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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 1  2018/ 06/ 2السبت 

 

 

 خباراألأهم 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 1/6/2018الجمعه وكالة أنباء الشرق االوسط  .1
بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌفتتح مغارة العائلة المقدسة بالمطرٌة فً 

 ذكرى دخول السٌد المسٌح مصر

 1/6/2018الجمعه وكالة أنباء الشرق االوسط  .2
بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌترأس قداس احتفالٌة افتتاح "مغارة" 

 العائلة المقدسة بالمطرٌة

 بطرٌرك الكاثولٌك ٌهنئ الرئٌس السٌسً بتولٌه فترة رئاسٌة ثانٌة 2/6/2018السبت  وكالة أنباء الشرق االوسط  .3

 الفجر  .4
 2018/ٌونٌو/01لجمعة ا

 ص 04:44 -
 الكاثولٌك ٌبدأ القداس بكنٌسة العائلة بطرٌرك األقباط

 الفجر  .5
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
 ص 10:24 -

بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌوجه عدة رسائل فً قداس افتتاح مغارة 
 العائلة المقدسة

 الفجر  .6
الجمعة 

 - 2018/ٌونٌو/01
 م 12:31

بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌفتتح مغارة العائلة المقدسة بمشاركة 
 قٌادات الدولة

 الفجر  .1
 2018/ٌونٌو/01الجمعة

 ص 04:41
 األنبا إبراهٌم ٌصل إلى كنٌسة العائلة المقدسة

 1/6/2018الجمعه الفجر  .8
األنبا إبراهٌم اسحق فً احتفالٌة افتتاح المغارة: ٌجب على كل عائلة 

 أن تكون مثل العائلة المقدسة

 مصراوي  .4
 2018/ٌونٌو/1الجمعه

 م10:51
األقباط الكاثولٌك ٌترأس قداس ذكرى دخول العائلة المقدسة بطرٌرك 

 مصر

 بوابه االخبار الٌوم  .10
ٌونٌو  01الجمعة، 

 ص 11:50 - 2018
 بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌفتتح مغارة العائلة المقدسة بالمطرٌة

 بوابه االخبار الٌوم  .11
ٌونٌو  01الجمعة، 
 م 03:24 - 2018

 مستشفى مصر المحبةوفد أسقفٌة الخدمات ٌزور 

 بوابه االخبار الٌوم  .12
ٌونٌو  11لجمعة، ا

 م 12:34 - 2112

بركة للمسٌحٌٌن « رحلة العائلة المقدسة»األب هانً باخوم: 
 والمسلمٌن
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 2  2018/ 06/ 2السبت 

 

 بوابه االخبار الٌوم  .13
 2018ٌونٌو  01الجمعة، 
 ص 11:43 -

 عام علً تأسٌس كنٌسة المطرٌة 111راعً كنٌسة المطرٌة : 

 االخبار الٌومبوابه   .14
 2018ٌونٌو  01الجمعة، 
 ص 11:24 -

 اآلثار: الوزارة تعمل جاهدة لدعم مسار العائلة المقدسة

 بوابه االخبار الٌوم  .15
 2018ٌونٌو  01الجمعة، 
 ص 11:01 -

األنبا أرمٌا ورئٌس الكنٌسة األسقفٌة ٌشارك فً افتتاح مغارة 
 العذراء بالمطرٌة

 بوابه االخبار الٌوم  .16
 2018ٌونٌو  01الجمعة، 
 ص 10:55 -

 بطرٌرك الكاثولٌك احتفال مسار العائلة المقدسة ٌأخذ اهتمام الدولة

 بوابه االخبار الٌوم  .11
 2018ٌونٌو  01الجمعة، 
 ص 10:41 -

دٌر المحرق بأسٌوط ٌحتفل بذكرى دخول السٌد المسٌح إلى أرض 
 مصر

 بوابه االخبار الٌوم  .18
 2018ٌونٌو  01الجمعة، 
 ص 10:01 -

بطرٌرك الكاثولٌك ٌترأس صلوات القداس قبٌل افتتاح مغارة العائلة 
 المقدسة  

 بوابه االخبار الٌوم  .14
 2018ماٌو  31الخمٌس، 
 م 11:01 -

 افتتاح معرض بأٌقونات العائلة المقدسة بكنٌسة العذراء

 بوابه فٌتو  .20
 

 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
 م 12:40 -

 الكاثولٌك مغارة استقبال العائلة المقدسةتفاصٌل تدشٌن بطرٌرك 

 بوابه فٌتو  .21
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
 م 03:20 -

الكنٌسة تستعد ألول رحلة حج لمسار العائلة المقدسة قادمة من 
 إٌطالٌا

 بوابه فٌتو  .22
 2018/ماٌو/31الخمٌس 
 م 01:43 -

 األقباط ٌتوافدون على احتفالٌة إحٌاء مسار رحلة العائلة المقدسة

 مبتدا  .23
 1/6/2018الجمعه

 
 افتتاح مغارة استقبال العائلة المقدسة بالمطرٌة

 بطرٌرك الكاثولٌك ٌهنئ السٌسى بتنصٌبه لوالٌة ثانٌة 12:20:40 02-06-2018 مبتدا  .24

 06:48:12 01-06-2018 مبتدا  .25
 

 الكنٌسة الكاثولٌكٌة تفتتح مغارة استقبال العائلة المقدسة بالمطرٌة

 البوابه نٌوز  .26
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
 ص 10:04 -

 مراسم افتتاح مغارة استقبال العائلة المقدسة

 البوابه نٌوز  .21
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
 ص 11:55 -

 مراسم افتتاح مغارة استقبال العائلة المقدسة بالمطرٌة

 البوابه نٌوز  .28
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
 ص 10:24 -

فً إحٌاء ذكرى دخول الكنٌسة األرثوذكسٌة تشارك الكاثولٌكٌة 
 العائلة المقدسة لمصر

 البوابه نٌوز  .24
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
 ص 10:15 -

ننشر نص كلمة األنبا إبراهٌم إسحق فً احتفالٌة ذكرى دخول 
 العائلة المقدسة لمصر
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 البوابه نٌوز  .30
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
 ص 10:26 -

 لمصر وزٌر اآلثار ٌشارك باحتفالٌة دخول العائلة المقدسة

 البوابه نٌوز  .31
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
 ص 04:52 -

بدء القداس اإللهً بكنٌسة العائلة المقدسة لألقباط الكاثولٌك 
 بالمطرٌة

 البوابه نٌوز  .32
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
 م 12:00 -

 بطرٌرك الكاثولٌك ٌفتتح مغارة العائلة المقدسة بالمطرٌة

 البوابه نٌوز  .33
 2018/ماٌو/31الخمٌس 
 م 06:23 -

 بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌزور كنٌسة مارجرجس للشهداء بطنطا

 البوابه نٌوز  .34
 2018/ماٌو/31الخمٌس 
 م 02:55 -

 جورج سامً كاهن لإلٌبارشٌة البطرٌركٌة لألقباط الكاثولٌك بمصر

 البوابه نٌوز  .35
 - 2018/ٌونٌو/02السبت 

 م 12:24
الٌمٌن الدستورٌة لوالٌة بطرٌرك الكاثولٌك ٌهنىء السٌسً بأداء 
 رئاسٌة جدٌدة

 صدى البلد  .36
 2018/ٌونٌو/01لجمعة ا

 م 01:13 -
 بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌفتتح مغارة العائلة المقدسة بالمطرٌة

 صدى البلد  .31
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
 م 01:23 -

عاما على تأسٌس كنٌسة  111جورج سلٌمان: نحتفل بمرور 
 المطرانٌة

 صدى البلد  .38
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
 م 01:13 -

 بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌفتتح مغارة العائلة المقدسة بالمطرٌة

 صدى البلد  .34
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
 م 12:52 -

 اآلثار: نقدم الدعم الكامل إلعداد مسار العائلة المقدسة  

 صدى البلد  .40
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
 ص 10:51 -

"االحتفال بدخول العائلة المقدسة" على رأس بطرٌرك الكاثولٌك: 
 اهتمام الدولة

 صدى البلد  .41
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
 ص 04:44 -

بطرٌرك الكاثولٌك ٌترأس صلوات القداس اإللهً بكنٌسة العذراء فً 
 المطرٌة

 بوابه االهرام  .42
31/5/2018 

 
 رئٌس حً المطرٌة: افتتاح مغارة العائلة المقدسة غدا

 االهرامبوابه   .43
 

2-6-2018 | 12:09 
 بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌهنئ الرئٌس بتنصٌبه لفترة رئاسٌة ثانٌة

 الٌوم السابع  .44
 2018ماٌو  31الخمٌس، 

 م 01:32
بدء توافد األقباط لحضور احتفالٌة إحٌاء مسار رحلة العائلة 

 المقدسة بكنٌسة زوٌلة

 الٌوم السابع  .45
 2018ٌونٌو  01الجمعة، 

 م 02:18

مصر تستظل بالعائلة المقدسة.. بطرٌرك الكاثولٌك ٌفتتح تجدٌدات 
مغارة أثرٌة تجاور شجرة العذراء بالمطرٌة.. وٌؤكد: الدولة تعتنى 
بالمسار رغم الصعوبات االقتصادٌة.. ومسئول السٌاحة: حان الوقت 

 لالستفادة من التراث القبطى
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 الٌوم السابع  .46
 2018ٌونٌو  01الجمعة، 

 م 12:11
عاما  111ور.. كاهن "مغارة العذراء" بالمطرٌة: نحتفل بمرور ص

 على بناء الكنٌسة

 الٌوم السابع  .41
 2018ٌونٌو  01الجمعة، 

 م 12:03
بطرٌرك الكاثولٌك ٌقص شرٌط افتتاح مغارة العائلة المقدسة 

 بالمطرٌة

 الٌوم السابع  .48
 2018ٌونٌو  01الجمعة، 

 ص 10:18
 العائلة المقدسة تحظى باهتمام الدولةبطرٌرك الكاثولٌك: مزارات 

 الٌوم السابع  .44
 2018ٌونٌو  01الجمعة، 

 ص 11:28
 بطرٌرك الكاثولٌك ٌترأس صلوات القداس اإللهى بكنٌسة المطرٌة

 1/6/2018الجمعه  الٌوم السابع  .50
بطرٌرك الكاثولٌك ٌفتتح تجدٌدات مغارة أثرٌة تجاور شجرة العذراء 

 بالمطرٌة

 الحق والضالل  .51
1, 2018, 5:03 pm 

 
 دعوه لكل شعوب العالم من األنبا إبراهٌم اسحق

 الدستور  .52
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
 ص 11:58 -

ا للسائحٌن"  إسحق": اعتماد زٌارة العائلة المقدسة سٌجعلها مقصد 

 الدستور  .53
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
 م 03:31 -

نوتردام بطرٌرك الكاثولٌك ٌزوركنٌسة القدٌس بطرس وراهبات 
 بطنطا

 الدستور  .54
 2018/ماٌو/31الخمٌس 
 م 05:51 -

 بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌزور كنٌسة مارجرجس للشهداء بطنطا

 الدستور  .55
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
 ص 12:34 -

 بطرٌرك الكاثولٌك ٌفتتح مغارة العائلة المقدسة الٌوم

 الدستور  .56
 2018/ماٌو/31الخمٌس 
 م 01:53 -

ا لألٌبارشٌة البطرٌركٌة لألقباط الكاثولٌكجورج سامً   كاهن 

 الدستور  .51
 2018/ماٌو/31الخمٌس 
 م 01:41 -

ا لألٌبارشٌة األقباط الكاثولٌك  تسٌٌم الشماس أشرف بباوى كاهن 

 وطنً  .58
2018-06-01 (11:17 

AM) 

بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌتأمل فً عٌد دخول العائلة المقدسة 
 ألرض مصر

 وطنً  .54
2018-06-01 (10:30 

AM) 

بطرٌرك األقباط الكاثولٌك بمصر ٌترأس القداس اإللهً بكنٌسة 
 العذراء مرٌم بالمطرٌة

 وطنً  .60
2018-05-31 (10:00 

PM) 

سٌامة الشماس أشرف بباوي كاهن جدٌد لإلٌبارشٌة البطرٌركٌة 
 لألقباط الكاثولٌك

 وطنً  .61
2018-06-01 (11:55 

PM) 
 تحتفل بافتتاح مغارة العائلة المقدسة بالمطرٌةالكنٌسة الكاثولٌكٌة 
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 وطنً  .62
2018-06-02 (10:10 

AM) 
 مهرجان الكنٌسة الكاثولٌكٌة باألقصر” األطفال ٌصنعون السالم

 الوطن  .63
1/6/2018 

PM 11:38 
الكنائس تحتفل بعٌد دخول العائلة المقدسة وبطرٌرك الكاثولٌك ٌفتتح 

 مغارة المطرٌة

 الوطن  .64
 

AM 11:231/6/2018 

 

 بطرٌرك الكاثولٌك ٌفتتح مغارة العائلة المقدسة بالمطرٌة

 الوطن  .65
2/6/2018 

12:00 
بطرٌرك الكاثولٌك ٌهنئ السٌسً: وندعو الرب أن تكون فترة سالم 

 وتنمٌة

 األقباط المتحدون  .66
 2018ٌونٌو  1 الجمعة

 

 سفٌر الفاتٌكان: ٌفتتح مغارة العائلة المقدسة بالمطرٌة
 

 المتحدون األقباط  .61
 2018ٌونٌو  1الجمعة 

 
 أول إفطارا للوحدة الوطنٌة بالسوٌس

 األقباط المتحدون  .68
 

 2018ٌونٌو  1الجمعة 
 

مأدبة إفطار وعرض مسرحً بمدرسة الجمهورٌة للكاثولٌك فً 
 الفٌوم
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

1/6/2018الجمعه وكالة أنباء الشرق االوسط 1  
األقباط الكاثولٌك ٌفتتح مغارة العائلة بطرٌرك 

المقدسة بالمطرٌة فً ذكرى دخول السٌد المسٌح 
 مصر

 :المحتوي

 أ.ش.أ 

أكد األنبا ابراهٌم اسحق بطرٌرك األقباط الكاثولٌك أن جمٌع المصرٌٌن ٌشعرون بالفخر بزٌارة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، 

وأن هذا التدٌن البد أن ٌظهر فً سلوك كل فرد من أفراد المجتمع من أجل أن تتقدم الفتا إلى أن الشعب المصري متدٌن بطبعه 

فً كلمته خالل احتفالٌة افتتاح مغارة العائلة المقدسة بمنطقة شجرة مرٌم بالمطرٌة  -وقال األنبا إبراهٌم اسحق  .بالدنا نحو األفضل

إننا نحتفل  -األسقف العام رئٌس المركز الثقافى القبطً األرثوذكسى بحضور سفٌر الفاتٌكان بالقاهرة برونو موزارو واألنبا أرمٌا

بقدوم العائلة المقدسة إلى مصر ونفتخر أننا أبناء هذا الوطن ، وأن زٌارة العائلة المقدسة تحمل العدٌد من الرسائل االجتماعٌة 

وأضاف أن  . اد األسرة الواحدة وبٌن الجمٌعوالروحٌة التى ٌجب أن ننتبه لها وهى دعوة لتمساك األسر ودعم المحبة بٌن أفر

اعتماد زٌارة العائلة المقدسة من قبل بابا الفاتٌكان سٌجعل من أماكن ومحطات تواجد العائلة المقدسة فً مصر مقاصد للسائحٌن 

حتٌاجات الخاصة من مختلف دول العالم األمر الذى ٌجعلنا مستعدٌن الستقبال جمٌع الزائرٌن من كافة األوجه وتوفٌر كافة اال

من جانبه، أكد جمال مصطفى رئٌس قطاع األثار اإلسالمٌة والقبطٌة والٌهودٌة بوزارة  .بحركة السٌاحة الوافدة خالل الفترة المقبلة

االثار والذى ٌشارك نائبا عن وزٌر االثار الدكتور خالد العنانى أن وزارة االثار تدعم مسار العائلة المقدسة بكل االمكانٌات 

لمتاحة لدٌها، وأن موقع زٌارة العائلة المقدسة بمنطقة المطرٌة تم اعتماده كتراث إنسانى ، وأن كافة أجهزة الدولة تسعى لتوفٌر ا

شارك فً االحتفالٌة  .كافة االمكانٌات إلبراز مسار العائلة المقدسة فً مصر والذى من شأنه تشجٌع ودفع حركة السٌاحة الدٌنٌة

العامة من بٌنهم الدكتور عاطف نجٌب رئٌس قطاع األثار القبطٌة، واالستاذ السعٌد حلمً رئٌس االدارة العدٌد من الشخصٌات 

المركزٌة آلثار القاهرة والجٌزة، واللواء خالد المحمدي رئٌس حً المطرٌة، وبعض نواب البرلمان منهم النائبة مارجرٌت عازر، 

 .و النائب هانً االسٌوطً نائب حً األزبكٌة
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

1/6/2018الجمعه وكالة أنباء الشرق االوسط 2  
بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌترأس قداس احتفالٌة 

 افتتاح "مغارة" العائلة المقدسة بالمطرٌة

 المحتوي:

ذكرى دخول السٌد المسٌح  قدم األنبا إبراهٌم اسحق بطرٌرك األقباط الكاثولٌك فً مصر التهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة

 .إلى أرض مصر وبمناسبة صوم رمضان وصوم الرسل ، معتبرا أن هذه المناسبات الدٌنٌة مصدر خٌر وبركة لجمٌع المصرٌٌن

خالل كلمته فً القداس الذى اقٌم صباح الٌوم بكنٌسة العذراء بالمطرٌة قبل احتفالٌة مسار العائلة  -واكد بطرٌرك الكاثولٌك 

إن االحتفال بالعائلة المقدسة وقدومها إلى مصر ٌشمل كل الطوائف وأنه توجد كنائس  -افتتاح المغارة التى تم ترمٌمها المقدسة و

وقال األنبا إبراهٌم اسحق إن معظم احتفاالتنا تقوم على أساس تمجٌد اسم هللا وطلب البركة  .عدٌدة تحمل اسم العائلة المقدسة

ا إلى أن احتفال عٌد دخول السٌد المسٌح إلى أرض مصر هذا العام ٌأخد اهتمام الدولة بمختلف لعائالتنا وبلدنا وحفظها، الفت

وتابع قائال، إن مسار العائلة المقدسة نأخذ منه اكثر من رسالة منها االهتمام باالسرة  .وزارتها المهتمة بمسار العائلة المقدسة

مواجهة كافة التحدٌات التى تواجه بالدنا، مؤكدا ضرورة أن ٌصلى كل  واالطفال، و االهتمام برفع شأن مصر والوقوف بقوة فً

كان قد  .إنسان من أجل أن تتقدم بالدنا فً مختلف المجاالت ، وأنه على كل شخص أن ٌشعر بمسئولٌته نحو تقدم وتطور بالده

م بالمطرٌة، وذلك بحضور قٌادات ترأس االنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك الكاثولٌك صلوات القداس اإللهً بكنٌسة العذراء مرٌ

وتعتبر مغارة العذراء بكنٌسة  .وأساقفة الكنٌسة على أن ٌفتتح البطرٌرك ومسئولً السٌاحة واآلثار مغارة العائلة المقدسة بالكنٌسة

ى مصر كانت بالمطرٌة، أحد أهم المحطات التى زارتها العائلة المقدسة، فهى أقدم شجرة ف« شجرة مرٌم»العائلة المقدسة بجوار 

  تجلس

  أ ش أ .



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 2  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

2/6/2018السبت  وكالة أنباء الشرق االوسط 3  
بطرٌرك الكاثولٌك ٌهنئ الرئٌس السٌسً بتولٌه 

 فترة رئاسٌة ثانٌة

 المحتوي:

 سامح ٌنً  -محمد مصطفى عبدالرءوف 

ٌونٌو/ا ش ا/نقدم االنبا ابراهٌم اسحق بطرٌرك  2ثانٌة القاهرة فً بطرٌرك الكاثولٌك ٌهنئ الرئٌس السٌسً بتولٌه فترة رئاسٌة 

م االقباط الكاثولٌك بالتهنئة للرئٌس عبدالفتاح السٌسً بمناسبة تولٌه رئاسة الجمهورٌة لفترة ثانٌة واداء الٌمٌن الدستورٌة الٌوم اما

ربٌةالـسـٌـد عـبـد الـفـتـاح الـسـٌـسـً، تـحـٌـة وجاء فً نص التهنئة: صاحب الفخامة رئٌس جمهورٌة مصر الع .مجلس النواب

طـٌـبـة وبـعـد، بإسم السٌنودس المقدس لبطرٌركٌة األقباط الكاثولٌك ومجلس البطاركة واألساقفة لمصر وكل المؤسسات والهٌئات 

وندعو الرب أن تكون فترة  الكنسٌة وباألصالة عن نفسً، نهنئً فخامتكم بتنصٌبكم لفترة رئاسٌة ثانٌة لجمهورٌة مصر العربٌة،

 ملئها السالم والتنمٌة والرخاء لكل شعبنا الحبٌب، حـفـظ هللا مـصـر وشـعـبـهـا

 ا ش ا 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الفجر 4
 2018/ٌونٌو/01لجمعة ا

ص 04:44 -  
بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌبدأ القداس بكنٌسة 

 العائلة

 المحتوى:

 إٌرٌنً صفوت 

مص بدأ األنبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك بمصر، قداس اإلحتفالٌة بكنٌسة العائلة المقدسة لألقباط الكاثولٌك، بمشاركة الق  

جورج سلٌمان، كاهن الكنٌسة، والقمص أغسطٌنوس، كاهن كنٌسة العذراء بالزٌتون، والقس ٌوسف أسعد، كاهن كنٌسة العذراء قبة الهواء 

 .بشبرا

ٌفتتح مغارة استقبال العائلة المقدسة بكنٌسة العائلة المقدسة، فً العاشرة والنصف من صباح الٌوم، بحضور الدكتور خالد  أن ومن المقرر،

العنانً، وزٌر اآلثار، والمهندس عاطف عبدالحمٌد،، محافظ القاهرة، ونادر جرجس، عضو عضو اللجنة الوزارٌة إلحٌاء مسار العائلة 

 .المقدسة

وقال القمص جورج سلٌمان، كاهن كنٌسة العائلة المقدسة بالمطرٌة، إن االفتتاح ٌأتً بعد أعمال صٌانة وترمٌم امتدت لعامٌن متتالٌٌن، 

 .مضًٌفا، أن االحتفالٌة ستشمل استعراض مسار العائلة المقدسة بالكنٌسة، ٌعقبه موكب ٌتّوجه للمغارة تمهًٌدا الفتتاحها

 الصور:

 

  اللٌنك:

http://www.elfagr.com/3118941 

  

http://www.elfagr.com/3118941
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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 11  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الفجر 5
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
ص 10:24 -  

بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌوجه عدة رسائل فً 
 قداس افتتاح مغارة العائلة المقدسة

 المحتوى

 إٌرٌنً صفوت 

ة افتتاح مغارة العائلة المقدسة، المقام بمصر، عدة رسائل، فً احتفالٌ األقباط الكاثولٌكاسحق، بطرٌرك  األنبا إبراهٌموجه 

 .بكنٌسة العائلة المقدسة بالمطرٌة

، فً رسالته األولى، إنه ٌجب أن تكون كل عائلة مثل العائلة المقدسة، فنحن نكرم السٌدة العذراء مرٌم األنبا إبراهٌموقال 

 .مثل ٌوسف النجار  ونتعلم من تربٌتها للطفل ٌسوع، مضٌف ا، أنه ٌجب أن ٌكون دور رجل األسرة

ا الشعب ، أنه ٌجب أن نثتثمر تعالٌمنا وتربٌتنا فً اهتمامنا ببلدنا الاألقباط الكاثولٌكوتابع بطرٌرك   الصالةعظٌمة مصر، مطالب 

 .هلل لٌعمل بداخلنا المحبة والسالم

  .جب على أبنائنا أن ٌتقدموا ببلدناوأوضح أن هناك صعوبات اقتصادٌة، فنحن ننظر المنقذ، فٌ

وبدأ األنبا إبراهٌم إسحق، قداس االحتفالٌة بكنٌسة العائلة المقدسة لألقباط الكاثولٌك، بمشاركة القمص جورج سلٌمان، كاهن 

 .راالكنٌسة، والقمص أغسطٌنوس، كاهن كنٌسة العذراء بالزٌتون، والقس ٌوسف أسعد، كاهن كنٌسة العذراء قبة الهواء بشب

ومن المقرر، أن ٌفتتح مغارة استقبال العائلة المقدسة بكنٌسة العائلة المقدسة، فً العاشرة والنصف من صباح الٌوم، بحضور 

الدكتور خالد العنانً وزٌر اآلثار، والمهندس عاطف عبدالحمٌد محافظ القاهرة، ونادر جرجس عضو عضو اللجنة الوزارٌة 

 .إلحٌاء مسار العائلة المقدسة

 لصور:ا

 

  اللٌنك:

http://www.elfagr.com/3118966 

  

http://www.elfagr.com/list.aspx?kw=450803&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0646%u0628%u0627%20%u0625%u0628%u0631%u0627%u0647%u064A%u0645&exp=3118966
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http://www.elfagr.com/list.aspx?kw=450803&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0646%u0628%u0627%20%u0625%u0628%u0631%u0627%u0647%u064A%u0645&exp=3118966
http://www.elfagr.com/list.aspx?kw=450332&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0642%u0628%u0627%u0637%20%u0627%u0644%u0643%u0627%u062B%u0648%u0644%u064A%u0643&exp=3118966
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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 11  2018/ 06/ 2السبت 

 

 

 م
 العنوان التارٌخ الجرٌدة

6 
 الفجر

 2112/ٌونٌو/11الجمعة 
م 12:37 -  

بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌفتتح مغارة العائلة 
 المقدسة بمشاركة قٌادات الدولة

 المحتوي:

 إٌرٌنً صفوت 

افتتح األنبا إبراهٌم اسحق، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك بمصر، مغارة استقبال العائلة المقدسة بكنٌسة العائلة المقدسة، بحضور 

الدكتور خالد العنانً وزٌر اآلثار، والمهندس عاطف عبدالحمٌد محافظ القاهرة، ونادر جرجس عضو عضو اللجنة الوزارٌة 

العائلة المقدسةٌاء مسار حإل . 

وشارك األنبا إرمٌا األسقف العام، ورئٌس المركز الثقافً األرثوذكسً، فً القداس اإللهً بالمطرٌة، بحضور بطرٌرك الكاثولٌك 

 .بمصر، وسفٌر الفاتٌكان فً القاهرة، المطران برونو موزارو، والدكتورة فٌنٌس كامل، وزٌر البحث العلمً

عدد من القٌادات منهم النائب ثروت بخٌت، عضو مجلس النواب، وخالد المحمدي، رئٌس حً  كما شارك فً القداس اإللهً،

المطرٌة، والنائبة مارجرٌت عازر، عضو مجلس النواب، والنائب هانً األسٌوطً، وكمال مصطفى، رئٌس قطاع اآلثار القبطٌة 

عد حلمً، رئٌس اإلدارة المركزٌة للقاهرة والجٌزةواإلسالمٌة بوزارة اآلثار، وعاطف نجٌب، نائب رئٌس القطاع اآلثار، وأس . 

وتعتبر مغارة العذراء بكنٌسة العائلة المقدسة بجوار "شجرة مرٌم" بالمطرٌة، أحد أهم معالم زارتها العائلة المقدسة، فهى أقدم 

 .شجرة فً مصر كانت تجلس تحتها السٌدة العذراء

مقدسة بالمطرٌة، إن االفتتاح ٌأتً بعد أعمال صٌانة وترمٌم امتدت لعامٌن وقال القمص جورج سلٌمان، كاهن كنٌسة العائلة ال

 .متتالٌٌن، مضًٌفا، أن االحتفالٌة ستشمل استعراض مسار العائلة المقدسة بالكنٌسة، ٌعقبه موكب ٌتّوجه للمغارة تمهًٌدا الفتتاحها

 الصور:

 

 

 اللٌنك

http://www.elfagr.com/3119077 
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 م
 العنوان التارٌخ الجرٌدة

1 
 الفجر

 2112/ٌونٌو/11الجمعة 
ص 19:41 -  

 األنبا إبراهٌم ٌصل إلى كنٌسة العائلة المقدسة

 المحتوي:

 ٌرٌنً صفوت 

لبدء القداس  لألقباط الكاثولٌك؛صل منذ قلٌل األنبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك بمصر، كنٌسة العائلة المقدسة و  

 .بالكنٌسة

ٌفتتح مغارة استقبال العائلة  أن ومن المقرر، واستقبلت شمامسة الكنٌسة والكشافة، باأللحان الكنسٌة المفرحة األنبا إبراهٌم،

اآلثار، والمهندس المقدسة بكنٌسة العائلة المقدسة، فً العاشرة والنصف من صباح الٌوم، بحضور الدكتور خالد العنانً وزٌر 

 .عاطف عبدالحمٌد محافظ القاهرة، ونادر جرجس عضو عضو اللجنة الوزارٌة إلحٌاء مسار العائلة المقدسة

 الصور:

 

 اللٌنك:

http://www.elfagr.com/3118957 
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 م
 العنوان التارٌخ الجرٌدة

1/6/2112الجمعه الفجر 8  
األنبا إبراهٌم اسحق فً احتفالٌة افتتاح المغارة: 
 ٌجب على كل عائلة أن تكون مثل العائلة المقدسة

 المحتوي:

 اٌرٌنً صفوت
وجه األنبا إبراهٌم اسحق، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك بمصر، عدة رسائل، فً احتفالٌة افتتاح مغارة العائلة المقدسة، المقام 

  .بالمطرٌةبكنٌسة العائلة المقدسة 

وقال األنبا إبراهٌم، فً رسالته األولى، أنه ٌجب أن تكون كل عائلة مثل العائلة المقدسة، فنحن نكرم السٌدة العذراء مرٌم، 

 .ونتعلم من تربٌتها للطفل ٌسوع، مضٌف ا، أنه ٌجب أن ٌكون دور رجل األسرة مثل ٌوسف النجار

لثانٌة، أنه ٌجب أن نثتثمر تعالٌمنا وتربٌتنا فً اهتمامنا ببلدنا العظٌمة مصر، وتابع بطرٌرك األقباط الكاثولٌك، فً رسالته ا

ا الشعب الصالة هلل لٌعمل بداخلنا المحبة والسالم  .مطالب 

 وأوضح أن هناك صعوبات اقتصادٌة، فنحن ننظر المنقذ، وٌجب على أبنائنا أن ٌتقدموا ببلدنا

بكنٌسة العائلة المقدسة لألقباط الكاثولٌك، بمشاركة القمص جورج سلٌمان، كاهن  وبدأ األنبا إبراهٌم إسحق، قداس االحتفالٌة

 .الكنٌسة، والقمص أغسطٌنوس، كاهن كنٌسة العذراء بالزٌتون، والقس ٌوسف أسعد، كاهن كنٌسة العذراء قبة الهواء بشبرا

 اللٌنك:

ww.masress.com/elfagr/4119094https://w 
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4 
 مصراوي

2112/ٌونٌو/1الجمعه  
م11:51  

بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌترأس قداس ذكرى 
 دخول العائلة المقدسة مصر

 المحتوي:

 إسالم ضٌف

أقباط الكاثولٌك بطرٌرك ال ترأس األنبا إبراهٌم إسحق، لة المقدسة العائ بمصر، منذ قلٌل، قداس االحتفال بذكرى دخول مصر، فً 

بالمطرٌة، بمشاركة القمص جورج سلٌمان، كاهن الكنٌسة، وعدد من كهنة الكنٌسة الكاثولٌكٌة، واألنبا العائلة المقدسة  كنٌسة

لثقافً القبطً بالكنٌسة األرثوذكسٌةأرمٌا، األسقف العام ورئٌس المركز ا . 

الواقعة بكنٌسة العائلة المقدسة، بمشاركة الدكتور العائلة المقدسة  ومن المقرر، أن ٌفتتح بطرٌرك األقباط الكاثولٌك، مغارة استقبال

عنانً، وزٌر اآلثار، والمهندس عاطف عبدالحمٌد، محافظ القاهرة، ونادر جرجس، عضو اللجنة الوزارٌة إلحٌاء مسار خالد ال

 .العائلة المقدسة

قال لمصراوي، إن افتتاح المغارة ٌأتً بعد أعمال ترمٌم بها امتدت العائلة المقدسة  وكان القمص جورج سلٌمان، كاهن كنٌسة

 .لعامٌن، مشًٌرا إلى أنه سٌتوجه موكب الفتتاح المغارة عقب انتهاء قداس االحتفالٌة

 الصور:

 

 اللٌنك: 

-%D8%B1%D9%83http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/6/1/1368001/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A
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ص 11:51 - 2112  
بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌفتتح مغارة العائلة 

 المقدسة بالمطرٌة

 المحتوى:

 نارٌمان فوزي-ماٌكل نبٌل

البطرٌرك ابراهٌم اسحق، بطرٌرك االقباط الكاثولٌك، الٌوم الجمعة، مغارة العائلة المقدسة بكنٌسة المطرٌة وذلك فً إطار افتتح 

 . احتفالٌات الكنٌسة بتذكار دخول العائلة المقدسة لمصر

االرثوذكسٌة والمطران منٌر حنا رأس الحضور األنبا أرمٌا األسقف العام ورئٌس المركز الثقافً القبطً بالكنٌسة  جاء على

 .رئٌس الكنٌسة األسقفٌة بمصر وعدد من أعضاء مجلس النواب وبعض المسؤولٌن

كان قد ترأس االنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك الكاثولٌك صلوات القداس اإللهً بكنٌسة العذراء بالمطرٌة على أن ٌفتتح البطرٌرك 

 دسة بالكنٌسةومسئولً السٌاحة واآلثار مغارة العائلة المق

بالمطرٌة، أحد أهم معالم زارتها العائلة المقدسة، فهى « شجرة مرٌم»و تعتبر مغارة العذراء بكنٌسة العائلة المقدسة بجوار 

 .أقدم شجرة فى مصر كانت تجلس تحتها السٌدة العذراء

 الصور:

 

 اللٌنك:
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 2112ٌونٌو  11الجمعة، 
م 13:29 -  

 وفد أسقفٌة الخدمات ٌزور مستشفى مصر المحبة

 المحتوي:

 ماٌكل نبٌل-نارٌمان فوزي

تفقد األنبا ٌولٌوس األسقف العام لكنائس مصر القدٌمة وأسقفٌة الخدمات العامة على رأس وفد من األسقفٌة، بتكلٌف من قداسة 

ا.البابا، أعمال التجدٌد فً مستشفى  ا الفتتاحها قرٌب  مصر المحبة تمهٌد   

ا إلى الكنٌسة القبطٌة ممثلة فً أسقفٌة الخدمات، حٌث أنها كانت مملوكة لخدمة  كانت المستشفى التً انتقلت ملكٌتها مؤخر 

ٌة فً الراعً وأم النور التً قامت ببنائها فً مدٌنة بنً مزار بالمنٌا باسم مستشفى "راعً مصر"، كأحد أهم المراكز الطب

 شمالً الصعٌد.

وقد أثنى أعضاء الوفد على الجهد المبذول لبناء و تجهٌز المستشفى، ومن جانبه أشار األنبا ٌولٌوس إلى رغبة وتوجٌه قداسة 

البابا بسرعة االنتهاء من تجهٌز المستشفى لتفتح أبوابها أمام أبناء الشعب المصري بجمٌع أطٌافه لتحقٌق الحلم بوجود رعاٌة 

تمٌزة فً منطقة شمال الصعٌد.طبٌة م  

 الصور:

 

 اللٌنك:
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بركة « رحلة العائلة المقدسة»األب هانً باخوم: 
 للمسٌحٌٌن والمسلمٌن

 المحتوي:

نارٌمان فوزي-ماٌكل نبٌل  

األقباط الكاثولٌك ورئٌس مجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك بمصر ،الٌوم الجمعة، افتتح البطرٌرك إبراهٌم اسحق بطرٌرك 

 مغارة العائلة المقدسة بكنٌسة العائلة المقدسة بالمطرٌة.

من جهته، أشار المتحدث باسم الكنٌسة الكاثولٌكٌة األب هانً باخوم، بأن هذا االفتتاح ٌمثل بركة كبٌرة لكل شعب مصر 

ومسلمٌن وٌذكرنا دائما برسالتنا ودعوتنا كمصرٌٌن، فمصر كانت منذ البداٌة مالذ وملجأ لكل الهاربٌن من أي ظلم أو مسٌحٌٌن 

 شر واقع علٌهم وهً تؤكد ذلك بإحٌائها لتلك الذكرى الغالٌة.

دنا ٌذكرنا بأن نقوم بهذا عاما مالذا للسٌد المسٌح، فإن رسالتنا الٌوم وعٌ 2000وأضاف األب باخوم بأنه مثلما كانت مصر منذ 

الدور وتلك الرسالة، كما عبر عن سعادته بوجود الشخصٌات العامة كالوزراء ونواب البرلمان وشخصٌات من الكنٌسة 

 األرثوذكسٌة والطوائف األخرى التً شاركت الكنٌسة الكاثولٌكٌة احتفالها.

م، مشٌرا إلى أن البطرٌرك األنبا إبراهٌم اسحق صلى من ووصف األب باخوم االحتفالٌة بكونها كانت مملوءة بالفرح والسال

 أجل السالم بمصر وصلى من أجل الرئٌس ومن أجل اآلباء الذٌن رحلوا من الكنٌسة. 

 اللٌنك: 

-https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679462/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8

-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9

-D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9%-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9

-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A\ 

  

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679462/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679462/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679462/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679462/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679462/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679462/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A/
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 عام علً تأسٌس 111راعً كنٌسة المطرٌة : 
 كنٌسة المطرٌة

 المحتوى:

نارٌمان فوزى–ماٌكل نبٌل   

للكاثولٌك بالمطرٌة،اننا نحتفل على مرور111سنه على وجود الكنٌسة بحى  كنٌسة العائلة المقدسة قال األب جورج سلٌمان كاهن

 .المطرٌة،مشٌرا إلى ان الحجاج كانوا ٌزورون حً المطرٌة من القرن الرابع وٌتباركوا من الشجرة والبئر

على ٌد االب مٌشٌل كاهن 1401وبنً مذبح عام 1854ان الكنٌسة بنٌت فً عاماحتفالٌة العائلة المقدسة وأضاف جورج خالل كلمته فً 

 . للكنٌسة وقت ذاك

النها توجد نجمه داود حٌث جمع بٌن الدٌانات وأضاف: ان الكنٌسة بنٌت على ٌد مهندس إٌطالى ابدع فٌها . 

لوحات جدارٌة 6وجمع بٌن الحضارات المتعاقبة على مصر فً بناء هذه الكنٌسة فنجد داخل الكنٌسة المقوصاات ونجمه داود،كما ةتشمل

شهر فً 16ذي استمرت لمده،وال2016تمثل رحلة العائلة المقدسة من اول مذبحة بٌت لحم الى ان وصلت اسٌوط وتم ترمٌم اللوحات عام

 .الترمٌم

، مشٌرا إلى ان مصر 1441ماٌو عام23، المشوار ابتدت منذ مسار العائلة المقدسةومن جانبه قال نادر جرجس مسؤول لجنه إحٌاء 

عاما10تحتفظ بعالقات مستمرة منذ اكثر من  .. 

ر تسأل جرجس خالل كلمته باالحتفالٌة ماذا لم ٌتم اعتماد مسار العائلة من من قبل وان االسباب لم ٌكن لها ارادة سٌاسٌة من قبل ان تتوف

 المخطوطات

ع ان انتخاب البابا فرنسٌس ساهم فً اعتماد مسار العائلة المقدسة وعند زٌارة الرئٌس الى الفاتٌكان لزٌارة افتتاح القناة،مشٌرا الى وتاب

بدأ وزٌر السٌاحة السابق بعدة زٌارات للفاتٌكان العتماد الزٌارة، 2016انه فً مارس . 

والذي اكد فٌها على زٌارة بابا الفاتٌكان إلى مصر رغم الحوادث االرهابٌة  قام رئٌس المجلس البابوي إلى مصر2011وتابع فً فبراٌر 

التً شهدتها مصر على الكنائس فً ذلك العام،وعقبها التنسٌق للزٌارة بابا الفاتٌكان الى مصر فً نهاٌة ابرٌل من العام الماضً،مؤكدا 

ً فً طنطا واسكندرٌة اال ان البابا فرنسٌس اعلن فً الٌوم ذاته على على الرغم من حادثً الذي شهدته الكنٌسة فً ابرٌل من العام الماض

 . تاكٌد زٌارته إلى مصر

 .واضاف ان البابا تواضروس كلف معهد الدرسات القبطٌة إلى تجمٌع زٌارة العائلة المقدسة فً كتاب لتوثٌق الرحلة

موزارو،والدكتوره فٌنٌس كامل وزٌرةالبحث العلمى سابقا االنبا إرمٌا االسقف كان قدشارك سفٌر الفاتٌكان فً القاهرة، المطران برونو 

 .العام،ورئٌس المركز الثقافً االرثوذكسً،فً القداس اإللهً بالمطرٌة بحضور بطرٌرك الكاثولٌك بمصر

ة على أن ٌفتتح البطرٌرك ومسئولً كان قد ترأس االنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك الكاثولٌك صلوات القداس اإللهً بكنٌسة العذراء بالمطرٌ

 .السٌاحة واآلثار مغارة العائلة المقدسة بالكنٌسة

 اللٌنك:

-B3%D8%A9%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%-https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679411/1/%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A

-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%A1%D9%A1%D9%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9

-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9 

https://akhbarelyom.com/News/Search/1?JournalID=1&query=+%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://akhbarelyom.com/News/Search/1?JournalID=1&query=+%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://akhbarelyom.com/News/Search/1?JournalID=1&query=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9+
https://akhbarelyom.com/News/Search/1?JournalID=1&query=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679411/1/%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%A1%D9%A1%D9%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679411/1/%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%A1%D9%A1%D9%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679411/1/%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%A1%D9%A1%D9%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679411/1/%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%A1%D9%A1%D9%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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اآلثار: الوزارة تعمل جاهدة لدعم مسار العائلة 

 المقدسة

 المحتوى:

 نارٌمان فوزي–ماٌكل نبٌل 

 .رحب ممثل وزارة اآلثار جمال مصطفً، الٌوم الجمعة، أن الوزارة تأخذ علً عاتقها تسجٌل مسار العائلة المقدسة ضمن التراث

بأن الوزارة تقدر جٌدا أهمٌة الحدث  -أثناء احتفالٌة الكنٌسة الكاثولٌكٌة بالمطرٌة بذكري دخول العائلة المقدسة لمصر-مصطفً  كما أضاف

 .وتعمل بكل كد من أجل دعم مسار العائلة المقدسة

باط الكاثولٌك، مغارة استقبال العائلة كانت الكنٌسة قد انتهت من بعض الترمٌمات والتجدٌدات، وٌفتتح األنبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك األق 

المقدسة، بكنٌسة العائلة المقدسة لألقباط الكاثولٌك بالمطرٌة، فً إطار تروٌج السٌاحة الدٌنٌة، خاصة مزارات العائلة المقدسة، وسط 

 . تواجد كبٌر من بعض المسؤولٌن

 الصور:

 

 

  اللٌنك:

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679402/1/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D

-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-8%B1

-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%AF%D8%A9%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9 

  

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679402/1/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679402/1/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679402/1/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
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الكنٌسة األسقفٌة ٌشارك فً األنبا أرمٌا ورئٌس 
 افتتاح مغارة العذراء بالمطرٌة

 المحتوى:

 ماٌكل نبٌل-نارٌمان فوزي

شارك نٌافة األنبا أرمٌا األسقف العام ورئٌس المركز الثقافً للكنٌسة القبطٌة األرثوذكسٌة والمطران منٌر حنا رئٌس الكنٌسة 

تتاح مغارة السٌدة العذراء مرٌم بالمطرٌةاألسقفٌة بمصر فً احتفالٌة الكنٌسة الكاثولٌكٌة باف  . 

كان قد ترأس األنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك الكاثولٌك صلوات القداس اإللهً بكنٌسة العذراء مرٌم بالمطرٌة، وذلك بحضور  

 .قٌادات وأساقفة الكنٌسة على أن ٌفتتح البطرٌرك ومسئولً السٌاحة واآلثار مغارة العائلة المقدسة بالكنٌسة

بالمطرٌة، أحد أهم معالم زارتها العائلة المقدسة، فهى أقدم « شجرة مرٌم»تعتبر مغارة العذراء بكنٌسة العائلة المقدسة بجوار   

 .شجرة فى مصر كانت تجلس تحتها السٌدة العذراء

مناطق فى مصر وتم بناء هٌكل بسٌط بجوار شجرة مرٌم فً أواخر القرن الرابع، وسرعان ما جذب عددا كبٌرا من مختلف ال

بزٌارة العائلة المقدسة لمنطقة المطرٌة، فقاموا بتشٌٌد كنٌسة « الجزوٌت»وخارجها، كما اهتم اآلباء الكاثولٌك الٌسوعٌون 

، لتكون الكنٌسة بشكلها الحالى1291كاثولٌكٌة باسم العائلة المقدسة، وقام بتكرٌسها المطران جٌدو كوربلى، فى نوفمبر  . 

 الصور:

 

 اللٌنك:

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679389/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-

%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%82%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84 
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بطرٌرك الكاثولٌك احتفال مسار العائلة المقدسة 
 ٌأخذ اهتمام الدولة

 المحتوي:

 نارٌمان فوزي -ماٌكل نبٌل

بمصر، األقباط والمصرٌٌن بمناسبة صوم رمضان،وصٌام الرسل،واألحتفال بعٌد دخول  األقباط الكاثولٌك هنأ األنبا إبراهٌم اسحق بطرٌرك

 .إلى ارض مصرالسٌد المسٌح 

بمختلف السٌدة العذراء  على مكانةة مسار العائلة المقدس كاثولٌك خالل كلمته فً القداس االلهً قبٌل االحتفال بـواكد بطرٌرك ال 

 .ئلة المقدسةطوائفها،مشٌرا إلى ان معظم كنائس مختلف الطوائف المسٌحٌة تحمل اسم العا

 .وتابع ان معظم احتفاالتنا تقوم على أساس تمجٌد اسم هللا وطلب البركة لعائالتنا وبلدنا وحفظها واشخاصنا وٌلٌها مظاهر االحتفال 

لى ان واكد ان احتفال عٌد دخول السٌد المسٌح هذا العام ٌأخد اهتمام الدولة بمختلف وزارتها المهتمه بمسار العائلة المقدسة ،مشٌرا إ 

 مسار العائلة المقدسة نأخذ منه اكثر من رساله منها االهتمام باالسرة واالطفال، و االهتمام بالدولة والصعوبات التى تواجه الدولة من

 .اقتصادٌات،مؤكدا على الصاله االفراد الدائمه من اجل ان نتقدم ببالدنا وان كل شخص ٌشعر بانه المسؤل عن تقدم وتطور بالده

ترأس االنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك الكاثولٌك صلوات القداس اإللهً بكنٌسة العذراء مرٌم بالمطرٌة، وذلك بحضور قٌادات كان قد  

 .بالكنٌسة مغارة العائلة المقدسةوأساقفة الكنٌسة على أن ٌفتتح البطرٌرك ومسئولً السٌاحة واآلثار 

م شجرة فى بالمطرٌة، أحد أهم معالم زارتها العائلة المقدسة، فهى أقد «شجرة مرٌم» و تعتبر مغارة العذراء بكنٌسة العائلة المقدسة بجوار 

 .مصر كانت تجلس تحتها السٌدة العذراء

  اللٌنك:
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-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9

-%D9%8A%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
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https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679387/1/%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-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D9%8A%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%AF
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دٌر المحرق بأسٌوط ٌحتفل بذكرى دخول السٌد 
 المسٌح إلى أرض مصر

 ى:المحتو

 نارٌمان فوزي -ماٌكل نبٌل

الٌوم الجمعة احتفاال بذكرى دخول السٌد المسٌح إلى ترأس األنبا بٌجول رئٌس دٌر القدٌسة العذراء مرٌم المحرق صلوات القداس صباح 

 .أرض مصر بحضور اآلباء الكهنة والرهبان ومجموعة كبٌرة من شعب الكنٌسة

إن مصر تباركت بزٌارة السٌد المسٌح وأمه السٌدة العذراء مرٌم  -فً عظته خالل القداس  -وقال األنبا بٌجول رئٌس دٌر المحرق 

ما جاءوا إلى مصر هربا من فلسطٌن بعد أن قرر "هٌرودس" قتل كل أطفال بٌت لحم من عمر ٌوم إلى عامٌن، والقدٌس ٌوسف النجار عند

 .حٌث وجدوا فً الهروب إلى مصر المالذ اآلمن لهم

فتا إلى أشهر ، ال 6وأضاف أن دٌر السٌدة العذراء المحرق من أهم محطات رحلة العائلة المقدسة لمصر، حٌث ظلت العائلة المقدسة قرابة 

أن دخول العائلة المقدسة إلى مصر كان سببا فً تحطم األوثان وأن اختٌار العائلة المقدسة لبالدنا مصر للهرب إلٌها سبب بركة وخٌر فً 

 .أنحاء بالدنا كلها

المحرق إلى أن الدٌر وعرف الدٌر منذ القدم باسم دٌر السٌدة العذراء واشتهر بدٌر المحرق وأٌضا بدٌر جبل قسقام، وترجع شهرته بدٌر 

المحترقة، ومع مرور الوقت استقر  كان متاخما  لمنطقة تجمٌع الحشائش والنباتات الضارة وحرقها، ولذلك دعٌت بالمنطقة المحروقة أو

 .لقب الدٌر بالمحرق

 الصور:

 

  اللٌنك:

-https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679382/1/%D8%AF%D9%8A%D8%B1

-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%82

-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84

-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF

%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%B6 

 

  

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679382/1/%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679382/1/%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679382/1/%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679382/1/%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679382/1/%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679382/1/%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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بطرٌرك الكاثولٌك ٌترأس صلوات القداس قبٌل 
 افتتاح مغارة العائلة المقدسة  

 المحتوي:

 نارٌمان فوزي -ماٌكل نبٌل

بكنٌسة العذراء مرٌم بالمطرٌة، وذلك بحضور قٌادات  القداس اإللهًترأس االنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك الكاثولٌك صلوات 

 .بالكنٌسة العائلة المقدسةاحة واآلثار مغارة وأساقفة الكنٌسة على أن ٌفتتح البطرٌرك ومسئولً السٌ

بالمطرٌة، أحد أهم معالم زارتها العائلة المقدسة، فهً أقدم  «شجرة مرٌم» بجوار كنٌسة العائلة المقدسة تعتبر مغارة العذراء بـ

 .شجرة فً مصر كانت تجلس تحتها السٌدة العذراء

شجرة مرٌم فً أواخر القرن الرابع، وسرعان ما جذب عددا كبٌرا من مختلف المناطق فى مصر  وتم بناء هٌكل بسٌط بجوار

بزٌارة العائلة المقدسة لمنطقة المطرٌة، فقاموا بتشٌٌد كنٌسة « الجزوٌت»وخارجها، كما اهتم اآلباء الكاثولٌك الٌسوعٌون 

 .، لتكون الكنٌسة بشكلها الحالى1291كوربلى، فى نوفمبر كاثولٌكٌة باسم العائلة المقدسة، وقام بتكرٌسها المطران جٌدو 

 لصور:ا

 

 

  اللٌنك:

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679373/1/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%

-84%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%-B1%D9%83

-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3

-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3

-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9 

https://akhbarelyom.com/News/Search/1?JournalID=1&query=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A
https://akhbarelyom.com/News/Search/1?JournalID=1&query=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://akhbarelyom.com/News/Search/1?JournalID=1&query=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://akhbarelyom.com/News/Search/1?JournalID=1&query=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://akhbarelyom.com/News/Search/1?JournalID=1&query=%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9+%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://akhbarelyom.com/News/Search/1?JournalID=1&query=%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9+%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679373/1/%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%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679373/1/%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%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679373/1/%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%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679373/1/%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%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679373/1/%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%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679373/1/%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%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84
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افتتاح معرض بأٌقونات العائلة المقدسة بكنٌسة 
 العذراء

 المحتوي

ٔبس٠ّبْ فٛصٞ -ِب٠ىً ٔج١ً  

إٌبدسح، اٌزٟ رٛصك سؽٍخ اٌؼبئٍخ افززؼ ا٢ثبء اٌىٕٙخ ثى١ٕغخ اٌغ١ذح اٌؼزساء ِش٠ُ ثؾبسح ص٠ٍٚخ، ِؼشًظب ٌجؼط األ٠مٛٔبد اٌمجط١خ 

 اٌّمذعخ أصٕبء ص٠بسرٙب ئٌٝ ِصش.

٠ٚعُ اٌّؼشض ػذًدا ِٓ األ٠مٛٔبد ٌٍغ١ذح اٌؼزساء، ٟٚ٘ رؾًّ سظ١ؼٙب ثشفمخ اٌمذ٠ظ ٠ٛعف إٌغبس أصٕبء ص٠بسرُٙ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ 

 إٌّبغك ثّصش .

١ِالٔٛ ثا٠طب١ٌب، ثٙذف رؼش٠ف اٌغ١بػ األعبٔت ثّغبس اٌؼبئٍخ ِٚٓ اٌّمشس أْ ٠زُ ٔمً رٍه األ٠مٛٔبد خالي اٌشٙش اٌمبدَ ئٌٝ ِذ٠ٕٗ 

 اٌّمذعخ ثّصش ٚرٕش١ػ اٌغ١بؽ١خ اٌذ١ٕ٠خ.

٠زوش أْ وٕبئظ ص٠ٍٚخ األصش٠خ، رؼذ ألذَ وٕبئظ ثبٌمب٘شح اٌفبغ١ّخ، ٚلذ صاسرٙب اٌؼبئٍخ اٌّمذعخ، ٚرعُ وٕبئظ اٌغ١ذح اٌؼزساء، ِٚبس 

.ٚد٠شٞ اٌغ١ذح اٌؼزساء ِٚبسعشعظ عشعظ، ٚأثٛ ع١ف١ٓ، ٚاٌمذ٠ظ ص١ٍت اٌغذ٠ذ،  

 الصور:

 

 اللٌنك:

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679318/1/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%

-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-A7%D8%AD

-8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9

-%D8%A8%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1  

  

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679318/1/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679318/1/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679318/1/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679318/1/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679318/1/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679318/1/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679318/1/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679318/1/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 25  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 بوابه فٌتو 20
 

 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
 م 12:40 -

تفاصٌل تدشٌن بطرٌرك الكاثولٌك مغارة استقبال 
 العائلة المقدسة

 المحتوي:

 عماد ماهر 

األنبا إبراهٌم اسحق، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك، مغارة استقبال العائلة المقدسة، بكنٌسة العائلة المقدسة لألقباط الكاثولٌك  دشن

  .بالمطرٌة، بعد االنتهاء من بعض الترمٌمات والتجدٌدات، ذلك الٌوم الجمعة

جورج سلٌمان راعً كنٌسة العائلة المقدسة لألقباط الكاثولٌك بدأت االحتفاالت بالقداس اإللهً الساعة التاسعة صباحا، ثم قدم األب 

بالمطرٌة، شرحا تفصٌلٌا لتصمٌم الكنٌسة، واألٌقونات المتواجدة، ودالالتها، الدٌنٌة والتارٌخٌة، حٌث إن بها نجمة داود والهالل 

  .الذي ٌشٌر إلى اإلسالم، والصلٌب المسٌحً

سنة على وجود الكنٌسة بحى المطرٌة، مشٌرا إلى أن الحجاج كانوا  117مرور  ل األب جورج سلٌمان، إننا نحتفل علىاوق

 .أفدنة 7ٌزورون حً المطرٌة من القرن الرابع وٌتباركون من الشجرة والبئر، وسمٌت المنطقة هً جنٌنة بلسم ومساحتها 

على ٌد األب مٌشٌل 1911بنً مذبح عامو 1259وأضاف جورج خالل كلمته فً احتفالٌة العائلة المقدسة أن الكنٌسة بنٌت فً عام

 .كاهن للكنٌسة وقت ذاك

وأضاف: إن الكنٌسة بنٌت على ٌد مهندس إٌطالى أبدع فٌها ألنها توجد نجمة داود حٌث جمع بٌن الدٌانات وجمع بٌن الحضارات 

لوحات جدارٌة تمثل رحلة  6المتعاقبة على مصر فً بناء هذه الكنٌسة فنجد داخل الكنٌسة المقوسات ونجمة داود، كما تشمل 

شهرا فً  16، والذي استمرت لمدة 2116العائلة المقدسة من أول مذبحة بٌت لحم إلى أن وصلت أسٌوط وتم ترمٌم اللوحات عام

 .الترمٌم

وهنأ األنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك األقباط الكاثولٌك بمصر، األقباط والمصرٌٌن بمناسبة صوم رمضان، وصٌام الرسل، 

 .فال بعٌد دخول السٌد المسٌح إلى أرض مصرواالحت

وأكد بطرٌرك الكاثولٌك مكانة السٌدة العذراء بمختلف طوائفها، مشٌرا إلى أن معظم كنائس مختلف الطوائف المسٌحٌة تحمل اسم 

 ..العائلة المقدسة

ناسبة افتتاح مغارة السٌدة العذراء ووجه الدكتور جمال مصطفى ممثل وزارة اآلثار تهنئة وزٌر اآلثار الدكتور خالد العنانً بم

  .بكنٌستها فً المطرٌة

شارك فً االحتفالٌة سفٌر الفاتٌكان فً القاهرة، المطران برونو موزارو، والدكتورة فٌنٌس كامل وزٌرة البحث العلمى سابقا األنبا 

  .إرمٌا األسقف العام، ورئٌس المركز الثقافً األرثوذكسً، وعدد من أعضاء مجلس النواب

بالمطرٌة، أحد أهم معالم زارتها العائلة المقدسة، فهى أقدم « شجرة مرٌم»وتعتبر مغارة العذراء بكنٌسة العائلة المقدسة بجوار 

 .شجرة فً مصر كانت تجلس تحتها السٌدة العذراء

  اللٌنك:

http://www.vetogate.com/3197679 

  

http://www.vetogate.com/3197679
http://www.vetogate.com/3197679


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 26  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 بوابه فٌتو 21
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
م 03:20 -  

الكنٌسة تستعد ألول رحلة حج لمسار العائلة 
 المقدسة قادمة من إٌطالٌا

 المحتوي:

 عماد ماهر 

إن األراضً المقدسة، فً فلسطٌن، تستعد  :الكاثولٌكٌةقال األب هانً باخوم، المتحدث باسم الكنٌسة القبطٌة  

إٌطالٌا، كما تمر الرحلة بمسار العائلة المقدسة بمصر، وذلك خالل الفترة  الستقبال أول رحلة حج من إٌبارشٌة

  .ٌونٌو الجاري 21إلى  15من 

وأوضح األب باخوم فً تصرٌحات صحفٌة الٌوم، أن رحلة الحج تستهدف زٌارة األماكن المقدسة المذكورة 

  .بالكتاب المقدس وباألخص العهد الجدٌد منذ نشأة السٌد المسٌح

  .ن بطرٌركٌة الكاثولٌك سوف تعلن تفاصٌل الرحلة ومن المسئولٌن عنها، فً السادس من ٌونٌو الجاريوأكد أ

ودشن األنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك األقباط الكاثولٌك، مغارة استقبال العائلة المقدسة بالمطرٌة، الٌوم الجمعة، 

، ومندوب عن قداسة البابا تواضروس الثانً بابا اإلسكندرٌة الكاثولٌكٌةبحضور عدد من مسئولً الكنٌسة 

  .بطرٌرك الكرازة المرقسٌة، ومسئولٌن باآلثار

 اللٌنك:

http://www.vetogate.com/3197865 

 

  

http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=274882&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0643%u0627%u062B%u0648%u0644%u064A%u0643%u064A%u0629&exp=3197865
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=274882&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0643%u0627%u062B%u0648%u0644%u064A%u0643%u064A%u0629&exp=3197865
http://www.vetogate.com/3197865


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 27  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 بوابه فٌتو 22
 2018/ماٌو/31الخمٌس 
م 01:43 -  

األقباط ٌتوافدون على احتفالٌة إحٌاء مسار رحلة 
 العائلة المقدسة

 المحتوي:

 عماد ماهر 

قلٌل توافد األقباط على كنٌسة السٌدة العذراء مرٌم األثرٌة "حالة الحدٌد بدأ منذ بحارة زوٌلة " دخول ، لحضور احتفالٌة ذكري 

رحلةمصر وإحٌاء مسار أرض  السٌد المسٌح العائلة المقدسة، وذلك تحت رعاٌة قداسة البابا األنبا تواضروس الثانً ونٌافة األنبا  

القاهرة ووزارتً اآلثار والسٌاحة والمجلس األعلى لإلعالم وبحضور لفٌف من األباء األساقفة رافائٌل أسقف عام كنائس وسط 

 .والكهنة وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصٌات العامة

ء مرٌم، ومار وتعد كنائس زوٌلة األثرٌة أقدم كنٌسة بالقاهرة، وتباركت بزٌارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السٌدة العذرا

 .جرجس، وأبً سٌفٌن والقدٌس صلٌب الجدٌد ودٌري السٌدة العذراء ومارجرجس

 الصور:

 

 اللٌنك:

http://www.vetogate.com/3197150 

  

http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=275550&ifr=1&kwn=%u0628%u062D%u0627%u0631%u0629%20%u0632%u0648%u064A%u0644%u0629&exp=3197150
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=275549&ifr=1&kwn=%u062F%u062E%u0648%u0644%20%u0627%u0644%u0633%u064A%u062F%20%u0627%u0644%u0645%u0633%u064A%u062D&exp=3197150
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=275549&ifr=1&kwn=%u062F%u062E%u0648%u0644%20%u0627%u0644%u0633%u064A%u062F%20%u0627%u0644%u0645%u0633%u064A%u062D&exp=3197150
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=275549&ifr=1&kwn=%u062F%u062E%u0648%u0644%20%u0627%u0644%u0633%u064A%u062F%20%u0627%u0644%u0645%u0633%u064A%u062D&exp=3197150
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=274141&ifr=1&kwn=%u0631%u062D%u0644%u0629&exp=3197150
http://www.vetogate.com/3197150


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 22  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

1/6/2018الجمعه مبتدا 23  
 

العائلة المقدسة بالمطرٌةافتتاح مغارة استقبال   

 المحتوي:

 عماد ماهر

افتتح األنبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك، مغارة استقبال العائلة المقدسة، بكنٌسة العائلة المقدسة لألقباط الكاثولٌك 

  .بالمطرٌة، بعد االنتهاء من بعض الترمٌمات والتجدٌدات

 .افتتاح المغارة بعد تطوٌرهاوعرضت فضائٌة "إكسترا نٌوز" طقوس 

وسرعان ما جذب عددا كبٌرا من المسٌحٌٌن من  شجرة مرٌمجدٌر بالذكر أنه فً أواخر القرن الرابع تم بناء هٌكل بسٌط بجوار 

دول عدٌدة وإرسالٌات مختلفة حٌنما كانوا ٌأتون للزٌارة كانوا ٌنصبون  مختلف المناطق فى مصر حتى إن المسٌحٌٌن األجانب من

 .الهٌاكل للصالة والتقدٌس فى هذا المكان

 الصور:

 

 

 اللٌنك:

https://www.mobtada.com/details/737330 

  

https://www.mobtada.com/details/671028
https://www.mobtada.com/details/737330
https://www.mobtada.com/details/737330


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 29  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 12:20:40 02-06-2018 مبتدا 24
بطرٌرك الكاثولٌك ٌهنئ السٌسى بتنصٌبه لوالٌة 

 ثانٌة

 المحتوي:

 مٌنا أشرف

أرسل األنبا إبراهٌم إسحاق بطرٌرك الكاثولٌك، الٌوم السبت، برقٌة تهنئة بمناسبة حلف الرئٌس عبدالفتاح السٌسى الٌمٌن 

  .الدستورٌة لفترة رئاسٌة جدٌدة

"باسم مجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك والكهنة والرهبان، نهنئ فخامتكم لتنصٌبكم رئًٌسا لجمهورٌة مصر وجاء فى البرقٌة 

 ."العربٌة، ونصلى من أجل أن ٌوفقكم هللا لنشر السالم واألمان بأرض مصر

 أدى الٌمٌن الدستورٌة فى لفترة رئاسٌة ثانٌة خالل الجلسة المنعقدة صباح الٌوم بمجلس النواب قد الرئٌس السٌسىوكان 

 الصور:

 

 اللٌنك:

https://www.mobtada.com/details/737736 

  

https://www.mobtada.com/details/737705
https://www.mobtada.com/details/737736
https://www.mobtada.com/details/737736


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 31  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 06:48:12 01-06-2018 مبتدا 25
 

الكنٌسة الكاثولٌكٌة تفتتح مغارة استقبال العائلة 
 المقدسة بالمطرٌة

 المحتوي:

 أحمد سعٌد

ٌفتتح األنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك األقباط الكاثولٌك، الٌوم الجمعة، مغارة استقبال العائلة المقدسة بكنٌسة 

  .القاهرةالعائلة المقدسة لألقباط الكاثولٌك بحى المطرٌة بمحافظة 

أرض مصر وإحٌاء مسار  المسٌحفٌما تحتفل كنٌسة العذراء مرٌم األثرٌة فً مصر القدٌمة بذكرى دخول السٌد 

القاهرة، وعدد من العائلة المقدسة بأرض مصر، وٌحضر االحتفال األنبا رافائٌل، أسقف عام كنائس وسط 

 .أساقفة الكنٌسة ومسؤولً اآلثار والسٌاحة والبرلمانٌٌن

 الصور:

 

 اللٌنك:

https://www.mobtada.com/details/737306 

 

 

  

https://www.mobtada.com/details/737106
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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 31  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 26
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
ص 10:04 -  

 مراسم افتتاح مغارة استقبال العائلة المقدسة

 المحتوي:

 محمد خمٌس

باط افتتح األنبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك، الٌوم الجمعة، مغارة استقبال العائلة المقدسة، بكنٌسة العائلة المقدسة لألق

 .مزارات العائلة المقدسةالكاثولٌك بالمطرٌة، فى إطار تروٌج السٌاحة الدٌنٌة، خاصة 

، الٌوم الجمعة، تنظٌم البطرٌركٌة حفاًل بهذه المناسبة ٌحضره البابا تواضروس "وٌظهر الفٌدٌو الذي عرضته فضائٌة "أون الٌف

زٌر الثانى، بابا اإلسكندرٌة، بطرٌرك الكرازة المرقسٌة، والدكتورة إٌناس عبدالداٌم، وزٌرة الثقافة، والدكتور خالد العنانى، و

اآلثار، والسفٌرة نبٌلة مكرم، وزٌرة الدولة للهجرة، والمهندس عاطف عبدالحمٌد، محافظ القاهرة، وعدد كبٌر من رجال األعمال 

  واإلعالمٌٌن وأعضاء مجلس النواب

 الصور:

 

 اللٌنك:

8828https://www.albawabhnews.com/312\ 

  

https://www.albawabhnews.com/3128828/


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 32  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 21
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
ص 11:55 -  

مراسم افتتاح مغارة استقبال العائلة المقدسة 
 بالمطرٌة

 المحتوي:

 محمد سعٌد 

 .تطوٌرهاعرضت فضائٌة "إكسترا نٌوز"، الٌوم الجمعة، مراسم افتتاح مغارة استقبال العائلة المقدسة بالمطرٌة بعد 

 وافتتح األنبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك، مغارة استقبال العائلة المقدسة، بكنٌسة العائلة المقدسة لألقباط الكاثولٌك

 .بالمطرٌة، بعد االنتهاء من بعض الترمٌمات والتجدٌدات

مسٌحٌٌن من جمٌع ربوع مصر، باإلضافة إلى ٌذكر أنه تم بناء هٌكل بجوار شجرة مرٌم، وسرعان ما جذب عددا كبٌرا من ال

 .المسٌحٌٌن فً جمٌع انحاء العالم وذلك فً أواخر القرن الرابع

 الصور:

 

 اللٌنك:

https://www.albawabhnews.com/3128928 
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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 33  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 28
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
ص 10:24 -  

الكنٌسة األرثوذكسٌة تشارك الكاثولٌكٌة فً إحٌاء 
 ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر

 المحتوي:

 هناء بدٌع 

وصل منذ قلٌل االنبا ارمٌا األسقف العام ورئٌس المركز الثقافً القبطً األرثوذكسً،الً مقر كنٌسة العائلة المقدسة لالقباط 

 .وذلك للمشاركة فى صلوات القداس االلهً لذكرى دخول العائلة المقدسة الً مصر الكاثولٌك،

وٌشارك الحضور منٌر غبور عضو مجلس النواب ومارجرٌت عازر وماجد الراهب رئٌس جمعٌة المحافظة على التراث وثروت 

 .بخٌت عضو مجلس النواب

 الصور:

 

 

 اللٌنك:

http://www.albawabhnews.com/3128841 
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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 34  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 24
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
ص 10:15 -  

ننشر نص كلمة األنبا إبراهٌم إسحق فً احتفالٌة 
 ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر

 المحتوي:

 هناء بدٌع 

العائلة المقدسة لمصر، حٌث بدأ األنبا إبراهٌم إسحق بالتهنئة بدخول العائلة المقدسة لمصر، بدأت العظة باحتفالٌة ذكرى دخول 

 .وأرسل األسقف التهنئة للمسلمٌن بمناسبة شهر رمضان المبارك

راغ، بل هذه الكنٌسة على اسم السٌدة العذراء، وأكثر الكنائس بمختلف الطوائف تحمل اسم السٌدة العذراء مرٌم، وهذا لم ٌأِت من ف

 .لقٌمة العذراء مرٌم لدى كل الناس

تبدأ االحتفالٌة بتمجٌد اسم هللا وطلب البركة عبر القداس، وهذا االحتفال ٌأتى بتجهٌز من وزارتً اآلثار والسٌاحة، الٌوم ٌعتبر 

 .نقطة النطالق الكنائس التى ٌوجد بداخلها مزارات العائلة المقدسة

طئت أقدامها أرض مصر، أى أن السٌد المسٌح بارك أرض مصر، وتلك تعتبر رسائل أوالها أن ونحن نؤمن بأن العائلة المقدسة و

  .مصر بلد مبارك، مبارك شعبى مصر

وألن المصرٌٌن ٌتمٌزون بالعدٌد من الصفات الجمٌلة، علٌنا أن نرجع لتلك الصفات حٌث إنها مأوى لكل الناس ومكان تجمع 

 .ومحبة

المجتمع المصرى فنحن نكرم العائلة المقدسة لنتعلم منها، والرسالة هى التضامن والمحبة واالهتمام  وتساءل: أٌن دور العائلة فى

 .باألطفال

 .وال ننَس دور ٌوسف النجار فأٌن دور الزوج واألم

 أن ٌعمق فٌنا الرسالة الثانٌة لمصر وهى أٌن ثمرة التدٌن فى حٌاتنا الٌومٌة ودورنا نحن مجتمعنا وفى هذا االحتفال نطلب من هللا

 .اإلٌمان العامر بالمحبة

الرسالة الثالثة نحن فى مجتمعنا نواجه أعباء اقتصادٌة وال ٌجب أن نطلب المعونة من الخارج فأبناؤها هما القادرون على ذلك، 

 .وعلٌنا أن تقف وراء بلدنا

 اللٌنك:

lbawabhnews.com/3128835https://www.a 
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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 35  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 30
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
ص 10:26 -  

وزٌر اآلثار ٌشارك باحتفالٌة دخول العائلة المقدسة 
 لمصر

 المحتوي:

 هناء بدٌع 

الكاثولٌك، وذلك للمشاركة فى صلوات القداس وصل، منذ قلٌل، الدكتور خالد العنانً، إلى مقر كنٌسة العائلة المقدسة لألقباط 

 .اإللهً لذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر

 .ومن المقرر أن ٌقوم األنبا إبراهٌم إسحق بافتتاح مغارة العائلة المقدسة عقب انتهاء صلوات القداس اإللهى مباشرة

 .ٌذكر أنه تم االنتهاء من الترمٌمات والتحدٌات لتلك المغارة

 الصور:

 

 اللٌنك:

http://www.albawabhnews.com/3128845 
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http://www.albawabhnews.com/3128845


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 36  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 31
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
ص 04:52 -  

بدء القداس اإللهً بكنٌسة العائلة المقدسة لألقباط 
 الكاثولٌك بالمطرٌة

 المحتوي:

 هناء بدٌع 

بدأت منذ قلٌل صلوات القداس االلهً بكنٌسه العائلة المقدسة لألقباط الكاثولٌك بحً المطرٌة .. وشهدت الكنٌسة حضوراً كبٌراً من 

المصلٌن للمشاركة فً احتفالٌة دخول العائلة المقدسة ألرض مصر وافتتاح مغارة اثرٌة تخص العائلة المقدسة وتدعى "كابٌال" 

 . االٌطالٌة وتعنى الكنٌسة الصغٌرة وذلك بحضور اللواء خالد المحمدي رئٌس حً المطرٌةباللغة 

 الصور:

 

 اللٌنك:

http://www.albawabhnews.com/3128832 
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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 37  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 32
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
م 12:00 -  

بطرٌرك الكاثولٌك ٌفتتح مغارة العائلة المقدسة 
 بالمطرٌة

 المحتوي:

 هناء بدٌع

، وتعنى الكنٌسة الصغٌرة، بجوار شجرة مرٌم "بدأت مراسم افتتاح المغارة األثرٌة الخاصة بالعائلة المقدسة وتدعى "كابٌال

 .فى مصر كانت تجلس تحتها السٌدة العذراء بالمطرٌة، أحد أهم معالم زارتها العائلة المقدسة، فهى أقدم شجرة

شارك باالفتتاح البطرٌرك إبراهٌم اسحق بطرٌرك األقباط الكاثولٌك والدكتور خالد العنانً وزٌر اآلثار، والمهندس عاطف 

قافى للكنٌسة عبدالحمٌد محافظ القاهرة، برونو موازرو سفٌر الفاتٌكان بالقاهرة واألنبا إرمٌا األسقف العام ورئٌس المركز الث

 .القبطٌة األرثوذكسٌة والمطران منٌر حنا رئٌس الكنٌسة األسقفٌة بمصر، وعدد من الوزراء السابقٌن وأعضاء مجلس النواب

 الصور:

 

 اللٌنك:

http://www.albawabhnews.com/3128933 
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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 32  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 33
 2018/ماٌو/31الخمٌس 
م 06:23 -  

بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌزور كنٌسة مارجرجس 
 للشهداء بطنطا

 المحتوي:

 مٌرا توفٌق

ٌزور بطرٌرك األقباط الكاثولٌك األنبا إبراهٌم إسحق كنٌسة مارجرجس للشهداء بطنطا، وكان فً استقباله األنبا بوال أسقف طنطا 

 .لألقباط األرثوذكس وعدد من كهنة األٌبارشٌة وخورس الشمامسة فرٌق المرنمٌن

، بعد تفجٌر الكنٌسة ذاتها، 2117أبرٌل  9شهٌدا من شهداء أحد الشعانٌن  31والجدٌر بالذكر ان مزار شهداء طنطا ٌضم أجساد 

 .وفً نفس الٌوم استهدف اإلرهاب الكاتدرائٌة المرقسٌة باإلسكندرٌة

 الصور:

 

 اللٌنك:

http://www.albawabhnews.com/3128251 
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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 39  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 34
 2018/ماٌو/31الخمٌس 
م 02:55 -  

جورج سامً كاهن لإلٌبارشٌة البطرٌركٌة لألقباط 
 الكاثولٌك بمصر

 المحتوي:

الكنٌسة الكاثولٌكٌة بمصر، أنه سٌتم سٌامة اإلكلٌرٌكى جورج سامً كاهنا باسم األب جورج سامً، على أن ٌكون ذلك أعلنت 

بكاتدرائٌة القدٌس  26/6/2112بوضع ٌد البطرٌرك األنبا إبراهٌم إسحق، فى تمام الساعة العاشرة صباًحا ٌوم الثالثاء الموافق 

 .الفجالة -األنبا أنطونٌوس الكبٌر

 .دٌر بالذكر، أن األب جورج سامً ستتم سٌامته كاهًنا لإلٌبارشٌة البطرٌركٌة لألقباط الكاثولٌكج

 الصور:

 

 اللٌنك:

http://www.albawabhnews.com/3127869 
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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 41  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 35
 - 2018/ٌونٌو/02السبت 

م 12:24  
بطرٌرك الكاثولٌك ٌهنىء السٌسً بأداء الٌمٌن 

 الدستورٌة لوالٌة رئاسٌة جدٌدة

 المحتوي:

 مٌرا توفٌق

تقدم األنبا إبراهٌم اسحق بطرٌرك األقباط الكاثولٌك بالتهنئة للرئٌس عبد الفتاح السٌسً بمناسبة أدائه الٌمٌن الدستورٌة رئًٌسا 

 .العربٌة لوالٌة ثانٌةلجمهورٌة مصر 

وجاء فً نص التهنئة: "صاحب الفخامة رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة السٌد عـبد الفتاح السٌسً، تحٌة طٌبة وبعـد، باسم 

السٌنودس المقدس لبطرٌركٌة األقباط الكاثولٌك ومجلس البطاركة واألساقفة لمصر وكل المؤسسات والهٌئات الكنسٌة وباألصالة 

ء فخامتكم بتنصٌبكم لفترة رئاسٌة ثانٌة لجمهورٌة مصر العربٌة، وندعو الرب أن تكون فترة ملئها السالم والتنمٌة عن نفسً، نهنى

 ."والرخاء لكل شعبنا الحبٌب، حفظ هللا مصر وشعبها

 الصور:

 

 اللٌنك:

03http://www.albawabhnews.com/31302 
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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 41  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 صدى البلد 36
 2018/ٌونٌو/01لجمعة ا

م 01:13 -  
بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌفتتح مغارة العائلة 

 المقدسة بالمطرٌة

 لمحتوي:ا

 ماٌكل حنا 

بكنٌسة المطرٌة وذلك فً إطار افتتح البطرٌرك إبراهٌم اسحق، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك، الٌوم الجمعة، مغارة العائلة المقدسة 

 . احتفالٌات الكنٌسة بتذكار دخول العائلة المقدسة لمصر

جاء علً رأس الحضور األنبا إرمٌا األسقف العام ورئٌس المركز الثقافً القبطً بالكنٌسة االرثوذكسٌة، والمطران منٌر حنا 

 اسؤولٌنرئٌس الكنٌسة األسقفٌة بمصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب وبعض الم

 الصور:

 

 اللٌنك:

https://www.elbalad.news/3331200 
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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 42  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 صدى البلد 31
 2018/ٌونٌو/01الجمعة 
م 01:23 -  

عاما على  111جورج سلٌمان: نحتفل بمرور 
 تأسٌس كنٌسة المطرانٌة

 المحتوي:

 ماٌكل حنا 

سنة على وجود الكنٌسة بحى  117قال األب جورج سلٌمان كاهن كنٌسة العائلة المقدسة للكاثولٌك بالمطرٌة، إننا نحتفل بمرور

المطرٌة، مشٌرا إلى أن الحجاج كانوا ٌزورون حً المطرٌة من القرن الرابع وٌتباركوا من الشجرة والبئر، وسمٌت المنطقة هً 

 .أفدنة 7ا جنٌنة بلسم ومساحته

على ٌد األب مٌشٌل 1911وبنً مذبح عام 1259وأضاف جورج خالل كلمته فً احتفالٌة العائلة المقدسة أن الكنٌسة بنٌت فً عام

 .كاهن للكنٌسة

وأشار إلى أن الكنٌسة بنٌت على ٌد مهندس إٌطالى ابدع فٌها، حٌث جمع بٌن الدٌانات والحضارات المتعاقبة على مصر فً بناء 

لوحات جدارٌة تمثل رحلة العائلة المقدسة من أول مذبحة  6لكنٌسة فنجد داخل الكنٌسة المقوصات ونجمه داود، كما تشمل هذه ا

 .شهرا 16، واستمرت عملٌة الترمٌم 2116بٌت لحم إلى أن وصلت أسٌوط وتم ترمٌم اللوحات عام 

أن هناك بعض الوثائق التى تثبت مسار العائلة المقدسة من جانبه قال نادر جرجس مسؤول لجنة إحٌاء مسار العائلة المقدسة، 

بمصر، مشٌرا إلى أهمٌة اعتماد الحج المسٌحً من خالل مسار العائلة المقدسة والذي تؤكد أنه رساله األمان فً مصر وترسٌخ 

 .مكانة مصر بٌن دول العالم، كما أنها تروٌج سٌاحً لها

لم ٌتم اعتماد مسار العائلة من قبل وان االسباب لم ٌكن لها ارادة سٌاسٌة من قبل ان  وتساءل جرجس خالل كلمته باالحتفالٌة لماذا

 .تتوفر المخطوطات

شارك فً القداس اإللهً بالمطرٌة، سفٌر الفاتٌكان فً القاهرة، المطران برونو موزارو،والدكتوره فٌنٌس كامل وزٌرة البحث 

المركز الثقافً االرثوذكسً،فً القداس اإللهً بالمطرٌة بحضور بطرٌرك العلمى سابقا االنبا إرمٌا االسقف العام،ورئٌس 

 .الكاثولٌك بمصر

وترأس األنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك الكاثولٌك صلوات القداس اإللهً بكنٌسة العذراء بالمطرٌة على أن ٌفتتح البطرٌرك 

 ومسئولً السٌاحة واآلثار مغارة العائلة المقدسة بالكنٌسة 

بالمطرٌة، أحد أهم معالم زارتها العائلة المقدسة، فهى أقدم « شجرة مرٌم»رة العذراء بكنٌسة العائلة المقدسة بجوار وتعتبر مغا

 .شجرة فى مصر كانت تجلس تحتها السٌدة العذراء

 اللٌنك:

https://www.elbalad.news/3331196 
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بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌفتتح مغارة العائلة 
 المقدسة بالمطرٌة

 المحتوي:

 ماٌكل حنا 

فً إطار افتتح البطرٌرك إبراهٌم اسحق، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك، الٌوم الجمعة، مغارة العائلة المقدسة بكنٌسة المطرٌة وذلك 

 . احتفالٌات الكنٌسة بتذكار دخول العائلة المقدسة لمصر

جاء علً رأس الحضور األنبا إرمٌا األسقف العام ورئٌس المركز الثقافً القبطً بالكنٌسة االرثوذكسٌة، والمطران منٌر حنا 

 .رئٌس الكنٌسة األسقفٌة بمصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب وبعض المسؤولٌن

 الصور:

 

 ٌنك:الل

https://www.elbalad.news/3331200 
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اآلثار: نقدم الدعم الكامل إلعداد مسار العائلة 
 المقدسة  

 المحتوي:

 ماٌكل حنا 

مصطفى ممثل وزارة اآلثار التهنئة، إلى وزٌر اآلثار الدكتور خالد العنانً بمناسبة افتتاح مغارة السٌدة وجه الدكتور جمال 

  .العذراء بكنٌستها فً المطرٌة

وقال ممثل وزارة االثار خالل كلمته فً احتفالٌة الكنٌسة الكاثولٌكٌة بشأن افتتاح مغارة السٌدة العذراء بالمطرٌة إن وزارة اآلثار 

  . الدعم الكامل من أجل استكمال إعداد مسار العائلة المقدسة الستقبال السائحٌن تقدم

 .وأضاف ان وزارًة االثار تقدم دعمها بشكل متواصل منذ سنوات طوٌلة حتً تصل الً المرحلة التً نرغبها

مرٌم بالمطرٌة، وذلك بحضور ن االنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك الكاثولٌك قد ترأس صلوات القداس اإللهً بكنٌسة العذراء اك

 .قٌادات وأساقفة الكنٌسة على أن ٌفتتح البطرٌرك ومسئولً السٌاحة واآلثار مغارة العائلة المقدسة بالكنٌسة

بالمطرٌة، أحد أهم معالم زارتها العائلة المقدسة، فهى أقدم « شجرة مرٌم»وتعتبر مغارة العذراء بكنٌسة العائلة المقدسة بجوار 

 .ر كانت تجلس تحتها السٌدة العذراءشجرة فى مص

وتم بناء هٌكل بسٌط بجوار شجرة مرٌم فى أواخر القرن الرابع، وسرعان ما جذب عددا كبٌرا من مختلف المناطق فى مصر 

بزٌارة العائلة المقدسة لمنطقة المطرٌة، فقاموا بتشٌٌد كنٌسة « الجزوٌت»وخارجها، كما اهتم اآلباء الكاثولٌك الٌسوعٌون 

 .، لتكون الكنٌسة بشكلها الحالى1291اثولٌكٌة باسم العائلة المقدسة، وقام بتكرٌسها المطران جٌدو كوربلى، فى نوفمبر ك

 الصور:

 

 اللٌنك:

https://www.elbalad.news/3331130 
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بطرٌرك الكاثولٌك: "االحتفال بدخول العائلة 
 المقدسة" على رأس اهتمام الدولة

 المحتوي:

 ماٌكل حنا 

هنأ األنبا إبراهٌم اسحق بطرٌرك األقباط الكاثولٌك بمصر، المسلمٌن واألقباط بمناسبة صوم رمضان، وصٌام الرسل، واالحتفال 

 .المسٌح إلى أرض مصربعٌد دخول السٌد 

وأكد بطرٌرك الكاثولٌك، خالل كلمته فً القداس اإللهً قبٌل االحتفال بمسار العائلة المقدسة، على مكانة السٌدة العذراء بمختلف 

 .طوائفها، مشٌرا إلى أن معظم كنائس مختلف الطوائف المسٌحٌة تحمل اسم العائلة المقدسة

 .أساس تمجٌد اسم هللا وطلب البركة لعائالتنا وبلدنا وحفظها وأشخاصنا وٌلٌها مظاهر االحتفالوتابع أن معظم احتفاالتنا تقوم على 

وأوضح أن االحتفال بدخول السٌد المسٌح هذا العام اهتمت بها الدولة بمختلف وزاراتها المهتمة بمسار العائلة المقدسة، مشٌرا إلى 

منها االهتمام باألسرة واألطفال، واالهتمام بالدولة والصعوبات التى تواجه أن مسار العائلة المقدسة نأخذ منه أكثر من رسالة 

الدولة من اقتصادٌات، مطالبا األفراد بالصالة الدائمة من أجل أن نتقدم ببالدنا وأن كل شخص ٌشعر بأنه المسؤول عن تقدم 

 .وتطور بالده

داس اإللهً بكنٌسة العذراء مرٌم بالمطرٌة، وذلك بحضور وكان قد ترأس األنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك الكاثولٌك صلوات الق

 .قٌادات وأساقفة الكنٌسة على أن ٌفتتح البطرٌرك ومسئولً السٌاحة واآلثار مغارة العائلة المقدسة بالكنٌسة

مقدسة، فهً أقدم بالمطرٌة، أحد أهم معالم زارتها العائلة ال« شجرة مرٌم»وتعتبر مغارة العذراء بكنٌسة العائلة المقدسة بجوار 

 .شجرة فى مصر كانت تجلس تحتها السٌدة العذراء

 

 اللٌنك:

http://www.elbalad.news/3331056 
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القداس اإللهً بطرٌرك الكاثولٌك ٌترأس صلوات 
 بكنٌسة العذراء فً المطرٌة

 المحتوي:

 ماٌكل حنا 

ترأس األنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك الكاثولٌك صلوات القداس اإللهً بكنٌسة العذراء مرٌم بالمطرٌة، وذلك بحضور قٌادات 

 .بالكنٌسةوأساقفة الكنٌسة على أن ٌفتتح البطرٌرك ومسئولً السٌاحة واآلثار مغارة العائلة المقدسة 

بالمطرٌة، أحد أهم معالم زارتها العائلة المقدسة، فهى أقدم « شجرة مرٌم»وتعتبر مغارة العذراء بكنٌسة العائلة المقدسة بجوار 

 .شجرة فى مصر كانت تجلس تحتها السٌدة العذراء

من مختلف المناطق فى مصر وتم بناء هٌكل بسٌط بجوار شجرة مرٌم فى أواخر القرن الرابع، وسرعان ما جذب عددا كبٌرا 

بزٌارة العائلة المقدسة لمنطقة المطرٌة، فقاموا بتشٌٌد كنٌسة « الجزوٌت»وخارجها، كما اهتم اآلباء الكاثولٌك الٌسوعٌون 

 .، لتكون الكنٌسة بشكلها الحالى1291كاثولٌكٌة باسم العائلة المقدسة، وقام بتكرٌسها المطران جٌدو كوربلى، فى نوفمبر 

 الصور:

 

 اللٌنك:

http://www.elbalad.news/3331015 
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31/5/2018 بوابه االهرام 42  
 

رئٌس حً المطرٌة: افتتاح مغارة العائلة المقدسة 
 غدا

 المحتوي:

مرٌم، لمتابعة االستعدادات الحتفاالت العٌد الخاص بدخول العائلة المقدسة زار خالد المحمدي، رئٌس حً المطرٌة، منطقة شجرة 

ألرض مصر، وافتتاح مغارة العائلة المقدسة بكنٌسة العائلة المقدسة القدٌمة لألقباط الكاثولٌك بالمطرٌة، وذلك بعد انتهاء أعمال 

 .الترمٌمات والتجدٌدات بها، احتفاالً بالقداس األلهً

 .ككنٌسة لألقباط الكاثولٌك، ووفق بٌان صحفً، سٌتم االفتتاح غدا الجمعة 1624، فى عام وأنشئت المغارة

من جانبه، أكد "المحمدي"، فً تصرٌحات خاصة لـ "بوابة األهرام"، أن هناك اهتماًما من القٌادة السٌاسٌة بشارع المطراوي 

ونسرت"، وجامع المطراوي، الفًتا إلى تخصٌص رئٌس بنطاق الحً، والذي تتواجد فٌه آثار قدٌمة، كشجرة مرٌم، ومسلة "س

 .الجمهورٌة مٌزانٌة لتحوٌل الشارع لممشى سٌاحً على غرار شارع المعز لدٌن هللا

 الصور:

 

 اللٌنك:

http://gate.ahram.org.eg/News/1964705.aspx 
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2-6-2018 | 12:09 
بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌهنئ الرئٌس بتنصٌبه 

 لفترة رئاسٌة ثانٌة

 المحتوي:

 أمٌرة هشام

هنأ األنبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك، الرئٌس عبدالفتاح السٌسً، بتنصٌبه لفترة رئاسٌة ثانٌة لجمهورٌة مصر 

 .العربٌة

 :وأرسل برقٌة تهنئة جاء نصها كالتالً

باسم السٌنودس المقدس لبطرٌركٌة األقباط الكاثولٌك، ومجلس البطاركة واألساقفة لمصر، وكل المؤسسات والهٌئات الكنسٌة، 

ون فترة ٌمألها وباألصالة عن نفسً، نهنئً فخامتكم بتنصٌبكم لفترة رئاسٌة ثانٌة لجمهورٌة مصر العربٌة، وندعو الرب أن تك

 .السالم والتنمٌة والرخاء، لكل شعبنا الحبٌب، حـفـظ هللا مـصـر وشـعـبـهـا

 الصور:

 

 اللٌنك:

http://gate.ahram.org.eg/News/1965221.aspx 
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 2018ماٌو  31الخمٌس، 

م 01:32  
بدء توافد األقباط لحضور احتفالٌة إحٌاء مسار 

 رحلة العائلة المقدسة بكنٌسة زوٌلة

 المحتوي:

 ساره عالم

بدأ منذ قلٌل، توافد األقباط على كنٌسة السٌدة العذراء مرٌم األثرٌة "حالة الحدٌد" بحارة زوٌلة لحضور احتفالٌة ذكرى دخول 

أرض مصر وإحٌاء مسار رحلة العائلة المقدسة، على أن ٌحضر االحتفال األنبا رافائٌل أسقف عام كنائس وسط  السٌد المسٌح

القاهرة ووزارتى اآلثار والسٌاحة والمجلس األعلى لإلعالم وبحضور لفٌف من األباء األساقفة والكهنة وكبار رجال الدولة 

 .وأعضاء مجلس النواب والشخصٌات العامة

سة زوٌلة األثرٌة، من أقدم كنائس القاهرة وتباركت بزٌارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السٌدة العذراء مرٌم، و وتعد كنٌ 

 .أدٌرة مار جرجس، وأبى سٌفٌن

 الصور: 

 

 

 اللٌنك:

-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF-https://www.youm7.com/story/2018/5/31/%D8%A8%D8%AF%D8%A1

-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82

-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1

%B3%D8%A9/3816095%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8 

 

 

  

https://www.youm7.com/story/2018/5/31/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9/3816095
https://www.youm7.com/story/2018/5/31/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9/3816095
https://www.youm7.com/story/2018/5/31/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9/3816095
https://www.youm7.com/story/2018/5/31/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9/3816095
https://www.youm7.com/story/2018/5/31/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9/3816095
https://www.youm7.com/story/2018/5/31/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9/3816095
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مصر تستظل بالعائلة المقدسة.. بطرٌرك الكاثولٌك 
ٌفتتح تجدٌدات مغارة أثرٌة تجاور شجرة العذراء 
بالمطرٌة.. وٌؤكد: الدولة تعتنى بالمسار رغم 

ومسئول السٌاحة: حان الصعوبات االقتصادٌة.. 
 الوقت لالستفادة من التراث القبطى

 المحتوي:

 ساره عالم

فى ذلك الٌوم ٌكون مذبح للرب فى وسط أرض مصر وعمود الرب عند تخومها".. هكذا ٌقول اإلنجٌل فى عٌد دخول المسٌح 

 الذى اعتمدت له الدولة مٌزانٌة ضخمة.مصر الذى ٌحل الٌوم، وتحتفل به الكنٌسة بالتزامن مع إحٌاء مسار العائلة المقدسة 

فى كنٌسة العذراء للكاثولٌك بالمطرٌة، قص األنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك الكاثولٌك بمشاركة األسقف برونو موزارو شرٌط 

  .االفتتاح، لٌكشف عن تجدٌد المغارة التارٌخٌة للعائلة المقدسة، بعد أن ترأس البطرٌرك صلوات القداس اإللهى

بالمطرٌة، أحد أهم المعالم التى زارتها العائلة المقدسة، فهى « شجرة مرٌم»غارة العذراء بكنٌسة العائلة المقدسة بجوار تعتبر م

أقدم شجرة فى مصر كانت تجلس تحتها السٌدة العذراء، وتم بناء هٌكل بسٌط بجوار شجرة مرٌم فى أواخر القرن الرابع، 

بزٌارة « الجزوٌت»مناطق فى مصر وخارجها، كما اهتم اآلباء الكاثولٌك الٌسوعٌون وسرعان ما جذب عددا كبٌرا من مختلف ال

العائلة المقدسة لمنطقة المطرٌة، فقاموا بتشٌٌد كنٌسة كاثولٌكٌة باسم العائلة المقدسة، وقام بتكرٌسها المطران جٌدو كوربلى، فى 

 .، لتكون الكنٌسة بشكلها الحالى1291نوفمبر 

ولٌك إن العذراء تحظى بمكانة كبٌرة لدى جمٌع المؤمنٌن وفى مختلف الطوائف المسٌحٌة، مؤكًدا أن احتفال وقال بطرٌرك الكاث

 عٌد دخول السٌد المسٌح هذا العام ٌحظى باهتمام الدولة بمختلف وزارتها المهتمة بمسار العائلة المقدسة

سة، مثل االهتمام باألسرة واألطفال فالعذراء كانت تحمل وعدد البطرٌرك الرسائل التى نقرأها من النظر لمسار العائلة المقد

 .رضٌعها وٌوسف النجار ٌولٌه رعاٌته ونرى فى المسار مسألة اهتمام الدولة به رغم الصعوبات االقتصادٌة التى تواجهها

سنة  117بمناسبة مرور من جانبه، قال األب جورج سلٌمان كاهن كنٌسة العائلة المقدسة للكاثولٌك بالمطرٌة أن االحتفال ٌأتى 

على وجود الكنٌسة بحى المطرٌة، مشٌرا إلى أن الحجاج كانوا ٌزورون حى المطرٌة من القرن الرابع وٌتباركون من الشجرة 

 .فدادٌن 7والبئر، وسمٌت المنطقة باسم جنٌنة البلسم نسبة إلى العائلة النباتٌة التى تنتمى لها الشجرة ومساحتها 

م، حٌث بنٌت 1911وبنى األب مٌشٌل مذبًحا لها عام  1259لمته فى االحتفال: أن الكنٌسة بنٌت فى عاموأضاف جورج، خالل ك

الكنٌسة بنٌت على على ٌد مهندس إٌطالى ٌهودى أراد أن ٌجمع فٌها كل الدٌانات وجمع فى تصمٌمها بٌن الحضارات المتعاقبة 

لوحات جدارٌة تمثل رحلة العائلة المقدسة من أول مذبحة بٌت  6مل على مصر فنجد داخل الكنٌسة المقوصات ونجمه داود،كما تش

 .شهر فى الترمٌم16، فى عملٌة استمرت لمدة 2116لحم إلى أن وصلت أسٌوط، وتم ترمٌم اللوحات عام 

ماٌو  23بتارٌخ  فٌما لفت نادر جرجس مسئول لجنة إحٌاء مسار العائلة المقدسة بوزارة السٌاحة، إلى أن العالقة مع الفاتٌكان بدأت

 .، ومن ثم حان الوقت لالستفادة من التراث القبطى وفتح الباب لرحالت الحج السٌاحى1947عام

وأشار نادر إلى أن هناك بعض الوثائق التى تثبت مسار العائلة المقدسة بمصر، مشٌرا إلى أهمٌة اعتماد الحج المسٌحى من خالل 

رسالة األمان فى مصر وترسٌخ مكانة مصر بٌن دول العالم، كما أنها تروٌج السٌاحى  مسار العائلة المقدسة والذى تؤكد على أنه

 .بمصر
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وتساءل جرجس لماذا لم ٌتم اعتماد مسار العائلة من قبل، مجٌبا لم ٌكن هناك إرادة سٌاسٌة، معتبًرا أن انتخاب البابا فرنسٌس  

لى الفاتٌكان لزٌارة افتتاح القناة، مشٌرولفت إلى أن البابا تواضروس ساهم فى اعتماد مسار العائلة المقدسة وعند زٌارة الرئٌس إ

  .كلف معهد الدرسات القبطٌة إلى تجمٌع زٌارة العائلة المقدسة فى كتاب لتوثٌق الرحلة

 وفى دٌر المحرق، ترأس األنبا بٌجول رئٌس دٌر القدٌسة العذراء مرٌم المحرق صلوات القداس صباح الٌوم الجمعة احتفاال

 .بذكرى دخول السٌد المسٌح إلى أرض مصر بحضور األباء الكهنة والرهبان ومجموعة كبٌرة من شعب الكنٌسة

 .شهد بداٌة العمل على إحٌاء المسار 2116ا إلى أن شهر مارس 

أشهر،  6ة وأضاف أن دٌر السٌدة العذراء المحرق من أهم محطات رحلة العائلة المقدسة لمصر، حٌث ظلت العائلة المقدسة قراب

الفتا إلى أن دخول العائلة المقدسة إلى مصر كان سببا فى تحطم األوثان وأن اختٌار العائلة المقدسة لبالدنا مصر للهرب إلٌها 

 .سبب بركة وخٌر فى أنحاء بالد

ى بمناسبة إحٌاء ذكرى وفى المساء، ٌفتتح قداسة البابا تواضروس الثانى بابا اإلسكندرٌة بطرٌرك الكرازة المرقسٌة، احتفالٌة كبر

رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، بالمتحف القبطى بمصر القدٌمة، بحضور عدد كبٌر من المسئولٌن ورجال الدولة وفى مقدمتهم 

 .المهندس شرٌف إسماعٌل رئٌس الوزراء وبعض السفراء العرب واألجانب

ٌر، ٌلٌه الدكتور خالد عنانى وزٌر اآلثار وكلمة للدكتور رانٌا تبدأ الفعالٌات بكلمة للدكتور وسٌم السٌسى المؤرخ والمفكر الكب

محافظٌن  5وزراء و 7المشاط وزٌرة السٌاحة وكلمة للدكتور مصطفى الفقى مدٌر مكتبة اإلسكندرٌة، ومن المقرر أن ٌشارك 

 .احتفالٌة إحٌاء ذكرى رحلة العائلة المقدسة

 الصور:

 

 

 اللٌنك:

-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1

-A6%D9%84%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%

-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9

-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83

-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA 

  

https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
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صور.. كاهن "مغارة العذراء" بالمطرٌة: نحتفل 

عاما على بناء الكنٌسة 111بمرور   

 المحتوي:

 ساره عالم

عاًما على وجود  117الٌوم بمرور قال األب جورج سلٌمان، كاهن كنٌسة العائلة المقدسة للكاثولٌك بالمطرٌة، أنهم ٌحتفلون 

الكنٌسة بحى المطرٌة، مشٌرا إلى أن الحجاج كانوا ٌزورون حى المطرٌة من القرن الرابع وٌتلقون البركة من شجرة مرٌم 

 .فدادٌن 7والبئر، وسمٌت المنطقة بجنٌنة البلسم ومساحتها 

وبنى المذبح عام  1259جمعة، أن الكنٌسة بنٌت فى عام وأضاف جورج خالل كلمته فى احتفالٌة العائلة المقدسة، الٌوم ال  

 .على ٌد األب مٌشٌل كاهن للكنٌسة وقت ذاك1911

وأوضح أنه تم الجمع بٌن الحضارات المتعاقبة على مصر فى بناء هذه الكنٌسة، حٌث ٌوجد داخل الكنٌسة المقوصات ونجمة   

قدسة من أول مذبحة بٌت لحم إلى أن وصلت أسٌوط وتم ترمٌم اللوحات لوحات جدارٌة تمثل رحلة العائلة الم 6داوود، كما تشمل 

 .شهًرا فى الترمٌم 16، والذى استمرت لمدة 2116عام

ومن جانبه، قال نادر جرجس، مسئول لجنة إحٌاء مسار العائلة المقدسة، أن هناك بعض الوثائق التى تثبت مسار العائلة المقدسة   

الحج المسٌحى من خالل مسار العائلة المقدسة والذى تؤكد على انه رساله االمان فى مصر  بمصر، مشٌرا إلى أهمٌة اعتماد

 .وترسٌخ إلى مكانة مصر بٌن دول العالم، كما انها تروٌج السٌاحى بمصر

سٌاسٌة من قبل وتساءل جرجس خالل كلمته باالحتفالٌة لماذا لم ٌتم اعتماد مسار العائلة من قبل؟.. وقال إنه لم ٌكن هناك إرادة  

 .ان تتوفر المخطوطات

كان قد شارك سفٌر الفاتٌكان فى القاهرة، المطران برونو موزارو،والدكتوره فٌنٌس كامل وزٌرةالبحث العلمى سابقا االنبا إرمٌا    

 .االسقف العام،ورئٌس المركز الثقافى االرثوذكسً،فى القداس اإللهى بالمطرٌة بحضور بطرٌرك الكاثولٌك بمصر

وترأس االنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك الكاثولٌك صلوات القداس اإللهى بكنٌسة العذراء بالمطرٌة على أن ٌفتتح البطرٌرك  

 .ومسئولى السٌاحة واآلثار مغارة العائلة المقدسة بالكنٌسة

تها العائلة المقدسة، فهى أقدم بالمطرٌة، أحد أهم معالم زار «شجرة مرٌم»وتعتبر مغارة العذراء بكنٌسة العائلة المقدسة بجوار   

 .شجرة فى مصر كانت تجلس تحتها السٌدة العذراء

 اللٌنك: 

-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1-BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D9%85%D8%

-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9

-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-117-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1

%D8%B9%D9%84%D9%89/3816554 

 

https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-117-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89/3816554
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-117-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89/3816554
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-117-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89/3816554
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-117-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89/3816554
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-117-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89/3816554
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-117-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89/3816554
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بطرٌرك الكاثولٌك ٌقص شرٌط افتتاح مغارة العائلة 

 المقدسة بالمطرٌة

 المحتوي:

 ساره عالم

برونو افتتح األنبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك الكاثولٌك، مغارة العائلة المقدسة بالمطرٌة بعدما قص شرٌط االفتتاح بمشاركة االنبا 

 .موزارو سفٌر الفاتٌكان وعدد من قٌادات الكنائس األخرى

بالمطرٌة،  أحد أهم معالم زارتها العائلة المقدسة، فهى أقدم « شجرة مرٌم»وتعتبر مغارة العذراء بكنٌسة العائلة المقدسة بجوار  

 .شجرة فى مصر كانت تجلس تحتها السٌدة العذراء

رٌم فى أواخر القرن الرابع، وسرعان ما جذب عددا كبٌرا من مختلف المناطق فى مصر وتم بناء هٌكل بسٌط بجوار شجرة م 

بزٌارة العائلة المقدسة لمنطقة المطرٌة، فقاموا بتشٌٌد كنٌسة « الجزوٌت»وخارجها، كما اهتم اآلباء الكاثولٌك الٌسوعٌون 

 ، لتكون الكنٌسة بشكلها الحالى.1291فى نوفمبر  كاثولٌكٌة باسم العائلة المقدسة، وقام بتكرٌسها المطران جٌدو كوربلى،

 الصور:

 

 

 اللٌنك:

https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-

%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%82%D8%B5-

%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-

%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3816591 
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https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%82%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3816591
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%82%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3816591
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%82%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3816591
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%82%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3816591
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%82%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3816591
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%82%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3816591
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%82%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3816591
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بطرٌرك الكاثولٌك: مزارات العائلة المقدسة تحظى 

 باهتمام الدولة

 المحتوي:

 ساره عالم

الكاثولٌك بمصر، المصرٌٌن بمناسبة صوم رمضان، وصٌام الرسل، واالحتفال بعٌد هنأ  األنبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك األقباط 

 .دخول السٌد المسٌح إلى أرض مصر

وأكد بطرٌرك الكاثولٌك خالل كلمته فً القداس االلهً قبٌل االحتفال بمسار العائلة المقدسة على مكانه السٌدة العذراء بمختلف 
مختلف الطوائف المسٌحٌة  تحمل اسم العائلة المقدسة، وتابع: أن معظم احتفاالتنا تقوم على طوائفها، مشٌرا إلى أن  معظم كنائس 

 .اساس تمجٌد اسم هللا وطلب البركة لعائالتنا وبلدنا وحفظها  واشخاصنا وٌلٌها مظاهر االحتفال

المهتمة بمسار العائلة المقدسة، مشٌرا إلى  وأكد أن احتفال  عٌد دخول السٌد المسٌح  هذا العام ٌأخد اهتمام الدولة بمختلف وزارتها
أن مسار العائلة المقدسة نأخذ منه أكثر من رسالة، منها االهتمام باألسرة واألطفال، واالهتمام بالدولة والصعوبات التى تواجه  

مسؤل عن تقدم وتطور الدولة من اقتصادٌات، مؤكدا على الصالة الدائمة من أجل أن نتقدم ببالدنا، وأن كل شخص ٌشعر بأنه ال

 .بالده

كان  االنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك الكاثولٌك، قد ترأس صلوات القداس اإللهى بكنٌسة العذراء مرٌم بالمطرٌة، وذلك بحضور 
 قٌادات وأساقفة الكنٌسة على أن ٌفتتح البطرٌرك ومسئولً السٌاحة واآلثار مغارة العائلة المقدسة بالكنٌسة

بالمطرٌة،  أحد أهم معالم زارتها العائلة المقدسة، فهى أقدم « شجرة مرٌم»العذراء بكنٌسة العائلة المقدسة بجوار و تعتبر مغارة 
 شجرة فى مصر كانت تجلس تحتها السٌدة العذراء.

 الصور:

 

 اللٌنك:

https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D9%89-

%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/3816468 

https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/3816468
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/3816468
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/3816468
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/3816468
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/3816468
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ص 11:28  
بطرٌرك الكاثولٌك ٌترأس صلوات القداس اإللهى 

 بكنٌسة المطرٌة

 المحتوي:

 ساره عالم

ترأس األنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك الكاثولٌك، صلوات القداس اإللهى بكنٌسة العذراء مرٌم بالمطرٌة، وذلك بحضور قٌادات 

 .مغارة العائلة المقدسةوأساقفة الكنٌسة على أن ٌفتتح البطرٌرك ومسئولى السٌاحة واآلثار 

أحد أهم معالم زارتها العائلة المقدسة، فهى أقدم   بالمطرٌة، «شجرة مرٌم»تعتبر مغارة العذراء بكنٌسة العائلة المقدسة بجوار  

 .شجرة فى مصر كانت تجلس تحتها السٌدة العذراء

 الصور:

 

 اللٌنك:

https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%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%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%89-

%D8%A8%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9- 

  

https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%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%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%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%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%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%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%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%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-
https://www.youm7.com/story/2018/6/1/%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%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-
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بطرٌرك الكاثولٌك ٌفتتح تجدٌدات مغارة أثرٌة 

 تجاور شجرة العذراء بالمطرٌة

 المحتوي:

 هللا حمدى منة

األنبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك بمصر، المصرٌٌن بمناسبة صوم رمضان، وصٌام   هنأ

 .الرسل، واالحتفال بعٌد دخول السٌد المسٌح إلى أرض مصر

ة وأكد بطرٌرك الكاثولٌك خالل كلمته فً القداس االلهً قبٌل االحتفال بمسار العائلة المقدسة على مكانه السٌد

تحمل اسم العائلة المقدسة،   معظم كنائس مختلف الطوائف المسٌحٌة  العذراء بمختلف طوائفها، مشٌرا إلى أن

واشخاصنا   وتابع: أن معظم احتفاالتنا تقوم على اساس تمجٌد اسم هللا وطلب البركة لعائالتنا وبلدنا وحفظها

 وٌلٌها مظاهر االحتفال.

هذا العام ٌأخد اهتمام الدولة بمختلف وزارتها المهتمة بمسار العائلة   المسٌحعٌد دخول السٌد   وأكد أن احتفال

أن مسار العائلة المقدسة نأخذ منه أكثر من رسالة، منها االهتمام باألسرة واألطفال،   المقدسة، مشٌرا إلى

مة من أجل أن نتقدم واالهتمام بالدولة والصعوبات التى تواجه الدولة من اقتصادٌات، مؤكدا على الصالة الدائ

 ببالدنا، وأن كل شخص ٌشعر بأنه المسؤل عن تقدم وتطور بالده.

االنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك الكاثولٌك، قد ترأس صلوات القداس اإللهى بكنٌسة العذراء مرٌم   وكان

ار مغارة بالمطرٌة، وذلك بحضور قٌادات وأساقفة الكنٌسة على أن ٌفتتح البطرٌرك ومسئولً السٌاحة واآلث

 العائلة المقدسة بالكنٌسة

أحد أهم معالم زارتها العائلة   بالمطرٌة،« شجرة مرٌم»و تعتبر مغارة العذراء بكنٌسة العائلة المقدسة بجوار 

 المقدسة، فهى أقدم شجرة فى مصر كانت تجلس تحتها السٌدة العذراء.

 اللٌنك:

-http://www.videoyoum7.com/News/6/262964/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88

-1%D9%83%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B

-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83

-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA

-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9

D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1% 

  

http://www.videoyoum7.com/News/6/262964/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://www.videoyoum7.com/News/6/262964/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://www.videoyoum7.com/News/6/262964/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://www.videoyoum7.com/News/6/262964/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://www.videoyoum7.com/News/6/262964/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://www.videoyoum7.com/News/6/262964/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 الحق والضالل 51
1, 2018, 5:03 pm 

 
 دعوه لكل شعوب العالم من األنبا إبراهٌم اسحق

 المحتوي:

خطوات قادمة الستكمال كنوز قال األنبا إبراهٌم اسحق، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك بمصر، إن افتتاح مغارة العائلة المقدسة بداٌة 

 .رحلة العائلة المقدسة

ا تجمعنا بالحب، ونكتشف اإلٌجابٌات المتواجدة، وٌدعو الجمٌع لرؤٌة هذه  إلى وأضاف فً تصرٌح "الفجر"، أن االحتفالٌة دائم 

 .الحضارة الكبٌرة المتجسدة فٌنا كأشخاص

سة بكنٌسة العائلة المقدسة، بحضور الدكتور خالد العنانً وزٌر اآلثار، وافتتح األنبا إبراهٌم أسحق، مغارة استقبال العائلة المقد

 .والمهندس عاطف عبد الحمٌد، محافظ القاهرة، ونادر جرجس عضو عضو اللجنة الوزارٌة إلحٌاء مسار العائلة المقدسة

مطرٌة، بحضور بطرٌرك الكاثولٌك شارك األنبا إرمٌا األسقف العام،ورئٌس المركز الثقافً االرثوذكسً، فً القداس اإللهً بال

 بمصر، وسفٌر الفاتٌكان فً القاهرة، المطران برونو موزارو، والدكتورة فٌنٌس كامل، وزٌر البحث العلمً

كما شارك فً القداس اإللهً عدد من القٌادات منهم النائب ثروت بخٌت عضو مجلس النواب، وخالد المحمدي رئٌس حً 

ازر عضو مجلس النواب، والنائب هانً األسٌوطى، وكمال مصطفى رئٌس قطاع اآلثار المطرٌة، والنائبة مارجرٌت ع

القبطٌةواإلسالمٌة بوزارة اآلثار، وعاطف نجٌب نائب رئٌس القطاع اآلثار، واسعد حلمً رئٌس اإلدارةالمركزٌة للقاهرة 

 .والجٌزة

مطرٌة، أحد أهم معالم زارتها العائلة المقدسة، فهى أقدم وتعتبر مغارة العذراء بكنٌسة العائلة المقدسة بجوار "شجرة مرٌم" بال

 .شجرة فً مصر كانت تجلس تحتها السٌدة العذراء

  هذا الخبر منقول من : جرٌده الفجر

 لصور:ا

 

 

 اللٌنك:

dogma.com/t1518035-https://www.christian 

 

https://www.christian-dogma.com/t1518035
https://www.christian-dogma.com/t1518035
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إسحق": اعتماد زٌارة العائلة المقدسة سٌجعلها "
ا للسائحٌن  مقصد 

  المحتوي:

 أش أ 

أرض مصر،  إلىاسحق بطرٌرك األقباط الكاثولٌك أن جمٌع المصرٌٌن ٌشعرون بالفخر بزٌارة العائلة المقدسة  ابراهٌمأكد األنبا 

من أجل أن تتقدم  المجتمعن ٌظهر فً سلوك كل فرد من أفراد أن الشعب المصري متدٌن بطبعه وأن هذا التدٌن البد أ إلىالفًتا 

  .بالدنا نحو األفضل

افتتاح مغارة العائلة المقدسة بمنطقة شجرة مرٌم بالمطرٌة بحضور سفٌر  احتفالٌةفً كلمته خالل  -اسحق  إبراهٌموقال األنبا 

إننا نحتفل بقدوم العائلة  -القبطً األرثوذكسً مركز الثقافًالاألسقف العام رئٌس  واألنبا أرمٌاالفاتٌكان بالقاهرة برونو موزارو 

المقدسة إلى مصر ونفتخر أننا أبناء هذا الوطن، وإن زٌارة العائلة المقدسة تحمل العدٌد من الرسائل االجتماعٌة والروحٌة التى 

 .الواحدة وبٌن الجمٌع األسرةأن ننتبه لها وهى دعوة لتماسك األسر ودعم المحبة بٌن أفراد  ٌجب

مقاصد  فً مصرومحطات تواجد العائلة المقدسة سٌجعل من أماكن  بابا الفاتٌكانوأضاف أن اعتماد زٌارة العائلة المقدسة من قبل 

وجه وتوفٌر كافة االحتٌاجات للسائحٌن من مختلف دول العالم األمر الذى ٌجعلنا مستعدٌن الستقبال جمٌع الزائرٌن من كافة األ

 .الخاصة بحركة السٌاحة الوافدة خالل الفترة المقبلة

 وزٌر اآلثار، والذي ٌشارك نائًبا عن اآلثاربوزارة  والٌهودٌةوالقبطٌة  اإلسالمٌة األثارمن جانبه، أكد جمال مصطفى رئٌس قطاع 

زٌارة العائلة المقدسة بمنطقة  موقعالعنانً، أن الوزارة تدعم مسار العائلة المقدسة بكل االمكانٌات المتاحة لدٌها، وأن  خالدر الدكتو

 فً مصرالدولة تسعى لتوفٌر كافة اإلمكانٌات إلبراز مسار العائلة المقدسة  أجهزةالمطرٌة تم اعتماده كتراث إنسانى، وأن كافة 

  .والذي من شأنه تشجٌع ودفع حركة السٌاحة الدٌنٌة

 حلمًمن بٌنهم الدكتور عاطف نجٌب رئٌس قطاع األثار القبطٌة، والسعٌد  الشخصٌات العامةالعدٌد من  االحتفالٌةً وشارك ف

المحمدي رئٌس حً المطرٌة، وبعض نواب البرلمان منهم النائبة  خالد، واللواء والجٌزةرئٌس االدارة المركزٌة آلثار القاهرة 

  .األزبكٌةٌوطً نائب حً مارجرٌت عازر، والنائب هانً االس

 الصور:

 

 اللٌنك:

3745https://www.dostor.org/219 

  

https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0628%u0631%u0627%u0647%u064A%u0645&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0625%u0644%u0649&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0625%u0644%u0649&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0645%u062C%u062A%u0645%u0639&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0625%u0628%u0631%u0627%u0647%u064A%u0645&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u062D%u062A%u0641%u0627%u0644%u064A%u0629&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0648%u0627%u0644%u0623%u0646%u0628%u0627%20%u0623%u0631%u0645%u064A%u0627&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0645%u0631%u0643%u0632%20%u0627%u0644%u062B%u0642%u0627%u0641%u064A&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u064A%u062C%u0628&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u064A%u062C%u0628&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0623%u0633%u0631%u0629&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0628%u0627%u0628%u0627%20%u0627%u0644%u0641%u0627%u062A%u064A%u0643%u0627%u0646&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0641%u064A%20%u0645%u0635%u0631&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0623%u062B%u0627%u0631&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0648%u0627%u0644%u064A%u0647%u0648%u062F%u064A%u0629&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0622%u062B%u0627%u0631&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0648%u0632%u064A%u0631%20%u0627%u0644%u0622%u062B%u0627%u0631&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u062E%u0627%u0644%u062F&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0645%u0648%u0642%u0639&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0623%u062C%u0647%u0632%u0629&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0641%u064A%20%u0645%u0635%u0631&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0627%u062D%u062A%u0641%u0627%u0644%u064A%u0629&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0634%u062E%u0635%u064A%u0627%u062A%20%u0627%u0644%u0639%u0627%u0645%u0629&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u062D%u0644%u0645%u064A&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0648%u0627%u0644%u062C%u064A%u0632%u0629&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u062E%u0627%u0644%u062F&exp=2193745
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0623%u0632%u0628%u0643%u064A%u0629&exp=2193745
https://www.dostor.org/2193745
https://www.dostor.org/2193745
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بطرٌرك الكاثولٌك ٌزوركنٌسة القدٌس بطرس 
 وراهبات نوتردام بطنطا

 المحتوي:

 مارٌان رسمً -مونٌكا جرجس 

 فً وكانوراهبات النوتردام،  بطنطاالقدٌس بطرس  كنٌسةالكاثولٌك بمصر،  األقباطاسحق، بطرٌرك  إبراهٌمزارالبطرٌرك األنبا 

 .، ولفٌف من شعب الكنٌسة والراهبات، كما أقام القداس اإللهً وسٌامة شمامسةالكنٌسةاستقباله األب برنابا فانوس راعً 

 

 األرثوذكس لألقباطمطران طنطا  األنبا بوالستقباله ا فً، وكان بطنطا للشهداءاسحق قد زار كنٌسة مارجرجس  إبراهٌماألنبا  كان

 .الكهنة والشمامسة اآلباءوالعدٌد من 

 الصور:

 

 اللٌنك:

https://www.dostor.org/2194128 

  

https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0625%u0628%u0631%u0627%u0647%u064A%u0645&exp=2194128
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0623%u0642%u0628%u0627%u0637&exp=2194128
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0643%u0646%u064A%u0633%u0629&exp=2194128
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0628%u0637%u0646%u0637%u0627&exp=2194128
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0648%u0643%u0627%u0646&exp=2194128
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0641%u064A&exp=2194128
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0641%u064A&exp=2194128
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0643%u0646%u064A%u0633%u0629&exp=2194128
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0643%u0627%u0646&exp=2194128
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0643%u0627%u0646&exp=2194128
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0625%u0628%u0631%u0627%u0647%u064A%u0645&exp=2194128
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0644%u0644%u0634%u0647%u062F%u0627%u0621&exp=2194128
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0628%u0637%u0646%u0637%u0627&exp=2194128
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0628%u0637%u0646%u0637%u0627&exp=2194128
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0641%u064A&exp=2194128
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0623%u0646%u0628%u0627%20%u0628%u0648%u0644%u0627&exp=2194128
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0644%u0644%u0623%u0642%u0628%u0627%u0637&exp=2194128
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0623%u0631%u062B%u0648%u0630%u0643%u0633&exp=2194128
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0623%u0631%u062B%u0648%u0630%u0643%u0633&exp=2194128
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0622%u0628%u0627%u0621&exp=2194128
https://www.dostor.org/2194128
https://www.dostor.org/2194128
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بطرٌرك الكاثولٌك ٌفتتح مغارة العائلة المقدسة 
 الٌوم

 المحتوي:

 مارٌان رسمً -مونٌكا جرجس

 لألقباطالمقدسة  العائلةالمقدسة بكنٌسة  العائلةالكاثولٌك، الٌوم الجمعة، مغارة استقبال  األقباطٌفتتح األنبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك 

ا وٌلٌها صباحً الكاثولٌك بالمطرٌة، بعد االنتهاء من بعض الترمٌمات والتجدٌدات، حٌث سٌحتفل بالقداس اإللهً الساعة التاسعة 

 .االفتتاح

هٌكل بسٌط بجوار شجرة مرٌم، وسرعان ما جذب عددا كبٌرا من الزوار من مختلف  بناءتم  الرابع القرنٌذكر أنه فى أواخر 

أن المسٌحٌٌن األجانب من دول عدٌدة حٌنما كانوا ٌأتون للزٌارة كانوا ٌنصبون الهٌاكل  حتىوخارجها،  فى مصر، المناطق

 .للصالة والتقدٌس فى هذا المكان

باسم العائلة  كاثولٌكٌةالكاثولٌك الٌسوعٌون "الجزوٌت" بزٌارة العائلة المقدسة لمنطقة المطرٌة، فقاموا بتشٌٌد كنٌسة  اآلباءواهتم 

 .لتكون الكنٌسة بشكلها الحالى 1291المقدسة، وقام بتكرٌسها المطران جٌدو كوربلى فى نوفمبر 

 الصور:

 

 اللٌنك:

https://www.dostor.org/2193503 

  

https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0623%u0642%u0628%u0627%u0637&exp=2193503
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0639%u0627%u0626%u0644%u0629&exp=2193503
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0639%u0627%u0626%u0644%u0629&exp=2193503
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0644%u0644%u0623%u0642%u0628%u0627%u0637&exp=2193503
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0642%u0631%u0646&exp=2193503
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0628%u0646%u0627%u0621&exp=2193503
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0645%u0646%u0627%u0637%u0642&exp=2193503
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0645%u0646%u0627%u0637%u0642&exp=2193503
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0641%u0649%20%u0645%u0635%u0631&exp=2193503
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u062D%u062A%u0649&exp=2193503
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0622%u0628%u0627%u0621&exp=2193503
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0643%u0627%u062B%u0648%u0644%u064A%u0643%u064A%u0629&exp=2193503
https://www.dostor.org/2193503
https://www.dostor.org/2193503
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بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌزور كنٌسة مارجرجس 
 للشهداء بطنطا

 المحتوي:

 مارٌان رسمى_مونٌكا جرجس

األنبا ، وكان فً استقباله بطنطا للشهداءالقدٌس مارجرجس  كنٌسة، الٌومإسحق،  إبراهٌمالكاثولٌك، األنبا  األقباطمارزار بطرٌرك 

 .الكهنة والشمامسة اآلباء، والعدٌد من األرثوذكس لألقباط طنطامطران  بوال

 .اإلرهابً، إثر الفعل  2017أبرٌل 9الشعانٌن  أحدا من شهداء شهٌدً  31طنطا األبرار ٌضم أجساد  شهداءجدٌر بالذكر أن مزار 

 ٌان رسمى_مونٌكا جرجس

 الصور:

 

 اللٌنك:

https://www.dostor.org/2193133 

  

https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0623%u0642%u0628%u0627%u0637&exp=2193133
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0625%u0628%u0631%u0627%u0647%u064A%u0645&exp=2193133
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u064A%u0648%u0645&exp=2193133
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0643%u0646%u064A%u0633%u0629&exp=2193133
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0644%u0644%u0634%u0647%u062F%u0627%u0621&exp=2193133
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0628%u0637%u0646%u0637%u0627&exp=2193133
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0628%u0637%u0646%u0637%u0627&exp=2193133
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0623%u0646%u0628%u0627%20%u0628%u0648%u0644%u0627&exp=2193133
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0623%u0646%u0628%u0627%20%u0628%u0648%u0644%u0627&exp=2193133
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0623%u0646%u0628%u0627%20%u0628%u0648%u0644%u0627&exp=2193133
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0637%u0646%u0637%u0627&exp=2193133
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0644%u0644%u0623%u0642%u0628%u0627%u0637&exp=2193133
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0644%u0644%u0623%u0642%u0628%u0627%u0637&exp=2193133
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0623%u0631%u062B%u0648%u0630%u0643%u0633&exp=2193133
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0623%u0631%u062B%u0648%u0630%u0643%u0633&exp=2193133
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0622%u0628%u0627%u0621&exp=2193133
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0634%u0647%u062F%u0627%u0621&exp=2193133
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0623%u062D%u062F&exp=2193133
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0623%u0628%u0631%u064A%u0644&exp=2193133
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=2017&exp=2193133
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0625%u0631%u0647%u0627%u0628%u064A&exp=2193133
https://www.dostor.org/2193133
https://www.dostor.org/2193133
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ا لألٌبارشٌة البطرٌركٌة لألقباط  جورج سامً كاهن 
 الكاثولٌك

 المحتوي:

 ترٌزة شنودة_مونٌكا جرجس

رائٌة ، بكاتدالمقبلالثالثاء  صباحاإلكلٌرٌكى، جورج سامً كاهًنا،  بمصر الكاثولٌكٌة الكنٌسةٌسٌم األنبا ابراهٌم اسحق بطرٌرك 

 .بالفجالة -الكبٌر األنبا انطونٌوسالقدٌس 

 .الكاثولٌك لألقباطجورج سامً ستتم سٌامتة كاهًنا لألٌبارشٌة البطرٌركٌة وجدٌر بالذكر أن االب 

 الصور:

 

 اللٌنك:

https://www.dostor.org/2192750 

  

https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0643%u0646%u064A%u0633%u0629&exp=2192750
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0643%u0627%u062B%u0648%u0644%u064A%u0643%u064A%u0629&exp=2192750
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0643%u0627%u062B%u0648%u0644%u064A%u0643%u064A%u0629&exp=2192750
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0628%u0645%u0635%u0631&exp=2192750
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0628%u0645%u0635%u0631&exp=2192750
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0635%u0628%u0627%u062D&exp=2192750
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0645%u0642%u0628%u0644&exp=2192750
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0623%u0646%u0628%u0627%20%u0627%u0646%u0637%u0648%u0646%u064A%u0648%u0633&exp=2192750
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0644%u0644%u0623%u0642%u0628%u0627%u0637&exp=2192750
https://www.dostor.org/2192750
https://www.dostor.org/2192750
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الدستور 51
 2018/ماٌو/31الخمٌس 
م 01:41 -  

ا لألٌبارشٌة  تسٌٌم الشماس أشرف بباوى كاهن 
 األقباط الكاثولٌك

 المحتوي:

 جرجس صفوت –ترٌزة شنودة 

صاحب الغبطة  بوضع ٌدالكاثولٌكة بمصر برسامة الشماس، أشرف بباوى كاهناَ باسم األب بولس بباوى،  الكنٌسةتحتفل 

 .المعادىالعذراء مرٌم بثكنات  السٌدة بكنٌسة المقبل الثالثاءإسحق، وذلك مساء  إبراهٌمالبطرٌرك األنبا 

 .الكاثولٌك لألقباطوى ستتم سٌامتة كاهًنا لألٌبارشٌة البطرٌركٌة ٌذكر أن االب بولس ببا

 اللٌنك:

https://www.dostor.org/2192730 

  

https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0643%u0646%u064A%u0633%u0629&exp=2192730
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0628%u0648%u0636%u0639%20%u064A%u062F&exp=2192730
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0625%u0628%u0631%u0627%u0647%u064A%u0645&exp=2192730
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u062B%u0644%u0627%u062B%u0627%u0621&exp=2192730
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0645%u0642%u0628%u0644&exp=2192730
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0645%u0642%u0628%u0644&exp=2192730
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0628%u0643%u0646%u064A%u0633%u0629&exp=2192730
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0628%u0643%u0646%u064A%u0633%u0629&exp=2192730
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0633%u064A%u062F%u0629&exp=2192730
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0633%u064A%u062F%u0629&exp=2192730
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0645%u0639%u0627%u062F%u0649&exp=2192730
https://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0644%u0644%u0623%u0642%u0628%u0627%u0637&exp=2192730
https://www.dostor.org/2192730
https://www.dostor.org/2192730
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 وطنً 58
2018-06-01 (11:17 

AM) 
بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌتأمل فً عٌد دخول 

 العائلة المقدسة ألرض مصر

 المحتوي:

 مرٌم فاروق

احتفال عٌد دخول العائلة المقدسة ألرض مصر، وبدأ ألقى األنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك األقباط الكاثولٌك بمصر عظة أثناء قداس 

 .كلمته بتهنئة الشعب المصري بحلول شهر رمضان وبداٌة صوم الرسل وبعٌد دخول العائلة المقدسة ألرض مصر

األسر إن أول رسالة هً لألسرة والتأمل فً تعالٌم  :تأمل قداسته بعد ذلك فً رسائل عٌد دخول العائلة المقدسة ألرض مصر قائال

ألبنائهم، والرسالة الثانٌة ألب األسرة متمثال بٌوسف النجار الذي لم ٌتحدث كثٌرا فً الكتاب المقدس ولكن كان له بصمات 

واضحة وتعالٌم صرٌحة فً حٌاة الطفل ٌسوع، فعلى كل أب أسرة أن ٌتأمل فً ما هو دوره داخل األسرة، والرسالة الثالثة لشعب 

 .ٌبِن مصر إال أبنائها مصر فعلٌنا أن نعً أن لم

 .اختتم البطرٌرك كلمته بطلب الصالة من أجل مصر واقتصادها وسالمها

كما وجه الشكر لكل من ساهم فً إقامة االحتفالٌة بداٌة من األب جورج المسئول عن الكنٌسة ووزارة اآلثار وجمٌعة القٌادات التً 

 .حضرت، وشكر بصفة خاصة اإلعالم لحرصه على تغطٌة الحدث

ٌُذكر أنه ٌشارك فً االحتفال العدٌد من الشخصٌات العامة األستاذ جمال مصطفى رئٌس قطاع اآلثار اإلسالمٌة والقبطٌة 

والٌهودٌة بوزارة اآلثار نائبا عن وزٌر اآلثار، واألستاذ الدكتور عاطف نجٌب رئٌس قطاع اآلثار القبطٌة، واألستاذ السعٌد حلمً 

ر القاهرة والجٌزة، واللواء خالد المحمدي رئٌس حً المطرٌة، وبعض نواب البرلمان منهم النائبة رئٌس اإلدارة المركزٌة آلثا

 .مارجرٌت عازر، و النائب هانً األسٌوطً نائب حً األزبكٌة

 .كما ٌشارك فً االحتفال سفٌر الفاتٌكان بمصر، ونٌافة األنبا أرمٌا األسقف العام ممثل عن الكنٌسة األرثوذكسٌة

 اللٌنك:

-www.wataninet.com/2018/06/%d8%a8%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%83http://

-%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

%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84/ 

  

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%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%8a%d8%af/
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%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%8a%d8%af/
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%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%8a%d8%af/
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%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%8a%d8%af/
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 وطنً 54
2018-06-01 (10:30 

AM) 
بطرٌرك األقباط الكاثولٌك بمصر ٌترأس القداس 

 اإللهً بكنٌسة العذراء مرٌم بالمطرٌة

 المحتوي:

 مرٌم فاروق

ٌترأس األنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك الكاثولٌك صلوات القداس اإللهً بكنٌسة العذراء مرٌم بالمطرٌة، وذلك بحضور قٌادات 

 .على أن ٌفتتح البطرٌرك ومسئولً السٌاحة واآلثار مغارة العائلة المقدسة بالكنٌسة وأساقفة الكنٌسة

بزٌارة العائلة المقدسة لمنطقة المطرٌة، فقاموا بتشٌٌد كنٌسة كاثولٌكٌة باسم العائلة « الجزوٌت»و اهتم اآلباء الكاثولٌك الٌسوعٌون 

 .، لتكون الكنٌسة بشكلها الحال1291ًبر المقدسة، وقام بتكرٌسها المطران جٌدو كوربلً، فً نوفم

 الصور:

 

 اللٌنك:

http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a8%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d

-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d8%a8%d8%a7%d8%b7-9%83

-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%83

-b1%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%aa%d8%-%d8%a8%d9%85%d8%b5%d8%b1

%d8%a7/ 

  

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-%d8%a8%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7/
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-%d8%a8%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7/
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-%d8%a8%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7/
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-%d8%a8%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7/
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-%d8%a8%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7/
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 وطنً 60
2018-05-31 (10:00 

PM) 
سٌامة الشماس أشرف بباوي كاهن جدٌد 
 لإلٌبارشٌة البطرٌركٌة لألقباط الكاثولٌك

 المحتوي:

 مرٌم فاروق

بباوي بوضع ٌد صاحب الغبطة البطرٌرك  تفرح الكنٌسة الكاثولٌكٌة بمصر، برسامة الشماس أشرف بباوي كاهناَ باسم األب بولس

بكنٌسة السٌدة العذراء  19/6/2112األنبا إبراهٌم إسحق، وذلك بمشٌئة الرب فً تمام الساعة السابعة مساء ٌوم الثالثاء الموافق 

 .مرٌم بسكنات المعادي

 .باط الكاثولٌكوالجدٌر بالذكر، أن األب بولس بباوي ستتم سٌامتة كاهناً لإلٌبارشٌة البطرٌركٌة لألق

 الصور:

 

 اللٌنك:

-w.wataninet.com/2018/05/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%85%d8%a9http://ww

-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b3

-%d8%a8%d8%a8%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%a3%d8%b4%d8%b1%d9%81

-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%83%d8%a7%d9%87%d9%86

%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%8a/ 

 

  

http://www.wataninet.com/2018/05/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a3%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%a8%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d9%87%d9%86-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%8a/
http://www.wataninet.com/2018/05/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a3%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%a8%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d9%87%d9%86-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%8a/
http://www.wataninet.com/2018/05/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a3%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%a8%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d9%87%d9%86-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%8a/
http://www.wataninet.com/2018/05/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a3%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%a8%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d9%87%d9%86-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%8a/
http://www.wataninet.com/2018/05/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a3%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%a8%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d9%87%d9%86-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%8a/


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 67  2018/ 06/ 2السبت 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 وطنً 61
2018-06-01 (11:55 

PM) 
الكنٌسة الكاثولٌكٌة تحتفل بافتتاح مغارة العائلة 

 المقدسة بالمطرٌة

 المحتوي:

 مرٌم فاروق

المقدسة افتتح صباح الٌوم بطرٌرك األقباط الكاثولٌك بمصر األنبا إبراهٌم إسحق مغارة العائلة المقدسة بالمطرٌة تزامنا مع عٌد دخول العائلة 

 :مصر، وبدأ االحتفال بصالة القداس اإللهً، ثم بدأت كلمات الحضور على النحو التالًألرض 

عٕخ ػٍٝ ٚعٛد  111ئٕٔب ٔؾزفً ثّشٚس  ثذأ األة عٛسط ع١ٍّبْ، وب٘ٓ و١ٕغخ اٌؼبئٍخ اٌّمذعخ ٌٍىبص١ٌٛه ثبٌّطش٠خ، وٍّزٗ لبئال:

ش٠خ ِٓ اٌمشْ اٌشاثغ ٠ٚزجبسوْٛ ِٓ اٌشغشح ٚاٌجئش، ٚع١ّذ اٌى١ٕغخ ثؾٝ اٌّطش٠خ، ِش١شا ئٌٝ أْ اٌؾغبط وبٔٛا ٠ضٚسْٚ ؽٟ اٌّط

 .فذا١٠ٓ 1ِٚغبؽزٙب ” ع١ٕٕٗ ثٍغُ“إٌّطمخ ثبعُ 

ػٍٝ ٠ذ األة ١ِش١ً وب٘ٓ  1191، ٚثٕٟ ِزثؼ ػبَ 1581خالي وٍّزٗ فٟ اؽزفب١ٌخ اٌؼبئٍخ اٌّمذعخ، أْ اٌى١ٕغخ ث١ٕذ ػبَ   ٚأظبف

ػٍٝ ٠ذ ِٕٙذط ئ٠طبٌٝ أثذع ف١ٙب ألٔٗ عّغ ث١ٓ اٌذ٠بٔبد ٚث١ٓ اٌؾعبساد اٌّزؼبلجخ  اٌى١ٕغخ ٚلذ ران، الفزب ئٌٝ أْ اٌى١ٕغخ ث١ٕذ

ٌٛؽبد عذاس٠خ رّضً سؽٍخ اٌؼبئٍخ اٌّمذعخ ِٓ أٚي ِزثؾخ ث١ذ ٌؾُ ئٌٝ  6ػٍٝ ِصش، فٕغذ داخً اٌى١ٕغخ اٌّمٛصبد ٚٔغّخ داٚد، ٚ

 .شًٙشا 16ٚاعزغشلذ اٌزش١ِّبد  6916أْ ٚصٍذ أع١ٛغ، ٚرُ رش١ُِ اٌٍٛؽبد ػبَ 

ٔبدس عشعظ، ػعٛ ثٍغٕخ ئؽ١بء ِغبس اٌؼبئٍخ اٌّمذعخ، ئْ ٕ٘بن ٚصبئك رضجذ ِغبس اٌؼبئٍخ اٌّمذعخ ثّصش، ِش١شا   ٚرؾذس ثؼذ رٌه

ئٌٝ أ١ّ٘خ اػزّبد اٌؾظ اٌّغ١ؾٟ ِٓ خالي ِغبس اٌؼبئٍخ اٌّمذعخ ثٛصفٗ سعبٌخ األِبْ فٟ ِصش، ٚرشع١ًخب ٌّىبٔخ ِصش ث١ٓ دٚي 

 .زش٠ٚظ اٌغ١بؽٟ ٌّصشاٌؼبٌُ، فعاًل ػٓ اٌ

ٌّبرا ٌُ ٠زُ اػزّبد ِغبس اٌؼبئٍخ ِٓ ِٓ لجً؟ لبئال: ػذَ ٚعٛد االسادح اٌغبع١خ ٚػذَ رٛافش   ػٓ رغبؤي” عشعظ“ٚعبٚة 

 .اٌّخطٛغبد اٌىبٍِخ

صُ ص٠بسح  ٚربثغ أْ أزخبة اٌجبثب فشٔغ١ظ عبُ٘ فٟ اػزّبد ِغبس اٌؼبئٍخ اٌّمذعخ، ٚعبئذ ص٠بسح اٌجبثب رٛاظشٚط اٌفبر١ىبْ ِٚٓ

 .اٌشئ١ظ اٌغ١غٟ ئٌٝ اٌفبر١ىبْ ٚرمذ٠ُ دػٛح الفززبػ اٌمٕبح

صاس سئ١ظ  6911ثذأ ٚص٠ش اٌغ١بؽخ اٌغبثك ػذح ص٠بساد ٌٍفبر١ىبْ الػزّبد اٌض٠بسح، ٚفٟ فجشا٠ش  6916ِش١شا ئٌٝ أٔٗ فٟ ِبسط 

اٌزٟ شٙذرٙب اٌىٕبئظ فٟ رٌه اٌؼبَ، ٚػٍٝ  اٌّغٍظ اٌجبثٛٞ ِصش، ٚأوذ ػٍٝ ص٠بسح ثبثب اٌفبر١ىبْ ٌّصش سغُ اٌؾٛادس اإلس٘بث١خ

 .اٌشغُ ِٓ ؽبدصٟ و١ٕغز١ٝ غٕطب ٚاإلعىٕذس٠خ اٌؼبَ اٌّبظٟ ئال أْ اٌجبثب فشٔغ١ظ أػٍٓ فٟ ا١ٌَٛ رارٗ رأو١ذ ص٠بسرٗ ئٌٝ ِصش

 .ٚأظبف أْ اٌجبثب رٛاظشٚط وٍف ِؼٙذ اٌذسعبد اٌمجط١خ ثزغ١ّغ ص٠بسح اٌؼبئٍخ اٌّمذعخ فٟ وزبة ٌزٛص١ك اٌشؽٍخ
التحٌة لكل من   المواقع فً مسار العائلة المقدسة، ووجه إن هذا الموقع ٌعد أحد أهم  وتحدث جمال مصطفى، ممثل وزٌر اآلثار باالحتفالٌة

افتتاح مغارة العائلة المقدسة، جزء من اكتشاف كنوز العائلة المقدسة فً مصر، و أضاف أن  ساهم فً إحٌاء هذا التراث العالمً، مضًٌفا أن

 .ار العائلة المقدسة، ٌعد أحدى مسارات الحجاج من كافة البالدمس

 :ٚاخززُ األٔجب أثشا١ُ٘ ئعؾك وٍّبد االؽزفبي لبئال

ئٕٔب ٔؾزفً ثمذَٚ اٌؼبئٍخ اٌّمذعخ ئٌٝ ِصش ٚٔفزخش إٔٔب أثٕبء ٘زا اٌٛغٓ، ٚئْ ص٠بسح اٌؼبئٍخ اٌّمذعخ رؾًّ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌشعبئً 

 .اٌٛاؽذح ٚث١ٓ اٌغ١ّغ أْ ٕٔزجٗ ٌٙب ٚ٘ٝ دػٛح ٌزّبعه األعش ٚدػُ اٌّؾجخ ث١ٓ أفشاد االعشح االعزّبػ١خ ٚاٌشٚؽ١خ اٌزٝ ٠غت

ِمبصذ  ع١غؼً ِٓ أِبوٓ ِٚؾطبد رٛاعذ اٌؼبئٍخ اٌّمذعخ فٟ ِصش ٚأظبف أْ اػزّبد ص٠بسح اٌؼبئٍخ اٌّمذعخ ِٓ لجً ثبثب اٌفبر١ىبْ

ِغزؼذ٠ٓ العزمجبي ع١ّغ اٌضائش٠ٓ ِٓ وبفخ األٚعٗ ٚرٛف١ش وبفخ االؽز١بعبد األِش اٌزٜ ٠غؼٍٕب   ٌٍغبئؾ١ٓ ِٓ ِخزٍف دٚي اٌؼبٌُ،

 .اٌخبصخ ثؾشوخ اٌغ١بؽخ اٌٛافذح خالي اٌفزشح اٌّمجٍخ

ٚرٛعٗ ثؼذ رٌه اٌجطش٠شن أثشا١ُ٘ ئعؾك ٚأألٔجب أس١ِب ٚاٌّطشاْ ١ِٕش سئ١ظ اٌى١ٕغخ األعمف١خ ثّصش، ِغ ثبلٟ اٌؾعٛس اٌٟ 

 .خ ٌزؼٍٓ افززبػ اٌّغبسح سع١ّب، ٚصٍٝ األثبء داخً اٌّغبسح، صُ رجبسن اٌؾعٛس ِٓ اٌّغبسحاٌّغبسح ٚعػ دق غجٛي اٌىشبف
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أْ اٌّغبسح وبٔذ ِٛعٛدح ِٕز صِٓ ثؼ١ذ ٌىٕٙب ٌُ رىٓ ِىزشفخ، ئال   اٌّزؾذس ثبعُ اٌى١ٕغخ اٌىبص١ٌٛى١خ  ٚصشػ االة ٘بٟٔ ثبخَٛ

١١ٓ األٚائً ِٓ اٌمشْ اٌضبٌش ٚاٌشاثغ ؽ١ٓ وبٔٛا ٠أرْٛ ٌٍم١بَ ثبٌؾظ ثبٌؼٛدح ٌٍّخطٛغبد ٚثؼط اٌٛصبئك رُ اوزشبف أْ اٌّغ١ؾ أٔٗ 

 .اٌّمذط، وبٔٛا ٠أرْٛ ئٌٝ ٘زا اٌّىبْ اٌّجبسن

وبٔذ ِٛظغ ا٘زّبَ ا٢ثبء  11ٚاٌـ 16ٚأشبس األة ثبخَٛ ئٌٝ أٔٗ ثبٌشغُ ِٓ ػذَ ٚعٛد اٌّغبسح ػٍٝ اٌخش٠طخ ئال أٔٙب فٟ اٌمشْ اٌـ

ا٢ثبء ا٢خش٠ٓ ١ٌزُ اٌىشف ػٕٙب ِٓ عذ٠ذ ٚرش١ِّٙب ٌزظٙش ثؾبٌزٙب وّؾ١ّخ غج١ؼ١خ ٌُ رزأصش  ا١ٌغٛػ١١ٓ، ٚظّٓ ثؼط اوزشبفبد

 .ثؼٛاًِ اٌضِٓ

وّب لبي اٌجطش٠شن ئثشا١ُ٘ اعؾك فٟ   ٚػٓ االؽزفبي ثؼ١ذ دخٛي اٌؼبئٍخ اٌّمذعخ ألسض ِصش لبي : ثبٌٕغجخ ٌٕب ٘زا اٌؼ١ذ ٘بَ عذا،

مػ ثً ػ١ذا ٠زوشٔب ثشعبٌزٕب وّصش١٠ٓ، فّصش دِٚب وبٔذ ِالرا ٌٍٙبسث١ٓ ِٓ ثطش ػظزٗ، فاْ ٘زا اٌؼ١ذ ١ٌظ ػ١ذا ِغ١ؾ١ب ف

ا٢خش٠ٓ، فبٌغ١ذ اٌّغ١ؼ عبء ٌّصش ِغ ػبئٍزٗ اٌّمذعخ خٛفب ِٓ ١٘شٚدط ٚاٌغٍطخ اٌغ١بع١خ اٌزٟ وبٔذ ػبلذح اٌؼضَ ػٍٝ لزٍٗ، ٔؾٓ 

ٚػبدارٕب ٚرمب١ٌذٔب ٌزظً ِصش ثٍذ ِأِٓ ٌىً األشخبص ٔإِٓ ثأْ ٘زٖ اٌشعبٌخ ِزبؽخ ٌٕب وّصش١٠ٓ ثبخزالف د٠بٔبرٕب ٚصمبفزٕب 

 .اٌشبػش٠ٓ ثبٌظٍُ ٚاإل٘بٔخ

ٚأظبف أثٛٔب ٘بٟٔ أْ ٕ٘بن رطٛس وج١ش فٟ ا٘زّبَ اٌذٌٚخ ثبٌغ١بؽخ اٌذ١ٕ٠خ، ئال أْ اٌى١ٕغخ فٟ اؽز١بط شذ٠ذ ٌٍغٍٛط ِغ اٌّغئ١ٌٛٓ 

ششٚع ٚٚظغ سؤ٠خ ٚاظؾخ ٌزؾذ٠ذ ِب ٔؾزبعٗ ِٓ أعً ػٍٝ غبٌٚخ اعزّبػبد ِٓ أعً اٌجذء فٟ ثؼط اٌخطٛاد ٌز١ّٕخ ٘زا اٌّ

 .اٌؼًّ ػٍٝ عؼً ٘زا اٌّششٚع ِصذس دخً وج١ش ٌّصش

ٚػٓ األِبوٓ اٌزٟ شٙذد ا٘زّبِب ِٓ عبٔت اٌذٌٚخ، فمذ أشبس ئٌٝ أْ األِبوٓ اٌزٟ ٚعذد ا٘زّبِب ٟ٘ ِٕطمخ اٌّؼبدٞ ٚاٌى١ٕغخ 

خ ئٌٝ ثؼط األد٠شح ثب١ٌّٕب، ِّب ٠ظٙش أْ اٌذٌٚخ رأخز ػٍٝ ػبرمٙب ِّٙخ اٌّؼٍمخ ِٕٚطمخ شغشح ِش٠ُ ٚثؼط األِبوٓ فٟ أع١ٛغ ئظبف

 .اال٘زّبَ ثزٍه األِبوٓ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش٘ب

وّب ٌفذ ئٌٝ أْ رؼبْٚ اٌغ١بؽخ ِغ ا٢صبس ٚاٌشئْٛ اٌّؾ١ٍخ ع١غؼً ِٓ ِّٙخ اٌزط٠ٛش أوضش عذ٠خ ٚعشػخ، فزىبرف اٌغٙٛد فٟ ٘زا 

 .األِش ٘بَ ٌٍغب٠خ

١ِٕش ؽٕب سئ١ظ اٌى١ٕغخ األعمف١خ ثّصش ٌٛغٕٟ أْ ٘زا اٌؾذس ٘بَ عذا ٌٍى١ٕغخ اٌّصش٠خ ألْ ٘زا اٌّىبْ لذ صاسٖ ٚصشػ اٌذوزٛس  

ػبَ ٠ظً ٘زا اٌّىبْ ِصذس ثشوخ  6999اٌغ١ذ اٌّغ١ؼ ٚ٘ٛ ٠ؼذ ِىبْ ثشوخ داخً أسض ِصش ٚؽزٝ ثؼذ ِشٚس أوضش ِٓ 

 .ثشوخ ٌٍؼبٌُ ثأوٌٍٍّّٗصش١٠ٓ ٚثبدساعٗ ظّٓ ِغبس اٌؾظ اٌفبر١ىبٟٔ ع١صجؼ ِصذس 

العدٌد من الشخصٌات العامة والدٌنٌة منهم األنبا أرمٌا ممثال عن الكنٌسة االرثوذكسٌة، والمطران منٌر حنا  ٌذكر أنه شارك فً االحتفال

آلثار القاهرة  رئٌس االدارة المركزٌة الدكتور عاطف نجٌب رئٌس قطاع األثار القبطٌة، والسعٌد حلمى  رئٌس الكنٌسة األسقفٌة بمصر، و

المحمدي رئٌس حً المطرٌة، وبعض نواب البرلمان منهم النائبة مارجرٌت عازر، والنائب هانً االسٌوطً نائب حً  والجٌزة، واللواء خالد

 .األزبكٌة، والدكتورة نادٌة زخاري وزٌرة البحث العلمً السابق

 

https://www.youtube.com/watch?v=6nS2nBeiztY&feature=youtu.be 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6nS2nBeiztY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6nS2nBeiztY&feature=youtu.be
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 الصور:

 

 اللٌنك:

http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d

-8%b3%d8%a9

%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%83%d9%8

-1%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d9%8-a%d8%a9

%d9%85%d8%ba-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad/ 

  

http://www.wataninet.com/2018/06/%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%d8%ad%d8%aa%d9%81%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%ba/
http://www.wataninet.com/2018/06/%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%d8%ad%d8%aa%d9%81%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%ba/
http://www.wataninet.com/2018/06/%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%d8%ad%d8%aa%d9%81%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%ba/
http://www.wataninet.com/2018/06/%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%d8%ad%d8%aa%d9%81%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%ba/
http://www.wataninet.com/2018/06/%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%d8%ad%d8%aa%d9%81%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%ba/
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 وطنً 62
2018-06-02 (10:10 

AM) 
مهرجان الكنٌسة ” األطفال ٌصنعون السالم

 الكاثولٌكٌة باألقصر

 المحتوي:

 مرٌم فاروق

تحت رعاٌة صاحب النٌافة األنبا عمانوئٌل عٌاد مطران األقصر لألقباط ، ”األطفال ٌصنعون السالم“اُقٌم أمس الجمعة، مهرجان 

 .الكاثولٌك

أشرف على المهرجان لجنة العدالة و السالم التابعة لمجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك بمصر، وٌمثلها األب ولٌم سٌدهم األمٌن 

 .مثال عنها األستاذ رشدي صبحً واألب شنوده نصٌفالعام للجنة، ومشاركة كال من جمعٌة الصعٌد للتربٌة والتنمٌة وم

 .اُقٌم المهرجان بكنٌسة رئٌس المالئكة مٌخائٌل باألقصر لزرع قٌم و معنى السالم و العدالة و ذلك من خالل الفنون المختلفة

ح و غناء طفل وطفلة، وشمل البرنامج مسر 211من مدارس متعددة لـ –( سنة 14-11استهدف المهرجان األطفال من سن )

 .لألطفال و ورش متنوعة فً الفنون التشكٌلٌة وانتهى بتوزٌع الجوائز والدروع

 الصور:

 

 اللٌنك:

wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%dhttp://www.

-%d9%8a%d8%b5%d9%86%d8%b9%d9%88%d9%86-8%a7%d9%84

-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85

-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86

%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9/ 

  

http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d8%b5%d9%86%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9/
http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d8%b5%d9%86%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9/
http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d8%b5%d9%86%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9/
http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d8%b5%d9%86%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9/
http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d8%b5%d9%86%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9/
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الوطن 63
1/6/2018  

PM 11:38 
الكنائس تحتفل بعٌد دخول العائلة المقدسة 
 وبطرٌرك الكاثولٌك ٌفتتح مغارة المطرٌة

 المحتوي:

 مصطفى رحومه

احتفلت الكنائس المصرٌة، الٌوم، بعٌد دخول العائلة المقدسة إلى مصر، وافتتح األنبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك، 

 .استقبال العائلة المقدسة، بكنٌسة المطرٌة فى القاهرة، بعد االنتهاء من ترمٌمها وتجدٌدهامغارة 

وبدأ االحتفال بكنٌسة العائلة المقدسة لألقباط الكاثولٌك بالمطرٌة فى التاسعة صباحاً بالقداس اإللهى، تاله االفتتاح، وسط مشاركة 

ة خالل االحتفال أكد خاللها أن احتفال عٌد دخول المسٌح هذا العام ٌلقى اهتمام كنسٌة ورسمٌة كبٌرة. وألقى بطرٌرك الكاثولٌك كلم

الدولة بمختلف وزاراتها المهتمة بمسار العائلة المقدسة، مشٌراً إلى أن مسار العائلة المقدسة نأخذ منه أكثر من رسالة، منها 

جهها، وقال إنه ٌجب الصالة دائماً من أجل تقدم بالدنا، وأن كل االهتمام باألسرة واألطفال، واالهتمام بالدولة والصعوبات التى توا

 .شخص ٌشعر بأنه المسئول عن تقدم وتطور بالده

وسبق أن اعتمد بابا الفاتٌكان مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر مكاناً لحج المسٌحٌٌن فى كل عام، وأعلن األب هانى باخوم، 

خبراً فى موقعها اإللكترونى على القٌام بأول  SIR كٌة عن نشر وكالة األنباء الدٌنٌة اإلٌطالٌةالمتحدث الرسمى باسم الكنٌسة الكاثولٌ

 .ٌونٌو الحالى 21إلى  15رحلة حج من إٌبارشٌة إٌطالٌة إلى األراضى المقدسة ومصر من 

 لة تعلن انطالق أول رحلة حج لمصر.. واحتفالٌة فى كنٌسة العذراء بحارة زوٌ« إٌبارشٌة إٌطالٌا»

أن هدف الزٌارة التبرك باألماكن المقدسة المذكورة بالكتاب المقدس وباألخص العهد الجدٌد منذ نشأة المسٌح، « باخوم»وأضاف 

ٌونٌو صباحاً سٌتم تقدٌم شامل لهذه الرحلة بكل التفاصٌل من المسئولٌن عنها. كما أقامت الكنٌسة القبطٌة  6مشٌراً إلى أنه فى ٌوم 

داسات صالة فى كل األماكن التى زارتها العائلة المقدسة فى مصر، فضالً عن إقامة االحتفاالت بتلك المناسبة، األرثوذكسٌة، ق

حٌث نظمت كنٌسة العذراء مرٌم األثرٌة بحارة زوٌلة، التى تعد أقدم كنائس القاهرة وزارتها العائلة المقدسة، احتفالٌة مساء أمس، 

بابا اإلسكندرٌة وبطرٌرك الكرازة المرقسٌة، وبحضور عدد من األسقفة والكهنة تحت رعاٌة البابا تواضروس الثانى، 

 .والشخصٌات العامة والمسئولٌن

ونظمت إٌبارشٌة المعادى، كعادتها كل عام، احتفالٌة بتلك المناسبة، بكنٌسة السٌدة العذراء فى المعادى، بحضور األنبا دانٌال 

لمعادى، وعدد من أساقفة الكنٌسة، حٌث صلى األنبا دانٌال صالة عشٌة العٌد، وشاركه سكرتٌر المجمع المقدس وأسقف إٌبارشٌة ا

األنبا دٌمترٌوس أسقف ملوى واألشمونٌن، واألنبا إبٌفانٌوس أسقف ورئٌس دٌر القدٌس مقارٌوس ببرٌة شٌهٌت، واألنبا ماركوس 

 .ة شعبٌة كبٌرةاألسقف العام لكنائس حدائق القبة وتوابعها، وعدد من الكهنة وبمشارك

كانت االحتفالٌة بدأت بجولة نٌلٌة بمنطقة الكنٌسة التى زارتها العائلة المقدسة ضمن زٌارتها لمصر، وشارك فى الجولة األساقفة 

والكهنة والشمامسة، وانتهت عند السلم األثرى، حٌث قدم األساقفة البخور ألٌقونة العائلة المقدسة والكتاب المقدس الذى وجد 

وطافٌاً على مٌاه النٌل فى هذا المكان. ثم « مبارك شعبى مصر»من سفر إشعٌاء والذى ٌحوى اآلٌة  19على اإلصحاح الـ مفتوحاً 

ا تقدمت فرق الكشافة الموكب ُمَشِكلًَّة نموذجاً للعائلة المقدسة، أعقبها بدء صالة العشٌة على مذبح تم تجهٌزه أعلى السلم األثرى. كم

 .ات المذبح صباح الٌومصلى قداس العٌد على ذ

وبحسب الكنائس، ٌتوافق دخول العائلة المقدسة إلى مصر مع األول من ٌونٌو كل عام، وهو ذكرى هروب السٌد المسٌح والسٌدة 

العذراء من هٌرودس فى فلسطٌن إلى مصر واالحتماء بها، وهى الرحلة التى باركت أرض مصر من العرٌش حتى أسٌوط، 
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سنوات.وتقام االحتفاالت فى كل البقاع التى زارتها العائلة المقدسة فى مصر، خاصة كنٌسة أبوسرجة  3 واستغرقت ما ٌزٌد على

 .فى مصر القدٌمة، وأدٌرة الصعٌد، ومنها الدٌر المحرق بأسٌوط

سفٌر سلٌمان أحمد من جهة أخرى، التقى البابا تواضروس الثانى، مساء أمس، فى المقر البابوى بالكاتدرائٌة المرقسٌة بالعباسٌة، ال

مدٌر عام وزارة الخارجٌة اإلثٌوبٌة ومسئول ملف الشرق األوسط، بحضور السفٌر اإلثٌوبى فى مصر وحضور األنبا بٌمن أسقف 

نقادة وقوص ومقرر لجنة إدارة األزمات ومسئول ملف العالقات مع الكنٌسة اإلثٌوبٌة. تناول اللقاء الحدٌث عن مشكلة دٌر 

والحدٌث عن رفات الشهداء اإلثٌوبٌٌن فى لٌبٌا ورغبة الجانب اإلثٌوبى فى دعم الكنٌسة المصرٌة السترجاع  السلطان فى القدس،

 .رفات هؤالء الشهداء

وقد أكد البابا استعداد الكنٌسة تقدٌم أى دعم فى هذا المجال، وأوضح أن الكنٌسة القبطٌة دائماً موجودة لدعم شقٌقتها اإلثٌوبٌة 

 .ابخبراتها وصلواته

 الصور:

 

 

 اللٌنك:

https://www.elwatannews.com/news/details/3412264 

  

https://www.elwatannews.com/news/details/3412264
https://www.elwatannews.com/news/details/3412264
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 الوطن 64

 
AM 11:23 1/6/2018  

 

بطرٌرك الكاثولٌك ٌفتتح مغارة العائلة المقدسة 
 بالمطرٌة

 المحتوي:

 مصطفى رحومه

تحتفل الكنائس المصرٌة، الجمعة، بعٌد دخول العائلة المقدسة إلى مصر، حٌث افتتح األنبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك األقباط 

 .الكاثولٌك، مغارة استقبال العائلة المقدسة، بكنٌسة األقباط الكاثولٌك بالمطرٌة، بعد االنتهاء من بعض الترمٌمات والتجدٌدات بها

وألقى بطرٌرك الكاثولٌك  وبدأ االحتفال فً التاسعة صباحا بالقداس اإللهً، تاله االفتتاح، وسط مشاركة كنسٌة ورسمٌة كبٌرة،

كلمة خالل االحتفال، أكد خاللها أن احتفال عٌد دخول المسٌح هذا العام، ٌنال اهتمام الدولة بمختلف وزاراتها المهتمة بمسار 

أن مسار العائلة المقدسة نأخذ منه أكثر من رسالة، أبرزها االهتمام باألسرة واألطفال، وبالدولة العائلة المقدسة، مضٌفا 

 .والصعوبات التً تواجهها

 الصور:

 

 اللٌنك:

https://www.elwatannews.com/news/details/3410683 

  

https://www.elwatannews.com/news/details/3410683
https://www.elwatannews.com/news/details/3410683
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الوطن 65
2/6/2018  

12:00 
بطرٌرك الكاثولٌك ٌهنئ السٌسً: وندعو الرب أن 

 تكون فترة سالم وتنمٌة

 المحتوي:

 مصطفى رحومه

 أرسل األنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك اإلسكندرٌة لألقباط الكاثولٌك ورئٌس مجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك بمصر، برقٌة تهنئة

 .للرئٌس عبدالفتاح السٌسً، بمناسبة أدائه الٌمٌن الدستورٌة رئًٌسا للجمهورٌة لفترة رئاسٌة ثانٌة، صباح الٌوم

وقال البطرٌرك فً البرقٌة المرسلة، بحسب الكنٌسة الكاثولٌكٌة: "باسم السٌنودس المقدس لبطرٌركٌة األقباط الكاثولٌك ومجلس 

ات والهٌئات الكنسٌة، وباألصالة عن نفسً، نهنئئ فخامتكم بتنصٌبكم لفترة رئاسٌة ثانٌة البطاركة واألساقفة لمصر وكل المؤسس

لجمهورٌة مصر العربٌة، وندعو الرب أن تكون فترة ٌملؤها السالم والتنمٌة والرخاء لكل شعبنا الحبٌب، حفـظ هللا مصر 

 ."وشعبها

انا ببدء فترة رئاسٌة ثانٌة، بعد فوزه فً االنتخابات الرئاسٌة التً أدى الرئٌس عبدالفتاح السٌسً، الٌوم، الٌمٌن الدستورٌة إٌذ

%، وذلك بجلسة خاصة لمجلس النواب، بحضور جمٌع نواب الشعب، وأعضاء 97.12أُجرٌت فً مارس الماضً بنسبة 

 .الحكومة، وكبار رجال الدولة

ٌس مجلس النواب، وحضر الجلسة المهندس شرٌف واستقبل الرئٌس، لدى وصوله إلى مقر البرلمان، الدكتور علً عبدالعال رئ

إسماعٌل رئٌس الوزراء وكبار رجال الدولة وفى مقدمتهم شٌخ األزهر الدكتور أحمد الطٌب، والبابا تواضروس الثانً بابا 

 .اإلسكندرٌة وبطرٌرك الكرازة المرقسٌة

ا إلى األمة، عقب أداء الٌمٌن، تناول فٌه أهم وفً ٌوم تارٌخً جدٌد من حٌاة مصر، وّجه الرئٌس السٌسً خطابا سٌاسٌا مهم

القضاٌا الداخلٌة والخارجٌة، واستعرض فٌه اإلنجازات التً تمت فً والٌته األولى وآفاق المستقبل من أجل استكمال بناء الدولة 

 المصرٌة العصرٌة

 الصور:

 

 اللٌنك:

ttps://www.youtube.com/watch?v=adsU2SKWrpkh 

https://www.youtube.com/watch?v=adsU2SKWrpk
https://www.youtube.com/watch?v=adsU2SKWrpk
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2018ٌونٌو  1 الجمعة األقباط المتحدون 66  
 

سفٌر الفاتٌكان: ٌفتتح مغارة العائلة المقدسة 
 بالمطرٌة

 المحتوي:

 محرر المتحدون ج . و

افتتح األنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك الكاثولٌك حسب الٌوم السابع مغارة العائلة المقدسة بالمطرٌة بعدما قص شرٌط االفتتاح  

وتعتبر مغارة العذراء بكنٌسة العائلة المقدسة  .بمشاركة األنبا برونو موزارو سفٌر الفاتٌكان وعدد من قٌادات الكنائس األخرى

رٌة أحد أهم معالم زارتها العائلة المقدسة فهً أقدم شجرة فً مصر كانت تجلس تحتها السٌدة بالمط« شجرة مرٌم»بجوار 

وتم بناء هٌكل بسٌط بجوار شجرة مرٌم فً أواخر القرن الرابع، وسرعان ما جذب عددا كبٌرا من مختلف المناطق فً  .العذراء

بزٌارة العائلة المقدسة لمنطقة المطرٌة فقاموا بتشٌٌد كنٌسة « الجزوٌت»مصر وخارجها، كما اهتم اآلباء الكاثولٌك الٌسوعٌون 

 .، لتكون الكنٌسة بشكلها الحال1291ًكاثولٌكٌة باسم العائلة المقدسة، وقام بتكرٌسها المطران جٌدو كوربلى فً نوفمبر 

 الصور:

 

 اللٌنك:

united.com/Article.php?I=3379&A=382843-http://www.copts 

  

http://www.copts-united.com/Article.php?I=3379&A=382843
http://www.copts-united.com/Article.php?I=3379&A=382843
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2018ٌونٌو  1الجمعة  األقباط المتحدون 61  
 

 أول إفطارا للوحدة الوطنٌة بالسوٌس

 المحتوي:

 رأفت إدوار 

نظمت الكنٌسة الكاثولٌكٌة بالسوٌس إفطارا جماعٌا داخل دٌر و كنٌسة راهبات الراعً الصالح بحضور اللواء اركان حرب أحمد 

محمد حامد محافظ السوٌس واللواء محمد جاد مدٌر أمن السوٌس والقٌادات األمنٌة والتنفٌذٌة والشعبٌة بالمحافظة والذي ٌعد أول 

كما حضر  . اثولٌكٌة فى تارٌخ محافظة السوٌس وحضره اطراف الوحدة الوطنٌة التً تمثل نسٌج مصرإفطاراً تنظمه الكنٌسة الك

اإلفطار القمص بشاي إسحق بشاى راعى كنٌسة الراعً الصالح لألقباط الكاثولٌك واللواء طارق عبد العظٌم السكرتٌر العام 

قال اللواء أحمد  .وحنان صادق مدٌر مدرسة الراعً الصالح لمحافظة وسٌر أمال حكٌم فهمى رئٌس دار راهبات الراعى الصالح

حامد إن إقامة كنسٌة إفطار هو المعنى الحقٌقى لمدى التالحم الموجود بٌن األخوة المسلمٌن واألقباط، مضٌفا أن اإلفطار هدفه 

أبنائها وستظل طالما العالقة بهذا وأضاف المحافظ أن مصرنا الغالٌة عظٌمة ب .توصٌل رسالة العالم عن مدى العالقة بٌن الطرفٌن

الشكل الراقى والجمالى، وقدم المحافظ الشكر لجمٌع الحضور من القٌادات التنفٌذٌة والشعبٌة الذٌن لبوا دعوة الحضور 

اإلفطارالذي ٌدل علً مدي عمق وقوة الترابط بٌن المصرٌٌن فً جمٌع المناسبات وعقب اإلفطار أقٌم حفل تضمنت فقراته فقرة 

طفال كنٌسة الراعى الصالح وفقرة التنورة الفنان أحمد بطشة ثم فقرة غنائٌة الحد طالب المدرسة كرٌم أحمد وفقرات فنٌة لفرقة أل

 . الفنان اشرف الخمٌسً

 الصور:

 

 اللٌنك:

Article.php?I=3379&A=382863united.com/-http://www.copts 
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مأدبة إفطار وعرض مسرحً بمدرسة الجمهورٌة 
 للكاثولٌك فً الفٌوم

 المحتوي:

سرادق تابع لها بمحٌط المدرسة، كما تقٌم مدرسة الجمهورٌة، التابعة للطائفة الكاثولٌك المسٌحٌة، إفطار محبة، مساء الٌوم، فً 

ومن المقرر أن ٌحضر سفٌر دولة الفاتٌكان، وعدد من قٌادات الطائفة،  .تقدم عمل مسرحً عقب اإلفطار، بوسط مدٌنة الفٌوم

 .مأدبة اإلفطار والحفل الذي ٌعقبها، مساء الٌوم

 الصور:
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