
  تاريخ 
الـــرداء المقـــدس  للمسيـــح

رداء المسيح هو اللباس الذي كان يرتديه يسوع في الساعات األخيرة قبل وفاته.

 فهو لباس لمؤسسة القربان المقدس ،ذاق و هو يرتديه العذاب المرير و الموت ، من لحظة االعتقال في حديقة الزيتون و محاكمته أمام المجلس األعلى
لليهود وبيالطس البنطي الوالي الروماني حتى الصعود إلى الجلجثة)الصلب).

هذا الثوب منسوج من أعلى إلى أسفل، ويسمى رداء المسيح  

هذا الثوب جمع دماء جراحه.
بالنسبة للطوائف المسيحية األولى يعتبر هذا الرداء من المخلفات األثرية ذات قيمة كبيرة وعظيمة، واحتفظ به لعدة قرون في الشرق.
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للــــرداء المـــــقدس 
للمسيــــــح

 عرض استثنائي

المكان
أرجونتاي ضاحية باريس  منذ 1200 سنة.....

 في أوائل  القرن التاسع ، قامت اإلمبراطورة إيرين القسطنطينية بإهداء الرداء وفقا للتقاليد، لإلمبراطور شارلمان الذي بدوره سلمها لدير أرجونتاي
الذي كانت  تشرف عليه ابنته تهودراد.

 وقد نجا الرداء المقدس عبر القرون من الحوادث  في تاريخ فرنسا بدون أن يبرح مكانه أرجونتاي. وقد تبرك به باستمرار رجال الكنيسة، الملوك
والشعب.

يتم االحتفاظ بهذا الرداء عادة ملفوف في صندوق األثار المقدسة في كنيسة القديس سان دنيس أرجونتاي.
بموجب التقاليد يتم عرضه و يظهر فقط مرتين في القرن، وذلك خالل عرض رسمي ديني.

العرضين االخيرين في 1934 و 1984

عام  33 القدس ، جبل الجلجثة

اإلنجيل بحسب القديس يوحنا
الفصل 19

اآليات 23 و 24

"عندما كان الجنود قد صلبوا يسوع، أخذوا
ثيابه  قسموها إلى أربعة أجزاء، جزء لكل 

جندي"  

 أخذوا أيضا ردائه، كان هذا الرداء بدون
خياطة، قطعة منسوجة من األعلى إلى أسفل.

 ثم قال بعضهم لبعض :
دعونا ال نمزقه ،نعين بالقرعة الذي سوف 

 يناله" 
 وهكذا يكون الوفاء لكلمات الكتاب المقدس:

" قسموا ثيابي اقترعوا ردائي هذا هو ما
فعله الجنود"

>

كاتدرائية  أرجونتاي
25

" inconsutile "خياطةوهذا يعني بدون.



ما الذي يمكنك أن تفعل عندما تأتي للعـــرض ؟

 على وشك القدوم لهذا ا االحتفـــال الدينــي  المقترح في "كاتدرائية سان دنيس أرجونتاي"، سيكون لديكم الفرصة للتبرك بالرداء  المقدس للمسيـــح، وقت
 الصلب والذي يتم عرضه مرتين في القرن.

 من أجل ذلك يقتـــرح عليكم مسار خاص للرحلة الروحيـــة: اقتناء  باب الرحمة المقدســة ، والركوع  على بعد أمتار قليلة من الصندوق الزجاجي
 الموضوع فيه رداء المسيح المقدس، بعد ذلك االعتراف و الصالة الخاصة في الكاتدرائية.

لمساعدتكم و للمزيد من المعلومات  سيكون كتيب الحاج متوفرا لمرافقتكم أثناء هذه  الرحلة الروحية .

، و هذه التأمالت الروحية و الدينية تكون مرفقة بقطع موسيقية مخصصة و برامج للتأمالت في الكاتدرائية .
 بإمكانكم  المشاركة في محطات الصلب عبر  شوارع أرجونتاي يوم الجمعة 25 مارس و في قداس من بين 16 المبرمجة خالل هده المناسبة الدينية

العظيمة.

 برنامج
العرض يوميا من10:00 صباحا إلى غاية 10:00 مساء )باستثناء اإلدارة)

من 25 مارس  10 أبريل-

قداس
 مساء أيام األسبوع
الفصح عيد 

 وأيام السبت 02  و 09 أبريل
صباحا يوم األحد

االعترافات دائمة طيلة العرض

تواريخ العرض
يوم الجمعة  العظيمة 25 مارس 2016

افتتاح عرض ومكتب العاطفة الروحية يليه  محطات من الصليب )الثالثة زواال(، 
 ) 20:30 (

السبت 02 و 09 أبريل 2016
المقدس )الكاتدرائية تكون مفتوحة القربان  ليلة عبادة  بالمشاعل ،   موكب مسيرة 

الليل) طوال 

يوم03 أبريل 2016
 األحد يوم الرحمة

يوم االثنين 04أبريل، 2016
 عيد التبشير . قداس على الساعة 07 مساء ، تليها ليلة عبادة و الصالة على

العذراء. مريم 

المعلومات والتسجيل للمجموعات
+33 )0(1 39 61 25 70 - contact@saintetunique.com
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المواصالت
القطار ) الخيار المفضل) :

 خط 
 محطة سكة حديد  "أرجونتاي"
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السيارات و الحافالت :
: A15/A86

 الخروج » وسط أرجونتاي»

دقيقة من باريس سان الزار

 قـــم بتســجيل فوجــــك
 عن طـــريق االنترنت
ابـــتداء مـــن اآلن

07:00
 اإلثنين12:00

11:00

@SainteTunique
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