
ًّوس ونغاٌت انسبج  99يٍ ٌوو انخًٍس   ليالي عيد مار ضومط زوق مكايل  9202آب  7ح

 (5/0غالطية ... " )ػاملسيُح حّررنا  لنكون أحرارا  " : عُواٌ انزٌاضت 

 النشاط الرعوي اإلحتفال الطقسي ألتاريخ

 تمىز 99الخميس 
 

مسااةز زاحااةر مااة  مااىما  اات لااهحاش ا   اا   اا        6السااة   
 .س الرا ىني الخى ي  ىل

المرحلااا   –واكاااىو ااااىخ الم خااارنيء ماااء ة  اااةز الر يحااا    )
 (ال كميليح  والثةنىاح  والجةمعيح 

إ   ااةر : مسااةز  ااي  ةحاا  الك يساا   7السااة   
ساااىل الاااه ىش وا ح  اااةز  اااةلم خرنيء ماااء  

مااااية   مااااء لج اااا  الىلاااا   .)ة  ااااةز الر يحاااا 
طاىا  ذا ا اللياةلي     N.B( والمجلس الر اىي 

   ا   را ةت مؤمح
مسااةز زاحااةر مااة  مااىما  اات لااهحاش ا   اا   اا        6السااة    تمىز 03الجمع  

 .  الخى ي نىزف  وكس 

 ااي  ةحاا  الك يساا  سااىل   : مسااةز  7السااة   
 .اله ىش 

 تمىز 03السبت  
  

مساةز زاحاةر    6شهيه  ذبةو ماة  ماة وو الساة       053 يه 
 .مة  مىما  ت لهحاش ا        الخى ي  ىلس الرا ىني

مااية   مااء إ ااها   ااى ي : مسااةز  7السااة   
 وسىل اله ىش( . س   كه ىت 36)الر يح  

صبةحة لهاش ا        الخى ي نىزف  وكاس   7السة     آب 3األحه 
ظ زاحةر مة  مىما  ت لاهحاش ا   ا   ا     .ل 33والسة   .  

 .  الخى ي  ىلس الرا ىني 

الساااااايةم  الكه ىتيحاااااا  : مسااااااةز  6السااااااة   
ي ك يسااا  سااايحه   للشااامحةش ميشاااة  ال اااة   ااا   

( .   ااااى   ةمااااا  . )المعىنااااةت زول مكةااااا    
مسااةز إ   ااةر الكاارمس  ااي  ةحاا      7ةلسااة   

ك يس  مة  ماىما ماء ت مايت  هاما  الما         
 سىل اله ىش.

مسااةز زاحااةر مااة  مااىما  اات لااهحاش ا   اا   اا        6السااة    آب 9ا   يء 
 الكةذء الجهاه نى   ني ى ال جة     

 ااها  ة ىاحاا  مااية   مااء إ: مسااةز  7السااة   
 اات ةلعااةب الكاارمس ل ةااا      -ال باا   ااس  نااس   

 ليس  33،03السة   

مسااةز زاحااةر مااة  مااىما  اات لااهحاش ا   اا   اا        6السااة    آب 0الثس ةز  
 .   الكةذء الجهاه ميشة  ال ة   

مااية   مااء إ ااها  ة ىاحاا   : مسااةز  7السااة   
 . كرمس و سىل اله ىش   –سةنت تراس 

مساةز زاحاةر ماة  ماىما  ات       6الساة    . ى ي آ ش  يه  ا  آب 4األ  عةز 
 .  لهحاش ا        األب مكة اىش نبحى   ةلطقس البيسنطي 

مااية   مااء إ ااها  ة ىااا   : مسااةز  7السااة   
مااة  اىساا   ااتح ةلعااةب تر يهيحاا  لاا و   مااء       

وساااىل .إ اااها  ال ركااا  الرساااىليح  المراميحااا  
مساةز  ايلت و اة قي  اي      8ةلساة    .  اله ىش 
   ء حية  القهاس  ى ي آ ش إ اها   الك يس

 .سي مة الر يح  

  مسةز  يه الرب آب 5الخميس 
مسااةز زاحااةر مااة  مااىما  اات لااهحاش ا   اا   اا        6السااة   

 .   الخى ي سليت ص ير

 ااايلت حياااة  ماااة  ماااىما  : مساااةز  7الساااة   
 .  سىل اله حىش .  ا   الك يس   

صابةحة   7الساة     اىخ  يه الارب ومساةز  ياه ماة  ماىما      آب 6الجمع  
 ات لاهاش  ياه    .  لهحاش ا        الخاى ي ناىزف  وكاس    

مسةز ا        ساية   المطاراو ناي     7مة  مىما السة   
 . ىلس نجيت السةمي ا ح راخ

 
  شةز   ىي لروي

 
 

 شااةز   ااىي لااروي مااء : مسااةز  8السااة   
وذلك . إ ها  لج   الىل  ونىل  مة  مىما 

 رنااةم   .   لااأ ة ا ال ااة ي  لاا  الك يساا    
  اايح ت يياا  نىلاا  الر يحاا  مااي نجاات ساا ى اى     

ولماااء ار ااا  . ال اااء ال  اااةو مة ساااة   اااهوي 
اىنه  باس صاة  ومشارو ةت وتىناه ذراسا       

ارناأ  . اعى  الراي لمصاة ا  ال  لا    . العيه 
حجااس الطااةو ت و ااه  المقة ااه مساابقة  لااأ      

 5333 ساااات الااااه ى   . 03/824816الاااارلت 
صاااة     للشاااخل الىاحاااه أ  اااس  ة   ااا  . 

.   .  5333  صاااااااا ء ذراساااااااا   .  3333
وامكااء ت رااير الطعااةخ الخااةت  لااأ  ااةت      

 . المشة كيء 

صاابةحة ا   اا   اا    7لااهاش السااة    اااىخ  يااه مااة  مااىما  آب 7السبت 
 .   الخى ي  ىلس الرا ىني

 اات . ظ ا   اا   اا  الخااى ي نااىزف  وكااس .ل 33و لاهاش  
 .   ىلس الرا ىنيمسةز ا        الخى ي  6لهاش السة   

سايعرا  اي    طىا  ليةلي  ياه ماة  ماىما   * 
ت ا  وة اراا    سىق اندبّوى   ةح  الك يس  

مخ ل اا  نهاااه  ولهاماا   ااع  ل األسااعة  كاا   
لايس   8،03مسةز ل ةا   5303اىخ مء السة   

 اعة   اع  له ت مخيحت ةو   الر يح 

 053عذد                          

 

 َشزة رعوٌّت حظذر عٍ رعٍّت يار ضويط سوق يكاٌم                                 

 

ًّوس 95األحذ  –سيٍ انعُظزة                    9202 ح

      

  

نألخث إٌمانىٌم ماٌوار   ".أٌوحها انعائهة جماسكً" من كحاب      



          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نٍهت عٍذ يار ضويط سوق يكاٌم

 عشاء لزوّي رعوي 9202آب  6اندًعت 

 
 يٍ حُظٍى ندُت انولف وخولت يار ضويط

 

 ّرنامج فنً جحٍٍه جىقة مار ضىمط

 مع نجم سحىدٌى انفن مارسال ّبوي

 

 ٌعود انزٌع نًظارٌف انحفهت

 

 ل نهشخض انواحذ.ل 5222رسى انذخول 
 ل.ل 0222ثالد أرغفت طاج 

 ل.ل 5222طحٍ هزٌست 

 ٌوخذ يزطباث يخخهفت

 وًٌكٍ ححضٍز انطعاو انخاص عهى عاحك انًشاركٍٍ
 

 03/824816نحجز انطاوالت وانمقاعب مسبقا عهى انرقم 

 
 

 

 كزيس
 يٍ حُظٍى خذًٌت انًذبح

 

 

 

 بًُاسبت نٍانً عٍذ يار ضويط سوق يكاٌم

 

9202آب  3و  9و  0األحذ واإلثٍٍُ وانثالثاء   

   

باحت انكٍُست فً  

 

نٍال 02،32يساء نغاٌت  7يٍ انساعت   

 

 ٌخخّهم انكزيس أنعابا وححذٌّاث نهكبار

 

  

  
 

 آب عٍذ شفٍع رعٍّخُا يار ضويط سوق يكاٌم  7سبج ان

 

يساء لذاس ٌحخفم به سٍادة  7اندًعت  يساء انعٍذ انساعت 

 انًطزاٌ خً بونس َدٍى انسايً اإلحخزاو

 

 طباحا  7انسبج ٌوو انعٍذ لذاس انساعت  

 يساء 6ولذاس    ظ .ق 02ولذاس 

 

 راخع نٍانً و بزَايح انعٍذ انظفحت األخٍزة

 انعشاء انسُوي نزعٍّخُا يار ضويط سوق يكاٌم

 بزعاٌت سٍادة انًطزاٌ خً بونس َدٍى انسايً اإلحخزاو

9202أٌهول  08انسبج   

انمطٍٍ –يطعى  كاسٌُو  آطاف   

نٍال 9انساعت   

 


