
 

   2021تشرين الثاني  18اليوم األول: الخميس 

 باريس/ تل ابيب / الناصرة 

 مغادرة باريس 

 صباًحا استدعاء في مطار باريس شارل ديغول إلجراءات الشرطة.  45:05الساعة 

       09:00باريس شارل ديغول / فرانكفورت   LH 1051رحلة  07:45الساعة 

 مغادرة ستراسبورغ 

 استدعاء في محطة حافالت ستراسبورغ 03:45الساعة 

         07:45فرانكفورت  /ستراسبورغ   LH 3753حافلة  05:00الساعة 

 تل ابيب /طيران فرانكفورت 

    15:15تل ابيت /فرانكفورت LH 686رحلة  10:10الساعة 

 ومن ثم ننتقل بالحافلة الى الناصرة.  المرشدين الناطقين بالفرنسية والعربيةاستقبالنا من قبل 

 العشاء والليل في الناصرة 

 

 2021تشرين الثاني  19اليوم الثاني: الجمعة 

 الناصرة جبل طابور/ 

 بسيارة أجرة، سوف نقوم بزيارة مكان التجلي، ومن ثم نعود بسيارة اجرة ايضا. جبل طابورسوف يكون الصعود إلى 

 سوف نحتفل بسر االفخارستيا على جبل طابور

ائلة  الى مكان البشارة. تطواف في مدينة الجليل، االمثال، قرية تواضع هللا والحياة الخفية للع الناصرةاالستمرار حتى 

 المقدسة. 

 الغداء

 ، في كنيسة القديس جبرائيلعين العذراءبعد الظهر: الحج الى 

 والقرية القديمة كنيسة القديس يوسفزيارة 

 بيت مريم العذراء وكنيسة البشارةومن ثم زيارة 

 من الممكن مقابلة كاهن من شارل دي فوكو  

 العشاء والليل في الناصرة 

 

 

 2021ن الثاني تشري 20اليوم الثالث: السبت 

 يوم على ضفاف بحيرة طبريا 

 حيث توجد بقايا مذهلة جدا من المدينة القديمة: المجمع حيث ألقى يسوع "خطاب عن خبر الحياة"    كفر ناحومزيارة 

 مكان العظة على الجبل.  جبل التطويباتالطريق الى 

 الغداء

الطابغة الذي تضم كنيسة تكثير الخبز والسمك وأيضا كنيسة القديس للذين يحبون يمكننا العودة مشيا على االقدام وزيارة 

بطرس المبنية على صخرة بجانب البحيرة التي تذكرنا في ظهور يسوع على تالميذه بعد القيامة والسؤال الثالثي لبطرس: 

 (.21»يَا ِسْمعَاُن ْبَن يُونَا، أَتُِحبُّنِي؟« )يو 

 االفخارستيا في َدْلَمانُوثَةَ.سوف نحتفل بسر 

 كفر ناحوم. إلى  غينوساررحلة بحرية في بحيرة طبرية من 

 العشاء والليل في الناصرة 
 

 



 2021تشرين الثاني  21اليوم الرابع: االحد 

 الناصرة/ بيت لحم 

 في الصباح الباكر، من خالل وادي األردن، بالسيارة إلى نقطة تفتيش بيث شآن.

والتي سميت منذ البداية فالفيا نيابوليس  72في عام  الرومان، وهي مدينة أسسها نابلسبيدان باتجاه ثم نستمر في وادي 

حسب المذكور في الكتاب المقدس في الفصل الرابع  بئر يعقوب"(. في المدخل يوجد فالفيوس)"مدينة جديدة لإلمبراطور 

 األوضاع سوف نقوم بزيارته.. اذ سمحت لنا امرأة سامريةمع يسوع  حيث مقابلة  انجيل يوحنا

 االلتقاء ببقية المسيحيين في رفيد واالحتفال بالقداس اإللهي.

 الغداء

 بيت لحمتم نذهب الى 

 العشاء والليل في بيت لحم

 

 

 2021تشرين الثاني  22اليوم الخامس: االثنين 

 بيت لحم 

   المغارةوكنيسة المهد حج الى 

 كنيسة القديسة كاترين. سوف نحتفل بسر االفخارستيا في  

 وقت فراع في بيت لحم للذين يرغبون بشراء الهداية التذكارية من الحرفيين الفلسطينيين.

 الغداء  

(، عندما  19-1 2في بيت ساحور المكان الذي بحسب التقليد تجري فيه قصة إنجيل القديس لوقا )لو  حقل االرعاةاكتشاف 

 يت لحم. إنه مكان البساطة والبهجة. فهناك "السماء انفتحت"، معلناً بذلك السالم. سمع الرعاة دعوة المالئكة للحضور إلى ب

 االجتماع في المستشفى الفرنسي.

 العشاء والليل في بيت لحم 

 

 2021تشريت الثاني  23اليوم السادس: الثالثاء 

 اورشليم 

 جبل الزيتون اكتشاف 

مكان صعود يسوع المسيح الى السماء بعد أربعين يوماً من عيد ومن ثم الحج الى مزار جبل الزيتون والذي يشير الى 

 الفصح. سوف نزو كنيسة "أبانا الذي" أيضا حيث المكان الذى علم فيه المسيح تالميذه الصالة الربانية.

 المقّدسة. المبنية في ذكرى دموع يسوع على المدينة  دومينوس فلفيتسوف نكمل طريقنا مشيا على االقدام حتى كنيسة 

 يمكننا ان نحتفل بالقداس اإللهي في كنيسة دومينوس فلفيت. 

 )كنيسة كل األمم(. كنيسة الجثمانيةثم نكمل المشي الى بستان الزيتون والى 

 : الستذكار آالم المسيح. بستان الزيتونفي 

 الغداء

و   كنيسة اناستازيس : الجلجلة  على طريق دولوروسا، الى درب الصليببعد الضهر، من كنيسة الجلد وليتورستوتوس، 

 . كنيسة القيامة

في قلب البلدة القديمة تسمح للحجاج بمرافقة المسيح على طول الطريق المؤلم. تبدأ من األنطونية وتقود  14المحطات الـ 

 محطات في كنيسة القيامة. 5الحاج إلى بوابة إفرايم. وتقع آخر 

 قبر المسيح، والكاثوليكون، والعديد من الكنائس...، حيث تقع الجلجلة، وكنيسة القيامةسوف نزور 

 سوف نحتفل بالقداس اإللهي في كنيسة القيامة.

 العشاء والليل في بيت لحم

 

 



 2021تشرين الثاني  24اليوم السابع: 

 تل ابيب/ باريس 

اك دير البنديكتين )قرية العنب(، أحد األماكن المحتملة لعمواس: هن أبو غوشاعتمادا على مواعيد الرحالت الجوية: 

 وكنيسة يعود تاريخها إلى زمن الصليبيين.

 استذكار لقاء يسوع مع تلميذي عمواس

 االحتفال بالقداس اإللهي او وقت صالة في كنيسة اللطرون في أبو غوش

 االنتقال بالحافلة إلى مطار تل أبيب.  12:30الساعة 

 العودة الى باريس 

 مطار تل ابيب إلجراءات الشرطة. ضهرا استدعاء في  14:05الساعة 

 سوف نتناول الغداء في المطار بعد عمليات التفتيش األمني. أوقات الحجوزات.

    20:15تل ابيب / ميونخ    LH 681رحلة   17:05الساعة 

    23:00ميونخ / باريس شارل دي كول   LH 2238مساًء رحلة    21:25الساعة 

 العودة الى ستراسبورغ 

 را استدعاء في مطار تل ابيب إلجراءات الشرطة. ضه 13:25الساعة 

 سوف نتناول الغداء في المطار بعد عمليات التفتيش األمني. أوقات الحجوزات.

    20:00تل ابيب / فرانكفورت   LH 687رحلة   16:25الساعة 

        00:15 ستراسبورغفرانكفورت /     LH 3762 حافلة 21:45الساعة 

 

القداديس واالجتماعات المذكورة في البرنامج يعتمد على توافر الكنائس واألشخاص المعنيين. قد يخضع  مالحظة: ان تنفيذ 

ترتيب الزيارات إلى تعديالت معينة، وفقًا أليام وأوقات افتتاح المواقع. ومع ذلك، سيتم تنفيذ جميع الزيارات المذكورة في  

 البرنامج.


