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  لمتابعة اخبار الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً مصر

 https://www.facebook.com/SpokesmanCCE  

http://catholic-eg.com 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9132-5-31   األثنين
 

 كود الخبر)3/333(

  مجلس كناءس مصر فً ضٌافة األنبا مكاريلجنة الكهنة وخدام الرعاٌا ب

وخدام  استضاف صاحب النٌافة األنبا مكاري األسقف العام للكنٌسة القبطٌة األرثوذكسٌة بشبرا الجنوبٌة و بالتنسٌق مع لجنة الكهنة 

الكهنة ورعاة الكنائس بمسرح كنٌسة مارمٌنا بشبرا االباء  3112ماٌو  11الرعاٌا بمجلس كنائس مصر . الٌوم السبت الموافق 

محبة وتعارف بٌن جمٌع اآلباء بالمنطقة وٌأتً هذا اللقاء ضمن  األرثوذكسٌة والكاثولٌكٌة واالنجٌلٌة بمنطقة شبرا الجنوبٌة فً لقاء 

سة األمٌن المشارك بمجلس كنائس مصر عن الكنٌ -بدا اللقاء بكلمة للقس بٌشوي حلمً احتفاالت الكنٌسة بعٌد القٌامة المجٌد

أمٌن لجنة خدام الرعاٌا بالمجلس. تالها كلمة األب بٌشوي فوزي الوكٌل الرعوي  -بطرس فؤاد  القبطٌة األرثوذكسٌة ثم كلمة للقس 

بالقاهرة وعضو لجنة الرعاٌة بالمجلس ، وأًٌضا كلمة للقس ناجح فوزي راعً الكنٌسة االنجٌلٌة بشبرا  للكنٌسة القبطٌة الكاثولٌكٌة 

و ختم اللقاء نٌافة األنبا مكاري الذي قال إن هذا اللقاء  األرشمندرٌت نٌقوال فانوس عن كنٌسة الروم األرثوذكس لم الشرقٌة، وتك

وأننا نحتفل بٌوم المحبة التعرف على جمٌع الرعاة بالمنطقة تأخر كثٌرا فقد تولى خدمة المنطقة من ستة سنوات وكان ٌرغب فً 

وقد شارك فً اللقاء  المسٌح ومع سائر الكنائس المسٌحٌة فالمحبة هً العالمة الممٌزة لتالمٌذ  األخوٌة مع الكنٌسة الكاثولٌكٌة

أسعد راعً كنٌسة السٌدة  حوالى سبعون كاهن وراعً من الكنائس المختلفة و من كنٌستنا الكاثولٌكٌة شارك فً اللقاء األب ٌوسف 

واختتم اللقاء بلقاء اغابً وبالصورة  األب مراد ابوسٌف الٌسوعًالعذراء بشبرا واألب جورج جمٌل راعً كنٌسة السجود و

 . وصلى الجمٌع بقلب واحد التذكارٌة وهداٌا من صاحب النٌافة األنبا مكاري لجمٌع الحاضرٌن

 اللٌنك الجرٌدة م 

 اخبار الٌوم  .1

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2849887/1/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20
%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D
9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A8%D9%85%
D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3%20%D9%85%D8%B5
%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D

9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A 

 https://www.dostor.org/2626511 الدستور  .3

 http://www.firenews.news/topics/19/05/12/30723.html فاٌر نٌوز  .3

4.  Egypt news  http://egypt.shafaqna.com/AR/AL/469188 

 الكاثولٌكٌة  .5

http://catholic-eg.com/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%86%D8%A9-

%D9%88%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A7-

%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%B3/ 

 صدى البلد  .6
https://www.elbalad.news/3822678?fbclid=IwAR0X-9I3QbAgOfEYCYgBZG-

_rbwvViVW2kN7xXQ2cjn_hwbDKktYRc6PDvs 

 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9132-5-31   األثنين
 

 ( 333/3كود الخبر ) 

 ( جنود مرٌم اإلقلٌمى للجٌومارٌا )صاحب الغبطة البطرٌرك ابراهٌم اسحق فً زٌارة إلى المجلس 

مرٌم ملكة العالم وشارك فً االجتماع العام   إلقلٌمى للجٌومارٌا )جنود مرٌم(زار صاحب الغبطة البطرٌرك ابراهٌم اسحق المجلس ا

 بمدرسة الفرٌر دي السال بالظاهر . 3112ماٌو  11للمنظمة بمصر الٌوم الجمعة 

 اللٌنك الجرٌدة م 

 الكاثولٌكٌة  .1

http://catholic-eg.com/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%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%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-
%D8%B2/ 

3.  Arabicnews 

https://uk-arabicnews.com/breaking_news/10048989/%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%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%89-
%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7?fbclid=IwAR23eJtTvXaYZPIfWi

QCOSaAdmcgeAYy6o4MLQiZ_u4B5y6BPEbvLMS4APs 

 بوابة الفجر  .3
https://www.elfagr.com/3584805?fbclid=IwAR0WEaEQ9a8tYjAW0keb-

PG62D4Kxkuq0hFBfFPtpB2RoVOlgMPDW_rH_ho 

 

 ( 334/3كود الخبر ) 

بألم و حزن و رجاء مسٌحً بالقٌامة المجٌدة تعلن ابرشٌة القاهرة المارونٌة فً مصر و السودان بشخص سٌادة المطران جورج 

 . الرحمة البطرٌرك الكاردٌنال مارنصرهللا بطرس صفٌرشٌحان خبر وفاة المثلث 

  3112ماٌو  13األحد 

مصر و السودان بشخص سٌادة المطران جورج  بألم و حزن و رجاء مسٌحً بالقٌامة المجٌدة تعلن ابرشٌة القاهرة المارونٌة فً 

 3112ماٌو  13االحد  اح هذا خبر وفاة المثلث الرحمة البطرٌرك الكاردٌنال مارنصرهللا بطرس صفٌر صب شٌحان

ستعلن مراسم  . االجراس حزنا الساعة العاشرة صباحا و تدعو المؤمنٌن اقامة الصلوات فً هذا الٌوم االحد لراحة نفسه ، و تقرع 

 . و اٌضا سٌعلن موعد الصالة و قبول التعازي فً االبرشٌة المارونٌة فً مصر الحقاالدفن و الجنازة فً لبنان الحقا ،

تقبل هللا روحه الطاهرة فً مجد السماء و رحم نفوس جمٌع الموتى المؤمنٌن... المسٌح قام

 اللٌنك الجرٌدة م 

 http://www.copts-united.com/Article.php?I=3724&A=459724 األقباط متحدون  .1

 الكاثولٌكٌة  .3

http://catholic-eg.com/%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AD%D8%B2%D9%86-%D9%88-
%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF/ 

 http://www.firenews.news/topics/19/05/12/30741.html فاٌر نٌوز  .3

 االهرام  .4

http://www.ahram.org.eg/News/203014/26/709200/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-

%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-
%C2%AB%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%B1%C2%BB-%D9%81%D9%89-

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86.aspx?fbclid=IwAR2UoGlnm0VN1szrTf0uERKsMUZjKvMhAwPi_YE6BztwVdKcPW8
yP5h49CI 

موقع الحق و   .5
 الضالل

https://www.light-dark.net/t1475269 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9132-5-31   األثنين
 

 

 ( 335/3كود الخبر ) 

 . مجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك بمصر ٌرسل برقٌة تعازي إلى البطرٌرك الكاردٌنال مار بشارة بطرس الراعً

  3112ماٌو  13األحد 

بطة واألساقفة الكاثولٌك بمصر برقٌة تعازي لصاحب الغ أرسل صاحب الغبطة البطرٌرك االنبا إبراهٌم اسحق رئٌس مجلس البطاركة 

بشارة بطرس الراعٌواساقفة سٌنودس الكنٌسة المارونٌة للتعزٌة لوفاة البطرٌرك الكاردٌنال مار  البطرٌرك الكاردٌنال مار 

الحزن والرجاء  بطرس صفٌر ، جاء فٌها:استقبلنا خبر وفاة البطرٌرك الكاردٌنال مار نصرهللا بطرس صفٌر بمشاعر ملؤها  نصرهللا 

نشاطركم هذه اللحظات ونطلب  بدٌة.لذا باسم مجلس البطاركة واالساقفة الكاثولٌك بمصر وباالصالة عن نفسً فً القٌامة والحٌاة اال

للثالوث  القدٌسٌن وٌعزى قلوبكم وٌؤهلنا جمٌعًا لرفع فى كل حٌن نشٌد المجد والتسبٌح  من الرب ان ٌتقبله بوافر رحمته بٌن جوقة 

  القدوس.

 اللٌنك الجرٌدة م 

 وطنى  .1

http://www.wataninet.com/2019/05/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-
%D9%8A%D8%B1/ 

 https://www.albawabhnews.com/3594759 البوابة نٌوز  .3

 http://www.firenews.news/topics/19/05/12/30740.html فاٌر نٌوز  .3

 الكاثولٌكٌة  .4

http://catholic-eg.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D9%85-9/ 

 بوابة الفجر  .5
https://www.elfagr.com/3584806?fbclid=IwAR3WrN_eOSVGpye6yE-9LNTEMe8VW2uT1ROCfTbw7wW0UVomTd9an-

odrGI 

 https://www.elbalad.news/3823143?fbclid=IwAR2M_V1XefItQR5s2gS9hX4_NG7lwcdy-3rJ7Hl8LUQxMqi-GXTpQp5Gt5w صدى البلد  .6

 بوابة الفجر  .7
https://www.elfagr.com/3584806?fbclid=IwAR3WrN_eOSVGpye6yE-9LNTEMe8VW2uT1ROCfTbw7wW0UVomTd9an-

odrGI 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9132-5-31   األثنين
 

 ( 336/3كود الخبر ) 

  ومحبة وتهنئة لنٌافة االنبا سلوانس أسقف ورئٌس دٌر القدٌس باخومٌوس ... الشاٌبنٌافة االنبا عمانوئٌل ٌقوم بزٌارة إخوة 

شارك فً الزٌارة االب الفاضل إٌلٌا وكٌل عام االٌبارشٌة واالب الفاضل شنودة مدٌر مدرسة الفرنسٌسكان واالب الفاضل 

اعً كنٌسة رئٌس المالئكة بالسواقً كما شارك راعً كنٌسة مارجرجس وسكرتٌر المطرانٌة واالب الفاضل استفانوس ر ماركو 

 .الزٌارة عدد من ابناء الكنٌسة فً 

 طٌبة لالقباط الكاثولٌك والكنٌسةتقع هذه الزٌارة فً اطار العالقات العمٌقة بٌن نٌافة االنباعمانوئٌل مطران اٌبارشٌة 

ٌتبادل نٌافته الزٌارات مع االباء المطارنة  .قبطٌة االرثوذكسٌةالكاثولٌكٌة واالباء االحبار االجالء فً الكنٌسة الشقٌقة ال القبطٌة 

 واالساقفة فً المناسبات الدٌنٌة المختلفة

 اللٌنك الجرٌدة م 

 https://www.elfagr.com/3585422 بوابة الفجر  .1

 http://www.copts-united.com/Article.php?I=3724&A=459723 األقباط متحدون  .3

 الكاثولٌكٌة  .3

http://catholic-eg.com/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7-

%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85-
%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%88/ 

 http://www.firenews.news/topics/19/05/12/30739.html فاٌر نٌوز  .4

 https://www.akhbarak.online/230498 أخبارك اون الٌن  .5

 

 

 


