
 
أهم أخبار الكنيسة الكاثوليكية فى مصر 
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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 8102-2-82  الثالثاء
 

 نص الخبر)8102/001(

 86الماهرة  .لبة الهواء شبرا -اسحك، بكنٌسة السٌدة العذراءبطرٌرن االلباط الكاثولٌن، االنبا ابراهٌم 

احتفل باالمس، غبطة البطرٌرن االنبا إبراهٌم اسحك، بطرٌرن االسكندرٌة لاللباط  8102اغسطس 

لبة الهواء شبرا ، وذلن فً  -الكاثولٌن، بالمناولة االحتفالٌة لمجموعة من األطفال، بكنٌسة السٌدة العذراء

ً الذي شارن فٌه األب ٌوسف اسعد راعً الكنٌسة، ومدٌر مدارس سان جورج مصر الجدٌدة، المداس اإلله

وركز غبطته اثناء العظة على اهمٌة التعلٌم المسٌحً لتكوٌن االطفال على االٌمان وتنشئتهم،  .وشعب الرعٌة

 .رة االٌمانٌةودور الخدام االساسً فً هذه الرسالة. كما واٌضا شجع على دور االهالً فً هذه المسٌ

 اللٌنن الجرٌدة م

 البوابه نٌوز  .0
http://www.albawabhnews.com/3251921 

 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 8102-2-82  الثالثاء
 

 نص الخبر)8102/000(

تبتهج الكنٌسة الكاثولٌكة بمصر برسامة  8102اغسطس  86سٌامة كاهن ٌسوعً جدٌد بالمنٌا الماهرة 

االب ٌوسف عبد النور الٌسوعً، الٌوم بوضع ٌد صاحب النٌافة االنبا بطرس فهٌم، مطران المنٌا لاللباط 

الكاثولٌن، وشارن فً االحتفال الممص بطرس ٌعموب وكٌل عام المطرانٌة واالب دانى ٌونس الرئٌس 

لشرق االدنى و المغرب العربى ، واالب رومانى امٌن مندوب الرئٌس االللٌمٌى للرهبنة الٌسوعٌة فى ا

و وفد من االباء الكهنة الٌسوعٌن على مستوى مصر ولفٌف من  . االللٌمٌى للرهبنة الٌسوعٌة فى مصر

 .الرهبان والراهبات وشعب االٌبارشٌة

 اللٌنن الجرٌدة م

 االلباط المتحدون  .0
http://www.copts-united.com/Article.php?I=3466&A=398565 

 

 الكاثولٌكٌه  .8

http://catholic-
eg.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9-

%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-
%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9%D9%8A-

%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7/ 

 

3.  Dmc news  

https://www.dmcnews.org/egypt/2249079/%D8%B3%D9%8A%D8
%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-

%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9%D9%8A-
%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7 

 

 الفجر  .4
https://www.elfagr.com/3226889 

 

 بارٌس نٌوز  .5
http://www.paresnews.com/egypt-news/248844.html 

 

 مصر االن  .6
https://www.misr-alan.com/32298 

 

 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 8102-2-82  الثالثاء
 

 نص الخبر)8102-008(

أسالفة طهران للكلدانصاحب السٌادة المطران جورج بكر ٌستمبل سٌادة المطران رمزي كرمو رئٌس  أغسطس  84الماهرة .

م استمبل صاحب السٌادة المطران جورج بكر مطران الروم الملكٌٌن الكاثولٌن بمصر سٌادة المطران رمزي كرمو رئٌس 8102

وعبر سٌادة المطرن جورج بكر عن سعادته الستمبال صدٌمه العزٌز المطران رمزي وتمنى له رحلة  .أسالفة طهران للكلدان

ٌدة بمصرسع  

 اللٌنن الجرٌدة م

 الكاثولٌكٌه  .0

http://catholic-
eg.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9

%86-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-
%D8%A8%D9%83%D8%B1-

%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A-%D9%83/ 
 

 الفجر  .8
https://www.elfagr.com/3226883 

 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 8102-2-82  الثالثاء
 

 نص الخبر)8102/003(

البطرٌرن الكردٌنال مار لوٌس روفائٌل ساكو ٌستمبل السٌد مٌغٌل ماغالهاٌز السفٌر البرازٌلً لدى جمهورٌة 

نمال عن إعالم البطرٌركٌة أستمبل غبطة البطرٌرن  8102اغسطس  82الماهرة  .العراق ٌزور البطرٌركٌة

فً ممر البطرٌركٌة ببغداد، السٌد  8102اغسطس  86الكردٌنال مار لوٌس روفائٌل ساكو صباح األحد 

مٌغٌل ماغالهاٌز، سفٌر البرازٌل لدى العراق برفمة السٌد واثك هندو، ودار الحدٌث عن أوجه الشبه بٌن 

معاناة الشعبٌن البرازٌلً والعرالً سعٌاً للسالم واالستمرار والمستمبل األفضل. كما تطرق الحدٌث الى أهمٌة 

تنشر الوعً لكً ٌدرن كل مواطن دوره فً التغٌٌر، فالثمافة تتطور من جٌل الى جٌل حسب الثمافة التً 

حضر اللماء سٌادة المطران باسٌلٌوس ٌلدو، المعاون البطرٌركً والدكتورة إخالص عابد  .الزمان والمكان

 .جرجٌس، أمٌنة سر البطرٌركٌة

 اللٌنن الجرٌدة م

 الكاثولٌكٌه  .0

http://catholic-
eg.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8

%B1%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8

%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1-
%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-

%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-
%D8%B3/ 

 

 صدى البلد  .8
http://www.elbalad.news/3438756 

 

 الدستور  .3
https://www.dostor.org/2300095 

 

 بوابه اخبار الٌوم  .4

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2715229/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%
D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84-

%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-
%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-

%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%88-
%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84 

 

 الفجر  .5
https://www.elfagr.com/3226881 

 

 6161اخبار   .6
http://6060news.com/eg/Story/Details/45078590 

 

 مصرس   .2
https://www.masress.com/albawabh/3253025 

 

 وٌكٌبٌدٌا  .2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_
%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D
8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%

83%D9%88 

 

 بطرٌرن بابل للكلدان   .9
https://saint-adday.com/?p=25139 

 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 8102-2-82  الثالثاء
 

 نص الخبر)8102/004(

ابراهٌم اسحك، بطرٌرن االسكندرٌة  ٌنعمد سٌنودس االلباط الكاثولٌن الممدس، غدا االثنٌن، وٌرأسه األنبا

  .لاللباط الكاثولٌن

الصالح  ٌبدأ السٌنودس برٌاضة روحٌة ٌمٌمها االب باسٌلٌوس فوزي، الممثل المانونً لمدارس الراعً

 .بالمنٌا لاللباط الكاثولٌن

جدٌر بالذكر أن السٌنودس المبطً الكاثولٌكً ٌتكون من كل أسالفة الكنٌسة المبطٌة الكاثولٌكٌة، وهو أعلى 

 .البطرٌركٌة سلطة كنسٌة الكنٌسة

 اللٌنن الجرٌدة م

0.  Dmc news  

https://www.dmcnews.org/breaking_news/2241890/%D9%83%D8
%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-

%D9%85%D8%B5%D8%B1-
%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-
%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-

%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%AF%D8

%B3 

 

 البلد نٌوز  .8

https://www.elbald.cf/egypt/2202017/%D9%83%D8%A7%D8%AB
%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-
%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-
%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-

%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%AF%D8

%B3 

 

 االفك نٌوز  .3
http://www.alufuqnews.com/Akhbar-Msr/262805.html 

 

 عرب فاٌف  .4
https://www.arabfive.com/egypt/31900.html 

 

 رٌحان نٌوز  .5
https://www.ryhannews.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9

%8A%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%B3 

 

 خبر الٌوم  .6

http://www.khabaralyoum.com/news/get_news/1463554/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9
%85..-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-

%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%B3-
%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%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-

%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82 

 

 عٌون الحدث  .2

http://3yonel7ds.com/5br-
3agel/1580581/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%

83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-
%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-
%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-

%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%B3.htm

l 

 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 8102-2-82  الثالثاء
 

 نص الخبر)8102/005(

  افتتاح العام الدراسً الجدٌد بمدارس

  سان جورج بمصر الجدٌدة

8102اغسطس  82الماهرة   

  افتتحت إدارة مدارس سان جورج بمصر الجدٌدة التابعة لبطرٌركٌة االلباط الكاثولٌن

بالمداس اإللهً للسادة المدرسٌن والعاملٌن الذي ترأسه األب ٌوسف أسعد مدٌر عام  8109 – 8102العام الدراسً الجدٌد  

المدارس بكنٌسة للب ٌسوع لأللباط الكاثولٌن بمصر الجدٌدة وفً كلمة العظة لدم التهنئة للجمٌع بالعام الجدٌد متمنٌا كل 

عن دور الكنٌسة االجتماعً و أهمٌة ترجمة اإلٌمان  84فً إنجٌل المدٌس متى األصحاح التوفٌك فً رسالة المدرسة ومتامال 

  ( فً عاللة اإلنسان باخٌه اإلنسان )كنت جائعا أو عطشانا أو مرٌضا أو محبوسا فزرتمونً

  موكدا ان ٌسوع هو المعلم األول الذي كان ٌتكلم وٌعمل فكانت له مصدالٌه وكانت لكالمته لوة

ع الحضور حول مائدة الشركة والمحبة بحضور األب هانً باخوم الممثل المانونً للمدارس ووكٌل البطرٌركٌّة الذي فً ثم اجتم

كلمته نمل تحٌة و بركة صاحب الغبطة األنبا إبراهٌم إسحك بطرٌرن اإلسكندرٌة لأللباط الكاثولٌن. ولدم الشكر هلل على عمله فً 

وكل السادة الوكالء وجمٌع العاملٌن بالمدارس والجهد المبذول ألجل تحمٌك رسالة المدرسة. هذا المكان وعلى دور االب المدٌر 

كما ورحب باالب كٌرلس نظٌم نائب المدٌر فً مرحلة رٌاض األطفال فً العام الدراسً الجدٌد والمى كلمته عن رؤٌة الكنٌسة 

 .الكاثولٌكٌة فً التعلٌم

ٌن الجدد بالمدرسةوفً الختام تم الترحٌب بالسادة المدرس   

 .واختتم اللماء بتهنئة الجمٌع بعام مبارن ومثمر

 اللٌنن الجرٌدة م

 صدى البلد  .0
http://www.elbalad.news/3439756 

 

 العرب الٌوم  .8

https://www.arabyoum.com/egypt/7054168/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D
8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-

%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 

 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 8102-2-82  الثالثاء
 

 نص الخبر)8102/006(

ابوتٌج -االنبا كٌرلس ولٌم ٌحتفل بالمناولة االحتفالٌة بكنٌسة السٌدة العذراء .  

8102اغسطس  82الماهرة    

مجموعة من األطفال،  بكنٌسة احتفل صاحب النٌافة االنبا كٌرلس ولٌم، مطران اسٌوط لاللباط الكاثولٌن، بالمناولة االحتفالٌة ل

ابوتٌج ، وذلن فً المداس اإللهً الذي شارن فٌه األب ٌوحنا بولس راعً الكنٌسة، وشعب الرعٌة -السٌدة العذراء . 

وركز نٌافته اثناء العظة على اهمٌة التعلٌم المسٌحً لتكوٌن االطفال واهمٌة هذا السر العظٌم، سر االفخارستٌا. كما وشكر 

هذا االحتفال الجمٌع الجل . 

 اللٌنن الجرٌدة م

 البلد نٌوز  .0
http://www.albawabhnews.com/3254333 

 

 العرب الٌوم  .8

https://www.arabyoum.com/breaking_news/7054256/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D
9%86%D8%A8%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%B3-

%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-
%D8%A8%D9%80%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-
%D8%A8%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-

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

 

 مٌدان االخبار  .3

https://www.medanelakhbar.com/world/1770661/%D8%A7%D9%84%D8
%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-

%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%B3-
%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-

%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-

%D8%A8%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-

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

 

 الشرق  .4

https://www.alsharqtimes.com/Arab/2097034/%D8%A7%D9%84
%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-

%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%B3-
%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-

%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-

%D8%A8%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-

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

 

 

 


