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يومما هو 

مسيحيي الشرق؟

ملكيينوروموموارنة،وأقباطسريانمنشرقيونمسيحيون
تريين،وإريوإثيوبيينورومانيين،أوكرانيينوكاثوليككاثوليك،

منيجتمعون،التينووأرمنوكلدانملبار،وسريانملنكاروسريان

.الصالةخالل

دولييوم 

لالتحاد بالصالة

لقاءيوم 

نائسكإلىينتمونمسيحيينإخوةمعاإلخاءبروحمفعموقتءقضا

.الشرقفيأوفرنسافيسواء  أخرى
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في الشرق؟كيف نمضي هذا اليوم 

:اليومأقترح أن نرفع نية الصالة التالية في قداس األحد من أجل هذا

يا رب، نرفع إليك صلواتنا في يوم مسيحيي الشرق"

.على نية السالم في العالم

امنح إخوتنا وأخواتنا في الشرق وفي فرنسا

نعمة الحفاظ على شعلة الرجاء متقدة، وأن يكونوا فاعلين 

."في تحقيق السالم في بلدانهم

.أدعو جميع أفراد كنيستي إلى الصالة على هذه النية

.أشارك في قداس األحد في كنيسة تتبع طقسا  آخر

.مشتركة مع أفراد من كنائس أخرىمائدة طعام أنّظم احتفاال  أو 
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في هذا اليوم في فرنسا؟أشارك كيف 

:في رعيتيفي أثناء تقديم الطلباتأن نرفع نية الصالة التاليةأقترح 

يا رب، نرفع إليك صلواتنا في يوم مسيحيي الشرق"
.على نية السالم في العالم

امنح إخوتنا وأخواتنا في الشرق وفي فرنسا
نعمة الحفاظ على شعلة الرجاء متقدة، وأن يكونوا فاعلين 

."في تحقيق السالم في بلدانهم

أدعو أصدقائي إلى المشاركة في القداس في رعيتي

يم صالة بالعربية، أو ترن" صالة األبانا"مثل تالوة : أقترح لحظة صالة

بالعربية

ف من أجل التعريأدعو أشخاصا  لإلدالء بشهادتهم أنّظم محاضرة أو 

.بطائفتي

.أنّظم لقاء أخويا  مع مسيحيين ينتمون إلى كنائس أخرى
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للتعريف بأنفسكم L’Œuvre d’Orientتواصلوا مع جمعية 

.وتنظيم هذه األنشطة



ن نؤمن مع بالصالة، في يوم مسيحيي الشرق؟ نحاالتحاد كيف ال أستجيب لندائكم من أجل 

طهاد ولن يمنعنا ال حرب وال اض. جميع مسيحيي فرنسا، بأن ال شيء يقوى على رجائنا

األخت باسكال وراهبات سيدة الخدمة . وال إرهاب من أن نكون زارعي بذور الرجاء

.الصالحة، في لبنان وسورية

تخصيص يوم لمسيحيي الشرق؟ما سبب 

إلى فصوليستمع مسيحيو الشرق والغرب في آحاد زمن الصوم األربعيني 

.أعمال الرسل، ويشهدون بذلك على بدايات التبشير باإلنجيلمن 

شرق، أوائل مسيحيي الالشرقية، وبقصة الكنائس تذّكرنا هذه القراءات بأصل 

كي وهم اليوم صامدون على أرضهم ل. بدورهم بتبشيرنا باإلنجيلالذين قاموا 

.ينقلوا هذا اإليمان إلى أوالدهم
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إيمان سنصلي معكم، ونطلب معونة سيدة لورد لكي نستمر في الشهادة من أجل سالم و

لبنان-جورج أسادوريان األب . متحدون بالصالة... ورجاء جميع شعوب العالم



ةتابعوا فعاليات هذا اليوم على منصات التواصل االجتماعي لجميع

L’Œuvre d’Orient

47

:لتاليوأرسلوا إلينا الصور واألفالم والشهادات على العنوان اإللكتروني ا

communication@oeuvre-orient.fr
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الشرق_إلى#

:كل المعلومات متاحة على الموقع اإللكتروني التالي
www.œuvre-orient.fr

L’Œuvre)جمعية d’Orient)غولنيشباسكالالمونسينيوريديرهاكنسيةجمعية،

منكثرأمنذروحيا  وترافقهمالشرق،لمسيحييبالكاملمكرسةفرنسيةمنظمةأولوهي

:ةالتالياألربعةالمجاالتفيبمهامتنهضحيثبلدا  23فيحاضرةوهيعاما ،160

وتنّظم.الطوائفمعوالعملوالتراث،والثقافةاالجتماعية،والمساعدةوالرعايةالتربية،

.التواليعلىالثالثللعامالشرقمسيحيييومالجمعية




