
   
رهبانّية اللبنانّية المارونّية الحفد ول

العطويب هديّة ومسؤولية  نا البار و عقّبالمبابنه ان تعتّ   
فرحة  طويب  في للمشاركة دعوكمتو  

 األخ إسطفان نتمة الّلحفدي
 

إفععاح أسبوع الصالة إسعتداًدا للعطويب : 2010حتيران  21اإلثنين 
 إسطفانيت األخ صالة املساء وقّداس يف ب: مساًء   7.00

:  2010حتيران  22الثالثاء  
  بشارة الراعي يتبعهما التنشئة املسيحّية مع سيادة املطرانو إسطفانصالة املساء وقّداس يف بيت األخ : مساًء  7.00

:  2010حتيران  24و  23األربتاء والخميس  
مع األخ إسطفان  صالة أمام القربان ، ويتبعهما سهرةإسطفانصالة املساء وقّداس يف بيت األخ : مساًء  7.00

  2010حتيران  25الجمتة 
مع األب الياس  اسطفاناألخ روحانّية يتبعهما حديث عن  إسطفانصالة املساء وقّداس يف بيت األخ : مساًء   7.00
, م,ل.حّنا ر

 2010حتيران  26السبت 
  إسطفانصالة املساء يف بيت األخ : مساًء  7.00
م  .م.رالمحعرم  خليل رحمةروحّية مع جوقة جامعة سّيدة اللويزة بإدارة األب  سهرة: لياًل   9.30
. حلفد بيت األخ إسطفان إىل شربلعّنايا ضريح مار  ماروندير مار صالة من مسرية إنطالق :  لياًل  9.30

     ن ضريح الطوباوي فيفاك قبريانوس ويوسعينابإجتاه دير مار من حلفد املسرية طريقها  تتابع: منتصف الليل  12.00
  إسطفاناجلديد األخ 

 2010حتيران  27األحد 
يرأسها ممّثل قداسة البابا بندكتوس السادس طوباويًا  نتمه اللحفديّ  ر بة إعالن المكّرم األخ إسطفان :صباًحا  10.00

صاحب حيتفل بو ، وقّداس عشر سيادة رئيس األساقفة أجنلو أماتو رئيس جممع دعاوى القّديسن
الكلّي الطوىب ويعاونو أصحاب الغبطة البطاركة،  نصراهلل بطرس صفيرالكاردينال مار  والنيافة  غبطةلا

. وسعادة السفري البابوي، وأصحاب السيادة األساقفة والرؤساء العامون والكهنة والرىبان
  2010حتيران  29الثالثاء 
نعمة اللحفدّي  إسطفانضريح الطوباوي األخ  على نيوم حلفد وأبرشّية جبيل املارونّية يف كفيفا :مساًء  6.30
قّداس حيتفل بو سيادة املطران بشارة الراعي السامي اإلحرتام ويشارك فيو كهنة ورعايا أبرشية جبيل املارونّية، : مساًء  7.30

.  م.ل.وختدمو جوقة رعّية مار إسطفان حلفد بقيادة األب بول زيادة ر



 
من إسطفان شهيد الحّب إلى إسطفان الشاهد األمين مسيرة قداسة  ترع فينا اإليمان  :  2010حتيران  30األربتاء 

     حلفد يتبعها مسرية صالة إىل بيت األخ  إسطفانصالة شكر يف كنيسة مار : مساًء    7.00
. إسطفانحيث تزّيح أيقونة األخ  اسطفان

 
:   2010 ّموز  1الخميس  

للصالة،   إسطفانحلفد حيث كان يرتدد األخ  ساباير مار صالة املساء يف د: مساًء  7.00
. "ويف حياتنا إسطفانالصالة يف حياة األخ "ويتبعها تأّمل مبوضوع 

المتموديّة وّلدت فيك، يا أخانا إسطفان، عشًقا لحياة الحّب األبديّة  : 2010 ّموز  2الجمتة 
،  إسطفانّمد األخ حلفد حيث تع السّيدةصالة املساء يف كنيسة : مساًء  7.00 

. "املعموديّة ىديّة ومسؤولّية"ويتبعها تأّمل مبوضوع        
 : 2010 ّموز  3السبت 
،  إسطفانيف البيت الوالدي لألخ وقّداس صالة املساء : مساًء  7.00

  "العائلة ىديّة ومسؤولّية"ا تأّمل مبوضوع مويتبعو      
:  2010 ّموز  4األحد  
حلفد حيتفل بو سيادة  -إسطفانقرب بيت األخ  البازيليك الطبيعّيةشكر يف قّداس  : مساءً  7.30

 الياس خليفةويشارك فيو األبايت  راعي أبرشّية جبيل املارونّية السامي اإلحرتام بشارة الراعياملطران       
ه جوقة رعّية مار إسطفان حلفد نانية املارونية وجملس املدبّرين والكهنة والرىبان، وختدمرئيس عام الرىبانّية اللب      

. م.ل.بقيادة األب بول زيادة ر
 
 

: للمراجتة ولمتيد من المتلومات اإل صال 
     األب المحعرم ميالد طربيه

 pjziade@hotmail.com 03824199  :الخوري جوزف زيادة خادم رعّية لحفد

  tarmatar@ hotmail.com 03106583(: اإلعالميالمسؤول ) طارق مطر 
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