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 2018 ديسمبر 4كوبري القبة في 

 
 

 سابقاً( األب مينا توفيق) أمين قالدةبطريركي بشأن السيد/ سامي توفيق قرار 

 
، كذلك على الَّذين استلموا منه سلطان الّضالّ االبن  ان هللا يتّخذ جميع الوسائل لردّ لّما ك

، ويؤنّبوهم ويستحلفوهم ويحّضوهم واأاخطالحّل والّربط، أْن يأتوا بالّدواء المناسب لداء الَّذين 

، بحيث ال يُدفع لعالج الجراح النّاجمة عن الخطأبكّل أناة وتعليم، بل ويفرضوا عليهم العقوبة، 

نحالل األخالق وازدراء القانون اهم انفالت الّزمام إلى  يؤّدي بإلى هاوية اليأس وال المخطئون

 (.1401ق. راجع )

للسيد/ سامي  متكررة على منح فرصقَبُل من  ،الكنيسة القبطية الكاثوليكية حرصتلذلك 

الذي كان ينص  2016مايو  20وأصدرت قرارها بتاريخ  توفيق )األب مينا توفيق سابقا(

 :على

 

من ممارسة أية وظيفة أو خدمة أو مهّمة مرتبطة  ذلك التاريخ : يُحرم األب مينا منأوال

ن لم يرتدع وإالمبادئ،  (، الى أن يعلن رجوعه عن تلك1البند  -1430بالدرجة الكهنوتية )ق. 

 (. 1البند  – 1436فستضطر الكنيسة لمعاقبته بالحط للدرجة العلمانية )

ن "جمعية يسوع الكاثوليكية الكتابية"، أ ، منذ ذلك الوقت،الكنيسةأعلنت  ثانيا:

و"مؤسسة سان مينا للخدمات اإلنسانية"، و"جمعية رجاء الشعوب للخدمات الروحية 

 توفيق )سابقا( يمارس فيها األب ميناكان واالجتماعية"، وكل المؤسسات األخرى التي 



2 

 

كفيلة لنزع صفة نشاطاته، هي مؤسسات غير تابعة للكنيسة الكاثوليكية، وتتخذ اإلجراءات ال

 الكاثوليكية عنها رسميا.

به علما  ُأحيطوهذا القرار في موقع الكنيسة الرسمي والمجالت الكنسية  ُنِشرَ  ثالثا:

التخاذ  )سابقا( مينا األبإلى الهيئات التي تتعامل مع  ُأبلِغالكنائس الشرقية بروما، وع مجم

 الالزم.

 

إيمان الكنيسة الكاثوليكية انفصاله عن ، وواصل بالقول والفعل أنه لم يرتدع وحيث 

 وسلطتها، قررنا ما يلي:

 

  رده إلى الحالة العلمانية. أوال:

 إعالن عدم انتمائه إلى الكنيسة الكاثوليكية. ثانيا:

كافة الجهات  ، ويبلغ إلىالمجالت الكنسيةينشر هذا القرار في موقع الكنيسة الرسمي و ثالثا:

 المعنيّة.

 
 

 

 


