
 

 

  

 

تقرٌر عن أهم أخبار 

الكنٌسة الكاثولٌكٌة فى 

مصر التى تم نشرها 

فى الصحف والمواقع 

 االلكترونٌة

 2018 -6-20األربعاء

لمتابعة اخبار الكنيسة الكاثوليكية بمصر زوروا صفحتنا 

https://www.facebook.com/SpokesmanCCE 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 1  2018/ 6/ 02األربعاء

 

 

 

 

 خباراألأهم 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز  .1
 2018/ٌونٌو/19الثالثاء 
م 09:21 -  

 رسامة كاهن جدٌد لالٌبارشٌة البطرٌركٌة لألقباط الكاثولٌك

 البوابه نٌوز  .2
 2018/ٌونٌو/19الثالثاء 
ص 03:21 -  

ٌكتب: اإلنسان أولا األب هانً باخوم   

 البوابه نٌوز  .3
 2018/ٌونٌو/18اإلثنٌن 
ص 11:15 -  

 ننشر البٌان الختامً لسنودس أساقفة الكنٌسة المارونٌة

2018/ٌونٌو/19الثالثاء  مبتدا  .4  رسامة كاهن جدٌد لإلٌبارشٌة البطرٌركٌة لألقباط الكاثولٌك 

2018/ٌونٌو/19الثالثاء  مبتدا  .5 هٌئة المنح األلمانٌة والكنٌسة الكاثولٌكٌةتبادل ثقافى بٌن    

2018/ٌونٌو/19الثالثاء  مبتدا  .6 كاهن إٌطالى لمصر قرٌبا 100تنظٌم رحلة حج لـ   

 بوابه اخبار الٌوم  .7
ٌونٌو  19الثالثاء، 

م 03:29 - 2018  
بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌبحث سبل التبادل الثقافً مع هٌئة 

 المنح األلمانٌة

 اخبار الٌومبوابه   .8
ٌونٌو  19الثالثاء، 

م 12:07 - 2018  
 الكاثولٌكٌة : ل صحة لسقوط البابا فرنسٌس اثناء القداس اللهً

2018/ٌونٌو/19الثالثاء  العرب الٌوم  .9  رسامة كاهن جدٌد لإلٌبارشٌة البطرٌركٌة لألقباط الكاثولٌك 

2018/ٌونٌو/19الثالثاء  العرب الٌوم  .10 كاهن إٌطالى لمصر قرٌبا 100تنظٌم رحلة حج لـ   

2018/ٌونٌو/19الثالثاء  األقباط المتحدون  .11  
الكنٌسة الكاثولٌكٌة تقٌم المهرجان السنوي الثالث "ٌا بنً 

 أعطنً قلبك

2018/ٌونٌو/19الثالثاء  األقباط المتحدون  .12  
بطرٌرك الكاثولٌك ٌستقبل مسؤول إٌطالً لبحث تنظٌم رحالت 

المقدسةحج لمصر على مسار العائلة   

2018/ٌونٌو/19الثالثاء  األقباط المتحدون  .13  
بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌبحث سبل التبادل الثقافً مع هٌئة 

 المنح الكاثولٌكٌة األلمانٌة

2018/ٌونٌو/19الثالثاء  األقباط المتحدون  .14  
متحدث "الكاثولٌكٌة": فلنحب القٌم ولنؤمن بالعقائد ولندافع عن 

 األٌدولوجٌات

2018/ٌونٌو/19الثالثاء  األقباط المتحدون  .15  
الكنٌسة الكاثولٌكٌة تكشف حقٌقة الصور المتداولة لسقوط البابا 

 فرنسٌس



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 0  2018/ 6/ 02األربعاء

 

  

2018/ٌونٌو/19الثالثاء  الدستور  .16 ا  ا جدٌدا ٌُرسم كاهنا  بطرٌرك الكاثولٌك 

 الدستور  .17
 2018/ٌونٌو/19الثالثاء 
م 02:08 -  

مسئول التكوٌن الدائم للكهنةبطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌستقبل   

 الدستور  .18
 2018/ٌونٌو/19الثالثاء 
م 02:07 -  

بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌبحث التبادل الثقافً مع هٌئة المنح 
 األلمانٌة

 الدستور  .19
 2018/ٌونٌو/19الثالثاء 
م 05:49 -  

 الكاثولٌكٌة" تنفً سقوط البابا فرنسٌس أثناء القداس"

2018/ٌونٌو/19الثالثاء  بوابه األهرام  .20  
بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌبحث التبادل الثقافً مع هٌئة المنح 

 األلمانٌة

 الفجر  .21
 2018/ٌونٌو/19الثالثاء 
م 02:01 -  

بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌستقبل مسئول التكوٌن الدائم للكهنة 
 بمٌالنو

 الفجر  .22
 2018/ٌونٌو/19الثالثاء 
م 01:04 -  

اإلسماعٌلٌة تنظم المهرجان السنوي الثالث "ٌا ابنً إٌبارشٌة 

 "اعطٌنى قلبك

 الفجر  .23
 2018/ٌونٌو/19الثالثاء 
ص 10:21 -  

 ننشر البٌان الختامً لسنودس أساقفة الكنٌسة المارونٌة

2018/ٌونٌو/19الثالثاء  وطنً  .24  
بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌبحث سبل التبادل الثقافً مع هٌئة 

األلمانٌةالمنح   

2018/ٌونٌو/19الثالثاء  وطنً  .25  بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌستقبل وفد من إٌبارشٌة مٌالنو 

2018/ٌونٌو/19الثالثاء  مصرس  .26 ا من إٌبارشٌة مٌالنو   بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌستقبل وفدا

2018/ٌونٌو/19الثالثاء  الجورنال  .27  
الدائم للكهنة بطرٌرك الكاثولٌك ٌستقبل مسئول التكوٌن 

 بإٌبارشٌة بمٌالنو

 بوابه فٌتو  .28
 2018/ٌونٌو/19الثالثاء 
م 02:29 -  

بطرٌرك الكاثولٌك ٌستقبل مسئول التكوٌن الدائم للكهنة 
 بإٌبارشٌة بمٌالنو

2018/ٌونٌو/19الثالثاء  الحق والضالل  .29  
األب هانى بخوم المتحدث الرسمى بأسم الكنٌسة الكاثولٌكٌة ل 

بخصوص صور سقوط البابا فرنسٌس صحة لما تردد  

2018/ٌونٌو/19الثالثاء  المصري الٌوم  .30  
بطرٌرك الكاثولٌك ٌبحث سبل التعاون الثقافً مع هٌئة المنح 

 األلمانٌة



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 3  2018/ 6/ 02األربعاء

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 1

الثالثاء 
 - 2018/ٌونٌو/19

م 09:21  

رسامة كاهن جدٌد لالٌبارشٌة البطرٌركٌة 
 لألقباط الكاثولٌك

  :المحتوي

قام األنبا إبراهٌم اسحق بطرٌرك األقباط الكاثولٌك بمصر بسٌامة االب بولس بٌباوي كاهنا لالٌبارشٌة البطرٌركٌة لألقباط 

 .الكاثولٌك

االحتفال  شارك فً صلوات السٌامة االنبا توماس عدلً المدبر الرسولً الٌبارشٌة الجٌزة وبنً سوٌف والفٌوم، كما شارك فً

 .العدٌد من الكهنة والرهبان والراهبات والعدٌد من شعب الرعٌة بالمعادي واالٌبارشٌة

 الصور:

 

 اللٌنك:

http://www.albawabhnews.com/3153582 
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 البوابه نٌوز 2

الثالثاء 
 - 2018/ٌونٌو/19

ص 03:21  
 األب هانً باخوم ٌكتب: اإلنسان أولا 

 المحتوي :

 هانً باخوم 

من أجله خلق هللا الكون ونصبه سٌداً ومدبراً علٌه، له وبه قامت الحضارات والثقافات، وله أرسل هللا األنبٌاء وأغلى ما لدٌه كلمته. 

 اإلنسان ألنه أوالً وقبل كل شًء. 

روع أن تحب اإلنسان. قٌم أن نظٌم حكمت إبنه فً قصٌدته وٌقول: رائع أن تحب الطبٌعة والبحر والزهور، لكنه أٌوصً الشاعر 

تشعر بالحزن أمام أوراق الشجر المتساقطة بالخرٌف، أو أمام اختفاء نجم من السماء، أو ضٌاع شٌئ لكن أقٌم أن تشعر بالحزن 

 أمام اإلنسان المتألم.

اسٌة لكل البشرٌة لكل وقت ومكان. فمازال العدٌد مّنا ٌتالم الجل فكرة او اٌدٌولوجٌة او عقٌدة، وٌنسى الم تبقى هذه الكلمات اس

طفل ٌجهض فً رحم أمه، أو إنسان ٌتعذب بسبب مصلحة آخر أو اضطهاد أو فكر أو عقٌدة فسرت بتطرف. بسبب شخص وضع 

 قبل اإلنسان الفكر أو االٌدولوجٌات أو المعتقدات. 

ب القٌم ولنؤمن بالعقائد ولندافع عن األٌدولوجٌات ولكن فلنحب قبالً اإلنسان. فلٌبقى هو الهدف والغاٌة ولٌس وسٌلة، كما ٌقول فلنح

 الفٌلسوف كانت.

فلنرتب سلم اوالوٌاتنا كاشخاص كمجتمع فلنقدر ما نقدره ونقٌم ما نقٌمه ونؤمن بما ٌجب ان نؤمن به ولنضع على أول السلم 

  اإلنسان.

المتحدث الرسمً باسم الكنٌسة الكاثولٌكٌة بمصر.. األب هانً باخوم،  

 اللٌنك:

https://www.albawabhnews.com/3151680 

  

https://www.albawabhnews.com/3151680
https://www.albawabhnews.com/3151680
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 البوابه نٌوز 3

اإلثنٌن 
 - 2018/ٌونٌو/18

ص 11:15  

الختامً لسنودس أساقفة الكنٌسة ننشر البٌان 
 المارونٌة

  :المحتوي

صدر الٌوم االثنٌن، البٌان الختامً ألعمال سنودس أساقفة الكنٌسة المارونٌة، الذي ُعقد من الحادي عشر وحتى السادس عشر من 

وقد تدارس اآلباء  فً الكرسً البطرٌركً فً بكركً، برئاسة البطرٌرك الكاردٌنال مار بشارة بطرس الراعً 0212ٌونٌو 

ٌّة ٌّة، راعوٌة، اجتماعٌة ووطن  .شئوًنا كنس

وفٌما ٌتعلق بالشأن الوطنً، جاء فً البٌان "ٌساند اآلباء مسٌرة فخامة رئٌس الجمهورٌة العماد مٌشال عون فً بناء الوحدة 

كٌاًنا وشعًبا ومؤسسات، وإّنهم  الوطنٌة، والسهر على حسن سٌر المؤسسات الدستورٌة، والعمل الدؤوب من أجل النهوض بلبنان،

ٌّة  ٌطالبون، وتأكًٌدا لمواقف غبطة أبٌهم البطرٌرك األخٌرة والمتكّررة، بتألٌف الحكومة الجدٌدة فً أسرع ما ٌمكن بروح المسئول

ٌّة، بعًٌدا عن حسابات المحاصصة الخاصة، حكومٍة قادرة على إجراء اإلصالحات التً ٌحتاجها الشعب وتطلبها ا لدول الوطن

ٌّة التً تقّررت فً مؤتمَري روما وبارٌس من أجل  المانحة على مستوى الهٌكلٌات والقطاعات، كشرط لنٌل المساعدات المال

  ."النهوض االقتصادي وتأمٌن فرص عمل لألجٌال الطالعة

ٌٌِّن إلى وطن هم وأرضهم وبٌوتهم وممتلكاتهم، كما ٌطالبون المسئولٌن السٌاسٌٌن توحٌد الكلمة فً العمل على عودة النازحٌن السور

وهذا حّق لهم، وٌطالبون المجتمع الدولً بمساعدتهم على ترمٌم بٌوتهم. ومن الواجب تشجٌعهم على العودة الكرٌمة اآلمنة ال 

ٌّة   .تخوٌفهم ألغراض سٌاس

ٌّة ٌّة اللبنان لمجموعة من األجانب من أصل غٌر  وٌطالبون كذلك بتصحٌح مرسوم التجنٌس األخٌر الذي صدم اللّبنانٌٌن ومنح الجنس

الذي أوقع خلاًل  1994لبنانً فٌما المراجعة دائمة لتطبٌق ما أبطل مجلس شورى الدولة من مرسوم التجنٌس الصادر سنة 

ٌّة اآلالف من الملّفات الخاّصة ٌّة والداخل ح بعد، وفٌما تتكّدس لدى وزارَتً الخارج ٌُصحَّ ا كبًٌرا فً البالد لم  ًٌّ بمنتشرٌن من  دٌمغراف

ٌّة، وهذا حّقهم. وٌناشدون فخامة رئٌس الجمهورٌة الذي طلب التحقٌق فً المرسوم  ٌّتهم اللبنان أصل لبنانً ٌطالبون باستعادة جنس

ٌٌّن بتطبٌق قرار مجلس شورى الدولة   .األخٌر، مطالبة المسئولٌن المعن

ً العام إلى بناء الثقة فٌما بٌنهم بروح المٌثاق الوطنً وإلى العمل وٌدعو اآلباء جمٌع رجال السٌاسة والمسئولٌن عن الشَّأن الوطن

مًعا على القضاء على الفساد المستشري فً اإلدارات العامة، وإٌقاف السرقات والرشوات، والحّد من تقاسم المغانم فً المشارٌع 

بات ٌفتقر ٌوًما بعد ٌوم وقد أصبح أكثر العامة وفً التوزٌر والتوظٌف وحشر المستشارٌن؛ وكّل ذلك على حساب الشعب الذي 

 .”% منه تحت خط الفقر 32من 

ٌّما المحتاجٌن “وأكد البٌان أنه  أمام الوضع االقتصادي واالجتماعً المتدهور، ٌلتزم اآلباء الوقوف إلى جانب أبنائهم وبناتهم، والس

ٌّاتهم والمؤّسسات  ٌّة المختّصة، قناعة منهم بواجب األبّوة الساهرة منهم، والسعً إلى تقدٌم المساعدات الممكنة عبر أبرش الكنس

ٌّة لإلنماء الّشامل ”والمشاركة فً تحّمل وزر األزمات المتراكمة ، وتوقفوا عند المدارس والمستشفٌات والمؤّسسة البطرٌرك

ٌّة لالنتشار   .والمؤّسسة المارون

ٌّما تداول اآلباء موضوع المدارس الخاصة عامّ ” وفٌما ٌتعلق بالمدارس ٌّة بنوع خاّص، والواقع التربوي فً لبنان والس ًة والكاثولٌك

ٌّة فً ما ٌتعلّق بموجبات سلسلة الّرتب والّرواتب والّدرجات الّست االستئنائٌة.  46/0212تداعٌات القانون  على األسرة الّتربو

مة العتٌدة، القٌام بواجبهم للعمل على إٌجاد الحلول وهم ٌطالبون المسؤولٌن فً الّدولة، وبنوع خاّص المجلس الّنٌابً الجدٌد والحكو

ٌّة فً مواجهات مستمّرة ٌُلزم به مبدأ وحدة الّتشرٌع ووحدة الّتموٌل وعدم وضع مكّونات األسرة الّتربو  .بما ٌملٌه الّدستور وما 

ٌّات األهل، وإنصاف كما ٌطالبون بحّل هذه المشكلة االجتماعٌة والثقافٌة، آخذٌن فً االعتبار هواجس المؤّسسات  ٌّة، وإمكان الّتربو

المعلّمٌن، فتأتً الحلول لصالح مستقبل التربٌة وجودتها بحٌث تسهم الّدولة فً تغطٌة أكالف الّتعلٌم الخاص كما الّتعلٌم الّرسمً، 

 .”لكون االثنٌن من المنفعة العامة على السواء

التهانً بعٌد الفطر السعٌد وبأصدق التمنٌات للعٌش الواحد فً المحبة والسالم وفً الختام ٌتقّدم اآلباء من إخوانهم المسلمٌن بأحّر “

 وفً بناء لبنان الرسالة
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 اللٌنك: 

http://www.albawabhnews.com/3151175 
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 مبتدا 4
الثالثاء 

2018/ٌونٌو/19  
رسامة كاهن جدٌد لإلٌبارشٌة البطرٌركٌة 

 لألقباط الكاثولٌك

  :المحتوي

 مٌنا اشرف

تمت الٌوم رسامة األب بولس بٌباوى كاهنا لإلٌبارشٌة البطرٌركٌة لألقباط الكاثولٌك بوضع ٌد صاحب الغبطة البطرٌرك األنبا 

  .المدبر الرسولى إلٌبارشٌة الجٌزة وبنى سوٌف والفٌومإبراهٌم إسحق، وصاحب النٌافة األنبا توماس عدلى، 

 .والرهبان والراهبات والعدٌد من شعب الرعٌة بالمعادى واإلٌبارشٌةالكهنة شارك فى االحتفال العدٌد من 

 الصور:

 

 اللٌنك: 

https://www.mobtada.com/details/743397 
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 مبتدا 5
الثالثاء 

2018/ٌونٌو/19  
تبادل ثقافى بٌن هٌئة المنح األلمانٌة والكنٌسة 

 الكاثولٌكٌة

  :المحتوي

 مٌنا أشرف

إسحق، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك بمصر، الدكتورة نورا كالبار سٌك مسؤولة هٌئة المنح استقبل األنبا إبراهٌم 

  .الكاثولٌكٌة للتبادل العلمى بالمدٌنة األلمانٌة بون، والدكتور مٌشٌل بدٌع غطاس بمقر البطرٌكٌة بكوبرى القبة

 .لكنٌسة القبطٌة الكاثولٌكٌةتناول اللقاء بحث تعزٌز سبل التبادل الثقافى بٌن هٌئة المنح األلمانٌة وا

ٌأتى اللقاء ضمن جهود الكنٌسة القبطٌة الكاثولٌكٌة فى تعزٌز عالقاتها بالهٌئات الداعمة لتبادل الخبرات الثقافٌة 

 .وإٌضاح صورة مصر للعالم الخارجى

 الصور:

 

 اللٌنك:

https://www.mobtada.com/details/743312 

  

https://www.mobtada.com/details/743312


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9  2018/ 6/ 02األربعاء

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 مبتدا 6
الثالثاء 

2018/ٌونٌو/19  
كاهن إٌطالى لمصر  100تنظٌم رحلة حج لـ

 قرٌبا

 المحتوي :

 مٌنا اشرف

التكوٌن الدائم استقبل األنبا إبراهٌم إسحق، أمس، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك، وفد من إٌبارشٌة مٌالنو ٌرأسه األب أندرٌا مسؤول  

  .لإلكلٌروس باإلٌبارشٌة

 .شارك فى اللقاء المطران برونو موزارو سفٌر الفاتٌكان فى مصر

كاهن من مٌالنو خالل العام المقبل إلى مصر على مسار العائلة المقدسة 122جاء اللقاء فى إطار تنظٌم رحلة حج لـ . 

 الصور: 

 

 اللٌنك:

https://www.mobtada.com/details/743292 

  

https://www.mobtada.com/details/743292


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 12  2018/ 6/ 02األربعاء

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 بوابه اخبار الٌوم 7
ٌونٌو  19الثالثاء، 

م 03:29 - 2018  
بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌبحث سبل التبادل 

 الثقافً مع هٌئة المنح األلمانٌة

  :المحتوي

 نارٌمان فوزي –ماٌكل نبٌل 

استقبل ،الٌوم الثالثاء، البطرٌرك األنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك األقباط الكاثولٌك بمصر د.نورا كالبار سٌك 

مسئولة هٌئة المنح الكاثولٌكٌة للتبادل العلمً بالمدٌنة األلمانٌة بون والدكتور مٌشٌل بدٌع غطاس بمقر 

بة، حٌث تناول اللقاء تعزٌز سبل التبادل الثقافً بٌن هٌئة المنح األلمانٌة والكنٌسة البطرٌركٌة بكوبري الق

 القبطٌة الكاثولٌكٌة.

ٌأتً اللقاء ضمن جهود الكنٌسة القبطٌة الكاثولٌكٌة فً تعزٌز عالقاتها بالهٌئات الداعمة لتبادل الخبرات 

 الثقافٌة وإٌضاح صورة مصر للعالم الخارجً

 صور:ال

 

  :اللٌنك

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2686506/1/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9-

%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84 

  

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2686506/1/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2686506/1/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2686506/1/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2686506/1/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2686506/1/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2686506/1/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2686506/1/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 11  2018/ 6/ 02األربعاء

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 بوابه اخبار الٌوم 8
ٌونٌو  19الثالثاء، 

م 12:07 - 2018  
الكاثولٌكٌة : ل صحة لسقوط البابا فرنسٌس 

 اثناء القداس اللهً

  :المحتوي

 نارٌمان فوزي –ماٌكل نبٌل 

صفحات التواصل االجتماعً  األب هانً باخوم المتحدث الرسمً باسم الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً مصر، أن ما تم تداوله على أكد

 بشأن سقوط البابا فرنسٌس أثناء صالة القداس عاٍر تماماً من الصحة.

والصور من تارٌخها، مشدداً على أنه تم  0216ٌولٌو  09أن هذه الواقعة للبابا كانت بتارٌخ  وأضاف فً تصرٌحات للصحفٌٌن،

 بابا فً حالة جٌدة وال حقٌقٌة لما ٌقال.أن ال التواصل مع المتحدث الٌبارشٌة روما الٌوم والذي أكد

تداولت صور لسقوط البابا فرنسٌس خالل صالته القداس، « الفٌسبوك»وكان عدد من الصفحات على موقع التواصل االجتماعً 

 طالبٌن الصالة من أجله.

 اللٌنك: 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2686340/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84

%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-

%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-

%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A 

  

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2686340/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2686340/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2686340/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2686340/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2686340/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 10  2018/ 6/ 02األربعاء

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 العرب الٌوم 9
الثالثاء 

2018/ٌونٌو/19  
رسامة كاهن جدٌد لإلٌبارشٌة البطرٌركٌة 

الكاثولٌك لألقباط  

  :المحتوي

تمت الٌوم رسامة األب بولس بٌباوى كاهنا لإلٌبارشٌة البطرٌركٌة لألقباط الكاثولٌك بوضع ٌد صاحب الغبطة البطرٌرك األنبا 

  .إبراهٌم إسحق، وصاحب النٌافة األنبا توماس عدلى، المدبر الرسولى إلٌبارشٌة الجٌزة وبنى سوٌف والفٌوم

 المصدر:مبتدا

 الصور:

 

 اللٌنك: 

https://www.arabyoum.com/culture/5707906/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-

%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-

%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%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 

  

https://www.arabyoum.com/culture/5707906/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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
https://www.arabyoum.com/culture/5707906/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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
https://www.arabyoum.com/culture/5707906/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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
https://www.arabyoum.com/culture/5707906/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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
https://www.arabyoum.com/culture/5707906/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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
https://www.arabyoum.com/culture/5707906/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 13  2018/ 6/ 02األربعاء

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 العرب الٌوم 10
الثالثاء 

2018/ٌونٌو/19  
كاهن إٌطالى لمصر  100تنظٌم رحلة حج لـ

 قرٌبا

  :المحتوي

استقبل األنبا إبراهٌم إسحق، أمس، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك، وفد من إٌبارشٌة مٌالنو ٌرأسه األب أندرٌا مسؤول التكوٌن الدائم 

 .لإلكلٌروس باإلٌبارشٌة

 .الفاتٌكان فى مصرشارك فى اللقاء المطران برونو موزارو سفٌر 

 .كاهن من مٌالنو خالل العام المقبل إلى مصر على مسار العائلة المقدسة 122جاء اللقاء فى إطار تنظٌم رحلة حج لـ

 المصدر : مبتدا

 الصور:

 

 اللٌنك: 

https://www.arabyoum.com/culture/5698925/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-

%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%AC-%D9%84%D9%80100-

%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%89-

%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7 

  

https://www.arabyoum.com/culture/5698925/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%AC-%D9%84%D9%80100-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7
https://www.arabyoum.com/culture/5698925/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%AC-%D9%84%D9%80100-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7
https://www.arabyoum.com/culture/5698925/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%AC-%D9%84%D9%80100-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7
https://www.arabyoum.com/culture/5698925/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%AC-%D9%84%D9%80100-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 14  2018/ 6/ 02األربعاء

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 األقباط المتحدون 11
الثالثاء 

2018/ٌونٌو/19  
الكنٌسة الكاثولٌكٌة تقٌم المهرجان السنوي 

 الثالث "ٌا بنً أعطنً قلبك

  :المحتوي

 أمانً موسى 

مكارٌوس توفٌق، تحت رعاٌة صاحب الغبطة البطرٌرك األنبا إبراهٌم أسحق بطرٌرك األقباط الكاثولٌك، وصاحب النٌافة األنبا 

تنظم اإلٌباراشٌة البطرٌركٌة بالتعاون مع إٌباراشٌة اإلسماعٌلٌة لألقباط الكاثولٌك، المهرجان  .مطران إٌباراشٌة اإلسماعٌلٌة

وصرح األب ٌونان شحاته مسئول المهرجان  .0212سبتمبر  -السنوي الثالث بعنوان "ٌا بنً أعطنً قلبك" فً الفترة بٌن ماٌو 

المهرجان السنوي الثالث لإلٌباراشٌة البطرٌركٌة على التوالً، وهو ٌجمع كل الفئات العمرٌة من األطفال حتى  بان هذا هو

ٌونٌو الجاري بملعب إكلٌرٌكٌة القدٌس الون لألقباط الكاثولٌك  09الحكماء كبار السن. وسٌتم افتتاحه ٌوم الجمعة الموافق 

 .بالمعادي

 الصور:

 

 

 اللٌنك: 

http://www.copts-united.com/Article.php?I=3397&A=386101 

  

http://www.copts-united.com/Article.php?I=3397&A=386101


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 15  2018/ 6/ 02األربعاء

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 األقباط المتحدون 12
الثالثاء 

2018/ٌونٌو/19  

بطرٌرك الكاثولٌك ٌستقبل مسؤول إٌطالً 
لمصر على مسار لبحث تنظٌم رحالت حج 

 العائلة المقدسة

  :المحتوي

 أمانً موسى

استقبل باألمس بطرٌرك األقباط الكاثولٌك األنبا إبراهٌم اسحق، وفد من إٌباراشٌة مٌالنو ٌرأسه األب / اندرٌا مسئول التكوٌن  

جاء اللقاء فً إطار  .الفاتٌكانً فً مصرشارك فً اللقاء سٌادة المطران برونو موزارو السفٌر  .الدائم لإلكلٌروس باالٌباراشٌة

 .( كاهن من مٌالنو خالل العام القادم إلى مصر على مسار العائلة المقدسة 122تنظٌم رحلة حج لعدد مائة ) 

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.copts-united.com/Article.php?I=3396&A=386154 

 

  

http://www.copts-united.com/Article.php?I=3396&A=386154


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 16  2018/ 6/ 02األربعاء

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 األقباط المتحدون 13
الثالثاء 

2018/ٌونٌو/19  
بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌبحث سبل التبادل 
 الثقافً مع هٌئة المنح الكاثولٌكٌة األلمانٌة

  :المحتوي

 أمانً موسى

أستقبل الٌوم الثالثاء، غبطة البطرٌرك األنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك األقباط الكاثولٌك، بمصر الدكتورة نورا كالبار سٌك مسئولة  

حٌث  .هٌئة المنح الكاثولٌكٌة للتبادل العلمً بالمدٌنة األلمانٌة بون، والدكتور مٌشٌل بدٌع غطاس بمقر البطرٌركٌة بكوبري القبه

ٌأتً اللقاء ضمن جهود الكنٌسة  .عزٌز سبل التبادل الثقافً بٌن هٌئة المنح األلمانٌة والكنٌسة القبطٌة الكاثولٌكٌةتناول اللقاء ت

 .القبطٌة الكاثولٌكٌة فً تعزٌز عالقاتها بالهٌئات الداعمة لتبادل الخبرات الثقافٌة وإٌضاح صورة مصر للعالم الخارجً

 

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.copts-united.com/Article.php?I=3396&A=386152 

  

http://www.copts-united.com/Article.php?I=3396&A=386152


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 12  2018/ 6/ 02األربعاء

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 األقباط المتحدون 14
الثالثاء 

2018/ٌونٌو/19  
متحدث "الكاثولٌكٌة": فلنحب القٌم ولنؤمن 

عن األٌدولوجٌاتبالعقائد ولندافع   

  :المحتوي

دعا األب هانً باخوم، المتحدث الرسمً باسم الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً مصر، البشر إلى ترتٌب سلم أولوٌاتهم، الفتا إلى أنه ٌجب 

كلمات وقال "باخوم"، فً مقال له نشرته "البوابة نٌوز": "تبقى هذه ال .أن نحب القٌم وتؤمن بالعقائد وندافع عن األٌدولوجٌات

اساسٌة لكل البشرٌة لكل وقت ومكان. فمازال العدٌد مّنا ٌتالم الجل فكرة او اٌدٌولوجٌة او عقٌدة، وٌنسى الم طفل ٌجهض فً رحم 

أمه، أو إنسان ٌتعذب بسبب مصلحة آخر أو اضطهاد أو فكر أو عقٌدة فسرت بتطرف. بسبب شخص وضع قبل اإلنسان الفكر أو 

وتابع المتحدث باسم الكنٌسة الكاثولٌكٌة: "فلنحب القٌم ولنؤمن بالعقائد ولندافع عن األٌدولوجٌات  ."تاالٌدولوجٌات أو المعتقدا

ولكن فلنحب قبالً اإلنسان. فلٌبقى هو الهدف والغاٌة ولٌس وسٌلة، كما ٌقول الفٌلسوف كانت. فلنرتب سلم اوالوٌاتنا كاشخاص 

 ."بما ٌجب ان نؤمن به ولنضع على أول السلم اإلنسانكمجتمع فلنقدر ما نقدره ونقٌم ما نقٌمه ونؤمن 

  :اللٌنك

http://www.copts-united.com/Article.php?I=3397&A=386169 

  

http://www.copts-united.com/Article.php?I=3397&A=386169


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 12  2018/ 6/ 02األربعاء

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 األقباط المتحدون 15
الثالثاء 

2018/ٌونٌو/19  
الكنٌسة الكاثولٌكٌة تكشف حقٌقة الصور 

 المتداولة لسقوط البابا فرنسٌس

  :المحتوي

نفى األب هانً باخوم، المتحدث الرسمً باسم الكنٌسة القبطٌة الكاثولٌكٌة، ما تردد على مواقع التواصل االجتماعً بشأن سقوط 

وأكد "باخوم"، حسب موقع الوطن، على أن هذا عار تماما من الصحة،  .اإللهً البابا فرنسٌس، بابا الفاتٌكان، أثناء صالة القداس

ولفت إلى أن  .وأنه تم التواصل مع المتحدث باسم إٌبارشٌة روما الٌوم، والذي أكد أن البابا فً حالة جٌدة وال حقٌقٌة لما ٌقال

 .الصور من تارٌخهاو 2016ٌولٌو  09الصور المتداولة للوقعة المتداولة للبابا كانت بتارٌخ 

 لصور:ا

 

 اللٌنك: 

http://www.copts-united.com/Article.php?I=3397&A=386176 

  

http://www.copts-united.com/Article.php?I=3397&A=386176


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 19  2018/ 6/ 02األربعاء

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الدستور 16
الثالثاء 

2018/ٌونٌو/19  
ا ٌُرسم كاهنا ا بطرٌرك الكاثولٌك  جدٌدا  

  :المحتوي

 مارٌان رسمً-مونٌكا جرجس 

 .قام األنبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك الكاثولٌك، برسامة األب بولس بٌباوي، كاهنا لالٌبارشٌة البطرٌركٌة لألقباط الكاثولٌك

 

والعدٌد من الكهنة  شاركه فً صالة القداس اإللهً األنبا توماس عدلً المدبر الرسولً إلٌبارشٌة الجٌزة وبنً سوٌف والفٌوم،

 .والرهبان والراهبات وشعب الرعٌة بالمعادي واإلٌبارشٌة

 الصور:

 

 اللٌنك: 

https://www.dostor.org/2215729 

  

https://www.dostor.org/2215729


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 02  2018/ 6/ 02األربعاء

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الدستور 17

الثالثاء 
 - 2018/ٌونٌو/19

م 02:08  

الكاثولٌك ٌستقبل مسئول بطرٌرك األقباط 
 التكوٌن الدائم للكهنة

  :المحتوي

 جرجس صفوت-مونٌكا جرجس

استقبل بطرٌرك األقباط الكاثولٌك األنبا ابراهٌم إسحق، وفًدا من إٌبارشٌة مٌالنو ٌرأسه األب أندرٌا مسئول التكوٌن الدائم 

 .السفٌر الفاتٌكانً فً مصرلإلكلٌروس باإلٌبارشٌة، وشارك فً اللقاء المطران برونو موزارو 

 .كاهن من مٌالنو خالل العام المقبل إلى مصر، على مسار العائلة المقدسة 122جاء اللقاء فً إطار تنظٌم رحلة حج لـ

 الصور:

 

 اللٌنك: 

https://www.dostor.org/2215334 

  

https://www.dostor.org/2215334


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 01  2018/ 6/ 02األربعاء

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الدستور 18

الثالثاء 
 - 2018/ٌونٌو/19

م 02:07  

بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌبحث التبادل الثقافً 
 مع هٌئة المنح األلمانٌة

 المحتوي :

جرجس صفوت-مونٌكا جرجس  

الكاثولٌكٌة للتبادل  استقبل األنبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك بمصر، الدكتورة نورا كالبارسٌك مسئولة هٌئة المنح

العلمً بالمدٌنة األلمانٌة بون والدكتور مٌشٌل بدٌع غطاس بمقر البطرٌكٌة فً منطقة كوبري القبة، وتناول اللقاء تعزٌز سبل 

 .التبادل الثقافً بٌن هٌئة المنح األلمانٌة والكنٌسة القبطٌة الكاثولٌكٌة

ة فً تعزٌز عالقاتها بالهٌئات الداعمة لتبادل الخبرات الثقافٌة وإٌضاح صورة وٌأتً اللقاء ضمن جهود الكنٌسة القبطٌة الكاثولٌكٌ

 .مصر للعالم الخارجً

 الصور:

 

 اللٌنك:

https://www.dostor.org/2215330 

  

https://www.dostor.org/2215330


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 00  2018/ 6/ 02األربعاء

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الدستور 19

الثالثاء 
 - 2018/ٌونٌو/19

م 05:49  

الكاثولٌكٌة" تنفً سقوط البابا فرنسٌس أثناء "

 القداس

  :المحتوي

 مارٌان رسمً -مونٌكا جرجس 

قال األب هانً باخوم، المتحدث الرسمً باسم الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً مصر، إن ما تم تداوله على صفحات التواصل االجتماعً 

 .تماًما عن الصحةبشأن سقوط البابا فرنسٌس أثناء صالة القداس عاٍر 

ٌولٌو من العام الماضً، والصور من تارٌخها،  09وأضاف باخوم، فً تصرٌحات خاصة، أن هذه الوقعة للبابا كانت بتارٌخ 

 .مشدًدا على أنه تم التواصل مع المتحدث إلٌبارشٌة روما الٌوم الذي أكد أن البابا فً حالة جٌدة وال حقٌقٌة لما ٌقال

 .لى موقع التواصل تداولت صوًرا لسقوط البابا فرنسٌس خالل صالة القداس، طالبٌن الصالة من أجلهكان عدد من الصفحات ع

 اللٌنك: 

https://www.dostor.org/2215649 

  

https://www.dostor.org/2215649


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 03  2018/ 6/ 02األربعاء

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 بوابه األهرام 20
الثالثاء 

2018/ٌونٌو/19  
األقباط الكاثولٌك ٌبحث التبادل الثقافً بطرٌرك 

 مع هٌئة المنح األلمانٌة

  :المحتوي

 أمٌرة هشام

استقبل الٌوم الثالثاء، األنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك األقباط الكاثولٌك بمصر، الدكتورة نورا كالبار سٌك مسئولة هٌئة المنح 

 .والدكتور مٌشٌل بدٌع غطاس، بمقر البطرٌكٌة بكوبري القبةالكاثولٌكٌة للتبادل العلمً بالمدٌنة األلمالنٌة بون، 

 .تناول اللقاء تعزٌز سبل التبادل الثقافً بٌن هٌئة المنح األلمانٌة، والكنٌسة القبطٌة الكاثولٌكٌة

ٌة وإٌضاح صورة ٌأتً اللقاء ضمن جهود الكنٌسة القبطٌة الكاثولٌكٌة، فً تعزٌز عالقاتها بالهٌئات الداعمة لتبادل الخبرات الثقاف

 .مصر للعالم الخارجً

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://gate.ahram.org.eg/News/1970929.aspx 

  

http://gate.ahram.org.eg/News/1970929.aspx
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الفجر 21

الثالثاء 
 - 2018/ٌونٌو/19

م 02:01  

ٌستقبل مسئول بطرٌرك األقباط الكاثولٌك 
 التكوٌن الدائم للكهنة بمٌالنو

  :المحتوي

  مارٌان عٌد

استقبل باألمس بطرٌرك األقباط الكاثولٌك األنبا ابراهٌم اسحق، وفد من اٌبارشٌة مٌالنو ٌرأسه األب اندرٌا مسئول التكوٌن الدائم   

 .لإلكلٌروس باالٌبارشٌة

الفاتٌكانً فً مصرشارك فً اللقاء المطران برونو موزارو السفٌر  . 

 ( كاهن من مٌالنو خالل العام القادم إلى مصر على مسار العائلة المقدسة. 122جاء اللقاء فً إطار تنظٌم رحلة حج لعدد مائة ) 

 الصور: 

 

 اللٌنك:

http://www.elfagr.com/3143367 

 

  

http://www.elfagr.com/3143367
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الفجر 22

الثالثاء 
 - 2018/ٌونٌو/19

م 01:04  

إٌبارشٌة اإلسماعٌلٌة تنظم المهرجان السنوي 

 "الثالث "ٌا ابنً اعطٌنى قلبك

 المحتوي :

الثالث بعنوان "ٌا ابنى  تنظم اإلٌبارشٌة البطرٌركٌة بالتعاون مع إٌبارشٌة اإلسماعٌلٌة لألقباط الكاثولٌك، المهرجان السنوي

اعطٌنى قلبك 0212"، تحت رعاٌة صاحب الغبطة البطرٌرك األنبا إبراهٌم اسحق بطرٌرك األقباط الكاثولٌك، وصاحب النٌافة 

 .األنبا مكارٌوس توفٌق، مطران اٌبارشٌة اإلسماعٌلٌة

الثالث لالٌبارشٌة البطرٌركٌة على التوالً، وهو  وصرح األب ٌونان شحاته مسئول المهرجان بان هذا هو المهرجان السنوي

ٌونٌو الجاري بملعب  09تم افتتاحه ٌوم الجمعة الموافق ٌجمع كل الفئات العمرٌة من األطفال حتى الحكماء كبار السن، وسٌ

 .اكلٌرٌكٌة القدٌس الون لألقباط الكاثولٌك بالمعادي

 الصور: 

 

 اللٌنك:

http://www.elfagr.com/3143264 

  

http://www.elfagr.com/list.aspx?kw=459474&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0647%u0631%u062C%u0627%u0646%20%u0627%u0644%u0633%u0646%u0648%u064A&exp=3143264
http://www.elfagr.com/list.aspx?kw=458896&ifr=1&kwn=%u0628%u0637%u0631%u064A%u0631%u0643%20%u0627%u0644%u0623%u0642%u0628%u0627%u0637%20%u0627%u0644%u0643%u0627%u062B%u0648%u0644%u064A%u0643&exp=3143264
http://www.elfagr.com/list.aspx?kw=459474&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0647%u0631%u062C%u0627%u0646%20%u0627%u0644%u0633%u0646%u0648%u064A&exp=3143264
http://www.elfagr.com/3143264
http://www.elfagr.com/3143264
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الفجر 23

الثالثاء 
 - 2018/ٌونٌو/19

ص 10:21  

ننشر البٌان الختامً لسنودس أساقفة الكنٌسة 
 المارونٌة

  :المحتوي

 ٌهان عزمى ج

أصدر سنودس أساقفة الكنٌسة المارونٌة، البٌان الختامً ألعماله الذي ُعقد من الحادي عشر وحتى السادس عشر من ٌونٌو 

ٌّة.، برئاسة البطرٌرك الكاردٌنال مار بشارة بطرس 0212 ٌّة، راعوٌة، اجتماعٌة ووطن  الراعً وقد تدارس اآلباء شؤوًنا كنس

وفٌما ٌتعلق بالشأن الوطنً، جاء فً البٌان "ٌساند اآلباء مسٌرة فخامة رئٌس الجمهورٌة العماد مٌشال عون فً بناء الوحدة 

 لبنان، كٌاًنا وشعًبا ومؤسسات.الوطنٌة، والسهر على حسن سٌر المؤسسات الدستورٌة، والعمل الدؤوب من أجل النهوض ب

وإّنهم ٌطالبون، وتأكًٌدا لمواقف غبطة أبٌهم البطرٌرك األخٌرة والمتكّررة، بتألٌف الحكومة الجدٌدة فً أسرع ما ٌمكن بروح 

ٌّة، بعًٌدا عن حسابات المحاصصة الخاصة، حكومٍة قادرة على إجراء اإلصالحات التً ٌحتاجها الشعب وتط ٌّة الوطن لبها المسؤول

ٌّة التً تقّررت فً مؤتمَري روما وبارٌس من أجل  الدول المانحة على مستوى الهٌكلٌات والقطاعات، كشرط لنٌل المساعدات المال

 النهوض االقتصادي وتأمٌن فرص عمل لألجٌال الطالعة.

ٌٌِّن إلى وطنهم وأرضهم وبٌوتهم  كما ٌطالبون المسؤولٌن السٌاسٌٌن توحٌد الكلمة فً العمل على عودة النازحٌن السور

 وممتلكاتهم، وهذا حّق لهم، وٌطالبون المجتمع الدولً بمساعدتهم على ترمٌم بٌوتهم.

ٌّة، وٌطالبون كذلك بتصحٌح مرسوم التجنٌس األخٌر  ومن الواجب تشجٌعهم على العودة الكرٌمة اآلمنة ال تخوٌفهم ألغراض سٌاس

ٌّة اللبنان ٌّة لمجموعة من األجانب من أصل غٌر لبنانً فٌما المراجعة دائمة لتطبٌق ما أبطل الذي صدم اللّبنانٌٌن ومنح الجنس

ح بعد، وفٌما  1994مجلس شورى الدولة من مرسوم التجنٌس الصادر سنة  ٌُصحَّ ا كبًٌرا فً البالد لم  ًٌّ الذي أوقع خلالً دٌمغراف

ٌّة اآلالف من الملّفات الخا ٌّة والداخل ٌّتهم تتكّدس لدى وزارَتً الخارج ّصة بمنتشرٌن من أصل لبنانً ٌطالبون باستعادة جنس

ٌّة، وهذا حّقهم.  اللبنان

ٌٌّن بتطبٌق قرار مجلس شورى  وٌناشدون فخامة رئٌس الجمهورٌة الذي طلب التحقٌق فً المرسوم األخٌر مطالبة المسؤولٌن المعن

 الدولة.

نً العام إلى بناء الثقة فٌما بٌنهم بروح المٌثاق الوطنً وإلى العمل وٌدعو اآلباء جمٌع رجال السٌاسة والمسؤولٌن عن الشَّأن الوط

مًعا على القضاء على الفساد المستشري فً اإلدارات العامة، وإٌقاف السرقات والرشوات، والحّد من تقاسم المغانم فً المشارٌع 

بات ٌفتقر ٌوًما بعد ٌوم وقد أصبح أكثر  العامة وفً التوزٌر والتوظٌف وحشر المستشارٌن؛ وكّل ذلك على حساب الشعب الذي

 ٪ منه تحت خط الفقر". 32من 

ٌّة  ونقال عن الموقع اإللكترونً للبطرٌركٌة المارونٌة، وفٌما ٌتعلق بالشأن الكنسً، "اّطلع آباء المجمع على أعمال اللّجنة البطرٌرك

ٌّة التً قّدم رئٌسها، فً حصٌلة دراساتها، استمارات صوّ  توا علٌها"، وأشاروا إلى أن "اللٌتورجٌا بكل مكّوناتها، من للشؤون الطقس

 هٌكلٌات وصلوات ورموز، إنما هً مدرسة إٌمان".

ٌّة فً  ٌّة فً كنٌستهم، وأوصوا بمتابعة تطبٌق "شرعة التنشئة الكهنوت ٌّة والرهبان كما و"شكر اآلباء هللا على نعمة الدعوات الكهنوت

ٌّة" وسائر الوثائ ٌّة الكنٌسة المارون ٌّة ومسكون ٌّة ورسول ٌّة وراعو ٌّة وإنسان ٌّة وثقاف ٌّة بهذا الشأن، من أجل تعزٌز تنشئة روح ق الكنس

ٌّزة مع الرّب ٌسوع، ورسل محّبة وانفتاح على  ومنفتحة على حوار األدٌان، بهدف إعداد كهنة ٌكونون رجال صالة فً عالقة مم

ٌّتها". كنٌستهم المنتشرة فً العالم وعلى الكنٌسة الجامعة  منطلقٌن من تراث كنٌستنا وروحان
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الحقٌقة »بعنوان  0212آذار  05وتبادل اآلباء اآلراء والخبرات حول الوثٌقة الالهوتٌة التً أصدرها البطرٌرك الراعً فً 

رة والجامعة وهً رسالته العامة السابعة« المحرِّ .  

ٌّمون علٌها من أجل متابعة كما و"استمع اآلباء إلى تقارٌر خدمة العدالة فً المحاكم  ٌّة، وقّدروا الجهود التً ٌقوم بها الق الكنس

ٌّة للمحامٌن، وحّث  ٌّة لكّل فئات العاملٌن فً المحكمة ودورات تدرٌب تطوٌر سٌر العمل فٌها، وذلك عبر تنظٌم لقاءات أسبوع

ٌّة ونظام محاكمنا.القضاة على التسرٌع فً الدعاوى وتخفٌض الرسوم، وفًقا لِما ترسمه القوانٌن الك  نس

ٌّات والمحكمة ومكتب راعوٌة  ٌّة لهذه السنة، وذلك بفضل ما تبذله األبرش والحظ اآلباء تدّنً عدد الدعاوى فً المحكمة اإلبتدائ

ٌّة ومراكز اإلصغاء والمرافقة واإلعداد للزواج". ٌّة من جهود مضاعفة فً شأن المصالحات الزوج  الزواج والعائلة فً البطرٌرك

ٌّته فً رسم رؤٌة شاملة للكنٌسة وأ ٌّمٌن علٌه "وشّددوا على أهم ثنى اآلباء أًٌضا على عمل المركز المارونً للتوثٌق واألبحاث والق

ٌّة فً وجودها ودورها ورسالتها فً لبنان وفً بلدان المشرق العربً اإلسالمً وبلدان االنتشار، وأّكدوا دعمهم  المارون

 الستمراره".  

ٌّات لبنان والنطاق البطرٌركً، وتوّقفوا عند مسٌرتها فً تطبٌق تعلٌم المجمع البطرٌركً واستعرض اآلب اء أوضاع أبرش

المارونً وتوصٌاته، وعند الحاجات المتزاٌدة التً ٌواجهها أبناؤهم وبناتهم، وطرق معالجتها"، كما "واستعرض اآلباء أوضاع 

ٌّات سورٌا الثالث، دمشق وحلب والاّلذقٌة. و ٌّات ٌعرضون معاناة أبنائهم أبرش استمعوا بتأّثر إلى إخوتهم مطارنة هذه األبرش

ٌّة وترّدي الوضع  ٌّة واالقتصاد وسائر المواطنٌن المستمّرة منذ سبع سنوات، والناجمة عن تفاقم الحرب وتشابك المصالح السٌاس

 اإلجتماعً وتدهور االقتصاد.

قّدسة ومصر وقبرص. وآلمهم ما ٌتعّرض له الشعب الفلسطٌنً فً األرض ثم استعرضوا أوضاع أبرشٌات حٌفا واألراضً الم

 المقدسة من ظلم واعتداء.

ٌّة تطبٌق قراراتها بإنشاء الدولتٌن وعودة جمٌع الالجئٌن إلى أرضهم، و"أثنى اآلباء على ما ٌقوم به  وٌطالبون األسرة الدول

ٌّة لتثبٌت أبنائهم فً أرضهم بالرغم من كّل التحدٌات، مطارنة هذه األبرشٌات من سعً إلى تقدٌم المساعدات  ٌّة واإلنسان اإلجتماع

ٌّد المسٌح.  والمحافظة على الرسالة التً أوكلها إلٌهم الس

ٌّة التً ساندتهم فً هذه الرسالة، وهم ال ٌزالون ٌتطلّعون إلى لبنان  ٌّة والمدن ٌّة الكنس حٌث وتقّدموا بالشكر إلى كّل المؤّسسات العالم

ٌّة، وطًنا رسالة فً المحبة واالنفتاح والعٌش  ٌّة الحفاظ علٌه، فً بٌئته المشرق ٌحمل أبناؤهم الموارنة وسائر المواطنٌن مسؤول

ٌّما فً وقت ٌواجه فٌه تحّدٌا ٌّة واحترام التعّددٌة، وال س ٌّة والدٌمقراط ٌٌِّن والمسلمٌن فً جوٍّ من الحر ت الواحد الكرٌم بٌن المسٌح

كبٌرةمن الخارج  .  

ٌّات االنتشار وتقّدمها ونمّوها وحاجات بعضها. كما وتوقفوا عند عمل مكتب راعوٌة الشبٌبة  وتدارس اآلباء كذلك أوضاع أبرش

 ومكتب راعوٌة الزواج والعائلة.  

ٌّما كما وأشار البٌان إلى أنه "أمام الوضع االقتصادي واالجتماعً المتدهور، ٌلتزم اآلباء الوقوف إلى جانب أبنائ هم وبناتهم، والس

ٌّة المختّصة، قناعة منهم بواجب األبّوة  ٌّاتهم والمؤّسسات الكنس المحتاجٌن منهم، والسعً إلى تقدٌم المساعدات الممكنة عبر أبرش

ٌّة لإلنماء  الساهرة والمشاركة فً تحّمل وزر األزمات المتراكمة"، وتوقفوا عند المدارس والمستشفٌات والمؤّسسة البطرٌرك

ٌّة لالنتشار. ا  لّشامل والمؤّسسة المارون

ٌّما  ٌّة بنوع خاّص، والواقع التربوي فً لبنان والس وفٌما ٌتعلق بالمدارس" تداول اآلباء موضوع المدارس الخاصة عاّمًة والكاثولٌك

ٌّة فً ما ٌتعلّق بموجبات سلسلة 46/0212تداعٌات القانون   على األسرة الّتربو

اء من إخوانهم المسلمٌن بأحّر التهانً بعٌد الفطر السعٌد وبأصدق التمنٌات للعٌش الواحد فً المحبة والسالم وفً الختام ٌتقّدم اآلب

 وفً بناء لبنان الرسالة
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الّرتب والّرواتب والّدرجات الّست االستئنائٌة، وهم ٌطالبون المسؤولٌن فً الّدولة، وبنوع خاّص المجلس الّنٌابً الجدٌد والحكومة 

ٌُلزم به مبدأ وحدة الّتشرٌع ووحدة الّتموٌل وعدم وضع  العتٌدة، القٌام بواجبهم للعمل على إٌجاد الحلول بما ٌملٌه الّدستور وما 

ٌّة فً مواجهات مستمّرة   .مكّونات األسرة الّتربو

ٌّة ٌّات األهل، وإنصاف كما ٌطالبون بحّل هذه المشكلة االجتماعٌة والثقافٌة، آخذٌن فً االعتبار هواجس المؤّسسات الّتربو ، وإمكان

المعلّمٌن، فتأتً الحلول لصالح مستقبل التربٌة وجودتها بحٌث تساهم الّدولة فً تغطٌة أكالف الّتعلٌم الخاص كما الّتعلٌم الّرسمً، 

   .  ."لكون االثنٌن من المنفعة العامة على السواء

ٌمانهم ورجائهم بالمسٌح القائم من الموت والشهادة له بفرح بحٌاتهم وٌتوّجه اآلباء إلى أبنائهم أٌنما وجدوا بالدعوة إلى عٌش إ

  .الٌومٌة حاملٌن رجاًء جدًٌدا لألجٌال الطالعة

كما ٌحّثونهم على التمّسك بتراث كنٌستهم وآبائهم وأجدادهم وٌشاركونهم الصالة واالبتهال إلى هللا بشفاعة والدة اإلله مرٌم العذراء 

أجل إٌقاف الحروب فً الشرق األوسط وإحالل السالم العادل والشامل والدائم وعودة جمٌع النازحٌن والقدٌسٌن شفعائنا من 

 والمهّجرٌن والمخطوفٌن إلى أرضهم وأوطانهم.

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.elfagr.com/3142990 

  

http://www.elfagr.com/3142990


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 09  2018/ 6/ 02األربعاء

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 وطنً 24
الثالثاء 

2018/ٌونٌو/19  
بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌبحث سبل التبادل 

 الثقافً مع هٌئة المنح األلمانٌة

  :المحتوي

 مرٌم فاروق

أستقبل غبطة البطرٌرك األنبا إبراهٌم إسحق بطرٌرك االقباط الكاثولٌك بمصر، الٌوم الدكتورة نورا كالبار سٌك مسئولة هٌئة 

  .الكاثولٌكٌة للتبادل العلمً بالمدٌنة األلمالنٌة بون، والدكتور مٌشٌل بدٌع غطاس بمقر البطرٌكٌة بكوبري القبةالمنح 

 .تناول اللقاء تعزٌز سبل التبادل الثقافً بٌن هٌئة المنح األلمانٌة والكنٌسة القبطٌة الكاثولٌكٌة

ٌز عالقاتها بالهٌئات الداعمة، لتبادل الخبرات الثقافٌة واٌضاح صورة ٌأتً اللقاء ضمن جهود الكنٌسة القبطٌة الكاثولٌكٌة فً تعز

 مصر للعالم الخارجً

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.wataninet.com/2018/06/%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%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b3%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa/ 

  

http://www.wataninet.com/2018/06/%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%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b3%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
http://www.wataninet.com/2018/06/%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%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b3%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
http://www.wataninet.com/2018/06/%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%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b3%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
http://www.wataninet.com/2018/06/%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%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b3%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa/


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 وطنً 25
الثالثاء 

2018/ٌونٌو/19  
بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌستقبل وفد من 

 إٌبارشٌة مٌالنو

  :المحتوي

 مرٌم فاروق

استقبل باألمس بطرٌرك األقباط الكاثولٌك األنبا ابراهٌم اسحق ، وفد من اٌبارشٌة مٌالنو ٌرأسه األب / اندرٌا مسئول التكوٌن 

 .الدائم لإلكلٌروس باالٌبارشٌة

شارك فً اللقاء سٌادة المطران برونو موزارو السفٌر الفاتٌكانً فً مصر، و جاء اللقاء فً إطار تنظٌم رحلة حج لعدد مائة ) 

 .( كاهن من مٌالنو خالل العام القادم إلى مصر على مسار العائلة المقدسة 122

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.wataninet.com/2018/06/%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-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85/ 

  

http://www.wataninet.com/2018/06/%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-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85/
http://www.wataninet.com/2018/06/%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-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85/
http://www.wataninet.com/2018/06/%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-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85/
http://www.wataninet.com/2018/06/%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-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85/
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 مصرس 26
الثالثاء 

2018/ٌونٌو/19  
ا من  بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌستقبل وفدا

 إٌبارشٌة مٌالنو

  :المحتوي

  مٌرا توفٌق

، ٌرأسه األب أندرٌا، مسئول التكوٌن مٌالنواستقبل بطرٌرك األقباط الكاثولٌك، األنبا إبراهٌم إسحق، أمس، وفًدا من إٌبارشٌة 

  .الدائم لإلكلٌروس باإلٌبارشٌة

( 122ونو موزارو، السفٌر الفاتٌكانً فً مصر، وجاء اللقاء فً إطار تنظٌم رحلة حج لعدد مائة )شارك فً اللقاء المطران بر

 .خالل العام المقبل، إلى مصر، على مسار العائلة المقدسة مٌالنوكاهن من 

 اللٌنك:

https://www.masress.com/albawabh/3152769 

  

https://www.masress.com/author/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7+%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
https://www.masress.com/author/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7+%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
https://www.masress.com/city/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88
https://www.masress.com/city/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88
https://www.masress.com/albawabh/3152769


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 30  2018/ 6/ 02األربعاء

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الجورنال 27
الثالثاء 

2018/ٌونٌو/19  
بطرٌرك الكاثولٌك ٌستقبل مسئول التكوٌن 

 الدائم للكهنة بإٌبارشٌة بمٌالنو

 المحتوي :

الكاثولٌك األنبا إبراهٌم إسحاق، وفًدا من إٌبارشٌة مٌالنو ٌرأسه األب أندرٌا مسئول التكوٌن الدائم استقبل بطرٌرك األقباط 

 .لإلكلٌروس باإلٌبارشٌة

 .شارك فً اللقاء سٌادة المطران برونو موزارو، السفٌر الفاتٌكانً فً مصر

القادم إلى مصر على مسار العائلة المقدسة جاء اللقاء فً إطار تنظٌم رحلة حج لعدد مائة كاهن من مٌالنو خالل العام . 

 الصور: 

 

 اللٌنك:

http://elgornal.net/news/news.aspx?id=11900318 

  

http://elgornal.net/news/news.aspx?id=11900318


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 بوابه فٌتو 28

الثالثاء 
 - 2018/ٌونٌو/19

م 02:29  

الكاثولٌك ٌستقبل مسئول التكوٌن بطرٌرك 
 الدائم للكهنة بإٌبارشٌة بمٌالنو

  :المحتوي

 عماد ماهر 

استقبل بطرٌرك األقباط الكاثولٌك األنبا إبراهٌم إسحاق، وفًدا من إٌبارشٌة مٌالنو ٌرأسه األب أندرٌا مسئول التكوٌن الدائم 

 .لإلكلٌروس باإلٌبارشٌة

 .برونو موزارو، السفٌر الفاتٌكانً فً مصرشارك فً اللقاء سٌادة المطران 

 .جاء اللقاء فً إطار تنظٌم رحلة حج لعدد مائة كاهن من مٌالنو خالل العام القادم إلى مصر على مسار العائلة المقدسة

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.vetogate.com/3216647 

  

http://www.vetogate.com/3216647


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

2018/ٌونٌو/19الثالثاء  الحق والضالل 29  
األب هانى بخوم المتحدث الرسمى بأسم الكنٌسة 
الكاثولٌكٌة ل صحة لما تردد بخصوص صور 

 سقوط البابا فرنسٌس

  :المحتوي

مصر حٌث ٌوضح أن ما تم تداوله على فى مداخلة تلٌفونٌة مع األب هانى بخوم المتحدث الرسمى بأسم الكنٌسة الكاثولٌكٌة فى 

صفحات التواصل اإلجتماعى مؤخرا بشأن سقوط البابا فرنسٌس أثناء صاله القداس عار تماما من الصحة وأن هذه الصور 

 ٌولٌو وقد تم التواصل مع المتحدث إلٌبارشٌة روما الٌوم والذى أكد أن البابا فى حالة جٌدة ول صحة لما ٌقال لمزٌد 29بتارٌخ 

 من التفاصٌل استمع الى المكالمة

 اللٌنك: 

https://www.christian-dogma.com/t1528028 

  

https://www.christian-dogma.com/t1528028
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 المصري الٌوم 30
الثالثاء 

2018/ٌونٌو/19  
بطرٌرك الكاثولٌك ٌبحث سبل التعاون الثقافً 

هٌئة المنح األلمانٌةمع   

  :المحتوي

 عماد خلٌل

استقبل البطرٌرك األنبا إبراهٌم إسحاق، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك بمصر، الدكتورة نورا كالبارسٌك، مسؤولة هٌئة المنح 

 .الكاثولٌكٌة للتبادل العلمً بألمانٌا، والدكتور مٌشٌل بدٌع غطاس، بمقر البطرٌركٌة بكوبري القبة، الثالثاء

 أخبار متعلقة

 .وبحسب بٌان، تناول اللقاء تعزٌز سبل التبادل الثقافً بٌن هٌئة المنح األلمانٌة والكنٌسة القبطٌة الكاثولٌكٌة

وٌأتً اللقاء ضمن جهود الكنٌسة القبطٌة الكاثولٌكٌة فً تعزٌز عالقاتها بالهٌئات الداعمة لتبادل الخبرات الثقافٌة وإٌضاح صورة 

 .رجًمصر للعالم الخا

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1301080 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1301080

