
 2022 أسبوع الصالة من أجل الوحدة المسيحية  . 
 2022 نيثا الن كانو   30  -  22القدس، 

 (2: 2)مىت  "فجئنا لنسجد لهشرق رأينا جنمه يف امل "  الموضوع:

إىل املكان الذي يتم   شعوب األرض،مجيع يقود ظهور النجم يف السماء يقود اجملوس، ويف الواقع  
 مرمزا لتنوع الشعوب وعاملية الدعوة اإلهلية، ويقوده هم ميثلون. حلقيقيفيه الكشف عن امللك املخلص ا

يف تنوعهم الثقايف والعرقي واللغوي،  نميتتشارك املسيحيون بالرغم  .املولود حديثا نفس اجلوع لرؤية امللك 
وهم مدعوون إىل أن يكونوا عالمة للعامل، متحدين نفس البحث عن املسيح ورغبتهم املشرتكة يف عبادته،  

مات. يف الشرق األوسط ترسخت كلمة اهلل وأمثرت، ومن هذه  يف التنوع والتغلب على مجيع االنقسا
وتقدم كنائس الشرق األوسط هذه الرسالة إىل . املنطقة شرع الرسل يف التبشري باإلجنيل إىل أقاصي األرض

احلياة والسالم والعدالة جل خلق مستقبل ميكن فيه جلميع البشر أن خيتربوا العامل كدعوة للعمل معا من أ
، اليت جيب أن نسعى إليها بشجاعة ونصلي املرئيةديد للكنائس هو طريق الوحدة واحملبة. هذا الطريق اجل

 .من أجلهاللرب 
   البرنامج 
 مساء والنصف الساعة اخلامسة       كنيسة االنستازيس )القيامة( على اجللجلة  ثاين :  كانون   22، السبت
 س املسائيةصالة االرثوذك    
 الساعة اخلامسة مساء      نغليكانورج لالجكاتدرائية القديس  كانون ثاين :  23، داالح

 شارع نابلس    
 الساعة اخلامسة مساء       لألرمنكاتدرائية القديس يعقوب  كانون ثاين: 24 ،االثني 
 األرمنحارة  –البلدة القدمية     

 الساعة اخلامسة مساء        ريةكنيسة الفادي اللوث كانون ثاين  25الثالثاء،   
 البلدة القدمية، قرب كنيسة القيامة                                  

 الساعة اخلامسة مساء                كنيسة املخلص الراعوية  كانون ثاين: 26 ،األربعاء 
   البلدة القدمية، قرب باب اجلديد     

 اءـــــــة مسـالساعة الرابع         علية صهيون ثاين:كانون  27، اخلميس
  جبل صهيون    
 الساعة اخلامسة مساء         ان االرثوذكس س مرقس للسريكنيسة القدي كانون ثاين: 28 ،اجلمعة
 قرب باب اخلليل  –البلدة القدمية     

 اخلامسة مساء لساعةا      ديس اندروزالسكوتية للق الكنيسة :ثاينكانون  29 السبت،
 1شارع دافيد رامز     

 الساعة اخلامسة مساء       كنيسة البشارة للروم الكاثوليك   ين:كانون ثا30،  األحد 
 قرب باب اخلليل –البلدة القدمية     
من اآلباء البيض، حماضرة  يلقي االب فرانس باون،  ،اخلامسة، الساعة  2002 كانون ثاين  20  اخلميس :مالحظة
اآلبــــاء الــــدومنيكان، القــــديس يف ديــــر وذلــــك  "،: حقةةةةاآف ق  ةةةةا الحركةةةةة المسةةةة ونية" حــــو الفرنســــية، باللغــــة 

 .اسطفانس، شارع نابلس، القدس
 


