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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 2102-01-2 الثالثاء
 

 نص لخبر )8102-01-001(

 "كنٌسة العائلة الممدسة بالمطرٌة تستمبل " مصر المحبَّة

8102سبتمبر  11الماهرة    

فً إطار رحلة مسار العائلة الممدسة فً مصر تحت شعار " مصر المحبَّة"، زارت اللجنة النوعٌة للمرأة فً حزب الوفد كنٌسة 

الكاثولٌن، ولمد استمبل الوفد األب جورج سلٌمان، راعً الكنٌسةالعائلة الممدسة بالمطرٌة والتابعة لبطرركٌة االلابط   

ولمد أعرب االب جورج سلٌمان عن سعادته بهذه الزٌارة وبهذه المسٌرة، ولمد تحدث عن تارٌخ الكنٌسة وإنشائها، والمعنى 

 التارٌخً للكنٌسة فً اطار مسار العائلة الممدسة

 اللٌنن الجرٌدة م

 األلباط المتحدون  .0
http://www.copts-united.com/Article.php?I=3500&A=404853 

 

 الكاثولٌكٌه  .8

http://catholic-
eg.com/%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-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8
%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8/ 

 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 2102-01-2 الثالثاء
 

 نص لخبر )8102-01-0(

  مؤتمر صحفً 

بمناسبة زٌارة الوفد الكاثولٌكً اإلٌطالً  رفٌع المستوي والذي ٌترأسه سٌادة رئٌس األسالفة لوٌجً فاري، ٌسر صاحب 

دعوتكم النٌافة األنبا عمانوئٌل عٌاد مطران طٌبة لأللباط الكاثولٌن ومنسك الزٌارة بالتعاون مع جمعٌة محبً مصر السالم ب

أكتوبر الساعة السادسة مساءاً بفندق سمٌرامٌس بوسط البلد 1للمؤتمر الصحفً والذي ٌنعمد ٌوم األربعاء الموافك   

ذلن الستعراض أهم نتائج الزٌارة بعد ممابلة بعض الشخصٌات العامة والمسؤولٌن و زٌارة بعض معالم الماهرة التارٌخٌة 

  ومسار العائلة الممدسة

 1082181٠٢1٠فادي فرنسٌس للتواصل : 

 اللٌنن الجرٌدة م

 البوابه نٌوز  .0
https://www.albawabhnews.com/3304871 

 

 الكاثولٌكٌه  .8

http://catholic-
eg.com/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-

%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-
%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-

%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88/ 
 

 الوطن  .1
https://www.elwatannews.com/news/details/3698149 

 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 2102-01-2 الثالثاء
 

 (8102-01-8نص لخبر )

  الروبوت " مؤتمر جدٌد للمسكونٌة 

8102سبتمبر 11   

الى  8٢لامت اللجنة المسكونٌة للشباب بمصر بإلامة مؤتمرها السنوي و ذلن تحت عنوان "الروبوت" فً الفترة من الخمٌس 

من الشهر الجاري بمزرعة الملكة بالعبور 8٢السبت    

عائالت كنسٌة المتمثلة فً )كنٌسة األلباط الكاثولٌن واأللباط  ٠شاب وشابة من  ٠1ما ٌمرب من هذا و لد شارن فً اللماء 

  ( األرثوذكس والكنٌسة اإلنجٌلٌة والكنٌسة األسمفٌة

كما و لد تتمحور المؤتمر حول موضوع ٌشغل الشباب فً الولت الحاضر وهو المٌود التً ٌصنعها الشباب ألنفسهم ظنا منهم 

ثون عن الفرح والحرٌة إال أنهم ٌكتشفوا أنهم أصبحوا مثل ال "روبوت" ٌتحكم فٌهم اشٌاء وعادات غٌر صحٌحة , أنهم ٌبح

  كما لد اختتم اللماء برسالة ان الفرح الحمٌمً هو فً المسٌح وان الحرٌة الحمٌمٌة هى الحرٌة التى منحها هللا ألبنائه

ختلفة شارن فٌها الشباب بمٌادة مجموعةباالضافة الً ذلن فمد تضمن اللماء ورش عمل م  TC  ًلعالج االدمان ، واٌضا شارن ف

 اللماء كل من : الشٌخ باسم , ابونا ٌوحنا سعد , ابونا موسى هارون , الدكتور أشرف بسكالس ، مارٌانا رؤوف

االثنٌن االول من كل شهر  و لد كان هذا المؤتمر ثمرة لألجتماع الشهري لشباب اللجنة المسكونٌة و الذي ٌكون فً ٌوم 

 بالكاتدرائٌة المرلسٌة بالعباسٌة .

 

 اللٌنن الجرٌدة م

 وطنى  .0

http://www.wataninet.com/2018/10/%D8%A7%D9%84%D8%B1%
D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA-

%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-
%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-

%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D9

%8A%D8%A9-%D9%84/ 
 

 الدستور  .8
https://www.dostor.org/2342398 

 

 الكاثولٌكٌه  .1

http://catholic-
eg.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8

%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-
%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-

%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D9
%8A%D8%A9/ 

 

 بوابه األهرام   .٠
http://gate.ahram.org.eg/News/2017401.aspx 

 

 البوابه نٌوز  .5
https://www.albawabhnews.com/3304051 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 2102-01-2 الثالثاء
 

 (8102-01-1نص لخبر )

  نداء البابا من اجل ضحاٌا اندونٌسٌا 

8102اكتوبر 0  

اختتم البابا فرنسٌس شهر سبتمبر بعد صالة التبشٌر المالئكً أمس بإطالق نداء من أجل ضحاٌا الهزة األرضٌة والتسونامً 

دارة الكوارث اإلندونٌسٌة باألمس أن حصٌلة ضحاٌا الزلزال الذي ضرب إندونٌسٌا ٌوم فً إندونٌسٌا  و الذي أعلنت وكالة إ

الجمعة وموجات المد "تسونامً" التً أعمبته، وصلت إلى ثالثمائة وأربعة وثمانٌن لتٌالً بحسب آخر حصٌلة، فضال عن 

مدر بعشرات آالف األشخاص الذٌن فمدوا منازلهم الجرحى والدمار الهائل الذي خلفه الزلزال تاركا أعدادا كبٌرة من المشردٌن ت  

، كما و لد ابدي االب االلدس عن لربه من سكان جزٌرة سوالوٌسً اإلندونٌسٌة التً تعرضت لتسونامً هائل أولع عددا كبٌرا 

بسبب هذه من الضحاٌا و أضاف البابا انه ٌصلً علً نٌة الموتً و ٌصلً للجرحً و االشخاص الذٌن فمدوا بٌوتهم وعملهم 

الكارثة الطبٌعٌة ، سائال هللا ان ٌعطً السالم و العزاء لهؤالء األشخاص داعما الجهود التً تبذل من لبل االشخاص الملتزمٌن 

 فً عملٌات اإلغاثة مختتما كلمته بدعوة جمٌع المؤمنٌن للصالة معه من اجل الضحاٌا و عائالتهم .

 اللٌنن الجرٌدة م

 الكاثولٌكٌه  .0

http://catholic-eg.com/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-

%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84-
%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-

%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9
%8A%D8%A7/ 

 

 وطنى  .8

http://www.wataninet.com/2018/10/%D9%86%D8%AF%D8%A7%
D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-

%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-
%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-
%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-

%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A/ 
 

 أذاعه الفاتٌكان  .1
https://www.vaticannews.va/ar/pope/news/2018-09/pope-

appeal-for-victims-of-tsunami-in-indonesia.html 
 

٠.  abouna 

http://www.abouna.org/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%
A7%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A-

%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-
%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9
%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9
%8A%D8%A7 

 

 نور سات  .5
http://noursatjordan.com/news-details.php?id=122066 

 

 األلباط المتحدون  .٠
http://www.copts-united.com/Article.php?I=3500&A=404903 

 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 2102-01-2 الثالثاء
 

 (8102-01-٠نص لخبر )

 وزارة الثمافة تكرم االنبا ٌوحنا للته 

تم تكرٌم  8102-٢-8٢ء مهرجان سماع الدولً لإلنشاد والموسٌمى الروحٌة مع  الفنان انتصار عبد الفتاح ٌوم السبت اثنا

صاحب النٌافة األنبا ٌوحنا للته كمفكر وكاتب بالكنٌسة الكاثولٌكٌة من لبل وزارة الثمافة. شارن فً اللماء األب جورج جمٌل، 

 ة نصر.راعً كاتدرائٌة العذراء مرٌم، بمدٌن

 اللٌنن الجرٌدة م

 الوطن  .0
https://www.elwatannews.com/news/details/3697573 

 

 البوابه نٌوز  .8
https://www.albawabhnews.com/3304707 

 

 شفمنا  .1
http://egypt.shafaqna.com/AR/AL/10944416 

 

 صحافتى  .٠
http://sahafaty.net/news11200304.htm 

 

5.  Dmc news 

https://www.dmcnews.org/egypt/2691359/%D8%A7%D9%84%D8
%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-

%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-

%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7-
%D9%82%D9%84%D8%AA%D9%87 

 

 برس بً  .٠
http://www.pressbee.net/show354387.html 

 

 خبر مصر   .٢

http://www.khabarmasr.com/news/get_news/2231244/%D8%A7
%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-

%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-

%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7-
%D9%82%D9%84%D8%AA%D9%87 

 

 الحصرى  .2
http://elhosary.org/main/detailes.php?module=news&id=232 

 

٢. f lomazoma 
https://lomazoma.com/acc-egypt/10930.html 

 

 صدى البلد  .01
http://www.sada-elarab.com/115212 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 2102-01-2 الثالثاء
 

 (8102-01-5نص لخبر )

  ترجمة الدستور الوثائمً "الشركة االسمفٌة" للبابا فرنسٌس 

8102الماهرة االول من اكتوبر    

ٌسر المكتب االعالمً للكنٌسة الكاثولٌكٌة بمصر اصدار الترجمة "غٌر الرسمٌة" باللغة العربٌة لوثٌمة "الشركة الرسولٌة" 

 حول سٌنودس األسالفة. 8102سبتمبر  05والتً اصدرها لداسة البابا فرنسٌس بتارٌخ 

 اللٌنن الجرٌدة م

 البوابه نٌوز  .0
https://www.albawabhnews.com/3304829 

 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 2102-01-2 الثالثاء
 

 (8102-01-٠نص لخبر )

  بطرٌرن االلباط الكاثولٌن ٌستمبل الوفد االٌطالً الكنسً 

8102من اكتوبر  الماهرة االول   

وصل منذ للٌل الوفد الكاثولٌكً اإلٌطالً  رفٌع المستوي، والذي ٌزور مصر بمٌادة  رئٌس األسالفة لوٌجً فاري  حٌث استمبله 

غبطة البطرٌرن ابراهٌم اسحك بطرٌرن االسكندرٌة  لأللباط الكاثولٌن واالنبا عمانوئٌل عٌاد مطران طٌبة لأللباط الكاثولٌن 

ٌارة  وٌلتمً الوفد غدا مع عدد من المسئولٌن والشخصٌات العامة كما ٌموم بزٌارة لعدد  من األماكن االثرٌة خالل ومنظم الز

  .الزٌارة  فٌما ٌعمد الوفد مؤتمرا صحفٌا بخصوص الزٌارة  األربعاء المادم للحدٌث عن اهم نتائجها

كاثولٌن أن الوفد الكنسً الكاثولٌكً  االٌطالً حرٌص ان ٌلتمً كما وصرح نٌافة االنبا عمانوئٌل عٌاد مطران طٌبة لأللباط ال

اطٌاف مختلفة من المجتمع المصري وزٌارة األماكن االثرٌة للتأكٌد علً العاللات التارٌخٌة التً تربط الكنٌسة الكاثولٌكٌة 

 االٌطالٌة ومصر من جهة وإٌطالٌا ومصر من جهة أخري.

 اللٌنن الجرٌدة م

 بوابه أخبار الٌوم  .0

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2733233/1/%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9

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

 

 األلباط المتحدون  .8
http://www.copts-united.com/Article.php?I=3501&A=405071 

 

 الوطن  .1
https://www.elwatannews.com/news/details/3698149 

 

 صدى البلد  .٠
http://www.elbalad.news/3512618 

 

 وطنى  .5

http://www.wataninet.com/2018/10/%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81/ 
 

 ماسبٌرو  .٠
https://www.maspero.eg/wps/portal/home/egynews/news/egypt

/details/bb790f57-ac21-4344-8c16-fc48909580ce/ 
 

 بوابه فٌتو  .٢
https://www.vetogate.com/3318519 

 

 الدستور  .2
https://www.dostor.org/2344218 

 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 2102-01-2 الثالثاء
 

 أخبارن  .٢

http://www.akhbarak.net/articles/34090542-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-

%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-
%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 

 

 بارٌس نٌوز  .01
http://www.paresnews.com/egypt-news/11875.html 

 

 الهالل الٌوم  .00
http://www.alhilalalyoum.com/442656 

 

 بلد نٌوز  .08
https://www.bald-news.com/breaking_news/article-1057411.html 

 

 شفمنا  .01
http://saudi.shafaqna.com/AR/AL/4836547 

 

 الوحدة  .0٠

http://www.elwehda.com/Al-
Hwadth/3798539/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A--

%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-
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%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%B3%D9%8A.html 

 

 البلد نٌوز  .05

https://www.elbaldnews.com/egypt/2645871/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D
8%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%B3%D9%8A 
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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 2102-01-2 الثالثاء
 

 (8102-01-٢نص لخبر )

  وصول رفات المدٌسة ترٌزا الً الحواصلٌة المنٌا 

8102أكتوبر 0  

احتفلت كنٌسة المدٌسة ترٌزا الطفل ٌسوع بالحواصلٌة التابعة إلٌبارشٌة المنٌا لأللباط الكاثولٌن بوصول رفات المدٌسة ترٌزا 

شارن باالحتفال العدٌد من الكهنة ومنهم االب باترٌن رئٌس  ولد ترأس االحتفال االنبا بطرس فهٌم مطران اٌبارشٌة المنٌا ولد

٠الرهبنة الكرملٌة واالب ٌوحنا الكرملً واالب عمانوئٌل واالب ماٌكل ولٌم  

ٌسً هللا الذٌن رحلوا بنفوسهم إلى السماء، تكرٌم الكنٌسة الممدسة  ما  والجدٌر بالذكر هو ان من بٌن التعبٌرات لتكرٌمنا لمد ِّ

ً أو رعاة فٌها، تبمَّى من  جدت فً األماكن التً است شهدوا فٌها أو عاشوا أو كانوا رهبانا و اما كلمة  رفاتهم وأجسادهم، إذا و 

رفات تعنً" بماٌا " فً معناها الحرفً فً اللغة الٌونانٌة اما اللغة الالتٌنٌة الكالسٌكٌة تعنً " شًء من بماٌا األموات "، لكنها 

ا إذ خصصت الكنٌسة هذه اللفظة لبماٌا المدٌسٌن وما ٌختص بهم: كاألجساد واألدوات التً استعملها مع الولت أخذت معنى دٌنًٌ 

المدٌس خالل حٌاته األرضٌة وكل ما تبمى من األدوات التً تألم بها وأد ت إلى استشهاده والبماٌا هً جلد المدٌس، هٌكله، ثٌابه 

 األحٌان األوانً الممدسة واألدوات التً كانت لها عاللة مع جسد المدٌس .وكل شًء مادي استعمله حتَّى موته، وفً كثٌر من 

 اللٌنن الجرٌدة م

 شفمنا  .0
http://egypt.shafaqna.com/AR/AL/10946949 

 

 


