
                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ( وخُاجىا هي10:  2فظع ؤ)                                                                                                                                             ُماٌ ؿالحتللد خللىا هللا ل 

  . فالحُاة وِمت وهبتًًلاؤ ليها ؤن جىىن زمُىت لدًىاُولهرا  سه.حًدا في هٌ زمُىت 
ُ
م بها ؤج

ّ
 دل

ّ
ُّ هداف وخو  ت هللا الخالؿ

ُ
ال همً  اّدي السطالت بإماهتت. ول هرا ختى ه

سض ي الىاض بل هللا ا بلدزاجه وبؤ ًْ ال ٌظتهِ  –ولهرا  فلل،ء ٌظَى لخىىن لىا الحُاة لا حا .ًُ
ّ
ُّ خد مى ا في ًد هللا وظخوُّ ؤن هىىن كىة وبَسهت اجه.مياه ًِ  .هدً م

 
 

 

 ؤبىائي وبىاحي
 

 ل صالح.ــل عمــي كــــع هللا فـساك مـشتل ن لم مدعىو ـهتأ 

 ـــا عمــمّنـ ل واحـد وواحـدةــــل بكـــــن يعمأع اللـه ــــيستطي 
ً

 ا ـهكتشـف مــا بــداخلنــت اذ ــــه الغنيــًدا بنعمتـــــــ مييـل

  .لناسفنحن زسالت املسيح املقسوءة من ا لكّلِّ مّنا زسالت.. مىاهب ووشهاث مكاهياث،إمن 

 مليتمع.هىز املسيح للعالم وملح جيد في ا هحن .كيت لآلخسيناملسيح الر مّنا جفىح زائحت

ا مً ؤحل حياة هادفت لها معنى. ه من أجل زسالت ايصالمًعا على ثابس لن  ف ًِ ائالث. املظُذم  ؤفساد ُو

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 (12:  5 اعمال) ." ةٍ دواح سٍ بِنَف يعُ جَمال كانو. بِ الشَّع فِي ةٌ يركث ائِبُ جوَع اتٌ آي لِ الرُّس دِيأَي لَىع وَجرت" 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 1/11الضبت 
 

 ** بنذعى يهكىخ انر   ًثرڤىشهر َ  **
 

 

اث حدهت اهلب بسَ  ن ًىىن ػبِهم ؤ .، بَسهت للـائمحنًدةومظخٍى

،الىخُد هم ازجىائ و  ـّ بازفّ حمُّ بىىد  ٌظَى مام ؤىم سهامج ال

  ،ُسغ الىِمت
َ
  ،مها ذبُده للّسّب ّدِ ك

ُ
واهلب  طخجاباثػىس ُلى لا ا

 ووظمّ لـىث هللا. لىِِؽ خُاة اللداطت والِبّر  تخماً

 ** دورج انًُالد **
 

ليؼس زطالت وخدام لليلمت هُسطل  املامىحن ّب ٌظخخدم السّ يي ؿّلِ ل

          ه.لُبِذ هدخل بول  ٌظَى فياملدبت والخالؾ بىالدة املخلف 

 
 

 

 هسطخحن شحادة *

 بؼحر هلىال *

 ها مىس ىاحى  *

ع *  زها حَس

 بظام ًىطف *

 
 

 

 شحادة طازة *

 طىاء فسح *

 هصهه هِمه *

 ڤُڤُان بىلع *

ما بىلع *  ٍز

 4/11الثالثاء 
 

 **يٍُُؤنهً ركاء دُاجش   **
 

مامىحن ملامىاث  والده وبىاجه،ًجمّ بحن ؤ ّب السّ هـلي بإن 

يل اخخُاج ُاهفي وزوحي ل لٌظدد و ّب امىحن، السّ ومامىاث مل

فخذ ؤ ،ؤوالده  ٍو
ً
لصخس زابخت ُلى ا ا حدًدةبىاب لازجبان وبُىج

 باليامل لصخـه. طتوجىىن مىسّ  اطمه حِبده وجمجد
 

 ** عهً انثُىخدورج انعُذ  **
خماًت . اهلب املجد لً ىِوَُ بأًاث وعجائب و  ًا زّب  لُخٌِم ُملً

 سافلىا.ج تلهُبومسحت واختراق  كىة حظدًت للائمحن ُلى الخدمت،ل

 

 

 ق بالٌ خبُبي *

 لُىا خبُبي *
 اهوىن  تمدلل *

ع ةغاد *  حَس

 
 

 ام ًىطف بدبذ *
 داوود هحروش  *
م *  خىزي ٍز

م طمِان *  ٍز

 زووي حىزجي *

  يمحرها حىزج *

 2/11االحد 
   ** َشاطاخ انًُالد **

حن لف بلى الُاء بلاّ الخدلحراث ليؼاهاث املُالد مً لّ حمُه

وطى حمُّ  زئِع الظالم لصزَ زوح املدبت والفسح والظالم يًد

اث حدًدة هالِ  و خازج ؤطىازها.ؤلاحُاٌ داخل الىىِظت  ب بمظخٍى

ا الىم والىُف ججمّ  ًِ    اهاث.واختراكاث وطى حمُّ اليؼم
              

 ** دثُثٍ انراعٍ انقص تالل **
 

ىد الّسّب اُلً  هُيل  وؤن ًىىن حظدهخُاة الساعي،  في جدلُم ُو

 .     21مصمىز اكسؤ  ،للسوح اللدض،مالن السّب خاٌ خٌى خائفُه....

 5/11االربعاء   
 

                ** اعٍ تالل دثُثٍ وعائهرهانر   **
 

، بَسواث وال ًىىن مللىِه نهاًت يهمٌظَى وخده ُل ّب لُملً السّ ؿّلِ 

 خماًت جسافلهم حظدًت، حظدًد ول اخخُاج، فسح طماوي، زوخُت،

ذ كدامهم، اُلً مسحت ؤًىما جوإ ؤ  اللدض ُلى احظادهم،السوح ٍش

 

 ** 11/12نهقاء انًُالدٌ نهعائالخ ا**
 

ؤهبر ُدد مً الىفىض جإحي لهرا الللاء لدظمّ مً ؤحل ؿّلِ 

 . للّسّب  بإهملها ُائالث جدبازن،و 
ُ
سهمحنلِاا ذهسا

ُ
 مسحتو  بدًً وامل

               ملخيلم.ُلى ا

 

 

 ابساهُم خىزي *

 ةلُىا شحاد *

 الىسدي ةهاهد *

 لاي طُِد  *

 ؼامُال ح *

 

 

 

 هُڤحن ُواهللا *

 ُبحر ًاوز *

 زهحن ًاوز  *

 صهه هِمهه *

ً شحادة*  زوٍش

 3/11االثنين 
 ** كهًح هللا **

 

ا ختى هىىن خظاطري همامىحن ُلى ولمت هللان هخغؤ ًُ حن  ًىم

الخحر، ما هى مً هىز وما  ز بحن ما هى مً هللا وما هى مً ُدوّ للخمُح

دىاوما هى مً الجظد. لخىً  مً هللاًلمت، ما هى مً هى   ؤولٍى

ـّ   .تماليلكساءة الة و ال

 **ثُثح االعذادٌنقاء يُالدٌ خاص نهش   **
 

  ً الللاء ممّحز لُى
ّ

اذهس  .بِبتبدلىز ؿاخب الُِد وطى الؼ

 .سئٍا لللاءالخخوُى و في ال ُلى الخدمت واملظاُدًً لهااللائمت 

 
 ةُـام شحاد *

 زها ُبىد *

 ةام بظام شحاد *

 هاهي خبُبي *

 حاولحن خىزٍت *

 
 اهِظت هلىال *

 حىاد بىا *

ً ُبىد *  ٍُس

 مسجا طُِد  *

 طماح فسح *

 6/11الخميش 
 

ره شفُقح واٍَ وزوجاألضقف ضهُم د**
 ** وانعائهح

 

كُادة خىُمت،  كّىة بًمان، زوح الخمُحز، طماَ ؿىث هللا،

ت مامىت داُمت  لهم وبَسهت ُلى خُاتهم. مجمُى
 

 **22/12دورج انعُذ عهً انًؤضطاخ **
 

اث حدًدة ؿّلِ لِظخخدمىا الّسّب    ،دبتاملفسح، اللجززَ  بمظخٍى

 اللدض. ؿّلِ لِمل السوح.  وخالؾ ٌظَىؼفاء ال

 

 

 ةُبحر شحاد *

 ُا خىزيڤطل *

 هداء هتره *

 ةخىحن شحاد *

 

 

 

اها خبُبي *  مٍس

 اًلُا خبُبي *

 هسطخِىا خبُبي *

 بىلع خبُبي *

 هادًت ؿُاغت *

 



 
 

 

 ( 20:  2نحميا   ) ."نِيونَحنُ عبِيدهُ نقُومُ وَنب ،ينَا النَّجاحَ لسَّماءِ يُعطإِنَّ إِلهَ ا"

 

 

                                                                                                                                                                       

 7/11الجمعة 
 

 ** فٍ فررج انًُالد ضىارألخارج ا كرازج **
     

 
َ
 ،ػهادجىا ،مدبدىا ،ىائُوا ،مً خالٌ خدمخىا ـْل ؿّلِ ليي ه

حخماُاجىا بلى ول الرًً لم ٌظمِىا ولم ٌِسفىا ختى آلان ًُ وا

.  ّب مدبت وخالؾ السّ   بخداء مً بلدها ومً زم بلى الخازج. اٌظَى
 

 ** 3:4ه يسيىر ذقُ   س  ُ  ي   ب  ٌ انر  أاعهًىا  **
 

لاػساز  بـالجه ًخددي  لييهه: ؤاللع بالٌ خبُبي زاُُىا  ز حِّ مَ  ًا زّب 

 .لابساز بهاٍَِ و 

 

 
 لىا شحادة *

 حاولحن هِمه *

 بؼحر هلىال *

 حىاها مىس ى *

 هُا خداد *

 
 

 حىزحُذ مىس ى *

 ام خىا ُبىد *

 ؤمُمه دُُم *

 هجاة دُُم *

ع *  هصاز حَس

 زوان هِمه *

 10/11 االثنين
 

 ** دُاج انشكر **
 
 

ً ّب للسّ  وِِؽ وي ؿّلِ  لى خحن ول في ػاهٍس  ، ش يء ول ُو
ُ
ػىس ا

، حل خالؿً، مساخم الّسّب اػىس مً ؤلً. اًاه حل ول ُوؤمً 

، هىِظخً، ُائلخً السوخُت والجظدًت، اخظاهاث السّب 

ُّ   سالخرمّ  زوح ازفم.... الصحت  ّب السّ  ادائمً  ػىساو  توالظلب

 .بفسح

 ** نهشثُثح انكثار انًُالدٌهقاء نا **
 
ً

ؿّلِ مً ؤحل : ة لً حظىً فُه بلى احِل هرا لاحخماَ هُىال

 .م ول خـىن ابلِعهَد ذ، فسح ختى تُ هخاف، حظبُ

 
 

 

 بظام ًىطف *

 دًىحز مىـىز  *

 ةام بىلع شحاد *

 لبنى مْظ  *
 
 مل

 بيهاهي خبُ *

 

 

 
 

 ام كُـس ػلىز  *

 غُار دوخي *

 طىطً دوخي *

  هـحر دهُا *

ىاپ *  ٌى ماٍز

 8/11الضبت 
 

 ** رطر كم دظىٌ قىي انش  ك   **
 

 
ُ
ًَ  ـلي بيل خسازةؤن ه  خـىن كىي الؼّس  ول ىظس الّسّب ليي 

فح هبُاء الىربت،كد ول لا  ولاحىاء السوخُت  ػساز.ن لا الخدام املٍص

ُلى  هلب خماًت الّسّب ا .التي تهاحم وخدة الِائلت كىي الؼسّ 

 الخدمت واملامىحن.

 ** طفالنقاء يُالدٌ خاص نأل **
 
ُ
، ادًت ُلى الللاء، ُمل السوح اللدض، خماًتُهلب بَسهت غحر اُخا

  .خالؾ وآًاث ًا زّب ، طالم فسح، اللائمحن ُلى الخدمت، بَسهت ُلى

 

 

 

اها مْ  *  مٍس
 
 مظل

 هِمه ءهُفا *

ع *  زها حَس

 زائس ػاهحن *

 
 

 زػُد خبُبي  *

 شهسه خبُبي  *

ع *  لُىا حَس

 ةطازه شحاد *

 اماٌ ابى ُلل *

 11/11الثالثاء 
 

 ** ٌ فٍ انكُُطحانًؤيُى **
 

الظعي وزاء  ،يل املامىحنخدمت واضحت ومدددة لحل ؿّلِ مً ؤ  

سها وجىمُتها مىاهب السوح اللدض واطخخدامها جثبُذ ، جوٍى

ِمل  ٌظمّ ول مامً ؿىث الّسّب  ؿّلِ وي ملجد اطمه. َو

 مؼُئخه.

يطرىَاخ جذَذج يهؤها انثر كح ذفُض ** 

  **عهً راعُُا انغانٍ انقص تالل وعائهره

 
 

 بالٌ خبُبي .ق *

 لُىا خبُبي *

 هسطخحن شحادة *

 بيهصاز خبُ *

 

 

 

 مساد شاًد  *

خا شاًد *  ٍز

 ُبحر ًاوز  *

 خىزي فاًصه *

ني *  اماٌ هٍس

 9/11االحد 
   ** يىهثح انردًح فٍ انكُُطح **

 
 

وِح وهثحُر الس خمِت ". وف، هِىٍُل السُّ
ُ
 " الس بُّ زخٌُم وزئ

 

هـل ليل ختى في خُاجىا ُمل السخمت واملدبت  ّب ي السّ ىمّ ًُ  وي ؿّلِ 

وهسفّ  وظىدؤن  املهمؼحن، الفلساء واملدخاححن. اللِفاء،هفع مً 

 .لىخدمهم في املظُذو  الُخامى ولازاملول 
 

 اعُُار قهة ًَأل واَرظار وضالو فرح **   
 ** دثُثٍ وعائهره تالل انقص   انغانٍ

 12/11االربعاء   
 

   ** دُاج انًؤيٍُُ **
 

 بل لللهمختى ال جخُاة املامىحن.  تي حؼغلمىز الحل لا ل ـالة ال

فخذ  ّب ًخدخل السّ ؤن  غلم ؤٍو بىاب مفخىخت ؤبىاب مغللت َو

 .في ُمله الٌُِم في خُاتهم ّب ولُمجدوا السّ 
 

 زَارج انًرضً وانًطٍُُ فٍ انثُىخ**
  **"يعهى ب  ذعايالخ انر   " فٍ فررج انًُالد

 

 
 ػادي طُِد * 

 وطام خبُبي *

 لبنى مْظ  *
 
 مل

 لُىا شحادة *

 

 

 ِبي مِؼُل ػ *

م ػِبي *  ٍز

ع ءمِظا *  حَس

 اخالؾ هلىال *

 مىاز خىزي *

 
 

 



 

 
 

 )20:3افضش( "،اينف ملُ عتَ  يالَّت قُوَّةِ ال بِ حَسب كِرُ،تنف أَو بُ نَطل مَّام دًّاج رأَكث ءٍ،يش كُلِّ قَ وف لَيفع أَن رُ ادوَالق"
 

 

                                                                                                                                                                                    

 13/11الخميش 
 

 ** شفاء يطذح **
 

 

 هلب مسحت ػفاء لهم مً ول كِفازفّ حمُّ املسض ى واملخإملحن و ا

 لى كىةُخدٌى بل
َ
لً  . اذهس لى زاختلُخدٌى بم ، ومً ول ؤل وال طُما ما  امٍس

 حله.ؤن وؿّلِ مً مً ؤهل إلاًما

 

 ** انهجاجح فٍ انظالج **
 

 ؤ
َ
  ّل وال همِ  يّل ن ال ه

َ
 ل كاض ي الٌلم( هـلي ختى جمخلئ حاماجىا.)َمث

 

 
 اهوىن  تمدلل *

 حاولحن هِمه *

 هاهده الىسدي *

ً ُبىد *  ٍُس

 

 

 
 زػُد خبُبي  *

 شهسه خبُبي  *

 طىاء فسح *

ع *  لُىا حَس

 ملصا فسوظِعدً *

 

 16/11 االحد
 

                 ** فرَق انعثادج وانرطثُخ** 
 

 

د"  ُمظّبِ
َ
 ِوِم ولُهم ،هللا حن

ٌ
ِّ  َديل ت ِ َحِمُ

 
بُّ  َووان. ِب الؼ  ل  و الس 

ى مُّ ًل ٍم ًى 
َ
ِرًً ِت الىِىِظ ِبل

 
ـ ال

ُ
خل ًَ 

َ
 ."ىن

ب مً ؤحل  ُلى الخدمت، الِاشفحن واملسهمحن. ازفّ اللائمحن
ُ
هل

ُ
ا

فياز حدًدة ليؼاهاث املُالد مىلادة ؤ ،حت، بَسهت، كُادة بلهُتمس

 بالسوح اللدض.

انقص  اعُُانر حيضاعف حجطذَ قى ج **
 **فررج انًُالد وخاطح دثُثٍ تالل

  

 14/11الجمعة 
 

 ** عائالخ وتُىخ نهر ب   **
 

 ؿّلِ  وجفاهم، اًمان وػهادة، خماًت. خدة، و ّب للسّ  ةُائالث حدًد

 تٍجاث الىث والص ختى ول البُ
َ
ا حدًًدام  ي ج

ً
 ذ بالـُف جىىن ُملي

جربها بمدبخه، ّب للسّ  ىظسوا ٍخلسّ و ، ختى ًخِامل مِها ٍو بىا مىه ٍو

 ث ماطظت ُلى الصخس.ى بُ .ول كُد باطم ٌظَى
 

 ** هقاء انًُالدٌ نهعائالخان **
 

ببرواجه وطىب حاماجه،  هالب الّسّب  ،كّ هرا الللاء بُد الّسّب 

هاز السوح  ىتلِظ ػفاءاث مً ول كِف، اُالهاث وؤلف، بىفىض جخ

ًاللدض حغمس الحاك  .ٍس

 

 
 غالي مظلم *

 بظام ًىطف *

 بدٌّ حهجاه *

 حاولحن خىزٍت *

 

 
 

اها خبُبي *  مٍس

 هسطخِىا خبُبي *

 زشان داود *

ما بىلع *  ٍز

 ػادي هىِان *

 17/11االثنين 
 

 ** ضًاع نظىخ انروح انقذش **
 

 

للدض مّ املامىحن الطخخدامهم في ًخيلم السوح ا ؿّلِ وي

ُلى  ن وِملؤو ن هدافٍ ُلى وخداهُت السوح. ؤو  الخدمت.

يلم السوح اللدض مِىا ن ًخ. وؤمّ الّسّب الدائم الُىمي  الخىاؿل

ت و بداحت بهي بدُاجىا  امته مىز هإفساد ًُ ؤ ؤمىز بلى لى جلٍى

دم الخِامل مِها. ًجبخسي ؤ  زفلها ُو

 ** 2015 ُح انجذَذجاضرقثال انط   **
اث زوخُت   هاءً را ؤزطلني لهىن بهها ؤ .ُالُتاطخجاباث ومظخٍى

                ًمجد اطمً ًا زب. امخخازً 

 

 
 بساهُم خىزيا *

 ةهسطخحن شحاد *

 داوود هحروش  *

 دًىحز مىـىز  *

 

 

 
 ڤُڤُان بىلع *

 ةطازه شحاد *

 هاهي خبُبي  *

 زشان هِمه *

 ام زووي حىزجي *

 15/11 الضبت
 

 ** قى ج فٍ انظ الج **
 

دّسِن  وي هالب الّسّب  ؼِل ًُ ت زغبتبداخلىا َو الة كٍى ـّ ن ؤو ، لل

  جىىن خُاجىا ؿالة،
ً
اث وا احدًًد  ااػدُاك  ختراكاث حدًدةومظخٍى

 مً ؤحل اهلب في خُاة الـالة. 
ُّ
ل السوح اللدض لُدؼفّ مً جدخ

.ً  خاللىا لآلخٍس
 

 ** 21/12  ذيح انشًىع انًُالدَحخ **    

اذهس ول الخدلحراث  ت.جيظىب ُلى الخدم مً مجد الّسّب  تسحاب

ؽ ُليها..  الجىق، الساعي، اليلمتلها  ، املامىحن.  وازفم ول حؼَى

 
 

 ةام بظام شحاد *

 حىاد بىا  *

 ؼامُال ح *

 وطام خبُبي *

 

 
 

 زووي حىزجي *

 محرها حىزجي *

 مساد شاًد  *

خا شاًد *  ٍز

 اًلُا خبُبي *

 

 18/11ء الثالثا
 

 ** انطىائف انذَُُح انخادعح **
 

، ػهىد يهىة، 666هـلي كد ول البدَ والهسهلاث في مجخمِىا ) 

 لى بَسهت.ب ختى جخدٌى اللِىت..(ؿّلِ تلاهبُاء الىرباهتي هساٌظذ، 
 

 *تالل نفررج انًُالدرؤَح انراعٍ انقص *
 

ّب  اؤن جلّم الىىِظت هفىًط  ّمت وكبُلت ولظان  للس 
ُ
مً و مً ول ؤ

اث حدًدؤحل   .ةمظخٍى

 
 

 ؤهِظت هلىال *

 لاي طُِد *

 حاولحن هِمه *

 هاهده الىسدي *

  

 
 هُڤحن ُواهللا *

ني  *  اماٌ هٍس

 مِؼُل ػِبي  *

م ػِبي *  ٍز

 ام ًىطف بدبذ *

 



 
 

 ( 23:  10 عبرانيين ) " ينٌ أَم هُو دَ عو الَّذِي نَّ أل ،خًاراس اءِ الرَّج ارِ إِقرب تمسَّكيَ ل" 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 19/11االربعاء 
 ** انعائالخ **

 

، الثئً الِاُف لخفىمساث ومياًد ابلِع التي تهدااول م د ًا زّب ّدِ بَ 

هسفم وهسبى ول مخوى للوالق وطى وؤن  .تهخدد هىىِظ وؤن

            .الجىا ووخدتها بدمً الغاليئُا ،هسغ بُىجىاوؤن  .الثئالِا
 

 ** انقص تالل أوالد انراعٍ **
 

 

اها ىد هللا وهسطخِىا( بىلع-اًلُا-)مٍس   خُاتهم. في  اُلً ُو
 

 

 
 ةُـام شحاد *

 زها ُبىد  *

 ػادي طُِد  *

 حاولحن خىزٍت *

 

 

 
 مسجا طُِد *

 ڤُڤُان بىلع *

 طهى حَسع   *

ني  *  اماٌ هٍس

 اماٌ ابى ُلل *

 

 22/11 الضبت

 ** ب  يع انر   عالقح دًًُح **

خلىجىا، مً خالٌ ُالكخىا مِه، ؤهثر  ّب السّ  لىِسف ُـلي وي هخه

. وبزادجه ،هسكه ،ىخِسف ُلى ؿفاجهل بها. كساءة اليلمت والخإمل

وهخلىي مً كِف  ،وبزادجىا خغحر ؿىزجىاوجهدزن ذلً وؤن 

 حر مً خىلىا. ُغووِمل لخ
 

  **-:انقص تالل اَد نراعُُا ٍ  ك   َا رب   **
 

وال  وخدنهذ ؤر، املؼحر، ًيبَى الىِم، ، الظالم، املىلتلحماًا

 .غحرن ءش ي

 

 
 لىا شحادة *

 ابساهُم خىزي *

 هـحر دهُا  *

ع *  زها حَس

 

 

 
 حىزحُذ مىس ى*

م  *  طمِانٍز

ىاپ *  ٌى ماٍز

 ةخىحن شحاد *

 ُبحر ًاوز  *

 

 

 20/11 الخميش
 

 **ضقف ضهُم دواٍَاأل **
 

السوح  مسافلت ؿّلِ مً ؤحل خماًت ُلى حظده، هفظه وزوخه.

اجه، خىمت في ؤا  مّ الّسّب  خر اللسازاث، وكذللدض له في ول طفٍس

 .لّسّب ، حظدًد ول اخخُاج واطخخدام غحر ُادي مً اومّ الِائلت
 

   **:جم انرجال فٍ وضطُاطم ِّ يٍ أ **
             

 وكُادة لِائالتهم  ،جطحُت ،مدبت ،ُواء ،كىة ،خىمت 

 

 
 

 بالٌ خبُبي .ق *

 لُىا خبُبي  *

 بؼحر هلىال *

 حىاها مىس ى *

 

 
 

 

 هاهي خبُبي *

 هُا خداد *

 ام كُـس ػلىز  *

 طماح فسح*

 باطل طىع *

 23/11 االحد
 

 ** انكُُطح **
 

الصباحيعينها هللا عند إقبال  ،هللا في وصطها فلن تتزعزع 
   

 

 ،طاحدة ،هىِظت ُمىسطت ومخيلت ّب ازفّ هىِظخً ؤمام السّ 

 .ّب باطم السّ  جدُى دائًما مىخـسة  هىِظت ،تب  ِد مُ  ،مِواءة ،تمـلُ

َص  ٌظَى ّب الىىِظت املخيلت ُلى السّ  هجبل ؿهُىن الري ال ًتُز

ذ و مهما همذ خىلها لامىاج   الِىاؿف فال ججَز طالمها.َهب 

 **  ب  اركر خذيح َىو انر   **

  

 21/11الجمعة 
 

                      ** افٍ وضطُ انثُىخ انًطُذُح**  
 

ولب خماًت . هلبُىث املظُدُتمً ؤحل اؿلىاجىا  تلاُفهـلي مل

سّغ ُلى ؤُخابها ًُ بُىث مىّسطت حؼهد ًُ  ،ُلى ؤبىابها ودم الحمل 

ّب ُمل   ،في خُاتها الس 
 

 ** طفال انًُالدٌألدفم ا **
د  ًا زّب   .ُلى ول هفل ّب السّ  تومسح تهمواز البرَ ؤهٍس

اذهس حمُِت جبؼحر ) تجيظىب ُلى ول اللائمحن ُلى الخدمبسواث 

 .هفاٌ(لا 

 
 

 

 لاي طُِد *

 وطام خبُبي *

 زائس ػاهحن *

 هداء هتره *

 

 
 

 

 

 هُڤحن ُواهللا *

اها مْظ  *  مٍس
 
 مل

ع *  لُىا حَس

 زشان هِمه *

ع *  هصاز حَس

 بىلع خبُبي  *

 24/11االثنين 
 

**Jesus 4 u   -   Jesus 4  kids **  

 (خذيح االَررَد)جهك  َطىع يٍ أيىقع 
  

مّ  جيظىب ُلى خدمت لاهترهذ، حِامالث الّسّب  بَسواث الّسّب  

 -خلم -كّىة اًمان -)بَسهت الداللائمحن ُلُه خاؿت في فترة املُ

ت حدًدة للمىكّ  .لُهاخلحن بهبر ُدد مً الدلُدبازن ؤ (خوت وزٍئ
 

  ** نقاء يُالدٌ خاص نهطُذاخ **
 

خىاث مً خلفُاث ؤومً ؤحل ، للّسّب   زلىز ممحّ خؿّلِ مً ؤحل 

 .خالؾ وبَسهت ُلى الللاء واللائمحن ُلُهومً ؤحل  مخخلفت،

 

 
 ةُبحر شحاد*

 زيڤُا خى لط *

 ام بىلع شحاده *

 اهِظت هلىال *

 

 
 مِؼُل ػِبي  *

م ػِبي *  ٍز

 هِمه ءهُفا *

م *  خىزي ٍز

 ام زووي حىزجي *

 



 

  " يحالمس وعَ يَسب للاِ  عِند ولَةٍ مَقب يَّةٍ رُوح حَ ائذَب يمِ دلِتَق ،دَّسًامُق نُوتًاكه ،يًّارُوح تًابي يَّةٍ ح ارَةٍ جكح يِّينَ نبم ضًاأَي أَنتُم واكُون" 

 ( 5:  2 بطرس 1 )
 

 

                                                                                                                                                                                    

 25/11الثالثاء 
 

 ** ٍ اترعذ عٍ انر ب  كم ي   **
بخِد ُىه )بظبب اولىىه  ّب خخبر مدبت السّ الت ؤو شخف ول ُائ   

(. هـلي بإن ًدزن ؤن الىفاًت ...وغحرها -املؼغىلُاث –املاٌ 

 .في خُاجه ّب والؼبّ الحلُلي هى فلى بىحىد السّ 
 

 ** خذيح انراعٍ انقص تالل **
خازج ؤطىازها وؤًىما جوإ و في الىىِظت ه خخدم ّب ًبازن السّ ؿّلِ وي 

 .كدامهؤ

 

 

 بالٌ خبُبي .ق *

 لُىا خبُبي  *

 اهوىن  تمدلل *

 ةلُىا شحاد *

 حاولحن هِمه *

 
 زووي حىزجي *

 محرها حىزجي *

 هاهي خبُبي *

م  *  خىزيٍز

ني *  لُان هٍس

*  ً  شحادةزوٍش

 28/11 الجمعة
 

ٍِّ انر ب   ىإٌ ن*   * َرعة انثُ اؤوٌانثُد فثاطال   َث
 

. شواجى لا لُ)ببلِع(  ؿّلِ وكف بالثغس كد ول هجماث الِدوّ 

ٌ  ،تهاُ ،مدبت، خماًت بالدم ُلى ُخباث بُىتهم مربذ  ،جىاش

 خلىز احخماُاث وحظدًد ول اخخُاج. ،ُائلي

 

انر اعٍ تقى ج يضاعفح  نُطرخذو انر ب   **
 ** فررج انًُالدخالل  نخالص َفىش

 

 

 هسطخحن شحادة *

 ڤُىلُذ اهوىن  *

 هصاز خبُبي  *

 غالي مْظ  *
 
 مل

 حاولحن خىزٍت *

 

 

 

 بىلع خبُبي  *

 اًلُا خبُبي  *

 ؤمُمه دُُم *

 دًملصا فسوظِع *

 اخالؾ هلىال *

 26/11 االربعاء
 

 

    ** والدَا فٍ انًذارش وانًعاهذأ **
                

لملبلحن اخخُاج مادي، هفس ي وزوحي لحظدًد ول ؿالة مً ؤحل 

 ُُنهمهـب ؤ ّب ىا السّ ًلِ نِلُم بالجامِاث واليلُاث، ؤُلى الخ

خلىز لاحخماُاث. ًُ الىىِظت و هم بِدوال ًإذهىا للِالم ؤن ً

ْىا ًُ جخـُف وكذ ًىمي لخلىتهم وؿالتهم و وؤ
 
ل
َ
 همهمى ن ال ًخخ

 .باليلمت

 ًُُادانقص تالل انراعٍ  اجعم َا رب  **
 َظًد ..انعذو   ، أٌانخُر عذو   َشركٍ عهُه

   **َد ذذايٍ عُهأَك وهى ضاجذ ..ألَقاوو 

 

 
 لىا شحادة *

 هُا خداد *

 بظام ًىطف *

  ةهسطخحن شحاد *

 حاولحن خىزٍت *

 

 

 
ع *  غاده حَس

 غُار دوخي  *

 طىطً دوخي *

 هادًت ؿُاغت*

ع *  طهى حَس

 

 29/11 الضبت
 

 **كُُطح انًخه ض االَجُهُ ح االضقفُ ح**
 

 تهفي شكً ختى جلدطها لبرَ الساعي اللع بالٌ  دمَى اخفٍ ًا زّب 

د  ة.هىِظخً وخالؾ هفىض هثحر   ؤهٍس
ً

ُّ  ءؤهبُا ، وبوالثبواال  ،اثوهب

 
ّ
هىِظدىا خلم  حِل ًا زّب اِ ة. حل الخواِاث ل مدؼفِحن ومدؼف

اليل فيها مخلـىن بدمً  .زقمّ وملىىث الظمىاث ُلى لا املجخ

 الغالي.

 **َح خذيح انشًىع انًُالد* *
بحن  ول الخدلحراثهلّ ، هللاز للسوح خلىز ممحّ مً ؤحل ؿّل 

ً،الخ :ّب السّ  يًد  .وػسهت املدبتاليلمت دمت، الجىق، الحاكٍس

 

 
 بؼحر هلىال *

 حىاها مىس ى *

 بدٌّ حهجاه *

 هادز بسواث *

 

 

 
 ةطازه شحاد *

م شحادة *  ٍز

ع *  هُا حَس

ع *  لُىا حَس

 اماٌ ابى ُلل *

 ػادي هىِان *

 27/11 الخميش
 ** يذثح هللا **

 

ومدبت  ـه،ؤغنى لصخمدبت ول ًىم ىبىا ًفُم بلل ّب السّ ؿّلِ ختى 

 الجهد واملاٌ...و لبِلىا البِم، ُواء وجطحُت بالىكذ 
 

 ** 23/12نقاء يُالدٌ نهطُذاخ  **
 

سوا 
ّ

بؼ ُُ َؿّلِ لِظخخدم السّب الساعي وشوحخه بلىة السوح اللدض، ل

 
ً
ه ُولد لىا مخلف وهى املظُذ. بازن ًا زّب ؤكِاف

ّ
 ابفسح ٌُُم ؤه

 
ً
ؽؤكِاف  مً ُدوّ  و ُائمؤ ا، اخُسطُه بدماًخً، هسفم ول حؼَى

 الخحر.

 
 ُـام شحادة *

 زها ُبىد *

 ةلُىا شحاد *

 دًىحز مىـىز  *

 

 

 

 هاهي خبُبي *

م طمِان  *  ٍز

 ؼامُال ح *

 خىزيفاًصه  *

 مىاز خىزي *

 30/11االحد 
 

 ** عُذ يُالد رتُا ويخهظُا **
 

اث ،هدخفل ووُِد ُُد املُالد لِع باملٌاهس ؿّلِ وي  ،املؼتًر

ىت ًماهىا ببل هدخفل وهفسح به مً خالٌ  .اللباضو  ،لاول ،الٍص

بخه الىبحرة والٌُِمت ظبب مدببُيىا  ّل ٌظَى َخ  ّب وبمِسفت ؤن السّ 

 ،البظمت ،الفسح ،الِواء ،خخفالىا باملدبتا فُىىن  ليل واخد مىا.

 الخِاهف والدظامذ. ،املظاُدة ،الترهم
 

                 **ارفع راعُُا انقص تالل َىيًُا تظالذك** 
 

  



 

  

 

 

 

 
 
 

 
 

ا، ُيا، حدًدة 1دوزة الُِد        ب.ي       3:00          13/12              الظبذ  ()نهٍس

 خد الثالث مً املجيءخدمت لا               ؾ 10:30         14/12                 خدلا 

 2دوزة الُِد             ب.ي   4:00                                           

 3دوزة الُِد       ب.ي          4:00         15/12               لازىحن

 4دوزة الُِد      ب.ي           4:00         16/12              الثالزاء

 للاء مُالدي خاؾ للِائالث     م               7:00         17/12              لازبِاء

 )ُلى املسض ى واملظىحن+ مىاولت( 5دوزة الُِد ب.ي   2:00  -ؾ  9:00         18/12            الخمِع

دادي   ب.ي            4:30          للاء مُالدي خاؾ للؼبِبت لُا

 ظماض مازهذًَام هس طاُت جساهُم في ؤ                   م 8:00       

 هفاٌللاء مُالدي خاؾ لل      .ي          ب 3:00         19/12             الجمِت

 للاء مُالدي خاؾ للؼبِبت الىباز         م              6:00              

 ) فسق(  6دوزة الُِد ب.ي               4:00          20/12             الظبذ

 ُمل جوىعي   ؾ             10:00         12/ 21               خدلا 

 خدمت الؼمَى املُالدًت + الِؼاء الظىىي ) مّ طُادة املوسان طهُل دواوي(     م               6:00            

 )ُلى املاطظاث( 7دوزة الُِد  ب.ي   1:00 –ؾ  10:00           22/12             لازىحن

 ء مُالدي خاؾ للظُداثللا       ب.ي          5:30           23/12           الثالزاء

 ُمل جوىعيب.ي   1:00 –ؾ  10:00          24/12             لازبِاء

 خلـىا ٌظَى املظُذ + مِاًدةمخدمت ُُد مُالد زبىا و     ؾ             11:00           25/12          الخمِع

                                                                                                                                                                             الـبذ                                                                                                                        ؿالة         ؾ          10:30           28/12              خدلا 

 ىت الجدًدة في الىىِظتاطخلباٌ الّظ  ؾ 12:30 –م  10:30          31/12لازبِاء            

  ىت الجدًدةض الّظ خدمت زؤ                 ؾ 11:00     2015/ 1/1الخمِع         
 

                           


