باسمه تعالی

«میثاق غدیر»
ِ
بستـهی برنامـهای پیشنهـادی
دهه ی امامت و والیت سال 0410
جهت اجرا در مساجد استان تهران
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عناوین روزهای دههی امامت و والیت سال ( 0410شعار  :لبّیک یا رسولاهلل)
روز

تاریخ

مناسبت

عنوان روز

یکشنبه

 91تیر

عید سعید قربان

توحید ،بندگی و اطاعت

دوشنبه

 02تیر

---------

والیت ،ضامن تحقّق گام دوّم انقالب

سهشنبه

 09تیر

---------

والیت ،عدالت و انتظار

چهارشنبه

 00تیر

--------

والیت و مردم ساالری دینی

پنجشنبه

 02تیر

--------

ایثار و دفاع از حریم والیت

جمعه

 02تیر

والدت امام هادی

شنبه

 02تیر

--------

والیت ،محور وحدت اسالمی

یکشنبه

 02تیر

--------

والیت ،بصیرت ،استکبارستیزی

دوشنبه

 02تیر

عید سعید غدیر

غدیر ،امامت و والیت

سهشنبه

 02تیر

--------

قرآن و عترت

(علیه السالم)
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والیت ،هدایت و عزتاسالمی

تمهیدات مقدّماتی

 اجرای پویش" محلّههای غدیری"آذین بندی مسجد و معابر پر تردّد محله ،کوچهها و مکانهای محوری همجوار
 تأمین پرچم غدیری از نهادهایی مانند شهرداری و توزیع بین منازل و کسبه جهت نصب در سردر منازل و مغازهها
 اجرای پویش "تحفهی عید" دعوت از خیّرین و مردم جهت مشارکت در تأمین هزینههای قربانی عید قربان
 اجرای پویش "به عشقِ موال" دعوت از کسبه محل جهت ارائهی تخفیف به مردم در طول دههی امامت و والیت
 اجرای پویش"سفره داران غدیر" جهت اطعام نیازمندان و دعوت از مردم برای مشارکت در پویش
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برنامه پیشنهادی جهت اجرا در مساجد استان تهران
روز

تاریخ

مناسبت

یکشنبه

 11تیر

عید سعید قربان

دوشنبه

 22تیر

___________

سهشنبه

 21تیر

___________

چهارشنبه

 22تیر

پنجشنبه

 23تیر

جمعه

 24تیر

برنامههای پیشنهادی

عنوان روز

 اجرای مراسم نورافشانی شب عید قربان

توحید ،بندگی

 اقامهی نماز عید سعید قربان

و اطاعت

 تهیه ،ذبح و توزیع گوشت قربانی میان نیازمندان محلّه
 برپایی ایستگاههای «ضیافتِ غدیر» و ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی

والیت ،ضامن تحقّق

به مردم محلّه در ایستگاه

گام دوّم انقالب

 ایراد سخنرانی با موضوع نقش والیت در تحقّق گام دوم
 برگزاری مراسم با شکوه قرائت دعای توسّل

والیت ،عدالت و انتظار

 ایرادسخنرانیباموضوعوالیتمداریدرعصرغیبت
 برپایی نشست پرسمانی با موضوع تبیین نقش مردم ساالری دینی در

والیت و مردم ساالری

اسالم

دینی

 برگزاری نشست تخصصی نخبگانی
 تشکیل حلقه های بصیرتی و معرفتی با موضوع ضرورت مجاهدت در

ایثار و دفاع از حریم

حفظ و گسترش حقیقت غدیر
 برگزاری کارگاه تخصصی با موضوع انتقال تجارب جهت استفاده از

والیت

ظرفیت فضای مجاری در ترویج فرهنگ غدیر

والدت امام هادی

والیت ،هدایت

 برگزاری مراسمجشن والدت امامهادی

علیه السالم

و عزتاسالمی

 ایراد سخنرانی با موضوع ترویج زیارت غدیریهی امام هادی
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(علیه السالم)
علیه السالم

 برگزاری نشست معرفتی با موضوع امیرالمؤمنین علیه السالممحور وحدت

شنبه

 25تیر

یکشنبه

 22تیر

دوشنبه

 22تیر

سهشنبه

 22تیر

والیت ،محور

امت اسالم
 تببین اهمیت و ضرورت وحدت ملّی

وحدت اسالمی

 برگزاری مراسم تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران اهل تسنن محله
 برگزاری نشست تخصّصی بصیرت سیاسی با موضوع استکبارستیزی

والیت ،بصیرت،

 برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با موضوع ضرورت مبارزه با استکبار

استکبارستیزی

 اجرای مراسم نورافشانی شب عید غدیر
 برگزاری مراسم باشکوه جشن شبِ عید غدیر

غدیر ،امامت و والیت

 برگزاری مراسم روایتگری غدیر
 تجلیل از سادات مسجد و محلّه
 برگزاری مراسم خطبه خوانی غدیر در مسجد

عید سعید غدیر

 اطعام مؤمنین و نیازمندان محلّه و منطقه

قرآن و عترت

 ترویج فرهنگ عقد اخوّت
 راه اندازی کاروان نشاط علوی در محله

معـاونت فرهنـگی اجتماعی
مرکز رسیدگیبهامور مساجد
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