
 

 

  

 

تقرٌر عن أهم أخبار 

الكنٌسة الكاثولٌكٌة فى 

مصر التى تم نشرها 

فى الصحؾ والمواقع 

 االلكترونٌة

 2018 -6-13االربعاء 

لوتابعت اخبار الننيست الناثىلينيت بوصر زوروا صفحتنا 

https://www.facebook.com/SpokesmanCCE 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 ٔ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 

 

 خباراألأهم 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

2018/ٌونٌو/13األربعاء  وكاله الشرق األوسط  .1  
بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌهنا الشعب المصري والربٌس 

 السٌسً بعٌد الفطر المبارك

 المصرى الٌوم  .2
 2018-06-11اإلثنٌن 

10:06  
ٌونٌو 21البابا فرانسٌس ٌزور جنٌف   

 ورالدست  .3
 2018/ٌونٌو/12الثالثاء 
ص 11:25 -  

 الكاثولٌكٌة تعقد الصالون الثقافً األول بالمنٌا

 الدستور  .4
 2018/ٌونٌو/13األربعاء 
ص 10:02 -  

 الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً كورٌا تصلً من أجل السالم

 الدستور  .5
 2018/ٌونٌو/13األربعاء 
ص 00:50 -  

وٌنمو فً وسط البابا فرنسٌس: الطفل ٌجب أن ٌلعب وٌدرس 
 هاديء

 الدستور  .6
 2018/ٌونٌو/13األربعاء 
ص 10:30 -  

 بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌهنا السٌسى بعٌد الفطرالمبارك

 بوابه فٌتو  .0
 2018/ٌونٌو/13األربعاء 
ص 12:48 -  

كاهنا بمٌالنو 20طرٌرك الكاثولٌك ٌشارك فً رسامة ب  

 بوابه فٌتو  .8
 2018/ٌونٌو/13األربعاء 
ص 11:02 -  

 البابا فرنسٌس: من حق الطفل التعلم واللعب فً وسط هادئ

 بوابه فٌتو  .0
 2018/ٌونٌو/13األربعاء 
م  12:24 -  

الكاثولٌكٌة تصلً من أجل السالم تزامًنا مع مٌثاق كورٌا 
وأمرٌكا الشمالٌة  

 البوابه نٌوز  .10
 2018/ٌونٌو/12 الثالثاء
م 12:02 -  

الكاثولٌك لألقباط جدٌد كاهن رسامة  

 البوابه نٌوز  .11
 2018/ٌونٌو/12الثالثاء 
م 10:01 -  

كاهنا بمٌالنو 20بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌشارك فً رسامة   

 البوابه نٌوز  .12
 2018/ٌونٌو/13األربعاء 
ص 10:02 -  

ثولٌكٌة فً كورٌا تصلً من أجل السالمالكنٌسة الكا  

 البوابه نٌوز  .13
 2018/ٌونٌو/13األربعاء 
ص 10:30 -  

البابا فرنسٌس: الطفل ٌجب أن ٌلعب وٌدرس وٌنمو فً وسط 
 هادئ

 البوابه نٌوز  .14
 2018/ٌونٌو/13األربعاء 
ص 10:18 -  

 بطرٌرك الكاثولٌك باإلسكندرٌة ٌهنا السٌسً بعٌد الفطر

2018/ٌونٌو/13 األربعاء مصرس  .15 كاهنا بمٌالنو 20بطرٌرك الكاثولٌك ٌشارك فً رسامة    

2018/ٌونٌو/13األربعاء  مصرس  .16 ٌّة   بعد سٌامته.. مطران الجٌزة للكاثولٌك ٌلتقً كهنة اإلٌبارش



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 ٕ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

2018/ٌونٌو/13األربعاء  العرب الٌوم  .10 كاهنا بمٌالنو 20بطرٌرك الكاثولٌك ٌشارك فً رسامة    

2018/ٌونٌو/13ربعاء األ العرب الٌوم  .18  الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً كورٌا تصلً من أجل السالم 

2018/ٌونٌو/13األربعاء  العرب الٌوم  .10  البابا فرنسٌس: من حق الطفل التعلم واللعب فً وسط هادئ 

2018/ٌونٌو/12الثالثاء  العرب الٌوم  .20  الكاثولٌكٌة تعقد الصالون الثقافً األول بالمنٌا 

2018/ٌونٌو/13األربعاء  العرب الٌوم  .21 ٌّة   بعد سٌامته.. مطران الجٌزة للكاثولٌك ٌلتقً كهنة اإلٌبارش

2018/ٌونٌو/12الثالثاء  األقباط المتحدون  .22  مدارس الكاثولٌك بقنا تعلم األطفال العطاء بحملة جدٌدة 

2018/ٌونٌو/12الثالثاء  األقباط المتحدون  .23 لٌك تعقد صالون ثقافًمطرانٌة األقباط المنٌا لألقباط الكاثو   

 بوابه اخبار الٌوم  .24
ٌونٌو  13األربعاء، 

ص 00:41 - 2018  
« تهنًء الربٌس والشعب المصري بعٌد « الكنٌسة الكاثولٌكٌة

 الفطر المبارك

2018ٌونٌو  13األربعاء  مصراوي  .25  
بطرٌرك الكاثولٌك ٌهنًء السٌسً والشعب المصري بعٌد الفطر 

 المبارك

2018ٌونٌو  13ربعاء األ بوابه االهرام  .26  
بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌهنا الربٌس السٌسى بعٌد 

 الفطرالمبارك

2018ٌونٌو  13األربعاء  وطنً  .20  
البابا فرنسٌس: الطفل ٌجب أن ٌلعب وٌدرس وٌنمو فً وسط 

 هادىء

2018ٌونٌو  13األربعاء  وطنً  .28 ركبعٌد الفطر المبا” السٌسً“بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌهنا    

2018/ٌونٌو/12الثالثاء  مبتدا  .20  
رسالة موجعة من األنبا غرٌغورٌوس إلى البطرٌرك الجدٌد للروم 

 الكاثولٌك

2018ٌونٌو  13األربعاء  مبتدا  .30  األنبا توماس ٌضع خطة للعمل اإلٌبارشى لمدة ثالث سنوات 

2018ٌونٌو  13األربعاء  مبتدا  .31 لعٌدبطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌهنا الربٌس با   

2018/ٌونٌو/12الثالثاء  الوطن  .32  مطران الكاثولٌك ٌفتتح الصالون الثقافً األول بإٌبارشٌة المنٌا 

2018ٌونٌو  13األربعاء  الوطن  .33 ٌّة   بعد سٌامته.. مطران الجٌزة للكاثولٌك ٌلتقً كهنة اإلٌبارش

2018ٌونٌو  13األربعاء  الوطن  .34  
بطرٌرك الكاثولٌك ٌهنا السٌسً بعٌد الفطر: ندعو أن تكون 

 مناسبة سالم

 الجورنال  .35
 2018ٌونٌو  13االربعاء

ص 11:18  
ةبعد سٌامته.. مطران الجٌ ٌّ زة للكاثولٌك ٌلتقً كهنة اإلٌبارش  

 العرب نٌوز  .36
2018ٌونٌو  13األربعاء   

مساًء" ٓٓ:ٔٓ  
بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌهنا الربٌس عبد الفتـاح السٌسً بعٌد 

 الفطر المبارك



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 ٖ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 وكاله الشرق األوسط 1
األربعاء 

2018/ٌونٌو/13  
 بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌهنا الشعب

 المصري والربٌس السٌسً بعٌد الفطر المبارك

  :المحتوي

قدم بطرٌرك اإلسكندرٌة لألقباط الكاثولٌك، وربٌس مجلس البطاركة واالساقفة الكاثولٌك بمصر ؼبطة البطرٌرك إبراهٌم اسحق 

  .التهنبة للشعب المصري والربٌس عبدالفتاح السٌسً بمناسبة عٌد الفطر المبارك

راهٌم إسحق فً برقٌة التهنبة، باسم مجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك بمصر، وكل المؤسسات والهٌبات وقال البطرٌرك إب

الكنسٌة، وباألصالة عن نفسً، نهنا  فخامة الربٌس عبد الفتاح السٌسً والشعب المصري بمناسبة عٌد الفطر، وندعو الرب أن 

الحبٌب، حفظ هللا مصر وشعبها تكون هذه المناسبة ملبها السالم والرخاء لكل شعبنا  

  ا ش ا



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 ٗ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 المصرى الٌوم 2
 2018-06-11اإلثنٌن 

10:06  
ٌونٌو 21البابا فرانسٌس ٌزور جنٌف   

  :المحتوي

 عماد خلٌل

ًّ بالفاتٌكان عن زٌارة قداسة البابا فرنسٌس إلى جنٌؾ  ًّ الّرسول ٌونٌو الحالً، وتستمّر  ٕٔأعلنت دار الّصحافة الّتابعة للكرس

 .الّزٌارة ٌوًما واحًدا

ا  ًّ سٌعقد فً مطار جنٌؾ لقاء خاًصّ حٌث سٌؽادر البابا مطار روما عند الّثامنة والّنصؾ صباًحا، وعقب مراسم االستقبال الّرسم

ًّ لمجلس الك ٌّة أالن بٌرسً، ثّم المشاركة فً صالة بالمركز المسكون ٌّة الّسوٌسر ، هذا وٌترأّس مع ربٌس الفٌدرال ًّ نابس العالم

ٌّة عند الّثامنة مساء ا فً بالٌكسبو، خاتًما زٌارته الّرسول ًٌّ  .األب األقدس قّداًسا إله

 الصور:

 

 اللٌنك:

http://d1y99r0ynoudrd.cloudfront.net/news/details/1299395 

  

http://d1y99r0ynoudrd.cloudfront.net/news/details/1299395


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 ٘  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الدستور 3

الثالثاء 
 - 2018/ٌونٌو/12

ص 11:25  
 الكاثولٌكٌة تعقد الصالون الثقافً األول بالمنٌا

  :المحتوي

 ترٌزة شنودة -مونٌكا جرجس

د دعا إلٌه نخبة من مثقفً عقد األنبا بطرس فهٌم، مطران المنٌا لألقباط الكاثولٌك، الصالون الثقافً األول باٌبارشٌة المنٌا، وق

المنٌا على مختلؾ انتماءاتهم، ودار الحوار حول موضوع "اإلنسان بٌن الثقافة واألخالق"، وٌدور الحوار حول ثالث محاور 

أساسٌة وهً: التنظٌر الفكري للموضوع، تقوٌم الواقع على ضوء ما نعٌشه فعال، وماذا بعد أي ما هو الدور والرسالة التً على 

 .حد من رواد الصالون أن ٌحملها إلى دابرة حٌاته وعالقاتهكل وا

وشارك فً الصالون نخبة متمٌزة من أساتذة الجامعة واإلعالمٌٌن ورجال الفكر والثقافة بالمحافظة، وتخلل الصالون وقت 

المنٌاوي من الناحٌة  للتعارؾ وفقرة شعرٌة وقد عبر المشاركون عن فرحتهم بهذه المبادرة التً تهدؾ إلى االرتقاء بالواقع

 .االجتماعٌة والثقافٌة والتً تؤكد دور الكنٌسة الكاثولٌكٌة الرٌادي فً التثقٌؾ والتنوٌر

  .من الكوادر الثقافٌة بالمجتمع ٓٗوٌذكر أن الصالون استمر من الثامنة مساء إلى العاشرة والنصؾ، وشارك فٌه ما ٌزٌد عن 

 الصور:

 

  :اللٌنك

https://www.dostor.org/2207518 

  

https://www.dostor.org/2207518


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 ٙ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الدستور 4

األربعاء 
 - 2018/ٌونٌو/13

ص 10:02  

الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً كورٌا تصلً من أجل 
 السالم

  :المحتوي

 ارٌان رسمى_مونٌكا جرجس 

ٌونٌو الجاري من أجل  ٕ٘إلى  ٙٔصالة تسعاوٌة، أي تسعة أٌام صالة، من  أطلقت الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً كورٌا مبادرة

المصالحة والسالم بٌن كورٌا الشمالٌة والجنوبٌة، ومن أجل أٌضا نجاح مٌثاق التفاهم بٌن كورٌا الشمالٌة والوالٌات المتحدة 

  .األمرٌكٌة الذي تم التوقٌع علٌه الٌوم

ت المتضررة من الحرب بٌن كورٌا الشمالٌة والجنوبٌة والمصالحة الحقٌقٌة، ومن أجل وتقوم الصالة من أجل السالم والعابال

  .األشخاص المهجرٌن بٌن الدولتٌن والشفاء الحقٌقً من أثر االنقسام

 

 الصور:

 

 اللٌنك: 

https://www.dostor.org/2208685 

  

https://www.dostor.org/2208685


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 7  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان ٌخالتار الجرٌدة م

 الدستور 5

األربعاء 
 - 2018/ٌونٌو/13

ص 00:50  

البابا فرنسٌس: الطفل ٌجب أن ٌلعب وٌدرس 
 وٌنمو فً وسط هاديء

  :المحتوي

 مارٌان رسمى_مونٌكا جرجس 

البابا، فى قال البابا فرنسٌس، بابا الفاتٌكان لألقباط الكاثولٌك، إن الطفل ٌجب أن ٌلعب وٌدرس وٌنمو فً وسط هادىء.. وأضاؾ 

 ."الوٌل لمن ٌخنق فٌه انطالقة فرح الرجاء" :تصرٌحات له الٌوم

 الصور:

 

 اللٌنك: 

https://www.dostor.org/2208682 

  

https://www.dostor.org/2208682


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 8  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان ٌخالتار الجرٌدة م

 الدستور 5

األربعاء 
 - 2018/ٌونٌو/13

ص 10:30  

بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌهنا السٌسى بعٌد 
 الفطرالمبارك

  :المحتوي

البطاركة واألساقفة الكاثولٌك بمصر، الربٌس عبد الفتاح  هنأ األنبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك اإلسكندرٌة لألقباط الكاثولٌك، وربٌس مجلس

 .المصرى بمناسبة عٌد الفطرالمبارك السٌسى والشعب

 

والهٌبات الكنسٌة، وباألصالة عن  تهنبته "باسم مجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك بمصر، وكل المؤسسات وقال األنبا إبراهٌم إسحق فً

 ."والشعب المصري بمناسبة عٌد الفطر فتاح السٌسىنفسً، نهنا فخامة الربٌس عبد ال

 

 .ودعا بطرٌرك األقباط الكاثولٌك هللا أن تكون هذه المناسبة مملوءة بالسالم والرخاء لكل المصرٌٌن وأن ٌحفظ هللا مصر وشعبها

 اللٌنك:

https://www.dostor.org/2208740 

 

 

  

https://www.dostor.org/2208740
https://www.dostor.org/2208740


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 ٓٔ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 بوابه فٌتو 8

األربعاء 
 - 2018/ٌونٌو/13

ص 12:48  

كاهنا  20رسامة بطرٌرك الكاثولٌك ٌشارك فً 
 بمٌالنو

  :المحتوي

 عماد ماهر

كاهنا، فً كاتدرابٌة مٌالنو اإلٌطالٌة، بوضع ٌد ربٌس  9ٕشارك األنبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك فً رسامة 

  .األساقفة مونسنٌور مارٌو دٌبلٌنً

 .ابٌة ولفٌؾ من الكهنة والرهبانوحضر الرسامة أهالً الكهنة الجدد واألصدقاء والعدٌد من شعب الكاتدر

 .ٌونٌو الحالً ٗٔوٌذكر أن البطرٌرك سافر إلى مٌالنو للمشاركة فً هذه السٌامة المقدسة، ومن المقرر عودته ٌوم الخمٌس 

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.vetogate.com/3210291 

 

  

http://www.vetogate.com/3210291


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 ٔٔ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان تارٌخال الجرٌدة م

 بوابه فٌتو 0

األربعاء 
 - 2018/ٌونٌو/13

ص 11:02  

البابا فرنسٌس: من حق الطفل التعلم واللعب 
 فً وسط هادئ

  :المحتوي

 عماد ماهر 

قال البابا فرنسٌس، بابا الفاتٌكان، فً تؽرٌدة على موقع توٌتر: "الطفل ٌجب أن ٌلعب وٌدرس وٌنمو فً وسط هادئ.. الوٌل لمن  

  ."ق فٌه انطالقة وفرحة األطفالٌخن

  .وتأتً هذه التؽرٌدة بمناسبة الٌوم العالمً لمكافحة عمل األطفال

وعبر البابا فرنسٌس فً أكثر من مناسبة عن رفض الكنٌسة التام الستؽالل األطفال فً العمل، مؤكدا أن األطفال ٌجب أن ٌكبروا 

 .فً وسط هادئ

منظمة العمل الدولٌة الٌوم العالمً لمكافحة عمل األطفال، وتهدؾ للقضاء على هذه  دشنت ٕٕٓٓجدٌر بالذكر أنه منذ عام 

 .ٕٕ٘ٓالظاهرة بحلول عام 

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.vetogate.com/3210497 

  

http://www.vetogate.com/3210497


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 ٕٔ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 بوابه فٌتو 10

األربعاء 
 - 2018نٌو//ٌو13

م  12:24  

الكاثولٌكٌة تصلً من أجل السالم تزامًنا مع 
 مٌثاق كورٌا الشمالٌة وأمرٌكا

  :المحتوي

 عماد ماهر 

ٌونٌو الجاري من أجل  ٕ٘إلى  ٙٔبحسب الكنٌسة الكاثولٌكٌة بكورٌا أطلقت مبادرة صالة تسعاوٌة أي تسعة أٌام صالة، من  

لٌة والجنوبٌة ومن أجل أًٌضا نجاح مٌثاق التفاهم بٌن كورٌا الشمالٌة والوالٌات المتحدة المصالحة والسالم بٌن كورٌا الشما

  .األمرٌكٌة الذي تم التوقٌع علٌه الٌوم

تقوم الصالة من أجل السالم والعابالت المتضررة من الحرب بٌن كورٌا الشمالٌة والجنوبٌة والمصالحة الحقٌقٌة ومن أجل 

 دولتٌن والشفاء الحقٌقً إثر االنقساماألشخاص المهجرٌن بٌن ال

 الصور: 

 

 اللٌنك:

 http://www.vetogate.com/3210513 

 

  

http://www.vetogate.com/3210513
http://www.vetogate.com/3210513


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 ٖٔ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 10
 - 2018/ٌونٌو/12 الثالثاء

م 12:02  
الكاثولٌك لألقباط جدٌد كاهن رسامة  

  :المحتوي

الحالي، برساهت اإلمليريني جىرج  يىنيى 62األنبا إبراهين إسحق بطريرك األقباط الناثىليل، يىم الثالثاء،  يقىم

 .النبير بالفجالت ساهي ماهنا بناتدرائيت القديس أنطىنيىس

وتقام صلىاث الرساهت النهنىتيت في الساعت العاشرة صباحا، بحضىر عدد هن رجاه اإلمليروس، وشعب 

 .واهستالننيست والش

 

 اللٌنك:

 
http://www.albawabhnews.com/3144204 

 
 

  

http://www.albawabhnews.com/3144204
http://www.albawabhnews.com/3144204


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 ٗٔ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 11

الثالثاء 
 - 2018/ٌونٌو/12

م 10:01  

بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌشارك فً رسامة 
كاهنا بمٌالنو 20  

  :المحتوي

 هناء بدٌع

كاهنا بكاتدرابٌة مٌالنو بوضع ٌد ربٌس األساقفة مونسنٌور  9ٕشارك األنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك األقباط الكاثولٌك فً رسامة 

  .مارٌو دٌبلٌنً

 .والرهبان شارك فً الرسامة أهالى الكهنة الجدد واألصدقاء والعدٌد من شعب الكاتدرابٌة ولفٌؾ من الكهنة

 .ٌونٌو الحالً ٌٗٔذكر أن البطرٌرك قد سافر إلى مٌالنو للمشاركة فً هذه الرسامة المقدسة ومن المقرر عودته ٌوم الخمٌس 

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.albawabhnews.com/3145184 

  

http://www.albawabhnews.com/3145184


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 ٘ٔ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 نالعنوا التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 12

األربعاء 
 - 2018/ٌونٌو/13

ص 10:02  

الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً كورٌا تصلً من أجل 
 السالم

  :المحتوي

 مارٌان رسمى_مونٌكا جرجس 

ٌونٌو الجاري من أجل  ٕ٘إلى  ٙٔأطلقت الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً كورٌا مبادرة صالة تسعاوٌة، أي تسعة أٌام صالة، من 

سالم بٌن كورٌا الشمالٌة والجنوبٌة، ومن أجل أٌضا نجاح مٌثاق التفاهم بٌن كورٌا الشمالٌة والوالٌات المتحدة المصالحة وال

  .األمرٌكٌة الذي تم التوقٌع علٌه الٌوم

وتقوم الصالة من أجل السالم والعابالت المتضررة من الحرب بٌن كورٌا الشمالٌة والجنوبٌة والمصالحة الحقٌقٌة، ومن أجل 

  .ألشخاص المهجرٌن بٌن الدولتٌن والشفاء الحقٌقً من أثر االنقساما

 الصور:

 

 اللٌنك:

http://www.albawabhnews.com/3145486 

  

  

http://www.albawabhnews.com/3145486


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 ٙٔ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 13

األربعاء 
 - 2018/ٌونٌو/13

ص 10:30  

ٌجب أن ٌلعب وٌدرس  البابا فرنسٌس: الطفل
 وٌنمو فً وسط هادئ

  :المحتوي

 هناء بدٌع 

ؼرد البابا فرنسٌس على وسٌلة التواصل االجتماعً توٌتر باألمس قابال: "الطفل ٌجب أن ٌلعب وٌدرس وٌنمو فً وسط هادئ.. 

  ."الوٌل لمن ٌخنق فٌه انطالقة فرح الرجاء

حة عمل األطفال وعبر البابا فرنسٌس فى اكثر من مناسبة عن رفض الكنٌسة التام تأتً هذه التؽرٌدة بمناسبة الٌوم العالمً لمكاف

 .الستؽالل االطفال فً العمل موكدا ان االطفال ٌجب ان ٌكبروا فً وسط هادىء هذا حق لهم وواجب علٌنا

اهدافها هو القضاء على هذه دشنت منظمة العمل الدولٌة الٌوم العالمً لمكافحة عمل األطفال وهدؾ من  ٌٕٕٓٓذكر انه منذ عام 

 .ٕٕ٘ٓ الظاهرة بحلول عام

 الصور:

 

 اللٌنك: 

https://www.albawabhnews.com/3145484  

https://www.albawabhnews.com/3145484


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 7ٔ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة 

 البوابه نٌوز 14

األربعاء 
 - 2018/ٌونٌو/13

ص 10:18  

سكندرٌة ٌهنا السٌسً بطرٌرك الكاثولٌك باإل
 بعٌد الفطر

  :المحتوي

 هناء بدٌع 

أرسل البطرٌرك األنبا إبراهٌم اسحق، بطرٌرك اإلسكندرٌة لألقباط الكاثولٌك، وربٌس مجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك 

  :ابمصر، برقٌة تهنبة للربٌس عبدالفتاح السٌسً والشعب المصري بمناسبة عٌد الفطر المبارك، جاء فٌه

باسم مجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك بمصر، وكل المؤسسات والهٌبات الكنسٌة، وباألصالة عن نفسً، نهنا فخامة الربٌس 

 .عبدالفتاح السٌسً والشعب المصري بمناسبة عٌد الفطر

 .وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السالم والرخاء لكل شعبنا الحبٌب

  .احفظ هللا مصر وشعبه

 األنبا إبراهٌم إسحق

 .بطرٌرك اإلسكندرٌة لألقباط الكاثولٌك

 وربٌس مجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك بمصر

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.albawabhnews.com/3145504 

  

http://www.albawabhnews.com/3145504


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 8ٔ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 مصرس 15
اء األربع

2018/ٌونٌو/13  
كاهنا  20بطرٌرك الكاثولٌك ٌشارك فً رسامة 

 بمٌالنو

  :المحتوي

  عماد ماهر

 
 لعزاء أهالً الكهنة المتوفٌن  سوهاجبطرٌرك الكاثولٌك ٌزور 

ٌس اإلٌطالٌة، بوضع ٌد رب مٌالنوكاهنا، فً كاتدرابٌة  9ٕشارك األنبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك فً رسامة 

 .األساقفة مونسنٌور مارٌو دٌبلٌنً

 .وحضر الرسامة أهالً الكهنة الجدد واألصدقاء والعدٌد من شعب الكاتدرابٌة ولفٌؾ من الكهنة والرهبان

 .ٌونٌو الحالً ٗٔفً هذه السٌامة المقدسة، ومن المقرر عودته ٌوم الخمٌس للمشاركة  مٌالنووٌذكر أن البطرٌرك سافر إلى 

 فٌتونشر فً 

 اللٌنك: 

https://www.masress.com/veto/3210291 

  

https://www.masress.com/author/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://www.masress.com/author/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://www.masress.com/city/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://www.masress.com/city/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88
https://www.masress.com/city/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88
https://www.masress.com/veto
https://www.masress.com/veto/3210291


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9ٔ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 مصرس 16
األربعاء 

2018/ٌونٌو/13  
بعد سٌامته.. مطران الجٌزة للكاثولٌك ٌلتقً 

ٌّة  كهنة اإلٌبارش

 المحتوي :

 مصطفى رحومه

قال األب هانً باخوم، المتحدث الرسمً باسم الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً مصر، إن األنبا توماس عدلً المدبر الرسولً الجدٌد 

  .والفٌوم وبنً سوٌؾ، عقد أول لقاء له مع، كهنة المطرانٌة، بعد سٌامته األسقفٌة إلٌبارشٌة الجٌزة

، بعدها ناقش  ًّ ٌّة الكاهن اإلٌبارش ًّ عن روحان ، تاله لقاء روح ًّ المطران مع وأضاؾ باخوم، فً بٌان، أن اللقاء بدأ بالقُّداس اإلله

ًّ لُمّدة ثالث سنوات ٌّة على أساسها تّم وْضع ُخّطة للعمل اإلٌبارش ٌّة واإلدار  الكهنة بعض األمور الّراعو

 .المصدر الوطن

 اللٌنك:

https://www.masress.com/elwatan/3441952 

  

https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://www.masress.com/elwatan/3441952
https://www.masress.com/elwatan/3441952


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 ٕٓ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 وانالعن التارٌخ الجرٌدة م

 العرب الٌوم 10
األربعاء 

2018/ٌونٌو/13  
كاهنا  20بطرٌرك الكاثولٌك ٌشارك فً رسامة 

 بمٌالنو

  :المحتوي

كاهنا، فً كاتدرابٌة مٌالنو اإلٌطالٌة، بوضع ٌد ربٌس  9ٕشارك األنبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك فً رسامة 

 .األساقفة مونسنٌور مارٌو دٌبلٌنً

 .لرسامة أهالً الكهنة الجدد واألصدقاء والعدٌد من شعب الكاتدرابٌة ولفٌؾ من الكهنة والرهبانوحضر ا

 .ٌونٌو الحالً ٗٔوٌذكر أن البطرٌرك سافر إلى مٌالنو للمشاركة فً هذه السٌامة المقدسة، ومن المقرر عودته ٌوم الخمٌس 

 المصدر : بوابة فٌتو

 الصور:

 

 اللٌنك: 

https://www.arabyoum.com/egypt/5584660/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-

%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-29-

%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88 

  

https://www.arabyoum.com/egypt/5584660/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-29-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88
https://www.arabyoum.com/egypt/5584660/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-29-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88
https://www.arabyoum.com/egypt/5584660/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-29-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88
https://www.arabyoum.com/egypt/5584660/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-29-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 ٕٔ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 العرب الٌوم 18
األربعاء 

2018/ٌونٌو/13  
الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً كورٌا تصلً من أجل 

 السالم

  :المحتوي

ٌونٌو الجاري من أجل  ٕ٘إلى  ٙٔ أطلقت الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً كورٌا مبادرة صالة تسعاوٌة، أي تسعة أٌام صالة، من

المصالحة والسالم بٌن كورٌا الشمالٌة والجنوبٌة، ومن أجل أٌضا نجاح مٌثاق التفاهم بٌن كورٌا الشمالٌة والوالٌات المتحدة 

 .األمرٌكٌة الذي تم التوقٌع علٌه الٌوم

ٌة والجنوبٌة والمصالحة الحقٌقٌة، ومن أجل وتقوم الصالة من أجل السالم والعابالت المتضررة من الحرب بٌن كورٌا الشمال

 .األشخاص المهجرٌن بٌن الدولتٌن والشفاء الحقٌقً من أثر االنقسام

 المصدر الدستور

 الصور:

 

 اللٌنك: 

https://www.arabyoum.com/breaking_news/5590125/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B

3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%84%D9%8A-

%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 

  

https://www.arabyoum.com/breaking_news/5590125/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.arabyoum.com/breaking_news/5590125/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.arabyoum.com/breaking_news/5590125/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.arabyoum.com/breaking_news/5590125/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.arabyoum.com/breaking_news/5590125/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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األربعاء 

2018/ٌونٌو/13  
البابا فرنسٌس: من حق الطفل التعلم واللعب 

 فً وسط هادئ

  :المحتوي

قال البابا فرنسٌس، بابا الفاتٌكان، فً تؽرٌدة على موقع توٌتر: "الطفل ٌجب أن ٌلعب وٌدرس وٌنمو فً وسط هادئ.. الوٌل لمن 

 ."طالقة وفرحة األطفالٌخنق فٌه ان

 .وتأتً هذه التؽرٌدة بمناسبة الٌوم العالمً لمكافحة عمل األطفال

وعبر البابا فرنسٌس فً أكثر من مناسبة عن رفض الكنٌسة التام الستؽالل األطفال فً العمل، مؤكدا أن األطفال ٌجب أن ٌكبروا 

 .فً وسط هادئ

مل الدولٌة الٌوم العالمً لمكافحة عمل األطفال، وتهدؾ للقضاء على هذه دشنت منظمة الع ٕٕٓٓجدٌر بالذكر أنه منذ عام 

 .ٕٕ٘ٓالظاهرة بحلول عام 

 المصدر بوابه فٌتو

 الصور:

 

 اللٌنك: 

https://www.arabyoum.com/egypt/5590393/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-

%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-

%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6 

  

https://www.arabyoum.com/egypt/5590393/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
https://www.arabyoum.com/egypt/5590393/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
https://www.arabyoum.com/egypt/5590393/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
https://www.arabyoum.com/egypt/5590393/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
https://www.arabyoum.com/egypt/5590393/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
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الثالثاء 

2018/ٌونٌو/12  
 الكاثولٌكٌة تعقد الصالون الثقافً األول بالمنٌا

  :المحتوي

عقد األنبا بطرس فهٌم، مطران المنٌا لألقباط الكاثولٌك، الصالون الثقافً األول بإٌبارشٌة المنٌا، بحضور نخبة من مثقفً المنٌا 

 ."تماءاتهم، ودار الحوار حول موضوع "اإلنسان بٌن الثقافة واألخالقعلى مختلؾ ان

 :وتناول الصالون ثالثة محاور أساسٌة وهً

 .التنظٌر الفكري للموضوع .1

 .تقوٌم الواقع على ضوء ما نعٌشه فعال .2

 .رة حٌاته وعالقاتهوماذا بعد أي ما هو الدور والرسالة التً على كل واحد من رواد الصالون أن ٌحملها إلى داب .3

وشارك فً الصالون نخبة من أساتذة الجامعة واإلعالمٌٌن ورجال الفكر والثقافة بالمحافظة، وتخلل الصالون وقت للتعارؾ وفقرة 

شعرٌة، وعبر المشاركون عن فرحتهم بهذه المبادرة التً تهدؾ إلى االرتقاء بالواقع المنٌاوي من الناحٌة االجتماعٌة والثقافٌة، 

 .لتً تؤكد دور الكنٌسة الكاثولٌكٌة الرٌادي فً التثقٌؾ والتنوٌروا

من الكوادر الثقافٌة  ٓٗجدٌر بالذكر أن الصالون استمر من الساعة الثامنة مساء إلى العاشرة والنصؾ، وشارك فٌه ما ٌزٌد علً 

 .بالمجتمع

 المصدر بوابه فٌتو

 الصور:

 

 اللٌنك

https://www.arabyoum.com/egypt/5570699/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84- 

https://www.arabyoum.com/egypt/5570699/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-
https://www.arabyoum.com/egypt/5570699/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-
https://www.arabyoum.com/egypt/5570699/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-
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2018/ٌونٌو/13  
بعد سٌامته.. مطران الجٌزة للكاثولٌك ٌلتقً 

ٌّة  كهنة اإلٌبارش

 المحتوي :

قال األب هانً باخوم، المتحدث الرسمً باسم الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً مصر، إن األنبا توماس عدلً المدبر الرسولً الجدٌد 

الجٌزة والفٌوم وبنً سوٌؾ، عقد أول لقاء له مع، كهنة المطرانٌة، بعد سٌامته األسقفٌة إلٌبارشٌة  

. ، بعدها ناقش المطران مع ا  ًّ ٌّة الكاهن اإلٌبارش ًّ عن روحان ، تاله لقاء روح ًّ لكهنة وأضاؾ باخوم، فً بٌان، أن اللقاء بدأ بالقُّداس اإلله

ٌّة على أسا ٌّة واإلدار ًّ لُمّدة ثالث سنواتبعض األمور الّراعو سها تّم وْضع ُخّطة للعمل اإلٌبارش . 

 المصدر : الوطن

 الصور:

 

 اللٌنك:

  https://www.arabyoum.com/egypt/5590606/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87-

%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-

%D9%83%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%91%D8%A9 

 

  

https://www.arabyoum.com/egypt/5590606/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%83%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%91%D8%A9
https://www.arabyoum.com/egypt/5590606/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%83%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%91%D8%A9
https://www.arabyoum.com/egypt/5590606/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%83%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%91%D8%A9
https://www.arabyoum.com/egypt/5590606/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%83%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%91%D8%A9
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2018/ٌونٌو/12  
مدارس الكاثولٌك بقنا تعلم األطفال العطاء 

 بحملة جدٌدة

  :المحتوي

منه تعلٌم األطفال أطلقت مدارس األقباط الكاثولٌك،فً قرٌة جراجوس التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، مشروًعا جدًٌدا الهدؾ 

وحسب صحٌفة "فٌتو"، فقد جاء المشروع تحت عنوان "العطاء "وحملة جمع  .العطاء وتحوٌل هذا المصطلح من كالم إلى أفعال

المال لمساعدة األسر األكثر احتٌاًجا، لٌشعر الطفل بمعناها، وأن ٌكون العطاء جزءا من نظام حٌاته؛ ٌمارسه بتلقابٌة وسعادة دون 

 .أي قٌود

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.copts-united.com/Article.php?I=3390&A=385034 

 

  

http://www.copts-united.com/Article.php?I=3390&A=385034
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اثولٌك تعقد مطرانٌة األقباط المنٌا لألقباط الك

 صالون ثقافً

  :المحتوي

عقدت مطرانٌة األقباط المنٌا لألقباط الكاثولٌك، صالونا ثقافٌا برعاٌة األنبا بطرس فهٌم، حول موضوع "اإلنسان بٌن الثقافة 

عال، التنظٌر الفكري للموضوع، وتقوٌم الواقع على ضوء ما نعٌشه ف :ودار الصالون حول ثالثة موضوعات، وهً ."واألخالق

شارك فً  .ووماذا بعد أي ما هو الدور والرسالة التً على كل واحد من رواد الصالون أن ٌحملها إلى دابرة حٌاته وعالقاته

الصالون نخبة متمٌزة من اساتذه الجامعة واإلعالمٌٌن ورجال الفكر والثقافة بالمحافظة، وقد تخلل الصالون وقت للتعارؾ وفقرة 

ن عن فرحتهم بهذه المبادرة التً تهدؾ إلى االرتقاء بالواقع المنٌاوي من الناحٌة االجتماعٌة والثقافٌة شعرٌة وقد عبر المشاركو

 .والتً تؤكد دور الكنٌسة الكاثولٌكٌة الرٌادي فً التثقٌؾ والتنوٌر

 لصور:ا

 

 اللٌنك: 

http://www.copts-united.com/Article.php?I=3390&A=385040 

  

http://www.copts-united.com/Article.php?I=3390&A=385040
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ٌونٌو  13األربعاء، 

ص 00:41 - 2018  
« تهنًء الربٌس والشعب « الكنٌسة الكاثولٌكٌة

 المصري بعٌد الفطر المبارك

  :المحتوي

 نارٌمان فوزي–ماٌكل نبٌل 

نبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك اإلسكندرٌة لألقباط الكاثولٌك، وربٌس مجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك بمصر، هنأ البطرٌرك األ

 الربٌس عبد الفتاح السٌسً والشعب المصري بمناسبة حلول عٌد الفطر المبارك.

سات والهٌبات الكنسٌة، وباألصالة باسم مجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك بمصر، وكل المؤس»وجاء فً برقٌة التهنبة ما ٌلً 

عن نفسً، نهنا فخامة الربٌس عبد الفتاح السٌسً والشعب المصري بمناسبة عٌد الفطر. وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة 

 «.ملبها السالم والرخاء لكل شعبنا الحبٌب

 الصور:

 

 اللٌنك: 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2684161/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-

%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84 

  

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2684161/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2684161/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2684161/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2684161/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2684161/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 8ٕ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 
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 مصراوي 25
ٌونٌو  13األربعاء 

2018 
ٌرك الكاثولٌك ٌهنًء السٌسً والشعب بطر

 المصري بعٌد الفطر المبارك

  :المحتوي

 :سالم ضٌؾا

عٌد  والشعب المصري بمناسبة حلولالسٌسً  بطرٌرك األقباط الكاثولٌك فً مصر، الربٌس عبدالفتاحإبراهٌم إسحق  هنأ األنبا

 .المباركالفطر 

ثولٌك بمصر، وكل المؤسسات والهٌبات الكنسٌة، وباألصالة عن وقال إبراهٌم فً تهنبته: "باسم مجلس البطاركة واألساقفة الكا

 ."والشعب المصري بمناسبة عٌد الفطرالسٌسً  نفسً، نهنا فخامة الربٌس عبد الفتاح

 رسالم والرخاء لكل شعبنا الحبٌب.. حفظ هللا مصتابع: "ندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملبها ال

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/6/13/1375380/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B

1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-

%D9%8A%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-

%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83 

  

http://www.masrawy.com/news/Tag/567520/إبراهيم-إسحق#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag/5483/السيسي#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag/9268/عيد-الفطر#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag/9268/عيد-الفطر#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag/5483/السيسي#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/6/13/1375380/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/6/13/1375380/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/6/13/1375380/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/6/13/1375380/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/6/13/1375380/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/6/13/1375380/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9ٕ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 
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 بوابه االهرام 26
ٌونٌو  13األربعاء 

2018 
بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌهنا الربٌس 

 السٌسى بعٌد الفطرالمبارك

  :المحتوي

 شامأمٌرة ه

صر، الربٌس عبد مهنأ األنبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك اإلسكندرٌة لألقباط الكاثولٌك، وربٌس مجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك ب

 .بمناسبة عٌد الفطرالمبارك والشعب المصرى الفتاح السٌسى

، وكل المؤسسات والهٌبات الكنسٌة، وقال األنبا إبراهٌم إسحق فً تهنبته "باسم مجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك بمصر

 ."والشعب المصري بمناسبة عٌد الفطر وباألصالة عن نفسً، نهنا فخامة الربٌس عبد الفتاح السٌسى

 .ودعا بطرٌرك األقباط الكاثولٌك هللا أن تكون هذه المناسبة مملوءة بالسالم والرخاء لكل المصرٌٌن وأن ٌحفظ هللا مصر وشعبها

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://gate.ahram.org.eg/News/1969099.aspx 

  

http://gate.ahram.org.eg/News/1969099.aspx


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 ٖٓ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 وطنً 20
ٌونٌو  13األربعاء 

2018 
البابا فرنسٌس: الطفل ٌجب أن ٌلعب وٌدرس 

 وٌنمو فً وسط هادىء

  :المحتوي

 مرٌم فاروق

الطفل ٌجب أن ٌلعب وٌدرس وٌنمو “رنسٌس الثانً بابا الفاتٌكان على وسٌلة التواصل االجتماعً توٌتر باالمس قابال: كتب البابا ف

 .”فً وسط هادىء. الوٌل لمن ٌخنق فٌه انطالقة فرح الرجاء

من مناسبة عن رفض  تأتً هذه التؽرٌدة بمناسبة الٌوم العالمً لمكافحة عمل االطفال،حٌث عبر قداسة البابا فرنسٌس فى أكثر

 .الكنٌسة التام الستؽالل االطفال فً العمل ، موكدا أن االطفال ٌجب أن ٌكبروا فً وسط هادىء هذا حق لهم وواجب علٌنا

دشنت منظمة العمل الدولٌة الٌوم العالمً لمكافحة عمل األطفال وهدؾ من اهدافها هو القضاء  ٕٕٓٓجدٌر بالذكر انه منذ عام 

 .2025ة بحلول عام على هذه الظاهر

 الصور:

 

 

 اللٌنك: 

http://www.wataninet.com/2018/06/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-

%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-

%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%A8-

%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%88/ 

  

http://www.wataninet.com/2018/06/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%88/
http://www.wataninet.com/2018/06/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%88/
http://www.wataninet.com/2018/06/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%88/
http://www.wataninet.com/2018/06/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%88/
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 ٖٔ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 
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2018 
” السٌسً“بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌهنا 
 بعٌد الفطر المبارك

 المحتوي :

 مرٌم فاروق

الكاثولٌك ٌهنا ؼبطة البطرٌرك األنبا إبراهٌم اسحق، بطرٌرك اإلسكندرٌة لألقباط الكاثولٌك، وربٌس مجلس البطاركة واالساقفة 

 :بمصر، الربٌس عبد الفتاح السٌسً والشعب المصري بمناسبة عٌد الفطر وجاء فً نص التهنبة

باسم مجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك بمصر، وكل المؤسسات والهٌبات الكنسٌة، وباألصالة عن نفسً، نهنا فخامة الربٌس 

وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملبها السالم والرخاء لكل شعبنا  عبد الفتاح السٌسً والشعب المصري بمناسبة عٌد الفطر.

 .الحبٌب، حفظ هللا مصر وشعبها

 الصور:

 

 اللٌنك:

http://www.wataninet.com/2018/06/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-

%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-2/ 

  

http://www.wataninet.com/2018/06/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-2/
http://www.wataninet.com/2018/06/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-2/
http://www.wataninet.com/2018/06/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-2/
http://www.wataninet.com/2018/06/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-2/


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 ٕٖ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 مبتدا 20
الثالثاء 

2018/ٌونٌو/12  
رسالة موجعة من األنبا غرٌغورٌوس إلى 

 البطرٌرك الجدٌد للروم الكاثولٌك

  :المحتوي

 مٌنا اشرؾ

البطرٌرك السابق للروم الكاثولٌك، رسالة إلى البطرٌرك الجدٌد للطابفة األنبا ٌوسؾ العبسى،  وجه األنبا ؼرٌؽورٌوس لحام،

ؼرفة  ٓ٘وشعب طابفته، طالب فٌها بعدم إجباره على مؽادرة المقر البطرٌركى الذى ٌقٌم فٌه بعد استقالته رؼم أن المقر به 

  .فارؼة

بطرٌرك ٌوسؾ الكلى الطوبى.. أصحاب السٌادة المطارنة أعضاء وقال البطرٌرك السابق فى رسالته: "صاحب الؽبطة ال

السٌنودس المقّدس الموقرٌن.. حضرات الرؤساء العامٌن الجزٌلى االحترام.. حضرات الربٌسات العامات الجزٌالت االحترام.. 

رام.. الٌوم أؼادر المقر البطرٌركى ومن خاللكم أبناء وبنات كنٌسة الروم الملكٌٌن الكاثولٌك األحباء.. تحٌة مع تقدٌم فابق االحت

 ."مرؼًما مقهوًرا وأعرض علٌكم ما ٌلى، والدمعة فى عٌنى

 

فى شقة  ٕٗٓٓ، وأقٌم فٌه منذ عام ٕٗٓٓوبقى مهجوًرا حتى عام  98ٕٔأضاؾ: "أعدت بناء المقر البطرٌركى بعد أن ُهّدم عام 

 ."م فى الصٌؾ وأثناء انعقاد السٌنودساتأقٌم فٌه بضعة أٌا .مؤلفة من ؼرفتى نوم، وصالون ومطبخ صؽٌر

 

نقلت مكتبتى وحاجٌاتى كلها من الربوة ودمشق والقاهرة إلى عٌن تراز.  7ٕٔٓماٌو  ٙأو إقالتى" فى " استقالتى وتابع: "على أثر

لدٌر عامالن للتنظٌؾ قبطٌان وطباخة، وربٌس الدٌر الكاهن طونى وانتقل معى من ٌخدمنى منذ عدة سنوات. وكان فى ا

قسطنطٌن. انتخب ؼبطة البطرٌرك ٌوسؾ. وحاالً كتبت له برسالة أعلمه برؼبتى فى اإلقامة فى شقتى فى عٌن تراز مع من 

آؼسطس  8ارٌخ ٌخدمنى. أجاب ؼبطته برسالة ٌطلب منى أن أؼادر الشقة إلى إحدى الؽرؾ. وصرؾ من ٌخدمنى. أجبته بت

ؼرفة وحتى تارٌخه لم أنل جواباً من ؼبطته، بالرؼم من  ٓ٘وشرحت له بضرورة بقابى فى المقر البطرٌركى الفارغ وفٌه 

الرسابل الخّطٌة واإللكترونٌة، وطلبت وساطة مطارنة وعلمانٌٌن ولم ٌتجاوب ؼبطته مع أحٍد منهم، ولم ٌتجاوب حتى مع السفٌر 

 ."البابوى فى دمشق

 

وعرضت علٌهم األمر وتصرفات الكاهن طونى المشٌنة والمهٌنة  2018ستطرد: "أرسلت رسالة إلى سٌنودس فى فبراٌر وا

آب. وٌا لألسؾ لم ٌهتم السادة المطارنة أو اهتموا ولم ٌأخذوا نتٌجة،  ٖتجاهى. مع العلم أن الكاهن ٌقاطعنى تماًما ومن معى منذ 

على قرار البطرٌرك ولم ٌعملوا شٌبا بشأن الكاهن الذى ٌتعمد إهانتى ومقاطعتى، وال أرٌد أو اكتفوا بجواب مؤسؾ أنهم ٌوافقون 

 ."أن أصؾ سلسلة اإلهانات لى ولمن معى، وقد صّرح مؤخًرا أو أنا أو البطرٌرك فى عٌن تراز

 

أعفانى  2018دس فبراٌر وأضاؾ البطرٌرك السابق للروم الكاثولٌك: "المؤسؾ أن ؼبطته لم ٌتجاوب مع أٌة وساطة، وفى سٌنو

من رباسة اللجنة اللٌترجٌة دون كلمة شكر ودون إعالمى بذلك ودون طلب أٌة معلومات حول هذه اللجنة التى كنت ربٌسها على 

 ."1986سنة منذ عام  ٕٖمدى 

 

ا فارًؼا لم ٌعقد فٌه سٌنودس فبرا ًٌ ولن ٌعقد فٌه سٌنودس  8ٌٕٔٓروتابع: "أٌها األحباء أؼادر مرؼماً مقهوًرا دًٌرا ومقًرا بطرٌرك

ؼرفة فارؼة مهجورة.. أؼادر هذا الدٌر الحبٌب والعزٌز على قلبى والدمعة فى العٌن، لقد خدمت  ٓ٘فٌه  8ٕٔٓتشرٌن الثانى 

سنة بطرٌرًكا، وٌطلب منى أن أؼادر شقة أرتاح فٌها فى شٌخوختى إذ أبلػ من  7ٔسنة فى القدس، و ٕٙسنة  ٖٗالبطرٌركٌة 

سنة، لكى تبقى فارؼة مهجورة أؼادر بعد معاناٍة أشهر طوٌلة من السنة األولى من استقالتى ومع المزمور أقول: لقد  8٘العمر 

https://www.mobtada.com/details/255687


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 ٖٖ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 !أكتب هذه المطالعة والدمعة فى العٌن والقلب !ُنسٌُت كمٌت من القلب

 

طونى المقر البطرٌركى، وربما فكرتم  أن أعود بكرامتى إلى الشقة فى عٌن تراز.. ثانٌاً أن ٌؽادر الكاهن :وأختم بطلبٌن أوالً "

بعقاب مناسب تكفٌراً عن اإلهانات الكثٌرة تجاهى وتجاه جمٌع سكان الدٌر.. أعتذر منكم إذا كنت أسأت إلٌكم بهذه الرسالة ولكنى 

 رأٌت من واجبى أن أكتبها وكأننى أودعكم! صلّوا ألجلى والمخلص ٌسوع بٌننا".. "أخوكم

 ."ؼرٌؽورٌوس الثالث

 

 صور:ال

 

 اللٌنك: 

https://www.mobtada.com/details/741312 

 

  

https://www.mobtada.com/details/741312


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 ٖٗ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 مبتدا 30
ٌونٌو  13األربعاء 

2018 
األنبا توماس ٌضع خطة للعمل اإلٌبارشى لمدة 

 ثالث سنوات

  :المحتوي

 مٌنا اشرؾ

ٌّة اجتمع نٌاف ة األنبا توماس عدلى المدبر الرسولى إلٌبارشٌة الجٌزة والفٌوم وبنى سوٌؾ باآلباء القمامصة والكهنة فى دار الُمطران

ٌّوم وبنى سوٌؾ بعد سٌامته األسقفٌة ٙبمدٌنة    .أكتوبر، وذلك فى لقابه األول بمجمع كهنة إٌبارشٌة الجٌزة والف

ٌّة الكاهن اإلٌبارشى، إنطالقا من سفر ٌشوع بن سٌراخ )ص( بدأ الٌوم بالقداس اإللهى، تاله لقاء ر ، وبنى ٓ٘وحى عن روحان

ٌّة الكاهن اإلٌبارشى هى األمانة فى العالقة الباطنٌة الشخصٌة مع هللا، والتمثل بالرب  نٌافته موضوعه على أن أهم رافدى روحان

 .ٌسوع الراعى الصالح

راعوٌة واإلدارٌة على أساسها تم وضع خطة للعمل اإلٌبارشى لمدة ثالث سنوات وقام بعدها ناقش نٌافته مع اآلباء بعض األمور ال

نٌافته ببعض التعٌنات هذه أهمها: أوال قدم صاحب الّنٌافة األنبا توماس عدلى جزٌل الّشكر لجناب القمص الفاضل جبرابٌل األحمر 

ٌّة  .على خدمته الجلٌلة كوكٌل عام للمطرانٌة طٌلة السنٌن الماض

ٌّن جنابه مستشارا راعوٌا خاصا لألسقؾ. تعٌٌن األب الفاضل مٌالد موسىو راعى كاتدرابٌة مار جرجس، الجٌزة وكٌال عاما  -ع

ٌّة.)را ق.  ٌّة لإلٌبارش ٌّة  7ٕٗللُمطرانٌة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد بحسب الالبحة الّداخل مجموعة قوانٌن الكنابس الّشرق

ٌّة؛ ماّدة  ٌّة لألقباط الكاثولٌكا 7ٕالكاثولٌك  .(لّشرع الخاّص، للكنٌسة اإلسكندر

ا تعٌٌن األب الفاضل أبرام مرجان - ًٌ ٌّدة العذراء أّم الّنور، إمبابة -ثان ٌّة لُمّدة ثالث  -راعى كنٌسة الّس ا للمطران ًٌّا عاّمً مدّبًرا مال

 .سنوات قابلة للّتجدٌد

 الصور:

 

 

 اللٌنك:

https://www.mobtada.com/details/741431 

  

https://www.mobtada.com/details/741431


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 ٖ٘  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 مبتدا 31
ٌونٌو  13األربعاء 

2018 
 بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌهنا الربٌس بالعٌد

 المحتوي :

م إبراهٌم إسحق، بطرٌرك اإلسكندرٌة لألقباط الكاثولٌك، وربٌس مجلس البطار كة واألساقفة الكاثولٌك بمصر التهنبة للربٌس قدَّ

  .عبدالفتاح السٌسى، والشعب المصرى بمناسبة عٌد الفطر المبارك

وقال البطرٌرك إسحق فى برقٌة التهنبة: "باسم مجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك بمصر، وكل المؤسسات والهٌبات الكنسٌة، 

وباألصالة عن نفسى، نهنا الربٌس عبدالفتاح السٌسى، والشعب المصرى بمناسبة عٌد الفطر، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة 

 ."ملٌبة بالسالم والرخاء لكل شعبنا الحبٌب، حفظ هللا مصر وشعبها

 الصور:

 

 اللٌنك:

https://www.mobtada.com/details/741554 

  

https://www.mobtada.com/details/741536
https://www.mobtada.com/details/741554


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 ٖٙ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الوطن 32
الثالثاء 

2018/ٌونٌو/12  
الثقافً األول مطران الكاثولٌك ٌفتتح الصالون 

 بإٌبارشٌة المنٌا

  :المحتوي

 مصطفى رحومه

افتتح األنبا بطرس فهٌم، مطران المنٌا لألقباط الكاثولٌك، الصالون الثقافً األول باٌبارشٌة المنٌا، والذي دعا إلٌه نخبة من مثقفً 

 .المنٌا على مختلؾ انتماءاتهم

ر خالل الصالون دار حول موضوع "اإلنسان بٌن الثقافة واألخالق"، كما تخلل وقالت الكنٌسة الكاثولٌكٌة، فً بٌان لها، إن الحوا

الصالون وقت للتعارؾ وفقرة شعرٌة، وعبر المشاركون عن فرحتهم بهذه المبادرة التً تهدؾ إلى االرتقاء بالواقع المنٌاوي من 

 .فً التثقٌؾ والتنوٌر الناحٌة االجتماعٌة والثقافٌة والتً تؤكد دور الكنٌسة الكاثولٌكٌة الرٌادي

 الصور:

 

 

 اللٌنك: 

https://www.elwatannews.com/news/details/3439366 

  

https://www.elwatannews.com/news/details/3439366


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 7ٖ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الوطن 33
ٌونٌو  13األربعاء 

2018 
بعد سٌامته.. مطران الجٌزة للكاثولٌك ٌلتقً 

ٌّة  كهنة اإلٌبارش

  :المحتوي

 مصطفى رحومه

ر، إن األنبا توماس عدلً المدبر الرسولً الجدٌد قال األب هانً باخوم، المتحدث الرسمً باسم الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً مص

 .إلٌبارشٌة الجٌزة والفٌوم وبنً سوٌؾ، عقد أول لقاء له مع، كهنة المطرانٌة، بعد سٌامته األسقفٌة

، بعدها ناقش المط ًّ ٌّة الكاهن اإلٌبارش ًّ عن روحان ، تاله لقاء روح ًّ ران مع وأضاؾ باخوم، فً بٌان، أن اللقاء بدأ بالقُّداس اإلله

ًّ لُمّدة ثالث سنوات ٌّة على أساسها تّم وْضع ُخّطة للعمل اإلٌبارش ٌّة واإلدار  .الكهنة بعض األمور الّراعو

 الصور:

 

 اللٌنك: 

https://www.elwatannews.com/news/details/3441952 

  

https://www.elwatannews.com/news/details/3441952


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 8ٖ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان ارٌخالت الجرٌدة م

 الوطن 34
ٌونٌو  13األربعاء 

2018 
بطرٌرك الكاثولٌك ٌهنا السٌسً بعٌد الفطر: 

 ندعو أن تكون مناسبة سالم

 المحتوي :

 مصطفى رحومه

هنأ األنبا إبراهٌم اسحق، بطرٌرك اإلسكندرٌة لألقباط الكاثولٌك وربٌس مجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك بمصر، الربٌس 

اح السٌسً والشعب المصري بمناسبة عٌد الفطر المباركعبدالفت . 

ودعا البطرٌرك، فً بٌان له الٌوم األربعاء، بأن تكون هذه المناسبة ملبها السالم والرخاء لكل الشعب المصري، وأن ٌحفظ هللا 

 .مصر وشعبها

 الصور:

 

 اللٌنك:

https://www.elwatannews.com/news/details/3441931 

  

https://www.elwatannews.com/news/details/3441931


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9ٖ  2018/ٙ / ٖٔاالربعاء 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الجورنال 35
ٌونٌو  13االربعاء

ص 11:18 2018  
بعد سٌامته.. مطران الجٌزة للكاثولٌك ٌلتقً 

ٌّة  كهنة اإلٌبارش

  :المحتوي

فً مصر، إن األنبا توماس عدلً المدبر الرسولً الجدٌد  قال األب هانً باخوم، المتحدث الرسمً باسم الكنٌسة الكاثولٌكٌة

 .إلٌبارشٌة الجٌزة والفٌوم وبنً سوٌؾ، عقد أول لقاء له مع، كهنة المطرانٌة، بعد سٌامته األسقفٌة

، بعدها ناق ًّ ٌّة الكاهن اإلٌبارش ًّ عن روحان ، تاله لقاء روح ًّ ش المطران مع وأضاؾ باخوم، فً بٌان، أن اللقاء بدأ بالقُّداس اإلله

ًّ لُمّدة ثالث سنوات ٌّة على أساسها تّم وْضع ُخّطة للعمل اإلٌبارش ٌّة واإلدار  .الكهنة بعض األمور الّراعو
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مساًء" ٓٓ:ٔٓ  

بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌهنا الربٌس عبد 
 الفتـاح السٌسً بعٌد الفطر المبارك

 ."المحتوي :

رب نٌوز، قدم بطرٌرك اإلسكندرٌة لألقباط مساًء، تم نشر الخبر بواٌطة الع ٓٓ:ٔٓ 8ٌٕٔٓونٌو  ٖٔبتارٌخ الٌوم األربعاء 

الكاثولٌك، وربٌس مجلس البطاركة واالساقفة الكاثولٌك بمصر ؼبطة البطرٌرك إبراهٌم اسحق التهنبة للربٌس عبد الفتاح عبد 

 .الفتـاح السٌسً والشعب المصري بمناسبة عٌد الفطر المبارك

سم مجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك بمصر، وكل المؤسسات والهٌبات واضاؾ البطرٌرك إبراهٌم إسحق فً برقٌة التهنبة، با

الكنسٌة، وباألصالة عن نفسً، نهنا  فخامة الربٌس عبد الفتاح عبد الفتـاح السٌسً والشعب المصري بمناسبة عٌد الفطر، وندعو 

مـصـر وشعبهالرب أن تكون هذه المناسبة ملٌبة بالسالم والرخاء لكل شعبنا الحبٌب، حفظ هللا   

 أ ش أ
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