
ድንግል ማርያም  
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ካቴድራል  

  
 

 

 

 

      “የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ   
   የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ”   1ዮሐ 3፦8 

 
ለአሥራ ስምንተኛ ጊዜ  የሚከበረው የጌታችን  

የኢየሱስ  ክርስቶስ  የጥምቀት በዓልና   
የስብከተ ወንጌል  ጉባኤ መርሐ ግብር   

ማክሰኞ ጥር ፪ ቀን ፪ ሺህ ፱ ዓ.ም.  

(Jan 10, 2017) 

 

         ሰዓት                      አቅራቢ 
 

   6:00 - 6:10 pm               ጸሎት   
   በብጹዓን አባቶች    
   

   6:10 - 6:30 pm         መዝሙር              

          በተጋባዥ ዘማርያንና  
     በሰንበት ት/ቤት መዘምራን 

 

   6:30 - 7:30 pm      ትምህርት ፩ 
    

   7:30 - 8:00 pm             ዕረፍት  
 

   8:00 - 8:10 pm         መዝሙር            
          በተጋባዥ ዘማርያንና 

     በሰንበት ት/ቤት መዘምራን 
 

  8:10 - 9:10 pm                   ትምህርት ፪ 

 

  9:10 - 9:25 pm                       መዝሙር            
          በተጋባዥ ዘማርያንና 

     በሰንበት ት/ቤት መዘምራን 
 

   9:25 - 9:30 pm  ጸሎት   

                በብጹዓን አባቶች  

“የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኑርባችሁ።  
   በጥበብ ሁሉ እርስ በርሳችሁ አስተምሩና ገሥጹ።     
    በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ በጸጋው 
በልባችሁ ለእግዚአብሔር ዘምሩ። ”  ወደ ቆላስይስ ሰዎች 3፣16  

ድንግል ማርያም  
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ካቴድራል  

 

 

 

 

 

       “የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ      
    የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ”  1ዮሐ 3፦8 

 
ለአሥራ ስምንተኛ ጊዜ  የሚከበረው የጌታችን  

የኢየሱስ  ክርስቶስ  የጥምቀት በዓልና   
የስብከተ ወንጌል  ጉባኤ መርሐ ግብር       

ረዕቡ ጥር ፫ ቀን ፪ ሺህ ፱ ዓ.ም.  

(Jan 11, 2017) 

 

          ሰዓት                    አቅራቢ 
 

   6:00 - 6:10 pm               ጸሎት   
   በብጹዓን አባቶች    
   

   6:10 - 6:30 pm         መዝሙር              

          በተጋባዥ ዘማርያንና  
     በሰንበት ት/ቤት መዘምራን 

 

   6:30 - 7:30 pm      ትምህርት ፩ 
    

   7:30 - 8:00 pm             ዕረፍት  
 

   8:00 - 8:10 pm         መዝሙር            
          በተጋባዥ ዘማርያንና 

     በሰንበት ት/ቤት መዘምራን 
 

   8:10 - 9:10 pm                  ትምህርት ፪ 
 

   9:10 - 9:25 pm         መዝሙር            
          በተጋባዥ ዘማርያንና 

     በሰንበት ት/ቤት መዘምራን 
 

   9:25 - 9:30 pm  ጸሎት   

   በብጹዓን አባቶች         

 “ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው  
    እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን  
      እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና።”    

                                        የዮሐንስ ወንጌል ምዕ 3፣16      

ድንግል ማርያም  
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ካቴድራል  

 

 

 

 

 

     “የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ    
    የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ” 1ዮሐ 3፦8 

 
ለአሥራ ስምንተኛ ጊዜ  የሚከበረው የጌታችን  

የኢየሱስ  ክርስቶስ  የጥምቀት በዓልና   
የስብከተ ወንጌል  ጉባኤ መርሐ ግብር      

ሐሙስ  ጥር ፬ ቀን ፪ ሺህ ፱ ዓ.ም.  

(Jan 12 , 2017) 

 

        ሰዓት                    አቅራቢ 
 

   6:00 - 6:10 pm               ጸሎት   
   በብጹዓን አባቶች    
   

   6:10 - 6:30 pm         መዝሙር              

          በተጋባዥ ዘማርያንና  
     በሰንበት ት/ቤት መዘምራን 

 

   6:30 - 7:30 pm      ትምህርት ፩ 
    

   7:30 - 8:00 pm             ዕረፍት  
 

   8:00 - 8:10 pm          መዝሙር            
           በተጋባዥ ዘማርያንና 

     በሰንበት ት/ቤት መዘምራን 
 

   8:10 - 9:10 pm       ትምህርት ፪ 

 

   9:10 - 9:25 pm         መዝሙር            
          በተጋባዥ ዘማርያንና 

     በሰንበት ት/ቤት መዘምራን 
 

   9:25 - 9:30 pm  ጸሎት   

   በብጹዓን አባቶች         

“ እግዚአብሔር ቸር ነውና፥ ምሕረቱም ለዘላለም ነውና 
የሠራዊትን ጌታ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ”    

                                   ትንቢተ ኤርምያስ ምዕ 33፣11 
   

ድንግል ማርያም  
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ካቴድራል  

 

 

 

 

 

      “የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ    
   የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ”  1ዮሐ 3፦8 

 
ለአሥራ ስምንተኛ ጊዜ  የሚከበረው የጌታችን  

የኢየሱስ  ክርስቶስ  የጥምቀት በዓልና   
የስብከተ ወንጌል  ጉባኤ መርሐ ግብር       

አርብ  ጥር ፭   ቀን ፪ ሺህ ፱ ዓ.ም.  

(Jan 13, 2017) 

 

        ሰዓት                      አቅራቢ 
 

   6:00 - 6:10 pm               ጸሎት   
   በብጹዓን አባቶች    
  
  

   6:10 - 6:30 pm           መዝሙር             
            በተጋባዥ ዘማርያንና  

         በሰንበት ት/ቤት መዘምራን 
 
 

   6:30 - 7:30 pm                       ትምህርት  
    
 

   7:30 - 8:00 pm          መዝሙር            
            በተጋባዥ ዘማርያንና 

         በሰንበት ት/ቤት መዘምራን 
 

 

   8:00 - 8:30 pm           ቃለ ምእዳን / ጸሎት   
               በብጹዓን  አባቶች   
 
       

  8:30 - 9:30 pm                      የእራት ግብዣ  
   በጥምቀት በዓል አዘጋጅ ኮሚቴ 
 

“ እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም  
        ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ  
     ወደ ጸጋው ዙፋን  በእምነት እንቅረብ። ”      
                             ወደ ዕብራውያን ሰዎች 4፣16  



ድንግል ማርያም  
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ካቴድራል  

 

 

 

 

 

      “የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ    
   የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ” 1ዮሐ 3፦8 

 
ለአሥራ ስምንተኛ ጊዜ   የሚከበረው የጌታችን   

የኢየሱስ  ክርስቶስ   የጥምቀት በዓልና   
የስብከተ  ወንጌል  ጉባኤ መርሐ ግብር       

 

ቅዳሜ ጥር ፮ ቀን ፪ ሺ ህ ፱ ዓ. ም.  

January  14, 2017 

          
  
 ሰዓት                    አቅራቢ 

 

   6:00 - 8:10 am             ስርዓተ ቅዳሴ   
 

   8:30 - 9:30 am                ቁርስ              
           

   9:30 - 10:30 am       ዋዜማ 
 

  10:30 - 12:00 noon       ጉዞ  
  ታቦታቱ  ወደ ጥምቀተ ባሕር 

 

 12:00 - 12:30 pm          መዝሙር            
  በአበው  ካህናት/በመዘምራን 
 

 12:30 - 1:00 pm     ትምህርት ፩  
 

  

 1:00 - 2:00 pm       ዕረፍት 

 

  2:00 - 2:10 pm        ጸሎት   
   በብጹዓን አባቶች         
  

  2:10 - 2:30 pm                       መዝሙር              
           በተጋባዥ ዘማርያንና  

       በሰንበት ት/ቤት መዘምራን 

 

          

ድንግል ማርያም  
 የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ካቴድራል      

         

 ሰዓት                   አቅራቢ  
   
  

 2:30 - 3:15 pm          ትምህርት ፪     
 

 3:15 - 3:45 pm          መዝሙር              
          በተጋባዥ ዘማርያንና  

     በሰንበት ት/ቤት መዘምራን 
 

   3:45 - 4:30 pm      ትምህርት ፫ 
    

  4:30 - 5:00 pm                  መዝሙር            
            በተጋባዥ ዘማርያንና 

      በሰንበት ት/ቤት መዘምራን 
 

   5:00 - 6:30 pm       ዕረፍት 
 

   6:30 - 6:40 pm  ጸሎት   
   በብጹዓን አባቶች                 
   

   6:40 - 7:00 pm             መዝሙር                                            
           በተጋባዥ ዘማርያንና 

      በሰንበት ት/ቤት መዘምራን 
 

   7:00 - 7:45 pm     ትምህርት ፬ 

 

  7:45 - 8:15 pm                 መዝሙር            
            በተጋባዥ ዘማርያንና 

     በሰንበት ት/ቤት መዘምራን 
 

   8:15 - 9:00 pm    ትምህርት ፭ 

 

  9:00 - 9:30 pm                        መዝሙር            
                      በተጋባዥ ዘማርያንና 

     በሰንበት ት/ቤት መዘምራን 

  9:30 - 10:15 pm    ትምህርት ፮ 
 

 10:15 - 10:45 pm          መዝሙር            
                      በተጋባዥ ዘማርያንና 

     በሰንበት ት/ቤት መዘምራን 
 
    

 10:45 - 11:00 pm የመዝጊያ ጸሎት 

እሑድ ጥር ፯ ቀን ፪ ሺ ህ ፱ ዓ. ም.  

January  15, 2017 
       

     

   6:00 - 8:00 am                           ማሕሌት   
 

   8:00 - 10:00 am                   ሥርዓተ ቅዳሴ               
           

   10:00 - 10:30 am   የአስተዳደር ቦርድ፣ 
        የበዓል አዘጋጅ ኮሚቴ እና 
        የተጋባዥ እንግዶች ንግግር 
 

   10:30 - 10:45 am        ክፍል ፩   መዝሙር  
                         በታዳጊ ህጻናት 

  

   10:45 - 11:00 am       ክፍል ፪   መዝሙር  
                   በአባቶችና በእናቶች 
  

   11:00 - 11:30 am     ክፍል ፫    መዝሙር            
  በሰንበት ት/ቤት መዘምራን 
 

   11:30 - 12:15 am             የዕለቱ የወንጌል  
            ትምህርት  
 

    12:15 - 12:45 am      ክፍል ፬   መዝሙር              

                                   በተጋባዥ ዘማርያንና        
                             በሰንበት ት/ቤት መዘምራን 
  

    12:45 - 01:00 pm    በብጹዓን ሊቃነ ጳጳሳት  
                                    ቃለ ቡራኬ ይሰጣል         
  

    01:00 - 2:00 pm  ሥርዓተ ጥምቀት                          

    2:00 - 3:30 pm    የምሳ ዕረፍት          

   3:30 - 4:30 pm       ታቦታቱ ከጥምቀተ ባሕሩ  
                 ወደ ማደሪያቸው ከመመለሳቸው በፊት     
                ያሬዳዊ ስብሐተ እግዚአብሔር ይቀርባል 
   

    4:30 - 5:30 pm     ታቦታቱ ከጥምቀተ ባሕሩ      
                 ተነስተው ወደ ማደሪያቸው ይመለሳሉ 

 

      5:30 pm         በድንግል ማርያም የኢትዮጵያ   
                   ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ካቴድራል     
                      የእራት ግብዣ ይደረጋል 
              
 

 “ ለወደደን ከኃጢአታችንም በደሙ ላጠበን፥ መንግሥትም     
 ለአምላኩና ለአባቱም ካህናት እንድንሆን ላደረገ፥ ለእርሱ   
 ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብርና ኃይል ይሁን፤   
 አሜን።”                                የዮሐንስ ራዕይ 1፥6

VIRGIN MARY ETHIOPIAN 

ORTHODOX  TEWAHEDO  

CATHEDRAL    

ጥምቀት በሎስ አንጀለስ 
ከጥር ፮-ጥር ፯ ቀን ፪ ሺ   ህ ፱ ዓ. ም.  

 January 14-15, 2017 
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             ”      

 

At the Los Angeles Dodgers Stadium  
1000 Elysian Park Avenue  

Los Angeles, CA 90012  

   4907  S. Main Street 
    Los Angeles, CA 90037 

            Tel: (323) 234 – 5828 
           

WWW.ETHIOVIRGINMARY.ORG    
 WWW.TIMKET.ORG    


