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أغسطس  22 الى األربعاء 51تحتفل الكنيسة بصوم السيدة العذراء و عيد صعود جسدها الطاهر فى المدة من األربعاء  

 فى المواعيد التالية :وذلك بصالة القداس االلهى ورفع بخور عشية و تمجيد السيدة العذراء يوميا  2251
 

 صباحا  33:19  –  0:99           األلهى : القداس

 مساء  0:99  – 0:99  العشية والتمجيد  و العظة :
 

 صباحا 2::55  – 2::0القداس 

 بحضور و تشريف حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل

 أنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة
 ويعقب القداس مائدة أغابى و أجتماع أسرة البركة و لقاء مع نيافتة .

 أغسطس 31األاربعاء  

 أغسطس 31الخميس                           Fr. John Sarkisيباركنا فى العشية  أبونا يوحنا سركيس

أغسطس  30الجمعة                 Fr. Youssef Iskander يباركنا فى العشية  أبونا يوسف أسكندر  

أغسطس  31السبت                        Fr. Michael Daoud  يباركنا فى العشية  أبونا مايكل داود  

أغسطس  30االحد               Fr. Kerolos Fakhoryيباركنا فى العشية  أبونا كيرلس فاخورى  

أغسطس  09األثنين                              Fr. Mina Asaad يباركنا فى العشية  أبونا مينا أسعد  

مساء 3 العشية و التمجيد و أحتفال  03:7أغسطس  12األحد   عشية العيد :
 بحضور و تشريف حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل أوالد مدارس االحد بالعيد.

 أنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة

أغسطس 03الثالثاء   

أغسطس 00االربعاء  صباحا 2::55  – 2::0القداس  :عيد صعود جسد السيدة العذراء  

 
 

The church will celebrate the  

Fast and the Feast of Saint Mary  
from Wednesday 15 to Wednesday 22 August, 2018. 

Divine Liturgy and Vesper Prayer and Tamgeed will be celebrated daily as follows: 
 

Divine Liturgy:       9:00 – 11:00 AM 

Vesper & Tamgeed:    7:30 – 9:30 PM 
 

In the Vesper prayer of each night we will be blessed by the visit of one of our beloved 

fathers the priests of the region as per the above schedule.  

H.G. Anba Youhanna Bishop of North Giza will bless us both in the Liturgy of Wed. 

Aug 15 and the Vespers of the feast On Tues. Aug 21. 
 

أغسطس : العشاء السنوى أحتفاال بعيد السيدة العذراء تمام الخامسةو  25السبت 
 النصف مساء بالكنيسة

Saturday August 25: Annual Dinner in celebration of Saint Mary's Feast @ 5:30 
PM in the church 

 

 لنوال بركة السيدة العذراء مريم و القديس األنبا ابرآم  مدعو لكال


