
 بؤونة 71بابه و03برمودة و03؛ أعياده القديس مار مرقس الرسول مديح

 السالم لك يا مار مرقس -1

 يا كاروز باسم إيسوس

 مولود فى القيروان -2

 خالد كل األزمان

 ليبيا لفلسطين من -3

 جيتم لها هاربين

 تبعت الرب يسوع -4

 وبشرت فى الربوع

 مرقس مع أبيك تجدان -5

 صليت فمات الوحشان

 مريم أمك قديسة -6

 خدمت خدمة نفيسة

 ويسوع فى مكان بعيد -7

 صنع الفصح العتيد

 صنع الفصح األخير -8

 وتأنى على الشرير

 تبعت يسوع إلى البستان -9

 هربت منهم عريان

 وفى حياتك أسرار -11

 بها خالص األبرار

 وفى بيتك يوم الخمسين -11

 على كل المجتمعين

 مثل السنة نار -12

 مستقراً على األطهار

 فتكلمتم بلغات -13

 تصحبكم اآليات

 ثم جاءت الجموع -14

 أمنوا بالرب يسوع

 اعتمدوا ثالثة آالف -15

 وعاشوا بالعفاف

 بعد يوم الخمسين -16

 لكل العالمين

 مارمرقس يا أبانا -17

 لإليمان هدانا

 لما سمعَت أنيانوس -18

 عرفته طريق بخرستوس

 لخدمة النفوس -19

 أسقفاً مع قسوس

 أسست كلية -21

 أول إكليريكية

 يا ابن أرسطوبولوس 

 ماركوس بى ابسطولوس

 اسمك فى كل مكان

 ماركوس بى ابسطولوس

 فى ارض القديسين

 ماركوس بى ابسطولوس

 شربت ماء الينبوع

 ماركوس بى ابسطولوس

 أسد ولبؤة يسيران

 ماركوس بى ابسطولوس

 جعلت بيتها كنيسة

 ماركوس بى ابسطولوس

 أرسل إليكم يريد

 ماركوس بى ابسطولوس

 السر الخطيرتمم 

 ماركوس بى ابسطولوس

 امسك بك الشبان

 ماركوس بى ابسطولوس

 هللا القوى الجبار

 ماركوس بى ابسطولوس

 حل الروح المعين

 ماركوس بى ابسطولوس

 فى وضح النهار

 ماركوس بى ابسطولوس

 جميع أهل الجهات

 ماركوس بى ابسطولوس

 إليكم بكل خضوع

 ماركوس بى ابسطولوس

 افسلكوا بتوجيه وإشر

 ماركوس بى ابسطولوس

 ذهبتم مبشرين

 ماركوس بى ابسطولوس

 يا محباً أتانا

 ماركوس بى ابسطولوس

 يصرخ يسثيئوس

 ماركوس بى ابسطولوس

 رسمت أنيانوس

 ماركوس بى ابسطولوس

 للعلوم الالهوتية

 ماركوس بى ابسطولوس



 بؤونة 71بابه و03برمودة و03؛ أعياده القديس مار مرقس الرسول مديح

 منها ظهر اآلباء -21

 حفظوا اإليمان بدماء

 بالروح أوحى لك -22

 محفوظ لك تبشيرك

 كتبت للرومان -23

 عن الملك الديان

 الجهادقد كملت  -24

 لما جاء الميعاد

 يوم احتفال العيد -25

 والنار لهيبها يزيد

 يا من ذهب لسماء -26

 تطفئ نار اآلثمة

 فى آخر برمودة -27

 لذكرى الشهادة

 من مثلك ناظر اإلله -28

 نسجد ونمجد إياه

 مارمرقس يا عمود -29

 أسد خارج ليسود

 تفسير اسمك فى أفواه -31

 الكل يقولون يا إله

 

 بطاركة وعلماء

 ماركوس بى ابسطولوس

 بكتابة إنجيلك

 ماركوس بى ابسطولوس

 ميع بنى اإلنسانوج

 ماركوس بى ابسطولوس

 بدم االستشهاد

 ماركوس بى ابسطولوس

 جرك غوغاء وعبيد

 ماركوس بى ابسطولوس

 والسحاب يحمل مياه

 ماركوس بى ابسطولوس

 صار لنا عادة

 ماركوس بى ابسطولوس

 الذى ال عين تراه

 ماركوس بى ابسطولوس

 للحق على الحدود

 ماركوس بى ابسطولوس

 كل المؤمنين

 ارمرقس أعنا أجمعينم

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


