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 أوروبا في األرض المقدسة

 اجتماع احتاد رؤساء مؤمترات أساقفة أوروبا يف األرض املقدسة

 2015من أيلول  16إىل  11الضفة الغربية من  –إسرائيل 

 

 االجتماع السنوي الحتاد رؤساءمن أيلول  16إىل  11دعوة غبطة البطريرك فؤاد طوال، بطريرك القدس لالتني، سيقام من بناًء على 
 دولة. 45مؤمترات األساقفة الذين ميثلون مجيع  حبضور رؤساءمؤمترات أساقفة أوروبا يف األرض املقدسة 

ز هذا وتعترب هذه املرة األوىل اليت يقام هبا اجتماع مماثل يف األرض املقدسة، يف مهد ونشاة الديانة املسيحية. األمر اإلستثنائي الذي ميي
األوىل يف تاريخ املسيحية احلديث الذي جيتمع فيها ممثلون رفيعو املستوى من أساقفة أوروبا يف الوقت االجتماع هو حقيقة أهنا املرة 

 نفسه. 

 عند قبول رؤساء أساقفة أوروبا دعوة األرض املقدسة الستضافتهم، ستبدأ رحلة حّجهم إىل جذور أوروبا والثقافة األوروبية.



"يف احلقيقة، إن اإلجتماع  هو مبثابة حج إىل  حتاد رؤساء مؤمترات أساقفة أوروبا العام الوقال املونسنيور "دوراته دا كوهنا" األمني 
املكان الذي ولد فيه اإلميان املسيحي. من هذه األرض، انطلق تالميذ يسوع إىل العامل ليبّشروا برسالته اجلديدة. من هذه األرض أيضاً 

يني إىل األرض املقدسة فإهنم يزورون جذورهم اليهودية املسيحية. وقد كانت األرض شق اإلجنيل طريقه إىل أوروبا، فعند ذهاب األوروب
املقدسة دائماً مكان التقاء احلضارات، تتخللها اإلختالفات الثقافية العظيمة واالضطرابات االجتماعية القوية اليت وّحدت فيما مضى 

 ومازالت توّحد أوروبا والشرق األوسط."

 ن لالجتماع  شخص يسوع واحلديث عن التحديات اليت تواجهها الكنيسة يف أوروبا.هنالك موضوعان رئيسيا

وسيعطي األساقفة األولوية قبل كل شيء إىل شخص يسوع، الرب احلق واإلنسان احلق. وصرّح املونسينيور "دا كوهنا"  "إنه ألمر يف 
رض هبد  تقوية عالقتنا مع املسيح احلي انآن. إن النظر إىل غاية األمهية النظر إىل اجلانب التارخيي للمسيح الذي عاش على هذه األ

الواقع التارخيي الذي يعترب بداية اإلميان املسيحي، ومعرفة شخص املسيح بني مجاعته هو أمر جوهري لفهم ما قاله وعمله. لقد خلق 
 .لشعوب املسيحية"مع مجيع ا إسرائيل واليت تربط شعب إسرائيل اهلل اإلنسان ليكون جزًء من شعب، من شعب

وسيخصص الوقت الكايف لالستماع واحلديث عن "األفراح والتحديات" السائدة يف الكنيسة اليوم يف أوروبا. وبدورهم، سيتحدث 
 السائدة. املشرتكة الرؤساء عن األوضاع يف بالدهم. وستكون هذه فرصة للنقاش عن بعض التحديات

ناحوم وجمدلة ومسرية يف بلدة معليا لإلحتفال بعيد ارتفاع  اجلليل ككفر اكن املقدسة يفباإلضافة إىل اإلحتفاالت املتعددة يف األم
أيلول يف كنيسة البشارة يف الناصرة وسيرتأسها الكاردينال "مارك  ١٢الصليب اجمليد، ستقام صالة من أجل العائلة يوم السبت املوافق 

 قفة مع العائالت الكاثوليكية من املدينة.أوليت"، رئيس جممع األساقفة، وسيسبق الصالة لقاء األسا

ستكون هنالك زيارة إىل مدينة بيت حلم؛ املكان الذي ولد فيه املسيح. يف املدينة، سيزور املشاركون يف جمموعات املؤسسات 
 واجلمعيات اخلريية املختلفة اليت من خالهلا حتاول الكنيسة مساعدة احملتاجني.

فة بإدارة هذه املؤسسات اخلريية يف األرض املقدسة. يف مدينة بيت حلم، سيكرم الرؤساء أعمال املكرسني تقوم األبرشيات الدينية املختل
واملكرسات املتواضعة وسيستمع األساقفة على وجه اخلصوص لشهادة راهبات الكرمل وراهبات الوردية عن حياة القّديستني 

 من شهر آيار املاضي. ١٧بواردي اللتني مت إعالن قداستهما يف  الفلسطينيتني ماري ألفونسني غطّاس ومرمي ليسوع املصلوب

يف بيت حلم سيلتقي الرؤساء مع حارس األراضي املقدسة وأساقفة جملس رؤساء الكنائس الكاثوليكية يف األرض املقدسة وممثلي 
 الطوائف املسيحية األخرى.



كلتا   مقابلةذبح قرب املسيح يف كنيسة القيامة. من املخطط أيضًا أيلول باحتفال يف م ١٦وسيختتم االجتماع يوم األربعاء املوافق 
 السلطتني الفلسطينية واإلسرائيلية. سيتم اعطاء معلومات أكثر حول هذه الزيارة خالل االجتماع.

كورزين( يف اجلليل،   -٨٢٧٧( طريق Domus Galilaeaeأيلول سيقام االجتماع يف كنيسة دومس غاليليا ) ١٤إىل  ١١من 
 Paratrooper's Road, P.O.Boxأيلول سيقام االجتماع يف مركز النوتردام ) ١٦إىل  ١٤ن بعد ظهر يوم اإلثنني املوافق وم

20531, 91204 Jerusalem.) 

باشر لالحتفاالت، وإمكانية احلصول على املبث كال  لومات املهمة للربنامج يف األسفليستطيع الصحافيون االّطالع على بعض املع
 ...اخل مقابالت

حتاد رؤساء مؤمترات الربنامج الكامل لالجتماع باإلضافة إىل الئحة املشاركني على املوقع االلكرتوين ال احلصول علىمالحظة  ميكن 
املركز املسيحي  ( املتاحة من قبل أنظر معلومات اإلعالم) Asset Bank( أو يف CCEEأساقفة أوروبا )

 (.Christian Media Center)لإلعالم

 

 واالعالم لصحافةلرنامج ب

  Domus Galilaeaeدومس غاليليا  -٢٠١٥أيلول  ١١الجمعة 

 بداية االجتماع  ١٨:٠٠

سيكون هناك جزء من اجللسة االفتتاحية خمصص للصحافيني. يعتمد التصوير على موافقة املكتب اإلعالمي التابع 
 الحتاد رؤساء مؤمترات أساقفة أوروبا.

 الكلمات الترحيبية

 يركية الالتينية في القدسالبطر 

 غبطة البطريرك فؤاد الطوال

 رئيس اتحاد رؤساء مؤتمرات أساقفة أوروبا

 الكاردينال بيرت اردو



 القاصد الرسولي في إسرائيل والقاصد الرسولي في القدس وفلسطين

 املطران جوزيف الزاروتو 

 

 قراءة رسالة البابا فرنسيس

  Domus Galilaeaeصالة في كنيسة دومس غاليليا   ١٩:٣٠

 سيرتأس القداس الكاردينال مارك أوليت

 

 الناصرة -كفرناحوم  -دومس غاليليا  - ٢٠١٥أيلول  ١٢السبت 

 امكانية عمل مقابالت –استراحة ١٠:٣٠-١٠:٠٠

الحتاد رؤساء مؤمترات أساقفة )ال يسمح باملقابالت اهلاتفية( مع املكتب اإلعالمي التابع  املقابالتميكن ترتيب 
( . الرجاء ارفاق اسم الشخص الذي يرغب بعمل اجراء املقابلة  واملوضوع media@ccee.eu) روباأو 

ميكن اجراء املقابالت فقط يف حال استالم تأكيد عن الذي يريد التحدث به يف رسالة الكرتونية )امييل( حيث 
 طريق االمييل.

 قّداس )كفرناحوم(  12:15

 .احتاد رؤساء مؤمترات أساقفة أوروباونائب رئيس فرة"، رئيس األساقفة األلبان سيرتأس القداس املطران "أجنلو ماسا

 )أنظر املعلومات اخلاصة بالصحافيني(. املختصة اجلهاتالتصوير يسمح به بعد موافقة 

 صالة في الناصرة مسيرة مريمية في كنيسة البشارة  20:30

 الصالة من أجل العائلة وسينودس األساقفة

 س الكاردينال "مارك أوليت"سيرتأس القدا

 )أنظر املعلومات اخلاصة بالصحافيني(. املختصة اجلهاتالتصوير يسمح به بعد موافقة 



 للبث املباشر للحدث غلى املوقع االلكرتوين، الرجاء استعمال التايل 

 http://goo.gl/jvVsNsالرابط  

Embed code:  

<iframe src="http://rr-

d.vidnt.com/player/?stream=Cancao1&account=dimd&delivery_type=hls&height=

400&width=600&autoplay=true" width="600" height="405"></iframe> 

 جبل التطويبات -  domus Galilaeae – 2015أيلول  13األحد 

 امكانية عمل مقابالت –استراحة  11:00 – 10:30

الحتاد رؤساء مؤمترات ميكن ترتيب املقابالت )ال يسمح باملقابالت اهلاتفية( مع املكتب اإلعالمي التابع 
يرغب بعمل اجراء  ( . الرجاء ارفاق اسم الشخص الذيmedia@ccee.eu) أساقفة أوروبا

املقابلة  واملوضوع الذي يريد التحدث به يف رسالة الكرتونية )امييل( حيث ميكن اجراء املقابالت فقط 
 يف حال استالم تأكيد عن طريق االمييل.

 مع مسيرة في البلدة. عيد ارتفاع الصليب المجيد -معليا   18:00

الحتاد رؤساء نيسة الرجاء االتصال باملكتب اإلعالمي التابع التصوير مسموح هنا. للتصوير أثناء القّداس يف الك
 .(CCEE) مؤمترات أساقفة أوروبا

 

 القدس –مجدلة  – 2015أيلول  14اإلثنين 

 مركز مجدلة( -  Duc in altum Shrineقّداس ) –مجدلة   11:15

 انمؤمترات أساقفة اليونسيرتأس القّداس املطران "فراغيسكوس بابامانوليس"، رئيس 

 )أنظر املعلومات اخلاصة بالصحافيني(. املختصة اجلهاتالتصوير يسمح به بعد موافقة 

 القدس  17:30

http://goo.gl/jvVsNs
http://rr-d.vidnt.com/player/?stream=Cancao1&account=dimd&delivery_type=hls&height=400&width=600&autoplay=true
http://rr-d.vidnt.com/player/?stream=Cancao1&account=dimd&delivery_type=hls&height=400&width=600&autoplay=true
http://rr-d.vidnt.com/player/?stream=Cancao1&account=dimd&delivery_type=hls&height=400&width=600&autoplay=true


 الصالة املسائية مع الرهبان الفرنسيسكان –مسرية من البطريركية الالتينية إىل كنيسة القيامة 

 ني(.)أنظر املعلومات اخلاصة بالصحافي املختصة اجلهاتالتصوير يسمح به بعد موافقة 

 بيت لحم –القدس  – 2015أيلول  15الثالثاء 

 امكانية عمل مقابالت –استراحة 11:30-12:00

الحتاد رؤساء مؤمترات أساقفة كن ترتيب املقابالت )ال يسمح باملقابالت اهلاتفية( مع املكتب اإلعالمي التابع مي
جراء املقابلة  واملوضوع ( . الرجاء ارفاق اسم الشخص الذي يرغب بعمل اmedia@ccee.eu) أوروبا

الذي يريد التحدث به يف رسالة الكرتونية )امييل( حيث ميكن اجراء املقابالت فقط يف حال استالم تأكيد عن 
 طريق االمييل.

 كنيسة القديسة كاترينا الرعوية  –قّداس   18:00

 سيرتأس القّداس غبطة البطريرك فؤاد الطوال

 )أنظر املعلومات اخلاصة بالصحافيني(. املختصة اجلهاتالتصوير يسمح به بعد موافقة 

 للبث املباشر للحدث غلى املوقع االلكرتوين، الرجاء استعمال التايل 

 في اللغة اإليطالية: 

Link:  https://www.youtube.com/user/videocustodia/live 

Embed code: 

<iframe width="560" height="315" 

src="https://www.youtube.com/embed/Pf0ZnFR95dw" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

 في اللغة العربية:

Link: https://www.youtube.com/user/videocustodiar/live 

https://www.youtube.com/user/videocustodia/live
https://www.youtube.com/embed/Pf0ZnFR95dw
https://www.youtube.com/user/videocustodiar/live


Embed code: 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/NZmU-

k0ae2g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 

 القدس – 2015أيلول  16األربعاء 

 في كنيسة القيامة قّداس عند قبر المسيح  7:15

 سيرتأس القّداس الكاردينال "بيرت إردو" 

 )أنظر املعلومات اخلاصة بالصحافيني(. املختصة اجلهاتالتصوير يسمح به بعد موافقة 

 

 معلومات من أجل الصحافة

الذي يوفره  Asset Bankوعلى االلكتروني  (CCEEمشاركين متوافرة على موقع )البرنامج الكامل والئحة ال -1
 (.5المكتب اإلعالمي المسيحي )أنظر النقطة رقم 

 Korazim  -Road 8277األساقفة في كنيسة دومس غاليليا ) سيلتقيأماكن اللقاءات وامكانية الدخول.  -2

In front of Vered HaGalil -ISRAEL  )إلى يوم اإلثنين  18:00أيلول الساعة  11عة الموافق من يوم الجم
 .*12:00أيلول الساعة  14الموافق 

 من (Paratrooper’s Road, P.O. Box 20531, 91204 Jerusalemسيلتقي األساقفة في مركز النوتردام )
 .**12:00إلى الساعة  9:00أيلول من الساعة  15يوم الثالثاء 

 لول سيتوجه األساقفة إىل القدسأي 14بعد ظهر يوم اإلثنني  *

 أيلول سيتوجه األساقفة إىل بيت حلم للقيام ببعض الزيارات واإلحتفال. 15** بعد ظهر يوم الثالثاء 

 في المدينتين، سيكون اإلجتماع مغلقاً، فيما عدا اإلفتتاح واإلحتفاالت المفتوحة للناس كما هو مشار له في البرنامج.

https://www.youtube.com/embed/NZmU-k0ae2g
https://www.youtube.com/embed/NZmU-k0ae2g


 عالمي. الدخول إلى كنيسة دومس غاليليا ومركز النوتردام للصحافيين المعتمدين فق لمكتب اإلامكانية الوصول إلى ا -3
يستطيع الصحافيون المعتمدون الوصول والدخول إلى المكتب اإلعالمي من يوم والذين سيتسلمون شارة لحظة وصولهم. 

( في الطابق السفلي حيث سيتمكنون 12:00أيلول )الساعة  14( إلى يوم اإلثنين 15:00أيلول )الساعة  11الجمعة 
 باالتصال مجاناً باإلنترنت في دومس غاليليا.

 ( سينقل المكتب العالمي موقعه إلى مركز النوتردام في القدس.12:00-9:00أيلول ) من الساعة  13يوم الثالثاء 

 .مؤتمرات أساقفة أوروبارؤساء المكتب العالمي التابع التحاد التصوير في اإلجتماع يسمح به بعد موافقة  -4

 media@ccee.euااليميل: 

 80189 12 79 41+ الهاتف:

مالحظة: خالل اإلحتفاالت في الجليل وخاصة في كنيسة القيامة في القدس وكنيسة المهد في بيت لحم، يجب الترتيب 
 Christianير. الرجاء التواصل مع المركز المسيحي للتعليمات مسبقًا مع السلطات والجهات المختصة في حال التصو 

Information Center :http://www.cicts.org/ )قسم التصوير واإلعالم(. 

 سب.الوثائق السرية إلى الصحافيين المعتمدين في الوقت المنا المواد المتوافرة للصحافيين: سيتم ارسال -5

التصوير. سيتم وضع الصور ذات الوضوح العالي عآل الموقع التالي: 
https://goo.gl/photos/8oyvqVe1Ev6jysJYA  

  ©بشرط الحفاظ على حقوق الطبع والنشر باستخدام التوقيع المواد التصويريةسيتم السماح باستعمال 

 www.catholicnews.org.uk/urMaz   

فيديو من دون صوت في كل يوم )(  logoفيديو مسجاًل مجانًا ومن دون شعار )المركز المسيحي لإلعالم الفيديو: سيوفر 
  الجلسات المغلقة ومع صوت في الفعاليات العامة(

. سيتم ارفاق النص Video clip_dateوالتي يمكن التعرف إليها من خالل االسم التالي الئحة الفيديوهات المتوافرة 
 للتوفيق مع الصوت.

mailto:media@ccee.eu
http://www.cicts.org/
https://goo.gl/photos/8oyvqVe1Ev6jysJYA
https://goo.gl/photos/8oyvqVe1Ev6jysJYA
http://www.catholicnews.org.uk/


بتوفير الفيديوهات المسجلة من انتاجهم ومن دون مقابل. المركز المسيحي لإلعالم سيقوم التصوير الفوتغرافي واالنتاج: 
. حقوق الطبع والنشر TSNEWS_dateمن خالل االسم التالي  الئحة الفيديوهات المتوافرة والتي يمكن التعرف إليها
 لهذه الفيديوهات محفوظة وال يمكن التعديل عليها.

الحفاظ على حقوق بتوفير المواد التصويرية األخرى للصحافيين ومن دون مقابل بشرط المركز المسيحي لإلعالم سيقوم 
 Christian Media Center©الطبع والنشر باستخدام التوقيع 

 وامكانية تنزيل الصور والفيديوهات والوثائق، يرجى استعمال التالي:  Asset Bankللدخول إلى 

Website: assetbank.cmc-terrasanta.com 
Username: ccee 
Password: ccee@432 

 

تماع، كما هو مذكور في البرنامج، بصورة مباشرة. لمعرفة كيفية رب  البث المباشر: سيتم بث بعض الفعاليات خالل االج
( مع صفحة الكترونية خارجية يرجى the Christian Media Center playerمشغل مكتب اإلعالم المسيحي )

 الرجوع إلى البرنامج.
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