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ፕሮግራምና አቅራቢዎች - (Final)

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን
ምእመናን ዓለም አቀፍ ማሕበር 2ኛ ጉባኤ ፕሮግራምና አቅራቢዎች
ጉባኤው የሚከናወነው፤ ዋሺንግተን ዲ.ሲ. በምትገኘው በርእሰ አድባራት ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ቤተ
ከርስቲያን ነው።
የጉባኤው አዘጋጅ ኮሚቲ
ዶር. አክሊሉ ሃብቴ - ሊቀመንበር
አቶ ታደሰ
አቶ ይስሐቅ ክፍሌ
አቶ አንተነህ ታደሰ
አቶ ያሬድ ኃ/ገብርኤል
ወ/ወሰኔ ደበላ
ወ/ሥርጉት ወርቁ
ወ/ትእግሥት
ወ/ት ትጓደድ
የጉባኤው ጽሕፈት ቤት (ቃለ ጉባኤ መያዝና የአስመራጭ ኮሚቲ ተግባሮች)
ቀኛ/ዶር. ሰሎሞን
አቶ ኢዮኤል
ወ/ሮ ሥርጉት ወርቁ
ወ/ሮ ወሰኔ ደበላ
የጉባኤውን መግለጫ አዘጋጅ
ዶር. ወ/አማኑኤል
አቶ አንተነህ ታደሰ (ዶር. አክሊሉ)
የሕዝብ ግንኙነት ኮሚቲ
አቶ ሔኖክ
ያሬድ ኃ/ገብርኤል
አቶ አዲሱ አበበ(አቶ ታደሰ)?
ወ/ትጓደድ
አቶ ዳንኤል ግዛው
አቶ ምናሴ በየነ

ዓርብ፤ መስከረም 19 ቀን 2004 ዓ/ም
8፡00 am የስብሰባ ተሳታፊዎች ምዝገባ ይጀምራል፤
9፡00-9፡05 am የጉባኤው አስተናባሪ ፕሮግራሙንና አቅራቢዎቹን ያስተዋውቃል
አቶ ሔኖክ አሰፋ
9፡05-9፡35 am ለጉባኤው መክፈቻ ጸሎትና ልዩ ዝግጅት
ሊቀ ሊቃውንት ወርቅነህ ኃይሌ - የመክፈቻ ጸሎት
ልዩ ዝግጅት
9፡35-9፡45 am የደብሩ አለቃ የጉባኤው መክፈቻ ንግግር
ሊቀማእምራን/ዶር አማረ ካሣዬ
9:45-9:55 am የቦርዱ ሊቀመንበር የእንኩዋን ደህና መጣችሁ ንግግር
ዶር. ጌታቸው መታፈሪያ
9:55-10:10 am የጉባኤው አዘጋጅ ኮሚቲ ሊቀመንበር ንግግር፤
ዶር. አክሊሉ ሃብቴ
10፡10-10፡30 የማሕበሩ ግብረ-ኃይል ሰብሳቢ ንግግር - ስለ ማሕበሩ ዓላማና ተግባሮች
አቶ ኪዳኔ ዓለማየሁ
10:30-10፡50 am የጉባኤው ሊቀመንበር ንግግር - ስለ ቤተ ክርስቲያናችን አጠቃላይ ሁኔታ
አቶ ይስሐቅ ክፍሌ - ሊቀመንበር
ዶር. ወ/አማኑኤል - ምክትል ሊቀመንበር
10፡50-12፡10 am ሁለት የክብር እንግዶች ንግግሮች
ዶር. ጌታቸው ኃይሌ (10፡50-11፡50)
ዶር. አምባቸው ወረታ (11፡50-12፡10)
12:10-1፡10 pm የምሳ ግብዣ
1፡10-2፡00 pm ልዩ ዝግጅት (በርእሰ ደብር አብርሃም የሚቀርብ/የሚቀናጅ ቅዳሴ በንግሊዝኛ)
2፡00-3፡00 pm ስለ ቤተ ክርስቲያን አንድነት (3 ምሑራን) ጥናታዊ ገለጻዎች
አቶ ብንያም ሙሉጌታ
መሪጌታ ፀሐይ ብርሃኑ
ዲን. ሕዝቅያስ መኮንን
3:00-4፡00 pm ውይይት
4:00-4፡30 pm እረፍት
4፡30-5፡00 pm ስለ አብነት ትምሕርት ቤቶች
ዶር. አክሊሉ ሃብቴ
ቀሲስ/ዶር. መስፍን ተገኝ
5፡00-5፡50 pm ውይይት
5፡50-6፡10 pm በእለቱ ስለ ቀረቡት ዋና ዋና ሐሳቦች የቃለ-ጉባኤው ዘጋቢ ገለጻ
ቀኛ/ዶር. ሰሎሞን (ዋና አቅራቢ)
አቶ ኢዮኤል (ረዳት)
ወ/ሮ ሥርጉት ወይም ወ/ሮ ወሰኔ ደበላ (ረዳት)
6፡10-7፡10 pm ውይይት
7:10-7:25 pm ስለ ሸኖ ሆስፒታል ፕሮጀክት
7፡25- የእራት ግብዣ

ቅዳሜ፤ መስከረም 20 ቀን 2004 ዓ/ም
8፡30-8፡40 am ጉባኤው በጸሎት ይከፈትና አስተናባሪው የእለቱን ፕሮግራም ያቀርባል
አቶ ሔኖክ አሰፋ
አቶ ያሬድ
8፡40-9፡40 am ስለ ኢየሩሳሌም (“ዴር ሡልጣን”) ገዳም
ዶር. ካሣ ከበደ
አቶ አድማሱ (ከኢየሩሳሌም የሚመጡ መሐንዲስ)
ሊቀ-ዲያቆን ዘለቀ ወንድማገኝ (ከኢየሩሳሌም የሚመጡ)
9፡40-10፡40 am ውይይት
10፡40-11፡40 am ስለ ምእመናን ማሕበር እቅድ፤ አስተዳደርና መተዳደሪያ ደንብ (3 ምሑራን)
ዶር. አክሊሉ ሃብቴ- አስተባባሪ
አቶ መርስኤ እጅጉ - ድጋፍና እርዳታ ስለ ማሰባሰብ
አቶ ኪዳኔ ዓለማየሁ - ስለ አስተዳደርና አወቃቀር
11፡40-12፡40 pm ውይይት
12:40-1:40 pm ምሳ
1:40-2:40 pm ስለ ስብከትና የወጣቶች ትምሕርት (3 ምሑራን) ጥናታዊ ገለጻዎች
መምሕር ዘበነ
ዶር. አስቴር መንገሻ
አቶ ዳዊት ሙሉነህ
2:40-3:40 pm ውይይት
3፡40-4፡10 pm ለማሕበሩ የአመራር ምርጫ ይከናወናል (ቀኛ/ዶር. ሰሎሞንና አቶ ኢዮኤል ብቁ
የሆኑ፤ በምርጫው ለመሳተፍ የተስማሙ እጩዎችን እስከ ኦገስት፤ 2011 መጨረሻ
እንዲያቀርቡ ተወስኗል።)
4፡10-4:40 pm እረፍት
4፡40-4፡50 የጉባኤው መግለጫ በሊቀመንበሩ ይቀርባል
አቶ ይስሐቅ ክፍሌ
4፡50-5፡50 pm ስለ መግለጫውና 3ኛው የምእመናን ጉባኤ ስለሚስተናገድበት ደብር ውይይት
5፡50-6፡50 pm የመዝጊያ ጸሎትና ሥርዓት ተከናውኖ ጉባኤው ይፈጸማል

