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 وتمجيدصعود جسدها الطاهر وذلك بصالة القداس االلهى ورفع بخور عشية    وعيدتحتفل الكنيسة بصوم السيدة العذراء  
 التالية:المواعيد  فيالسيدة العذراء 

 أغسطس  14الجمعة 
 thAug 14Friday,   

 والعظة والتمجيدالعشية 
  القمص رويس عوض 

 العذراء مريم وحياة االحتمال
7:00 – 9:00 PM  

Vesper prayer, Glorification and 
Sermon Fr. Rueiss Awad  
St. Mary & life of endurance  
(7:00 – 9:00 PM) 

  2020أغسطس  21لجمعة الى ا  15 لسبتفي المدة من ا
  صباحا  11:30  –   8:30  القداس األلهى:

 مساء  9:30 –  7:30 العشية والتمجيد والعظة:
 ويباركنا في العشية كل يوم، أحد اإلباء األساقفة والكهنة والخدام 

 أغسطس 15 سبتال
 thAug 14Friday,   

    دكتور جمال ايوبال
  الكرمة الحقيقيةالعذراء مريم 

Dr. Gamal Ayoub 
St. Mary the true vine  

 أغسطس 16 حداأل
 thAug 14Friday,   

    خادم جاك رزق هللال
  رأس خالصناالعذراء مريم 

Ser. Jack Rizkalla  
St. Mary the head of our salvation  

 أغسطس  17 ثنيناال
 thAug 14Friday,   

   دياكون بطرسال
  شفيعة نفوسنا العذراء مريم 

Deacon Botros 
St. Mary the advocate of our souls  

 أغسطس 18 ثالثاءال
 thAug 14Friday,   

  س أنطونيوس واصفالق
  المقدسة والمملؤة مجدا  العذراء مريم 

Fr. Antonios Wasif 
St. Mary the holy & full of glory  

 أغسطس  19 ربعاءاال
 thAug 14Friday,   

    ميصائيل عطاالقمص 
  العذراء مريم العبدة واالم

Fr. Misail Attalla   
St. Mary the handmaiden & the mother  

 أغسطس 20 خميسال
 thAug 14Friday,   

   مرقس حناالقمص 
  صمت العذراء مريم وحياة ال

Fr. Morcos Hanna  
St. Mary & life of silence  

 
أغسطس: العشية و  21 الجمعة   عشية العيد :

  بتشريف حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل  التمجيد.

  أنبا يوسف 
 أسقف بوليفيا واسبانيا والدومينيكان وتوابعها 

  العذراء مريم ام جميع الفضائل

The Vespers of the feast On Friday Aug 21. 
Will be honored and blessed by  

H.G. Anba Youssef 
Bishop of Bolivia, Spain, Dominican and its 

Dependencies 
St. Mary, the mother of all virtues 

 

  صباحا  11:30 – 8:30  القداس :عيد صعود جسد السيدة العذراءأغسطس  22السبت 

Saturday Aug 22nd The assumption of the body of 
St. Mary: Liturgy 8.30 – 11.30 AM 

 
 األنبا ابرآم  والقديسبركة السيدة العذراء مريم  لنوال مدعو لكال

All are invited for the blessing of St. Mary & St. Abraam 


