اذاعة صوت المحبة
مشــــــوار مع مـــريم
بالتعاون مع مكتب أورينتال اكسبرس للسياحة

السبت  27واالحد  28تشرين االول  2018الى منطقة الجنوب
التجمع في معهد الرسل  ،جونية الساعة  00،06فجرا  .االنطالق الساعة  00،07الى بيروت  ،التوقف
لمدة ربع ساعة على االوتوستراد عند مجمع ال  FORUM DE BEYROUTHلصعود المشاركين من
أهل بيروت وضواحيها  .ومن ثم التوجه مباشرة الى المحطة االولى في درب السيم قرب صيدا .

 -1المحطة االولى  .كنيسة سيدة البشارة في درب السيم:
الوصول الساعة  00،09صباحا الى الساحة  ،استقبال واالنتقال الى الكنيسة بمسيرة تراتيل وصالة .
زيارة لمدة ساعة ونصف  .مغادرة المكان الساعة  30،10والتوجه الى المحطة الثانية .

 -2المحطة الثانية  .قانـــا :
الوصول الى قانا الساعة  30،11استقبال واالنتقال الى المغارة حيث يوجد نقوش عديدة وابرزها العشاء
السري  ،وقيامة اليعازر  ،وعروس قانا  ،كما ان هذه المغارة كانت مركز تجمع وانطالق الرسل للبشارة
الى كل اقطار العالم  .ثم المغادرة الساعة  30،12والتوجه الى كنيسة مار يوسف في وسط البلدة زيارة
مع اهل الرعية لمدة ساعة ومغادرة المكان الساعة  00،02بعد الظهر .

 -3المحطة الثالثة  .كنيسة السيدة في علما الشعب :
الوصول الساعة  00،04بعد الظهر  ,التوقف على الطريق العام  ،استقبال ومسيرة صالة وصوال الى
كنيسة الرعية  .زيارة لمدة ساعة ونصف ومن ثم المتابعة الى الرميش المحطة االخيرة يوم السبت .
مغادرة المكان عند الساعة . 30،05

 -4المحطة الرابعة  .كنيسة التجلي في رميش .
الوصول الساعة  30،06الى الساحة  ،استقبال والتوجه بمسيرة الى كنيسة التجلي الكبيرة  .تنزيل
االغراض للمنامة في صالونات الكنيسة  ،وعند منتصف الليل سهرة تراتيل مع االب فادي تابت .

االحد  28تشرين االول
االستيقاظ الساعة  00،07صباحا  ،ترتيب المكان  ،وضع االغراض في الباصات ومن ثم
العودة الى كنيسة التجلي للمشاركة بقداس االحد  ،عند الساعة  . 00،08مغادرة رميش
الساعة . 30،09
 -5المحطة الخامسة كنيسة السيدة في عين ابل :
الوصول الساعة  00،10استقبال على الطريق العام والصعود الى الكنيسة بمسيرة صالة
وتراتيل  .زيارة لمدة ساعة ونصف ومن ثم المغادرة الساعة  30،11الى مرجعيون مرورا
ببرج ومعبد أم النور الذي لم ينته بناؤه بعد .
 -6المحطة السادسة كنيسة السيدة في جديدة مرجعيون :
الوصول الساعة  30،01بعد الظهر  .استقبال على الطريق العام ومن ثم الصعود الى كنيسة
السيدة زيارة لمدة ساعة ونصف ومن ثم المغادرة عند الساعة  ، 00،03للعودة الى جونية
مرورا بأحد محالت الحلو المشهورة بمنطقة صيدا  .الوصول المتوقع الى مركز االنطالق في
جونية الساعة  30،07مساء .
كل مشوار مع مريم وانتم بألف خير
مالحظة  :لتثبيت الحجز يرجى الدفع مسبقا .
كما تعلم االذاعة مسافريها الكرام بأن جميع الباصات مؤمنة .
ولكن االذاعة غير مسوؤلة عن الحوادث الشخصية  ،التي من الممكن أن تحصل للمسافرين معها برحلة الحج  ،خارج
الباصات  ،لذلك نرجو من المشاركين معنا بالرحلة االنتياه الشديد في صعودهم ونزولهم من الباصات  ،والتنقالت
بالشوارع واالحياء من الحوادث التي من الممكن أن تطرأ لهم .

لمزيد من المعلومات االتصال  09 917 917وبعد الساعة الرابعة 70 310 515

