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Le Patriarcat latin de Jérusalem
et les Ordinaires Catholiques de Terre Sainte

ont l’honneur d’inviter les fidèles au Sanctuaire de Deir Rafat
pour la Solennité de la Vierge Marie,

Reine de Palestine
La célébration eucharistique avec le Patriarche

S.B. Pierbattista Pizzaballa
et les Evêques Catholiques de Terre Sainte

aura lieu le Samedi 30 octobre 2021, à 11h00
en occasion de la cérémonie d’ouverture de la phase diocésaine

du Synode Generale de l’Eglise Catholique
et sera suivie de la procession traditionnelle

avec l’Icône de la Vierge Marie, Reine de Palestine.

C C C

La messe et la procession seront diffusées par internet,
merci de voir le lien disponible sur www.lpj.org.

تتشرف بطريركية القدس لالتني ومجلس االساقفة الكاثوليك
بدعوة املؤمنني للمشاركة بعيد سيدتنا مرمي العذراء،

ســـلطانة فلسـطني
في مزارها في دير رافات.

يترأس االحتفال بالقداس اإللــــــهي ورتبة افتتاح
املرحلة األبرشية للسينودس العام للكنيسة الكاثوليكية
غبطة البطريرك بييرباتيستا بيتساَبــــاال جزيل االحترام

مع األساقفة الكاثوليك في األرض املقدسة
وذلك في متام الساعة احلادية عشر

من صباح يوم السبت املوافق 30 تشرين األول 2021.
يختتم القداس بالدورة التقليدية بأيقونة العذراء سلطانة فلسطني.
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ا عرب و�صائل التوا�صل االجتماعي تتوفر  امل�صاركة اأي�صً
www.lpj.org.   وللمزيد من املعلومات يرجى متابعة املوقع



The Latin Patriarchate of Jerusalem
and the Catholic Ordinaries of the Holy Land

are honored to invite the faithful to the Shrine of Deir Rafat
for the Solemnity of the Blessed Virgin Mary,

Queen of Palestine
The eucharistic celebration with the Patriarch,

H. B. Pierbattista Pizzaballa
and the Catholic Bishops of the Holy Land

will take place on Saturday, October 30th 2021, at 11 a.m.
for the occasion of the opening ceremony of the diocesan phase

of the General Synod of the Catholic Church
and it will be followed by the traditional procession

with the Icon of the Virgin Mary, Queen of Palestine.
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Participation will also be possible through the media,
please refer to the link which will be available at www.lpj.org.

تتشرف بطريركية القدس لالتني ومجلس االساقفة الكاثوليك
بدعوة املؤمنني للمشاركة بعيد سيدتنا مرمي العذراء،

ســـلطانة فلسـطني
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يترأس االحتفال بالقداس اإللــــــهي ورتبة افتتاح
املرحلة األبرشية للسينودس العام للكنيسة الكاثوليكية
غبطة البطريرك بييرباتيستا بيتساَبــــاال جزيل االحترام

مع األساقفة الكاثوليك في األرض املقدسة
وذلك في متام الساعة احلادية عشر

من صباح يوم السبت املوافق 30 تشرين األول 2021.
يختتم القداس بالدورة التقليدية بأيقونة العذراء سلطانة فلسطني.
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Il Patriarcato latino di Gerusalemme
e gli Ordinari cattolici di Terra Santa

sono onorati d’invitare i fedeli al Santuario di Deir Rafat
per la Solennità della Beata Vergine Maria,

Regina della Palestina
La celebrazione eucaristica con il Patriarca,

S. B. Pierbattista Pizzaballa
e i Vescovi Cattolici  di Terra Santa
avrà luogo sabato 30 ottobre 2021 alle ore 11

e comprenderà la cerimonia di apertura della fase diocesana

del Sinodo generale della Chiesa Cattolica
che sarà seguita dalla tradizionale processione

con l’icona della B.V. Maria, Regina della Palestina.
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La partecipazione da remoto sarà possibile via internet,
tramite il collegamento disponibile sul sito www.lpj.org.

تتشرف بطريركية القدس لالتني ومجلس االساقفة الكاثوليك
بدعوة املؤمنني للمشاركة بعيد سيدتنا مرمي العذراء،

ســـلطانة فلسـطني
في مزارها في دير رافات.

يترأس االحتفال بالقداس اإللــــــهي ورتبة افتتاح
املرحلة األبرشية للسينودس العام للكنيسة الكاثوليكية
غبطة البطريرك بييرباتيستا بيتساَبــــاال جزيل االحترام

مع األساقفة الكاثوليك في األرض املقدسة
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