمک
نمیدانم چه زمانی بود که خدا به من پیشنهاد داد جایمان را عوض کنیم؛ از آن موقع زندگی ام بسیار
فرق کرد؛ زندگی ام با نیروی افزوده شده او خیلی بهتر شد؛ وقتی کنترل زندگی دست من بود من راه
را می دانستم و تقریبا برایم خسته کننده بود ولی تکراری و قابل پیش بینی و معموال فاصله ها را از
کوتاهترین مسیر می رفتم.
اما وقتی خدا هدایت زندگی مرا در دست گرفت؛ او بلد بود...
از میانبرهای هیجان انگیز و از باالی کوهها و از میان صخره ها و با سرعت بسیار زیاد حرکت کند و به
من پیوسته می گفت  « :تو فقط پا بزن ».
من نگران و مظطرب بودم پرسیدم « مرا به کجا می بری ؟ » او فقط خندید و جواب نداد و من کم کم به او
اطمینان کردم !
وقتی می گفتم  « :میترسم »  .او به عقب بر میگشت و دستانم را می گرفت و من آرام می شدم .
میدادند و این سفر ما ،یعنی من وخدا ادامه

میبرد و آنها نیاز مرا بصورت هدیه

او مرا نزد مردمی
داشت تا از آن مردم دور شدیم .
خدا گفت  :هدیه را به کسانی دیگر بده و آنها بار اضافی سفر زندگی است و وزنشان خیلی زیاد است؛
بنابراین من بار دیگر هدیهها را به مردمانی دیگر بخشیدم و فهمیدم « دریافت هدیه ها بخاطر بخشیدن
های قبلی من بوده است » و با این وجود بار ما در سفر سبک تر است .
میکردم او زندگی ام را متالشی میکند؛ اما

من در ابتدا در کنترل زندگی ام به خدا اعتماد نکردم؛ فکر
میدانست چگونه از راههای باریک مرا

او اسرار دوچرخه سواری « زندگی » را به من نشان داد و خدا
رد کند و از جاهای پر از سنگالخ به جاهای تمیز ببرد و برای عبور از معبرهای ترسناک پرواز کند.
ومن دارم یاد می گیرم که ساکت باشم و در عجیب ترین جاها فقط پا بزنم و من دارم ازدیدن مناظر و
میبرم و من هر وقتی نمیتوانم از

برخورد نسیم خنک به صورتم در کنار همراه دائمی خود « خدا » لذت
میزند و می گوید  :پابزن

موانع بگذرم؛ او فقط لبخند

اخبار و تقویم کلیسایی

 یکشنبه  51اردیبهشت  1 =29مي  ،9152یکشنبه ششم رستاخيزرساله :افسسيان فصل  9آیه  4الي 95
انجيل :یوحنا فصل  51آیه  5الي 92
-

پنجشنبه  52اردیبهشت  2 =29مي  ،9152عيد صعود مسيح نماز این عيـد سـاعت  51صـبح در كليسـاي حتـرت
یوسف و حترت مریم برگزار مي گردد.

 یکشنبه  99اردیبهشت  59 =29مي  ،9152یکشنبه پس از صعود مسيحرساله :فيليپيان فصل  5آیه  91الي فصل  9آیه 55
انجيل :مرقس فصل  52آیه  2الي 91
-

چهارشنبه  91اردیبهشت  51 =29مي  ،9152عيد حترت مریم نگهبان كشاورزي نماز این عيد ساعت  1بعـدازههر
در كليساي حترت مریم برگزار مي گردد.

 یکشنبه  92اردیبهشت  52 =29مي  ،9152یکشنبه اول رسوالن و عيد نزول روح القدس (عيد پنطيکاست)رساله :اول قرنتيان فصل  59آیه  5الي 91
انجيل :یوحنا فصل  54آیه  92 ،91 ،52 ،51و فصل  51آیه  92الي فصل  52آیه 51
 یکشنبه  1خرداد  92 =29مي  ،9152یکشنبه دوم رسوالنرساله :اول قرنتيان فصل  1آیه  2الي فصل  2آیه 55
انجيل :لوقا فصل  1آیه  25الي 11
-

جمعه  2خرداد  21 =29مي  ،9152عيد بدن مقدس مسيح نماز این عيد در كليساي حترت یوسف ساعت  51صـبح
برگزار مي گردد.

توجه :در طول ماه می که به ماه حضرت مریم اختصاص داده شده هر روز ساعت  9بعدازظهر دعای
تسبیح حضرت مریم در کلیساهای حضرت مریم و حضرت یوسف برگزار می گردد.

