


برنامه  روز  تاریخ هجری قمری  تاریخ هجری شمسی  تاریخ میالدی 

  1401دی  23 1444جمادی الثانی 20 جمعه سالم اهلل علیها حضرت فاطمهآلمانی والدت  مراسم

 1401دی  24 1444جمادی الثانی  21 شنبه اهلل علیها سالم زهراحضرت فاطمه  والدتمراسم 

علیه السالم مراسم میالد امام باقر  شنبه پنج 1444دی الثانی اجم 26 1401 دی 29

علیه السالممیالد امام باقر   آلمانی مراسم  جمعه 1444جمادی الثانی  27 1401 دی 30

علیه السالم هادیامام مراسم شهادت  پنج شنبه 1444رجب  4 1401 بهمن 6

علیه السالم  هادیامام  شهادت آلمانی مراسم  جمعه 1444رجب  5 1401بهمن  7    

علیه السالم  جواد  امام میالد مراسم  پنجشنبه  1444 رجب 11 1401بهمن  13

  جواد وامام میالد امام علی آلمانی مراسم

 علیهما السالم 
جمعه 1444 رجب 12 1401بهمن  14  

علیه السالم ویژه برنامه میالد امام علی  شنبه 1444رجب  13 1401بهمن  15

  1401بهمن  17-15 1444رجب  15-13 شنبه یکشنبه دوشنبه  اعتکافمراسم 

سالم اهلل علیها مراسم وفات حضرت زینب  یکشنبه  1444رجب  14 1401 بهمن 16

د وام داوژه مراسم وی  دوشنبه  1444رجب  15 1401 بهمن 17

   سالم اهلل علیهاوفات حضرت زینبآلمانی مراسم 

علیه السالم  و شهادت امام کاظم
جمعه 1444رجب  19 1401 بهمن 21

     1401بهمن  23 1444رجب  21 یکشنبه  مراسم سالگرد تاسیس مسجد

علیه السالممراسم شهادت امام کاظم  پنجشنبه  1444رجب  25 1401بهمن  27

علیه و آله و سلم صلی اهلل مبعث پیامبر   آلمانی مراسم  جمعه 1444رجب  26 1401بهمن  28

مبعث  ویژه برنامه   1444رجب  27 شنبه 1401بهمن  29

1444رجب  28 شنبه یک  تشرف یافتگان به اسالم مراسم ویژه برنامه  1401بهمن  30

   علیهما السالموامام سجاد مراسم میالد امام حسین 

العباس و حضرت ابوالفضل
پنج شنبه 1444شعبان  2 1401اسفند  4

امام   و نمیالد امام حسی  آلمانی مراسم 

العباس و حضرت ابوالفضل علیهما السالم سجاد 
جمعه 1444شعبان  3 1401اسفند  5

(اهلل تعالی فرجه  لعج )مراسم میالد امام زمانویژه برنامه   سه شنبه 1444شعبان  14     1401 اسفند 16

  1401 اسفند 19 1444شعبان  17 جمعه ( اهلل تعالی فرجه  ل )عج میالد امام زمان   آلمانی مراسم 

    1401اسفند  21-19 1444شعبان  19-17 یکشنبه -جمعه ایی قرآن کریمپدوره مسابقات ارو  نهمین

     1401اسفند  25 1444شعبان  23 پنج شنبه یادبود درگذشتگان سال 

هایو همایش تقویم مراسم  

 مرکز اسالمی هامبورگ

2023سال   



1444شعبان  27 دوشنبه مراسم عید نوروز و تحویل سال 1401اسفند  29

زمان تقریبی اوّل ماه رمضان  جمعه 1444رمضان  1 1402فروردین  4  

اهلل  مراسم بزرگداشت رحلت آیت

 رحمه اهلل علیه العظمی بروجردی 
 1402فروردین  10 1444رمضان  7 پنج شنبه

سالم اهلل علیها مراسم وفات حضرت خدیجه   شنبه 1444رمضان  9 1402 ردینفرو 12

علیه السالم مراسم میالد امام حسن مجتبی  پنج شنبه 1444رمضان  14 1402 فروردین 17

پنج شنبه شروع مراسم آلمانی ماه رمضان 1444رمضان  14 1402 فروردین 17

زمان تقریبی شب اول قدر دوشنبه  1444رمضان  18 1402 فروردین 21

تقریبی شب قدر دومزمان  چهارشنبه  1444رمضان  20 1402فروردین  23

زمان تقریبی شب سوم قدر  جمعه 1444رمضان  22 1402فروردین  25

زمان تقریبی عید سعید فطر یکشنبه  1444شوال  1 1402اردیبهشت  3

پنجشنبه  تقدیر از بچه های ماه رمضان 1444شوال  5 1402اردیبهشت  7

علیه السالم شهادت امام صادق مراسم  پنجشنبه  1444شوال  26 1402اردیبهشت  28

علیه السالم شهادت امام صادق مراسم آلمانی  جمعه 1444شوال  27 1402اردیبهشت  29

1444 ذی القعده 4 پنجشنبه  سالم اهلل علیها والدت حضرت معصومه مراسم  1402خرداد  4

سالم اهلل علیهامراسم آلمانی والدت حضرت معصومه جمعه 1444 ذی القعده 5 1402خرداد  5

علیه السالم امام رضا  میالد   ویژه برنامه پنج شنبه 1444 ذی القعده 11 1402خرداد  11

علیه السالم  مراسم آلمانی میالد امام رضا جمعه 1444 ذی القعده 12 1402خرداد  12  

رحمه اهلل علیهامام خمینیرحلت   بزرگداشتمراسم      1402خرداد  13 1444ذی القعده  13 شنبه  

علیهما السالم  جوادامام امام باقر و شهادت مراسم   پنجشنبه  1444 الحجهذی  2 1402تیر  1

امام  و امام باقرشهادت مراسم آلمانی 

علیهما السالم  جواد
جمعه 1444 الحجهذی  3 1402تیر  2  

روز عرفه مراسم  پنج شنبه 1444ذی الحجه  9 1402تیر  8   

ن عید سعید قربا جمعه 1444ذی الحجه  10 1402تیر  9  

علیه السالممیالد امام هادی مراسم  پنجشنبه  1444ذی الحجه  16 1402تیر  15

 میالد امام هادی، عید غدیرمراسم آلمانی 

علیه السالم 
جمعه 1444ذی الحجه  17 1402تیر  16

عید سعید غدیرمراسم  شنبه 1443ذی الحجه  18 1402 تیر 17

   1402تیر  25-22 1444ذی الحجه  19-23 پنجشنبه تا یکشنبه  اردوی جوانان به پاریس

1444ذی الحجه  23 پنجشنبه  علیه السالممراسم میالد امام کاظم   1402تیر  22

1444ذی الحجه  24 جمعه علیه السالممراسم آلمانی میالد امام کاظم  1402تیر  23

)شب اول(  محرم  مه هایآغاز برنا چهارشنبه  1444 ذی الحجه 29 1402تیر  28

محرم مه های آلمانیآغاز برنا چهارشنبه  1444 ذی الحجه 29 1402تیر  28

تاسوعامراسم شب   پنج شنبه 1445محرم  8 1402مرداد  5  



   1402مرداد  6 1445محرم  9 جمعه مراسم شب عاشورا 

و شام غریبان عاشورا مراسم روز شنبه 1445محرم  11 1402مرداد  7   

علیه السالمشهادت امام سجاد  یکشنبه  1445محرم  11 1402مرداد  8   

علیه السالم شهادت امام مجتبی مراسم  پنجشنبه  1445صفر  6 1402شهریور  2   

علیه السالم شهادت امام مجتبی مراسم آلمانی  جمعه 1445صفر 7 1402شهریور  3  

اربعین  امش پنج شنبه 1445صفر  20 1402شهریور  16    

اربعین مراسم آلمانی  پنج شنبه 1445صفر  20 1402شهریور  16   

 صلی اهلل علیه و آله و سلم  رحلت رسول اکرم مراسم 

 علیه السالم شهادت امام مجتبی  و
1445صفر  27 پنج شنبه 1402شهریور  25

صلی اهلل علیه و آله و سلم رحلت رسول اکرممراسم آلمانی 
 

علیه السالم شهادت امام مجتبی  و
جمعه  1445صفر  28 1402شهریور  26

علیه السالمشهادت امام رضا مراسم  شنبه 1445صفر  29 1402شهریور  25

علیه السالم رضاشهادت امام مراسم آلمانی  یکشنبه  1445صفر  30 1402شهریور  26

    1402شهریور  30 1445ربیع االول  4 پنجشنبه  علیه السالم مراسم شهادت امام عسکری 

    1402شهریور  31 1445ربیع االول 5 جمعه علیه السالم شهادت امام عسکری آلمانیمراسم 

باز مساجد درب های روز سه شنبه 1445ربیع االول  16 1402 مهر 11

 صلی اهلل علیه و آله و سلم   اکرم ر پیامب مراسم میالد 

 علیه السالم امام صادق  و
      1402مهر  13 1445ربیع االول  18 پنج شنبه

 صلی اهلل علیه و آله و سلم  اکرمر پیامب مراسم آلمانی میالد 

علیه السالم  امام صادق و
جمعه 1445ربیع االول  19 1402 مهر 14

علیه السالمامام عسکری  مراسم میالد  پنجشنبه  1445ربیع الثانی  3 1402مهر  27     

علیه السالمامام عسکری  مراسم آلمانی میالد  جمعه 1445ربیع الثانی  4 1402 مهر 28   

سالم اهلل علیها وفات حضرت معصومهمراسم  پنجشنبه  1445ربیع الثانی  10 1402آبان  4     

سالم اهلل علیها  وفات حضرت معصومه مراسم آلمانی  جمعه 1445ربیع الثانی  16 1402آبان  5     

سالم اهلل علیها حضرت زینب  میالد مراسم  پنجشنبه  1445جمادی االول  8 1402آذر  2   

سالم اهلل علیهاحضرت زینب  مراسم آلمانی میالد  جمعه 1445جمادی االول  9 1402آذر  3    

سالم اهلل علیها   هفاطممراسم شهادت حضرت  پنج شنبه 1445جمادی االول  15 1402آذر  9    

سالم اهلل علیها هفاطممراسم آلمانی شهادت حضرت  جمعه 1445جمادی االول  16 1402آذر  10    

   1402آذر  26-24 1445جمادی الثانی  3-1 جمعه شنبه یکشنبه  سالم اهلل علیها مراسم فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه

زهرا   هفاطممراسم آلمانی شهادت حضرت 
سالم اهلل علیها

جمعه 1445 جمادی الثانی 1 1402آذر 24    
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