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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 7102-9-72 الخمٌس
 

 نص لخبر )8102-3-38(

 كاتدرائٌة سانت كاترٌن تدعو لالحتفال بعٌد المدٌس فرنسٌس

8102سبتمبر  :8الماهرة   

  كتبت دٌنا عادل

 المكتب اإلعالمً للكنٌسة الكاثولٌكٌة بمصر

  (فٌما تعلنون السالم بشفاهكم، احرصوا على ان ٌكون أكثر اكتماال فً للوبكم " )المدٌس فرنسٌس "

اإلسكندرٌة للمشاركة فً االحتفال بعٌد  –بهذه الممولة للمدٌس فرنسٌس تدعو كاتدرائٌة سانت كاترٌن بالمنشٌة الصغرى 

. كما وسٌبدأ االحتفال بمداس إلهً ٌترأسه 8102أكتوبر  :المدٌس فرنسٌس فً تمام الساعة السادسة مساء من ٌوم الخمٌس 

بمصر لالتٌن ، ٌلٌه وعد األزهار والزهٌرات، كما وستبدأ تساعٌة المدٌس فرنسٌس سٌادة المطران عادل زكً النائب الرسولً 

من الشهر الجاري فً تمام الساعة السادسة مساءا ;8من ٌوم  . 

فً مدٌنة أسٌزي االٌطالٌة عام  ”Giovanni Francesco” Bernardone والجدٌر بالذكر ان المدٌس فرنسٌس لد ولد باسم

فرنسٌة ولد درس الالتٌنٌة والفرنسٌة. وكان شغل والده الشاغل أن ٌخلفه ابنه فرنسٌس فً تجارته.  م ألب اٌطالً وأم   0020

ا والدته التمٌ ة فكانت تزرع فً نفسه بذور التموى والورع ومحبة المسٌح والكنٌسة والمرٌب وخاصة الفمراء  Giovanna أم 

ه عن حموله البنوٌة خلع فرنسٌس ثٌابه، وأعطاها والد 0811والمعوزٌن، وفً عام ه معلناً فضٌلة الفمر والتمش ف، وتخلٌ 

س ولته فً خدمة الفمراء  وتكرٌسه حٌاته لآلب السماوي ومن ثم ارتدى فرنسٌس رداء النس ان والفالحٌن الخشنة وكر 

 .والبرص

ك الحبر األعظم م واف0801تأسست الرهبنة الفرنسٌسكانٌة األولى أو الرهبان األصاغر، وفً عام  0812اما فً عام 

أنوشٌنسٌوس الثالث على طلبهم بإنشاء رهبنة وثبَّتها، عاش الرهبان حٌاة االنجٌل وبدأ عددهم ٌزداد بشكل كبٌر ُملفت للنظر 

  لذلن وضع المدٌس فرنسٌس لانوناً كً ٌنظم الحٌاة الجماعٌة للرهبان

ع من الرهبنة الفرنسٌسكانٌ ة الرهبنة الثانٌة أي ر ع من الرهبنة الفرنسٌسكانٌ ة فٌما بعد تفر  اهبات المدٌسة كالرا. ثم  تفر 

"الكبوشٌ ون" فً أوائل المرن السادس عشر والرهبنة الثالثة للعلمانٌٌن الذٌن ٌرٌدون عٌش الروحانٌة الفرنسٌسكانٌة. وال تحد  

نشطٌن ٌمومون بأدوار فع الة فً شت ى خدمة الرهبنة الفرنسٌسكانٌة رسالة معٌ نة دون أخرى أو فئة معٌنة من الناس، بل تراهم 

المجاالت والمٌادٌن التً تحتاج الٌها الكنٌسة. لمد أغنت الرهبنة الفرنسٌسكانٌ ة الكنٌسة بأعظم المدٌسٌن بدءاً بالمدٌس 

فرنسٌس األسٌزي والحماً المدٌسٌن أنطونٌوس البادوانً وبونفنتورا وغٌرهم كثٌر  ، و ال ٌجب ان ننسً أٌضا خدمة 

رنسٌسكان الراعوٌ ة فً جزٌرة لبرص حٌث لهم الباع الطوٌل فً حفظ الوجود المسٌحً وكانت لهم المبادرات األولى فً الف

التربٌة والتعلٌم فً الجزٌرة ، باإلضافة الً ذلن فان الفروع النسائٌ ة للرهبنة الفرنسٌسكانٌ ة فً فلسطٌن واألردن ولبرص 

ٌ دة وسائر الشرق األوسط ، لامت  بدور عظٌ م خصوصاً فً تثمٌف المرأة وتهذٌبها وتربٌتها على الفضٌلة والعلم ، أسوةً بالس

 .العذراء كاملة المداسة وسائر المدٌسات

 اللٌنن الجرٌدة م

 أخبارن  .0
http://www.akhbarak.net/news/2018/09/24/17843928/articles/338767 

 

 األلباط المتحدون  .8
http://www.copts-united.com/Section.php?S=127&I=3496 

 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 7102-9-72 الخمٌس
 

 نص لخبر )8102-3-39(

8102سبتمبر  :8الماهرة    

غادر صاحب الغبطة البطرٌرن إبراهٌم اسحك، بطرٌرن اإلسكندرٌة لؤللباط الكاثولٌن، صباح الٌوم مطار مونتلاير إلى الماهرة،  

ت الرعوٌة والرسمٌة على مستوى الكنٌسة مونتلاير( حٌث لام بالعدٌد من الزٌارا –بعد أن اختتم زٌارته الرعوٌة بكندا )تورنتو 

 .والدولة، منذ الثالث من سبتمبر الحالً حتى الٌوم

كان فً تودٌعه بالمطار كل من سعادة السفٌر م/ أمل سالمة لنصل مصر العام بمونتلاير ، واالب/ إمٌل باخوم راعى كنٌسة نوتر 

  دام دٌجٌبت بمونتلاير، وبعض من أبناء الرعٌة

ب هانً باخوم ان غبطة البطرٌرن لد عبر عن شكره لكل السلطات المصرٌة بكندا والتمثٌل الدبلوماسً هنان، لما كما وصرح اال

وجده من ترحاب وحسن استمبال واهتمام كبٌر، كما وشكر فً كلمته كل أبناء األلباط الكاثولٌن بكندا على استمبالهم ، وحبهم 

ٌسة المبطٌة بالرغم من بعد المسافات والثمافات والظروف االجتماعٌة، كما وشكر وأمانتهم لهوٌتهم المصرٌة وارتباطهم بالكن

 اآلباء الكهنة بالمهجر على عملهم الكبٌر فً رعاٌة النفوس وسهرهم على أبناء الكنٌسة وسط كل التحدٌات المعاصرة

 اللٌنن الجرٌدة م

 األلباط المتحدون  .0
http://www.copts-united.com/Article.php?I=3494&A=403633 

 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 7102-9-72 الخمٌس
 

 نص لخبر ):8102-3-3(

رحاب ملن بلجٌكاالبطرٌرن ٌوسف العبسً فً    

8102سبتمبر  :8الماهرة   

لام بطرٌرن الروم الملكٌٌن الكاثولٌن البطرٌرن ٌوسف العبسً بزٌارة ملن بلجٌكا لوٌس فٌلٌب لٌوبولد ماري و كان حوارهم 

  حول المخاطر التً ٌعانٌها الوجود المسٌحً فً الشرق

الكاثولٌكٌة بمصر ان غبطة البطرٌرن لام بزٌارة رعوٌة و  كما وصرح االب هانً باخوم المتحدث الرسمً باسم الكنٌسة

اختتمها بترأس لداس الهً و الذي ٌمٌمه سنوٌا فرسان صلٌب اورشلٌم و لد أشار غبطته ان هذا المداس هو صالة من اجل 

ة رعٌة ٌوحنا السالم العالمً عامة و خاصة فً منطمة الشرق األوسط ، و من ثم فمد ترأس غبطته المداس اإللهً فً كنٌس

الذهبً الفم فً بروكسل و لد اكد فً عظته علً ان المحبة هً السالح الفعال امام الشر و انه ٌجب العٌش كشهود لؤلنجٌل فً 

الوالع المجتمعً  الذي نعٌش فٌه ، هذا و لد شكر غبطته و أشاد بجهود الكنٌسة فً احتضان كل أبناء المشرق باختالف 

  طوائفهم

 اللٌنن الجرٌدة م

 الفجر  .0
https://www.elfagr.com/3267121 

 

8.  Alkalima online 
http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=326949 

 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 7102-9-72 الخمٌس
 

 نص لخبر );8102-3-3(

 مكرسات جدد فً خدمة الرب

8102سبتمبر  ;8الماهرة    

انجٌلٌنا مورٌس، احتفلت الراهبات الفرنسٌسكانٌات مرسالت للب مرٌم الطاهر بالنذور الرهبانٌة لؤلختٌن / مارٌنا أنطون و 

بمشاركة األم / كالرا كارامٌنو الرئٌسة االللٌمٌة بمصر،متخذات لهن شعارا " كما أحبنً اآلب كذلن أحببتكم أنا أٌضا .. اثبتوا 

  " فً محبتً

لفٌف  ترأس االحتفال  األب / كمال لبٌب الفرنسٌسكانً الخادم االللٌمً لرهبانٌة األخوة األصاغر فً مصر ،شاركه فً الخدمة

  من االباء الكهنة والرهبان،ولام بالخدمة شمامسة المعهد الفرنسٌسكانً الشرلً بالعمرانٌة

من جانبه تحدث األب / كمال لبٌب فً عظة المداس عن نعمة وعظمة التكرٌس فً خدمة هللا والكنٌسة والمؤمنٌن وان هللا هو 

د هللا األعظم ،و أشار سٌادته الى المشورات االنجٌلٌة عبر المسٌرة المبادر بالدعوة لٌجٌب المكرس بحٌاة التسلٌم المطلك لمج

الٌومٌة الحٌاتٌة للشخص المكرس واختتم كلمته بتهنئة األم / كالرا واألخت معلمة االبتداء بهذه المسٌرة التكرٌسٌة ولؤلختٌن 

ى األم كاترٌنا تروٌانًالناذرتٌن لترافمهما معونة وارشاد الروح المدس عبر مسٌرة حب وعطاء مستمر فً خط   

 اللٌنن الجرٌدة م

 األلباط المتحدون  .0
http://www.copts-united.com/Article.php?I=3494&A=4036 

 

 مصرس  .8
https://www.masress.com/search/ 

 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 7102-9-72 الخمٌس
 

 نص لخبر )>8102-3-3(

8103-8102اسرة المدٌس ٌوحنا بولس الثانً تعمد اجتماعها لعام   

8102سبتمبر  ;8الماهرة   

المكتب االعالمً للكنٌسة الكاثولٌكٌة بمصر –كتبت دٌنا عادل   

دعت اسرة المدٌس ٌوحنا بولس الثانً للطلبة المغتربٌن التابعة الً مطرانٌة االلباط الكاثولٌن بأسٌوط لحضور افتتاح اجتماعها 

ة والنصف، تحت رعاٌة صاحب النٌافة االنبا كٌرلس أكتوبر فً تمام الساعة الرابع 8، ٌوم الثالثاء 8103 – 8102األول لعام 

 ولٌم مطران اٌبارشٌة أسٌوط

حٌث لام مجموعة من الشباب الكاثولٌكً بتبنً فكرة انشاء اسرة تجمع الشباب  :811فكرة انشاء هذه االسرة تعود الً عام 

روحً والخدمً بٌن شباب الجامعة واالهتمام المغتربٌن بجامعة أسٌوط كما تهدف االسرة الً اظهار تواجد الكنٌسة ببعدٌها ال

بالطلبة الكاثولٌن روحٌاً واجتماعٌاً، ولد تولً رعاٌة االسرة منذ نشأتها وحتى االن صاحب النٌافة االنبا كٌرلس ولٌم مطران 

 .االٌبارشٌة

لذي ٌتم انعماده أسبوعٌا كما أٌضا ترتكز االسرة حول الخدمات التً تمدمها للشباب والتً من ضمنها االجتماع األسبوعً ا

بمطرانٌة االلباط الكاثولٌن بأسٌوط وٌتضمن محاضرات فً موضوعات تمس الشباب وٌحاضر فٌها نخبه من االباء الكهنة 

والعلمانٌٌن المتخصصٌن بجانب الفمرات الترفٌهٌة والمسابمات والترانٌم والصلوات. عدة فمرات متنوعة من تحضٌر الشباب 

واحدا منهم سنوٌاً من لبل الطلبة لتولً مسئولٌه األسرة كما أٌضا تشمل أنشطة االسرة الرحالت الترفٌهٌة والذي ٌتم انتخاب 

  والمؤتمرات التكونٌة، الً جانب متابعه االب المرشد للطلبة روحٌاً و هو االب توما مالن

مساعد لؤلسرة " ، الهام اٌمن و كارولٌن  التشكٌل الجدٌد لؤلسرة بتضمن اٌمن فٌصل " امٌن االسرة " ، ماٌكل اشرف " امٌن

مرٌم  -ممدوح و بسام ولٌن " مسئولٌن مالٌٌن لؤلسرة "، شادي جمال " مسئول العاللات العامة لؤلسرة " ، مارو مخلص 

سماح سلٌمان " مسئولً االشغال الٌدوٌة و وسائل االٌضاح لؤلسرة -كاترٌن وحٌد  -رٌمون سمٌر  -جمٌل   " 

 للٌننا الجرٌدة م

 البوابه نٌوز  .0
http://www.albawabhnews.com/show.aspx?id=3295004 

 

 شفمنا  .8
http://egypt.shafaqna.com/AR/AL/10898241 

 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 7102-9-72 الخمٌس
 

 نص لخبر )8102-3-31(

  اللجنة المسكونٌة فً رحاب مطرانٌة الجٌزة

8102سبتمبر  ;8الماهرة    

لام اعضاء اللجنة المسكونٌة للشباب بزٌارة نٌافة االنبا توماس عدلً المدبر الرسولً ألٌبارشٌة الجٌزة و الفٌوم و بنً سوٌف 

 من سبتمبر و التً تمثلت فً م. موسى مهنى ، أ.فٌصل فؤاد  :8المطرانٌة بالسادس من اكتوبر صباح ٌوم امس االثنٌن بممر 

المسٌس فٌكتور فهمى ، ا. اٌمن كرم ، ا. امٌر ابراهٌم ، ا.فاٌز نحال ، ا. مٌرة ادوارد  و المهندس رأفت حلمى، اعضاء اللجنة 

فته بالسٌامة االسمفٌةالمسكونٌة للشباب وذلن لتهنئة نٌا    

وصرح االب هانً باخوم المتحدث الرسمً باسم الكنٌسة الكاثولٌكٌة، ان  اللجنة المسكونٌة للشباب لد عرضت انشطتها علً 

 نٌافة المطران االنبا توماس وتم االتفاق علً خدمة مسكونٌة مشتركة تشمل اٌضا االٌبارشٌة

 اللٌنن الجرٌدة م

 الفجر  .0
https://www.elfagr.com/3267542 

 

 الجورنال  .8
http://elgornal.net/news/news.aspx?id=12252179 

 

 مصر األن  .9
https://www.misr-alan.com/454603 

 

 خبر مصر  .:
http://www.khabarmasr.com/news/get_news/2217539/-اللجنة

 المسكونٌة-فً-ر
 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 7102-9-72 الخمٌس
 

 نص لخبر )8102-3-32(

  رسالة الفاتٌكان بمناسبة الٌوم العالمً للسٌاحة

7102سبتمبر  72الماهرة   

سبتمبر من كل عام ، ٌصدر المكتب االعالمى للكنٌسة الكاثولٌكٌة بمصر ترجمة غٌر  72ناسبة ٌوم السٌاحة العالمى والموافك بم

رسمٌة لرسالة الدائرة الفاتٌكانٌة للتنمٌة البشرٌة الشاملة ، والمولع علٌها الكاردٌنال بٌتر تركسن . الرسالة تحمل عنوان "السٌاحة 

دٌجٌتالوالتحول الرلمً )ال )" 

شارع ابن سندر كوبري المبة، او من ممر  43ولد تم طباعتها للتوزٌع المجانً من الغد الى كل من ٌهتم من الممر البطرٌركً 

شارع الجبرتً متفرع من الممرٌزي سراٌا المبة 07المكتب االعالمً   

 اللٌنن الجرٌدة م

 الفجر  .0
https://www.elfagr.com/3268931 

 

 االلباط المتحدون  .8
http://www.copts-united.com/Article.php?I=3495&A=403916 

 

 الكاثولٌكٌه  .9

http://catholic-eg.com/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D

9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/ 
 

 البوابه نٌوز  .:
http://www.albawabhnews.com/show.aspx?id=3296916 

 

 الدستور  .;
https://www.dostor.org/2337186 

 

 مصرس  .>
https://www.masress.com/veto/2688251 

 

1.  Untwo home 
http://www2.unwto.org/ar/node/30695 

 

 الدستور عمان  .2
https://www.addustour.com 

 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 7102-9-72 الخمٌس
 

 نص لخبر )8102-3-33(

 المركز الثمافً الفرنسٌسكانً ودورة جدٌدة فً علم المبطٌات

7102سبتمبر 72  

لصر، ٌبدأ الٌوم  المركز الثمافً الفرنسٌسكانً للدراسات المبطٌة دورته الجدٌدة فً علم المبطٌات بمكتبة مصر العامة بمدٌنة األ

كما وستكون تلن الدورة بالتعاون المشترن بٌن المركز و كلٌه السٌاحة والفنادق بجامعة جنوب الوادي وجمعٌة المرشدٌن 

 .السٌاحٌٌن باأللصر، وتنتهً فعالٌات هذه الدورة فً الثامن والعشرٌن من سبتمبر الجاري

فً هذه الدورة اساتذة متخصصٌن فً االثار والفنون  وصرح االب مٌالد شحاته الفرنسٌسكانً، مسئول المركز، بانه ٌحاضر

المبطٌة وحاصلٌن على دكتوراه فً االدب المبطً. كما وسٌكون محاضرات خاصة فً تطور اللغة المبطٌة والتراث العربً 

 المسٌحً ومسار العائلة الممدسة
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 الكاثولٌكٌة تنظم مهرجان "خلٌن فرحان " بمناسبة الٌوم العالمً للمسنٌن

7102سبتمبر   72 

تنظم خدمة فرح وعطاء، التابعة لبطرٌركٌة االلباط الكاثولٌن، تحت رعاٌة غبطة البطرٌرن االنبا إبراهٌم اسحك بطرٌرن 

االسكندرٌة لاللباط الكاثولٌن، مهرجان بمناسبة الٌوم العالمً لكبار السن الموافك األول من أكتوبر من كل عام، تحت عنوان 

، بكنٌسة السٌدة العذراء سلطانة المعادي فً تمام الساعة الثامنة و النصف صباحا ، 7102ر "خلٌن فرحان" ٌوم السادس من أكتوب

  (كما و سٌتخلل الٌوم العدٌد من الفمرات و منها )الروحٌة و الثمافٌة و الترفٌهٌة وغٌرها

بار السن وٌتضمن العدٌد من الجدٌر بالذكر هو ان مهرجان "خلٌن فرحان" هو مهرجان سنوي و ٌمام بمناسبة الٌوم العالمً لك

األنشطة الثمافٌة والروحٌة والترفٌهٌة ، بجانب إنه ٌمثل فرصه الكتشاف المواهب لدى كبار السن والعمل على تنمٌتها ، وعلى 

هامش المهرجان ٌمام معرض ٌتم فٌه عرض منتجات كبار السن لتشجٌعهم علً خلك فرص الستثمار أولات الفراغ وإعطاء معنى 

لحٌاتهم، كما ان هدف المهرجان هو شكر و تمدٌر الخبرات الكثٌرة التً ٌتمتع بها كبار السن و أٌضا علً ما لدموه وأهمٌه 

 للكنٌسة و المجتمع و تأكٌد علً انهم مازال لدٌهم المدرة علً العطاء

مة نشاط ٌموم به ابناء الكنٌسة وصرح االب ٌوحنا سعد راعً كنٌسة العذراء واالم ترٌز بعزبة النخل، مرشد الخدمة،  ان الخد

وتهدف إلى خدمة كبار السن من الجنسٌن الذٌن ٌعٌشون فً بٌوتهم بصفة عامة ومن ٌعٌشون بمفردهم بصفة خاصة، كما أٌضا 

تمدم فرح وعطاء خدمة نفسٌه روحٌه اجتماعٌة متمثلة فً العدٌد من األنشطة التً تهدف الً إسعاد هذه الفئة العمرٌة على جمٌع 

مستوٌات مثل )األنشطة الثمافٌة والرٌاضٌة، المؤتمرات، الرحالت وغٌرهاال ) 
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