المكتب االعالمى للكنيسة الكاثوليكية فى مصر
الخميس 2102 -2-7

لمتابعة اخبار الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً مصر
https://www.facebook.com/SpokesmanCCE

http://catholic-eg.com

أهم أخبار الكنٌسة الكاثولٌكٌة فى مصر
كود الخبر()2/404

الوكٌل البطرٌركً الممص لوٌس نصحً ٌستمبل وفد فرنسً بالممر البطرٌركً
الماهرة  5فبراٌر 2042
اناب صاحب الغبطة البطرٌرن االنبا ابراهٌم اسحك ،بطرٌرن االلباط الكاثولٌن ،الممص لوٌس نصحً ،الوكٌل البطرٌركً
لالمالن واالولاف ،الستمبال الوفد الفرنسً المادم من اٌبارشٌة تولوز  ،وٌرأسه رئٌس االسالفة روبرت لو غال ،الٌوم بالممر
البطرٌركً بكوبري المبة .وبعد االحتفال بالمداس االلهً لام الممص لوٌس نصحً بشرح لتارٌخ االلباط الكاثولٌن ،واجاب على
اسئلة الوفد المهتمٌن باحوال االلباط والتغٌٌر المتولع اثر لماء لمة المادة الدٌنٌة بالعالم بابوظبً.
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اللٌنن
http://catholic-eg.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B5-%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%86%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82/
https://www.misr-alan.com/957539

أهم أخبار الكنٌسة الكاثولٌكٌة فى مصر
كود الخبر()2/405

المنظمة العالمٌة لخرٌجً االزهر والرهبان الفرنسٌسكان بمصر " حوار السالم والطمأنٌنة "
 5فبراٌر .2042
على إثر الفعالٌات الخاصة بزٌارة البابا فرنسٌس وشٌخ االزهر لإلمارات وإصدار وثٌمة االخوة اإلنسانٌة التً تم تولٌعها بٌن
الفاتٌكان واالزهر فً العاصمة اإلماراتٌة أبو ظبً تموم المنظمة العالمٌة لخرٌجً االزهر و الرهبان الفرنسٌسكان بمصر بتنظٌم
لماء مشترن تحت عنوان " حوار السالم و الطمأنٌنة " و الذي من الممرر انعماده ٌوم  2مارس فً العاشرة صباحا بماعة
الفسطاط بمركز االزهر للمؤتمرات و تتشرف المنظمة العالمٌة بدعوة كل من ٌرٌد المشاركة فً هذا اللماء.
صرحت بذلن دٌنا عادل المكتب االعالمً الكاثولٌكً بمصر
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http://catholiceg.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87/

أهم أخبار الكنٌسة الكاثولٌكٌة فى مصر
كود الخبر()2/406

البابا فرنسٌس ٌرسل برلٌة لفخامة الرئٌس عبد الفتاح السٌسً
اثناء عودته من دولة االمارات ارسل الٌوم  5فبراٌر ،صاحب المداسة البابا فرنسٌس برلٌة الى فخامة الرئٌس عبد الفتاح
السٌسً رئٌس الجمهورٌة جاء فٌها " :فخامة الرئٌس عبد الفتاح السٌسً ،رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة،
اثناء عودتً من دولة االمارات ،ارسل الٌكم بخالص امنٌاتً لفخامتكم ،ولكل المواطنٌن  ،وأوكد لكم صالتً لكل شعب مصر "
كما وارسل لداسته برلٌات لكل من رؤساء دول :االمارات ،والسعودٌة ،والبحرٌن والٌونان.
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http://catholic-eg.com/%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%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A/

أهم أخبار الكنٌسة الكاثولٌكٌة فى مصر
كود الخبر()2/401

وثٌمـة األخــوة اإلنســانٌة خطوة مفصلٌة فً مسٌرة الحوار الدٌنً االسالمً المسٌحً
ونمطة انطالق جدٌدة تارٌخٌة ،ستذكرها االجٌال المادمة.
الماهرة  5فبراٌر 2042
فً تصرٌح لالب هانً باخوم متحدث الكنٌسة الكاثولٌكٌة بمصر لوكالة االنبا االٌطالٌة الخاصة بمجلس االسالفة اكد على انه
بالنسبة لمسٌحً الشرق ،تعتبر وثٌمـة األخــوة اإلنســانٌة خطوة مفصلٌة فً مسٌرة الحوار الدٌنً االسالمً المسٌحً
ونمطة انطالق جدٌدة تارٌخٌة ،ستذكرها االجٌال المادمة من أجل السالم العالمً والعٌش المشترن .كما واكد ان هذه الوثٌمة
ت بٌن لداسة البابا فرنسٌس وفضٌلة شٌخ
تنبع من ان االٌمان ٌدفع ان نرى فً االخر اخا .وان هذه الوثٌمة هً ثمرة ِع َّد ِة لماءا ٍ
االزهر االمام الدكتور احمد الطٌب
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http://catholic-eg.com/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D9%80%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%80%D9%80%D9%88%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%86%D9%
8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%B5/

أهم أخبار الكنٌسة الكاثولٌكٌة فى مصر
كود الخبر()2/401

الكاثولٌكٌة تستمبل مجلس كنائس مصر
ٌجتمع رؤساء مجلس كنائس مصر ٌوم السبت المادم  2فبراٌر  2042لإلحتفال بمرور  6سنوات على تأسٌسه وذلن
باإلكلٌرٌكٌة الكاثولٌكٌة بالمعادي  .وسٌحضر هذا اللماء رؤساء الكنائس  ،لداسة البابا تواضروس الثانً بابا األسكندرٌة
وبطرٌرن الكرازة المرلسٌة لأللباط االرثوذكس وغبطة البطرٌرن إبراهٌم اسحك بطرٌرن األلباط الكاثولٌن ورئٌس مجلس
البطاركة واألسالفة الكاثولٌن فً مصر والمس أندرٌا ذكى رئٌس الطائفة اإلنجٌلٌة وغبطة البطرٌرن ثٌودورس بابا وبطرٌرن
االسكندرٌة للروم األرثوذكس أو من ٌمثله وسٌادة المطران منٌر حنا مطران الكنٌسة األسمفٌة فً مصر وبحضور أعضاء
اللجنة التنفٌذٌة التً ٌترأسها فً هذه الدورة الجانب الكاثولٌكً وٌمثلها الممص بٌشوى رسمً وٌلمً األمٌن العام السابك
المس الدكتور رفعت فتحً وهو ذاته األمٌن العام المشارن عن العائلة اإلنجٌلٌة تمرٌره عن الفترة الماضٌة وٌسلم األمٌن العام
الجدٌد عن الكنٌسة الكاثولٌكٌة األب الدكتور بولس جرس أمانة المجلس  .كما سٌحضرهذا اللماء لفٌف من رؤساء وأعضاء
اللجان المختلفة العاملة فً المجلس ولٌادات روحٌة وكنسٌة وبعض الشخصٌات العامة المرتبطة بهذا الشأن فضالً عن العاملٌن
فً الملف المسٌحً من اإلعالمٌٌن
الجدٌر بالذكر انه فى  41فبراٌر 2043م تم إعالن تأسٌس مجلس كنائس مصر بحضور رؤساء وممثلى الكنائس المصرٌة.
الكنائس االعضاء
ٌضم المجلس العائالت والكنائس الخمس اآلتٌة
الكنٌسة المبطٌة االرثوذوكسٌة وبطرٌركها الحالى لداسة البابا تواضروس الثانى
الطائفة اإلنجٌلٌة (الكنائس اإلنجٌلٌة) ،ورئٌسها الحالى جناب المس الدكتور أندرٌه زكى
الكنٌسة الكاثولٌكٌة ،وبطرٌركها الحالى غبطة االنبا إبراهٌم اسحك
كنٌسة اإلسكندرٌة للروم األرثوذكس ،وبطرٌركها الحالى لداسة البابا ثٌودورس الثانى
الكنٌسة االسمفٌة ،ورئٌسها الحالى نٌافة المطران الدكتور منٌر حنا
المجلس هو هٌئة كنسٌة ٌعمل على خدمة الكنائس األعضاء والوطن ،وهو ال ٌعمل فى السٌاسٌة وال ٌتدخل فٌها
والكنائس االعضاء فى هذا المجلس كنائس ُمستملة فى ذاتها ،وفى نظامها ،وعمائدها .والمجلس ٌتعاون مع المجالس
المسكونٌة المسٌحٌة والمتفك علٌها حالٌا ً من الجمٌع ،وهى مجلس الكنائس العالمى ،مجلس كنائس الشرق االوسط ،مجلس
كنائس أفرٌمٌا
و هدف المجلس
تعمٌك المحبة وحٌاة الشركة والتعاون بٌن الكنائس بكل مذاهبها فى مصر ،والسعى نحو وحدتها
تدعٌم العمل المسٌحى وخدمة الوطن ،تحت مظلة الممواطنة المصرٌة
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أهم أخبار الكنٌسة الكاثولٌكٌة فى مصر
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أهم أخبار الكنٌسة الكاثولٌكٌة فى مصر
كود الخبر()2/402

تعاون مشترن بٌن مكتب دٌاكونٌا ومدارس سان جورج مصر الجدٌدة
الماهرة  6فبراٌر 2042
صرحت االستاذة مً صلٌب مسئولة التدرٌب بمكتب دٌاكونٌا التابع لبطرٌركٌة االلباط الكاثولٌن ،عن بدء التعاون المشترن بٌن
المكتب ومدارس سان جورج للغات بمصر الجدٌدة.
ٌشمل التعاون دورات تدرٌبٌة فً الحاسب االلً لمدرسً المدرسة ،وبالفعل لام المكتب بعمل أول دورة تدرٌبٌة والتً استغرلت
ٌومٌن ٌ 22،24ناٌر  ، 2042شملتالمعلومات االساسٌة للحاسب االلً ،وكٌفٌة االستفادة به فً مجال التدرٌس.
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أهم أخبار الكنٌسة الكاثولٌكٌة فى مصر
كود الخبر()2/440

الكاثولٌكٌة تحتفل بعٌد الرسامة الكهنوتٌة لغبطة البطرٌرن ابراهٌم اسحك
الماهرة  1فبراٌر 2042
تحتفل الكنٌسة الكاثولٌكٌة بمصر الٌوم ،السابع من فبراٌر ،بعٌد الرسامة الكهنوتٌة ال  32لصاحب الغبطة البطرٌرن االنبا
ابراهٌم اسحك ،بطرٌرن االسكندرٌة لاللباط الكاثولٌن .
الجدٌر بالذكر ان االنبا ابراهٌم اسحاق من موالٌد  42اغسطس  4255بمرٌه "بنً شمٌر" فً محافظه اسٌوط ،سٌم كاهنا فً
 1فبراٌر  4210تعٌن راعٌا لكنٌسة المالن مٌخائٌل بحدائك المبة والملٌحة ،ثم انهً دراساته العلٌا فً روما فً  ،4211عاد
الً االكلٌرٌكٌه وعٌن استاذا لمادة الالهوت العمٌدي ومسئوال عن الشمامسة ،ثم عٌن مدٌرا للكلٌة حتً عام  ،2000سافر لمده
عام الً الخارج ثم عاد بعدها الدارة معهد التربٌة الدٌنٌة بالسكاكٌنً ومدرسا باالكلٌرٌكٌة وكلٌة العلوم الالهوتٌه بالسكاكٌنً،
ثم عٌن راعٌا لفترة وجٌزة بكنٌسة السٌدة العذراء بمدٌنه نصر ،وفً  45نوفمبر  2002سٌم مطرانا البراشٌه المنٌا ،خلفا ً
للبطرٌرن الفخري لاللباط الكاثولٌن الكاردٌنال أنطونٌوس نجٌب ،الذي كان مطرانا ً ألبرشٌة المنٌا فً ذان الولت.
تم انتخاب غبطة البطرٌرن ابراهٌم اسحك بطرٌركا ً لاللباط الكاثولٌن ،من خالل آباء سٌنودس الكنٌسة المبطٌة الكاثولٌكٌة ،الذي
انعمد ٌوم ٌ 42ناٌر  2043وتم االختٌار فً ٌ 45ناٌر  2043واالعالن الرسمً فً ٌ 41ناٌر  2043لٌكون خلفا ً للبطرٌرن
الكاردٌنال أنطونٌوس نجٌب ،الذي تخلى طوعا ً عن مهامه البطرٌركٌة لظروف صحٌة.
بهذه المناسبة ٌتمدم المكتب االعالمً الكاثولٌكً بمصر بخالص التهنئة لصاحب الغبطة.
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