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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9132-1- 31األربعاء
 

 (202/3كود الخبر)

 .مصر منارة فً الحفاظ على التراث المبطً والتعمك باإلٌمان المسٌحً -مركز التعلٌم الكاثولٌن فً المنٌا

 لٌا عادل معماري، نورسات، المنٌا، مصر

ة المنٌا لأللباط الكاثولٌن بمصر بناء على توجٌهات المجمع الفاتٌكانً المسكونً الثانً، تأسست خطة رعوٌة للتعلٌم المسٌحً فً أبرشٌ

 .الذي ركز على أهمٌة التعلٌم المسٌحً ودوره األساس فً بناء حٌاة المؤمنٌن

ع هذه الخطة وبدأ فً هذه الخطة بدأ العمل بها فً ثمانٌنٌات المرن الماضً حٌث لام المطران  الكردٌنال أنطونٌوس نجٌب ٌومذان بوض

 ."تكوٌن مجموعة لدعم وتموٌة التعلٌم المسٌحً باألبرشٌة تحت إسم" العائلة الممدسة للتكوٌن الدٌنً

وفً حدٌث لتٌلً لومٌار ونورسات أكد األب باسٌلٌوس عبد المسٌح حنا مدٌر المركز التعلٌم الكاثولٌكً فً المنٌا وراعً كنٌسة العذراء 

ً طوة أن" الهدف من مركز التعلٌم المسٌحً هو خلك جٌال جدٌدا من المؤمنٌن الكاثولٌن ٌتمٌزون بالوعً واإلستنارة لأللباط الكاثولٌن ف

لٌكشفوا معنى حٌاتهم وٌدركوا رسالتهم فً المجتمع المصري وذلن من خالل تجهٌز مناهج للتعلٌم المسٌحً لمدارس األحد والشباب، 

 .برشٌة عن طرٌك ندوات تدرٌبٌة وتكوٌنٌة على مدار العاموتعلٌم وتكوٌن الخدام وإعدادهم لأل

وأضاف، لم ٌمف األمر عند مركز التعلٌم الكاثولٌكً إنما تأسس أٌضا معهد التربٌة الدٌنٌة والذي ٌهتم بشكل خاص بإعداد وتكوٌن خدام 

 .سحك عندما كان مطرانا على األبرشٌةالتعلٌم المسٌحً فً جمٌع كنائس األبرشٌة وكان ذلن فً عهد البطرٌرن الحالً إبراهٌم إ

وتابع األب باسٌلٌوس لائال:" فً عهد المطران بطرس فهٌم المطران الحالً لألبرشٌة  تمت منالشة األوضاع الحالٌة لكنائس األبرشٌة 

ً خدمة التعلٌم وإحتٌاجات الرعاٌا، فأشار المطران بطرس إلى تجمٌع وتوحٌد جهود كل المجموعات التً كانت تعمل بشكل منفرد ف

المسٌحً باألبرشٌة حتى ال تتشتت الجهود ولضمان التركٌز فً الخدمة لتصبح مؤثرة وفعالة، كما لمس اإلحتٌاج الشدٌد لدى العلمانٌٌن 

 ."للتعمك فً إٌمانهم بغض النظر عن إشتراكهم فً أٌة خدمات بالرعاٌا، لذلن تم تأسٌس معهد الدراسات الالهوتٌة

ت الخدمة فً مركز التعلٌم المسٌحً ما بٌن مدارس األحد، أمناء الخدمة،  خدام المراحل، الندوات التكوٌنٌة الصٌفٌة، هذا وتتنوع لطاعا

 .المهرجانات المسابمات والمؤتمرات

تعمك أكثر من ذلن، تم تأسٌس معهد الدراسات المسكونٌة نظرا لرغبة الكثٌر من المؤمنٌن ذوي اإلرادة الصالحة الذٌن ٌرغبون فً ال

 .باإلٌمان المسٌحً بحٌث تستمر الدراسة فٌه مدة ثالث سنوات دراسٌة

وعن المشارٌع الجدٌدة فً المركز كشف األب باسٌلٌوس عن إمكانٌة إنشاء معهد الطموس واأللحان المبطٌة نظرا لتمٌز الكنٌسة المبطٌة 

 .ال باألسرار الممدسةبألحانها الشجٌة، وطموسها العرٌمة التً تضفً جالال ومهابة على اإلحتف

 وٌمكن المول: إن مركز التعلٌم الكاثولٌكً فً المنٌا ٌبمى منارة فً الحفاظ على التراث المبطً ودراسة الفن والعمارة المبطٌة.

 اللٌنن الجرٌدة م 

 الكاثولٌكٌه  .1

http://catholic-eg.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8
3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-

%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85/ 
 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9132-1- 31األربعاء
 

 (202/3كود الخبر)

 غبطة البطرٌرن األنبا إبراهٌم إسحك ٌصل إلى سٌدنى وٌستمبله سفٌر جمهورٌة مصر العربٌة

 2012مارس  12الماهرة 

  ر بأسترالٌا، وصل صباح الٌوم غبطة البطرٌرنفى إطار جولته لزٌارة ألباط المهج     

الب األنبا / إبراهٌم إسحك، بطرٌرن اإلسكندرٌة لأللباط الكاثولٌن، إلى سٌدنى، حٌث كان فى إستمباله معالى السفٌر السٌد / ٌاسر عابد، وا

 .اندراوس فرج راعى كنٌسة سان مارن، والعدٌد من أبناء الراعٌة

 طرٌرن ٌتفمد راعٌة سان مارن لأللباط الكاثولٌن حتى الخامس والعشرٌن من مارس الجارىالجدٌر بالذكر ان غبطة الب

 اللٌنن الجرٌدة م 

 بوابه أخبار الٌوم  .1

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2818366/1/%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-%D9%8A%D8%B5%D9%84-

%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D9%89 

 

 األلباط المتحدون  .2
http://www.copts-united.com/Article.php?I=3662&A=444760 

 

 البوابه نٌوز  .3
https://www.albawabhnews.com/3517491 

 

 الوطن  .4
https://www.elwatannews.com/news/details/4057703 

 

 الشروق تاٌمز  .5

https://www.alsharqtimes.com/Arab/4177902/%D8%A5%D8%A8%D8%
B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D9%84-

%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D9%8A-
%D9%88%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-

%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF 
 

 الجورنال  .6
http://elgornal.net/news/news.aspx?id=12851584 

 

 الوفد  .2

https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2279983-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%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-

%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A9 

 

 الوحدة   .2

http://www.elwehda.com/Mnwat/4279706/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%
B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-

%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-
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%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8
A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D9%8A.html 

 

 الشرق  .2

https://alsharqtimes.com/Egypt/4177742/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1
%D9%8A%D8%B1%D9%83-

%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-
%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82-%D9%8A%D8%B5%D9%84-

%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D9%89-
%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87-

%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-
%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7 

 

 الكاثولٌكٌه  .10

http://catholic-eg.com/%D8%BA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-

%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-%D9%8A%D8%B5%D9%84/ 
 

 مصرس  .11
https://www.masress.com/alwafd/2279983 

 

 الفجر  .12
https://www.elfagr.com/3503454 

 

 شفمنا  .13
http://www.egypt.shafaqna.com/AR/AL/61533 

 

14.  Arabic news 

https://uk-
arabicnews.com/breaking_news/9070225/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%

D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D9%84-
%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D9%8A-

%D9%88%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-
%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF 

 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9132-1- 31األربعاء
 

 (202/3كود الخبر)

  بٌت الفرح ب" طوة" المنٌا هدفه مساندة ذوي اإلحتٌاجات الخاصة وإظهار إبداعاتهم

 لٌا عادل معماري، نورسات، طوة، المنٌا

واضع وفما للتراث المدٌم، ٌطالعن بٌت الفرح التابع واألجداد حٌث  ٌعٌش لاطنوها حٌاة بساطة وت باءالمنٌا العابمة بتارٌخ اٱل -فً لرٌة طوة

 ةللعمل األبرشً فً أبرشٌة المنٌا لأللباط الكاثولٌن بمصر الذي ٌعمل على تنمٌة لدرات وابداعات الشبان والشابات الصم والبكم فً البلد

ٌت باإلضافة إلى تمدٌم الخدمات الصحٌة ألبناء ومساندتهم فً اإلندماج فً المجتمع وإتاحة فرص عمل إنتاجٌة لهم بالورش الموجودة بالب

 .البلدة فً المستوصف الخٌري  وفك تخصصات مختلفة بجودة عالٌة لمحدودي الدخل

عن بٌت الفرح لٌلى وهبة عبد الملن تحدثت عبر تٌلً لومٌار ونورسات عن أهمٌة هذا البٌت الذي ٌبلسم جراحات األشخاص   المسؤولة

 .هم ٌحملون فً داخلهم الكثٌر من المواهب واإلبداعات المدفونةالذٌن  ظلمهم المجتمع و

إلى أن مكتب العمل األبرشً التابع ألبرشٌة المنٌا لأللباط الكاثولٌن الذي ٌدٌره األب بولس ناصٌف لد إتخذ خطوة هامة على  وأشارت

 .الصعٌد اإلنسانً فً بلدة تنمصها الكثٌر من الممومات

الملن عن الورش التً تمام فً بٌت الفرح والتً تتضمن ورش عمل إنتاجٌة كبٌرة مجهزة بمعدات وكوادر فنٌة تحدثت لٌلى وهبة عبد  كما

تتٌح لذوي اإلحتٌاجات الخاصة إنتاج مفارش وتصنٌع ألمشة جدٌدة وأكٌاس اللب ما ٌساهم فً تسٌٌر أمورهم المعٌشٌة والحصول على 

 .مدخول خاص لهم بعرق جبٌنهم

 لى بٌت الفرح أن ٌصار إلى تطوٌره وإدخال علٌه بعض اإلصالحات كً ٌصبح اإلنتاج وفٌرا".المٌمون ع وٌأمل

 اللٌنن الجرٌدة م 

 https://www.noursat.tv/ar/news-details.php?id=133735 نور سات  .1

 خبر مصر  .2

http://www.khabarmasr.com/news/get_news/2594510/%D8%A8%D9%8A%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%A8-%D8%B7%D9%88%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87-
%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%B0%D9%88%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-
%D9%88%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-

%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85 

 

 http://elgornal.net/news/news.aspx?id=12851599 الجورنال  .3

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9132-1- 31األربعاء
 

 (210/3كود الخبر)

  ام لكشاف ابو الهول الٌوم الثانً عشر من مارساألب بولس ساتً المدبر البطرٌركً للكلدان الكاثولٌن ٌستمبل المائد الع

 فً زٌارة تعارف ودٌة إستمبل األب بولس ساتً للفادي األلدس مدبر إٌبارشٌة الكلدان الكاثولٌن فً الماهرة ورئٌس الكنٌسة الكلدانٌة فً

  جمهورٌة مصر العربٌة الدكتور

  فً الدٌوان األسمفً المائد انطوان موصلى

 ت ابو الهول الكشفٌةلائد عام مجموعا

 برفمة المائد سامى صموئٌل

 لائد مجموعة سانت فاتٌما الكشفٌة

 والمائدة كرٌستٌن وجٌة

 .نائبة لائد مجموعة سانت فاتٌما الكشفٌة

 تناول اللماء نشاط الكشاف منذ التأسٌس وعلى الخصوص فً كاتدرئٌة العذراء سٌدة فاتٌما للكلدان لمدارس األحد التً تخص األطفال

 والشبٌبة إخوة الرب بإشراف األخت مارسٌل منصور السالزٌانٌة.

 اللٌنن الجرٌدة م 

 الكاثولٌكٌه  .1

http://catholic-eg.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-
%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8

A-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%84%D8%AF/ 

 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9132-1- 31األربعاء
 

 (211/3كود الخبر)

 .المنٌا  التً تحتضن المسٌحٌٌن والمسلمٌن -كنٌسة أم النعم اإللهٌة تتوسط لرٌة أبو لرلاص البلد

 معماري، نورسات، أبو لرلاص، المنٌا عادللٌا 

وأعٌد تجدٌدها العام  1222من ألدم الكنائس فً أبرشٌة المنٌا لأللباط الكاثولٌن وٌعود تارٌخها الى العام تعد كنٌسة أم النعم اإللهٌة 

1222. 

كاثولٌكً ٌعٌشون فً أبو لرلاص البلد مع أخوتهم بمحبة  5000تعج الكنٌسة بالنشاطات الروحٌة االجتماعٌة والثمافٌة وتحتضن أكثر من 

 .وتسامح وانفتاح

لً لومٌار ونورسات إستعرض األب ٌونان إستمالن راعً كنٌستً أم النعم اإللهٌة ومار جرجس واألم ترٌز النشاطات وفً حدٌث لتٌ

والمؤسسات التابعة للكنٌسة منها: الحضانة، مدارس األحد، التربٌة الدٌنٌة، جامعة إعدادي، أسر، واجتماعات روحٌة تتناسب مع كل 

 .الفئات العمرٌة

ه ومع تزاٌد احتٌاجات الناس وفً ظل الظروف المعٌشٌة الصعبة أنشأت الكنٌسة" بنن الطعام" لتأمٌن وجبات غذائٌة ورأى األب ٌونان أن

للمسنٌن باإلضافة الى خدمات اجتماعٌة عدة منها خدمة المرضى، إٌمان ونور التً تعنى بالفئات المهمشة،  خدمة المشاغل، وغٌرها من 

 .الكنٌسة هً دائما الى جانب أبنائها المشارٌع االنسانٌة التً تؤكد ان

وأوضح أنه ونظرا لتزاٌد أعداد المؤمنٌن  فً البلدة وبعد المسافات الجغرافٌة تم بناء كنٌسة مار جرجس  إنطاللا من أن الكنٌسة تفتش 

 .دائما عن أوالدها وهً ال تزال فً طور اإلنشاء

 .البلدة ال سٌما فً البنى التحتٌة والنمص فً ممومات العٌش الحٌاتٌة كما كشف األب ٌونان عن جملة تحدٌات معٌشٌة تعانً منها

وفً ما ٌتعلك بمركز سانت ترٌز لخدمة المرضى المجاور للكنٌسة استعرض المسؤول المالً واالداري عن المركز نجٌب فضل الخدمات 

وصف الى مستشفى كً تتحمك للمواطن الكرامة االنسانٌة الصحٌة التً ٌمدمها المركز لكل أهالً البلدة دون تمٌٌز متمنٌا ان ٌتحول المست

 .كاملة

ن وٌمكن المول: أن االنسان ال ٌمكن  أن ٌستمر فً حٌاته دون اللجوء الى  الكنٌسة فهً بٌته الروحً األول واألساس وفٌها  ٌعٌد والدته م

 جدٌد"

 اللٌنن الجرٌدة م 
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http://catholic-eg.com/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-
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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم
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  غبطة البطرٌرن األنبا ابراهٌم اسحك ٌزور البرلمان األسترالً

  2012مارس  13الماهرة 

زار صباح الٌوم غبطة البطرٌرن االنبا ابراهٌم اسحك بطرٌرن االسكندرٌة لأللباط الكاثولٌن، البرلمان االسترالى حٌث المى كلمة شكر  

الٌهم  البناء الجالٌة المبطٌة الكاثولٌكٌة بأسترالٌا على ترحٌبهم بغبطته و نمل لهم بركه لداسة البابا الذى زار مصر العام الماضى كما نمل

 بركة شهداء مصر و تحدث عن معنى ان اكون لبطٌا وعن الوضع الحالً بمصر فً ظل التغٌرات بعد الثورة .

 اللٌنن الجرٌدة م 
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http://nournews.tv/ar/news/australia/133772-%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82-
%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A 
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