
الكرسي الرسولي

ادنك ىلإ ةّيلوسرلا سيسنرف ابابلا ةسادق ةرايز

2022 ويلوي/زوّمت 24-30

 

Multimedia-

Missal for the Apostolic Journey-

Photo Gallery-

2022 ويلوي/زوّمت 24 دحألا

 

نوتنومدإ - امور

.نوتنومدإ ىلإ يلودلا ونيشتيمويف/امور راطم نم ةرئاطلاب ةرداغملا 9:00



.يلودلا نوتنومدإ راطم ىلإ لوصولا 11:20

.يلودلا نوتنومدإ راطم يف يمسر لابقتسا 11:20

 

2022 ويلوي/زوّمت 25 نينثالا

 

نوتنومدإ - سيساوكسام – نوتنومدإ

FIRST) سيساوكسام يف تيونإو سيتيم ،“ىلوألا مّمألا” ةّيلصألا بوعّشلا عم ءاقل 10:00
NATIONS, MÉTIS E INUIT a Maskwacis).

عوسي بلق ةسينك يف ةّيوعرلا ةعامجلا ءاضعأ عمو ةّيلصألا بوعّشلا عم ءاقل 16:45
.نوتنومدإ يف سدقألا

 

2022 ويلوي/زوّمت 26 ءاثالّثلا

 

نوتنومدإ - ةّنح ةسيّدقلا ةريحب – نوتنومدإ

.نوتنومدإ يف (Commonwealth Stadium) “ثلونموكلا بعلم” يف يهلإلا ساّدقلا 10:15

ةسيّدقلا ةريحب” دنع ةملكلا ايجروتيلو “ةّنح ةسيّدقلا ةريحب ّجح” يف ةكراشملا 17:00
.“ةّنح

 

2022 ويلوي/زوّمت 27 ءاعبرألا

 

كبيك – نوتنومدإ

.كبيك ىلإ يلودلا نوتنومدإ راطم نم ةرئاطلاب ةرداغملا   9:00

.يلودلا كبيك راطم ىلإ لوصولا 15:05
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.“كبيك ةعلق” ،ماعلا مكاحلا ّرقم يف يمسّرلا لابقتسالا مسارم 15:40

.“كبيك ةعلق” يف ماعلا مكاحلا ةرايز 16:00

.“كبيك ةعلق” يف ءارزولا سيئر عم ءاقل 16:20

يف ّيسامولبدلا كلّسلا عمو ةّيلصألا بوعّشلا يلّثممو ،ةّيندملا تاطلّسلا عم ءاقل 16:45
.“كبيك ةعلق”

 

2022 ويلوي/زوّمت 28 سيمخلا

 

كبيك

.(Beaupré) يربوب يف ينطولا ةّنح ةسيّدقلا رازم يف ّيهلإلا سادقلا 10:00

نيّيكيريلكإلاو نيسّركملاو ةسمامّشلاو ةنهكلاو ةفقاسألا عم بورغلا ةالص 17:15
.كبيك يف مادرتون ةّيئاردتاك يف نيّيوعّرلا نيلماعلاو

 

2022 ويلوي/زوّمت 29 ةعمجلا

 

امور - تيولاكيإ – كبيك

.كبيك يف ةّيفقسألا ةسائر ىنبم يف ةّيعوسيلا ةنبهّرلا ءاضعأ عم صاخ ءاقل   9:00

ةّيلصألا بوعّشلا نم دفو عم ،كبيك يف ةّيفقسألا ةسائر ىنبم يف ءاقل 10:45
.كبيك يف نيدوجوملا

.تيولاكيإ ىلإ يلودلا كبيك راطم نم ةرئاطلاب ةرداغملا 12:45

.يلودلا تيولاكإ راطم ىلإ لوصولا 15:50

ةّيلخادلا سرادملا بالط ضعب عم ،تيولاكيإ يف ةّيئادتبالا ةسردملا يف ،صاخ ءاقل 16:15
.ةميدقلا ةّيرابجإلا

3



.تيولاكيإ يف ةّيئادتبالا ةسردملا ةحاس يف ّنّسلا رابك عمو بابّشلا عم ءاقل 17:00

.تيولاكيإ راطم يف عادولا مسارم 18:15

.امور ىلإ يلودلا تيولاكيإ راطم نم ةرئاطلاب ةرداغملا 18:45

 

2022 ويلوي/زوّمت 30 تبّسلا

 

امور

.يلودلا ونيشتيمويف/امور راطم ىلإ لوصولا   7:50

 

تاعاسلا فالتخا

.قّسنملا يملاعلا تيقوتلاب ناتعاس +            :امور

.قّسنملا يملاعلا تيقوتلاب تاعاس ّتس -       :نوتنومدإ

.قّسنملا يملاعلا تيقوتلاب تاعاس عبرأ -            :كبيك

.قّسنملا يملاعلا تيقوتلاب تاعاس عبرأ -        :تيولاكيإ
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