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 بطرٌرن االلباط الكاثولٌن ٌستمبل وفدا من الكشافة الكاثولٌكٌة

7112/ 4/  11الماهرة   

 

استمبل صاحب الغبطة البطرٌرن األنبا ابراهٌم اسحك ، صباح الٌوم الحادي عشر من ابرٌل، األستاذ / جورج غرٌب )رئٌس 

واألستاذ جوزٌف  المتوسطى( –واألستاذ/ أنطوان ممصود )الرئٌس االللٌمً ألوروبا  المؤتمر الكاثولٌكً للكشافة العالمى (

فً اطار زٌارتهم  (الكاثولٌن(، واألستاذ أنطون موصلً )لائد مجموعة كشافة أبو الهول فاٌك )رئٌس اللجنة المصرٌة للكشافة

نشاط الكشافة الكاثولٌكٌة بمصر والعالم، واهمٌة هذا النشاط لخدمة الكنٌسة والمجتمع فً تكوٌن  ودار اللماء حول لمصر،

 .الشباب

 

 اللٌنن الجرٌدة م 

 بوابة أخبار الٌوم  .1

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2833730/1/%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%8

3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-
%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8

3%D9%8A%D8%A9 

 جرٌدة وطنى  .7

http://www.wataninet.com/2019/04/%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%8
3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-

%D9%88%D9%81%D8%AF%D9%8B/ 

 https://www.dostor.org/2587445 جرٌدة الدستور  .3

 https://www.elfagr.com/3548128 الفجربوابة   .4

 https://www.vetogate.com/3456652 بوابة فٌتو  .5

 الكاثولٌكٌة  .6

http://catholic-eg.com/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%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%8
3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-

%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7/ 
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 لماء الكنائس المسٌحٌة لمنالشة لانون االسرة

م 7112أبرٌل  11الخمٌس   

 اجتمع رؤساء الكنائس األرثوذكسٌة والكاثولٌكٌة واالنجٌلٌة واالسمفٌة فى الممر البابوى بالكاتدرائٌة بالعباسٌة مع الساده

المستشارٌن المانونٌٌن لمنالشة مواد لانون االسرة الجدٌد للمسٌحٌن فى مصر ووضع الصورة النهائٌة لبل تمدٌمه للجهات 

 . المختصة فى الدولة

 اللٌنن الجرٌدة م 

 بوابة  أخبار الٌوم  .1

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2834008/1/%D8%A7%D9%84%D9
%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-

%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9 

 جرٌدة المٌدان  .7

http://elmydannews.com/news/99665/11-4-
2019/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-
%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-

%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9 

 https://www.dostor.org/2588600 الدستور  .3

 التحرٌر  .4

https://www.tahrirnews.com/Story/1235058/%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%
A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-

%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%

B5%D8%B1 

 https://vetogate.com/3456979 بوابة فٌتو  .5

 الكاثولٌكٌة  .6

http://catholic-eg.com/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-

%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7/ 
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اسحك ٌترأس المداي االلهً بكنٌسة العذراء لبة الهواصاحب الغبطة البطرٌرن ابراهٌم   

  7112أبرٌل  17

 كتبت دٌنا عادل _ المكتب االعالمً الكاثولٌكً بمصر

  ترأس صاحب الغبطة البطرٌرن ابراهٌم اسحك بطرٌرن االسكندرٌة لاللباط الكاثولٌن بمصر صباح الٌوم المداس االلهً بكنٌسة

لاللباط الكاثولٌن و ذلن فً استمبال و ترحٌب من االب ٌوسف اسعد راعً الكنٌسة لتكون هذه الكنٌسة العذراء لبه الهوا بشبرا 

تخلل المداس االلهً الكلمة الروحٌة التً بدأها االب  .هً االولً فً زٌارة غبطة البطرٌرن للكنائس بعد عودته من المهجر

حبشً مسئول االنشطة بالكنٌسة مرحبا باالنبا ابراهٌم و ممدما نبذة  ٌوسف بالترحٌب بغبطة البطرٌرن ثم شاركه االستاذ اسامة

سنوات حتً سن جامعة ، خدمة الكشافة ، خدمة  3عن انشطة الكنٌسة فً الفترة السابمة و منها : " مدارس االحد من سن 

ما كلمته بالتعبٌر عن مدي جنود مرٌم ، خدمة ذوي المدرات الخاصة ، خدمة مار منصور ، و غٌرها من الخدمات اٌضا " مختت

فرحه الكنٌسة بحضور غبطة البطرٌرن ابراهٌم الٌوم و بمساندته للكنٌسة دوما ، متمنٌا لغبطته دوام االثمار و التنمٌة، ثم تالها 

 كلمة غبطة البطرٌرن التً بدأها بالتعرٌف عن كنٌسة المهجر و نبذة عنها حالٌا و عن زٌارته تالها اعطاء الكلمة الروحٌة

للشعب التً احتوت علً عناصر الصوم االساسٌة و هً صوم و صالة و صدلة و شرحها مركزا علً اضافة عنصر مهم و هو 

الغفران مؤكدا علً ضرورته فً فترة الصوم و فً الحٌاة الٌومٌة عامة ،مختتما كلمته بدعوة الحاضرٌن ان ٌكونوا االلوي و 

باعطاء البطرٌرن ابراهٌم اسحك البركة الرسولٌة للحاضرٌن اتجه الً الفناء الرئٌسً بعد اختتام المداس  . المبادرٌن بالغفران

 . للكنٌسة فً مارش كشفً من كشافة الكنٌسة لاللتماء مع ابناء الرعٌة و معرفة احوالهم

 اللٌنن الجرٌدة م 

 بوابة أخبار الٌوم  .1

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2834187/1/%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%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A-
%D8%A8%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1 

 https://www.elfagr.com/3549665 الفجر  .7

 https://www.albawabhnews.com/3558763 البوابة نٌوز  .3

 https://vetogate.com/3457268 بوابة فٌتو  .4

 https://www.misr-alan.com/1516600 مولع مصر األن  .5

 الكاثولٌكٌة  .6

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%8A%D8%AA%D8%B1/ 
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 البرنامج الرعوي لسٌادة المطران جورج بكر

  7112أبرٌل  17

برتبة المدٌح الكبٌر للعذراء مرٌم فً الكاتدرائٌة وكذلن كافة االحتفاالت  ٌحتفل سٌادة المطران جورج بكر مساء الٌوم الجمعة

م اجزاء من صالة غروب سبت ٌوم الجمعة الماد نومس فرٌد عطاوالصلوات فً الكاتدرائٌة بهمة راعً كاتدرائٌة المٌامة االٌكو

ٌلٌها ده وذلن لٌلة إلامة المدٌس لعازروسهرة روحٌة مع فرٌك كورال المدٌس ٌوسف النجار بهمة المرنمة سٌلفٌا عو لعازر

كل ٌوم اثنٌن . والثالثاء الجدٌر بالذكر ان الرٌاضة الروحٌة كانت بالماء االب هنري بوالد مساء دعوة للعشاء الصٌامً .

وجمٌع اٌام احاد اما االثنٌن المادم موعدنا مع االب دانً السلٌزٌانً .واالربعاء من االسبوع االول كانت عظتان لالب بٌو فرح .

 ٌصل ٌوم خمٌس العهد صباحا   الصٌام كانت العظة لسٌادة المطران .ٌوم االربعاء الممدس رتبة توبة . ٌلٌها عشاء صٌامً .

سبت تمدٌس النور فً كنٌسة كافة الصلوات فً الكاتدرائٌة عداصاحب الغبطة البطرٌرن ٌوسف الكلً الغبطة حٌث ٌحتفل ب

 7ابرٌل الى نهاٌة ٌوم  31ٌشارن غبطته اجتماعات مجلس البطاركة والمطارنة الكاثولٌن اٌام المدٌس كٌرلس .التاسعة صباحا  .

ٌصل االب مارٌو ابو ضاهر الى ماٌو .4غادر الماهرة ٌوم السبت الموافكمن الممرر ان ٌماٌو فً دار اسطفانوس بالمعادي .

سعادة واالب زٌاد اللعازاري واالب جان   االسكندرٌة لالحتفال باالسبوع الممدس و بعٌد المٌامة مع االرشمندرٌت سمٌر

ماس االنجٌلً نبٌل اشعٌا باحتفاالت الشعانٌن واالسبوع الفرنسٌسكانً مع الش ٌحتفل االب ٌوحنا رامز واالب بٌو فرحاللعازاري.

 .الكبٌر والممدس وأحد المٌامة فً كنٌسة سٌدة البشارة شبرا

 أعٌاد مباركة للجمٌع المسٌح لام حما  لام.

 اللٌنن الجرٌدة م 

 https://www.albawabhnews.com/3559064 البوابة نٌوز  .1

 الكاثولٌكٌة  .7

http://catholic-
eg.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC

-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%8A-
%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%A8/ 

 

 

 

 ( 721/3كود الخبر ) 

 لماذا لبل لداسة البابا فرنسٌس الدام الوفد لجمهورٌة جنوب السودان؟

نشرت بكل وسائل اإلعالم ،الفٌدٌو الخاص بكمداسة البابا فرنسٌس وهو ٌمبل ألدام كل من رئٌس جمهورٌة السودان ونائب 

لبل السؤال لماذا  وٌأتً  الرئٌس و العدٌد من الوفد المصاحب لهم بعد زٌارتهم الخاصة بالفاتٌكان لعمل الرٌاضة الروحٌة هنان

 لداسة البابا فرنسٌس ألدامهم؟

هذه عالمة ٌطلب بها لداسة البابا فرنسٌس السالم من أجل جمهورٌة جنوب السودان. بهذا التصرف لداسة البابا ٌلغً كل انواع 

 . البروتوكول وهو تعبٌر على رغبة السالم الذي هو هم من اي إعتبارات أخرى
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 بوابة أخبار الٌوم  .1

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2834319/1/%E2%80%8F%D9%84
%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-

%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%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-
%D8%B2%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A1-

%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%9F-

%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88 

 https://www.elfagr.com/3550005 الفجر  .7

 https://www.elwatannews.com/news/details/4108748 بوابة جرٌدة الوطن  .3

 الشروق التونسٌة  .4

http://alchourouk.com/index.php/article/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%
D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%8
6-%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-
%D8%B2%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A1-

%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9F 

 المٌدان  .5

http://elmydannews.com/news/99735/12-4-
2019/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A-

%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-
%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%81%D8%AF-
%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86 

 لٌكٌةالكاثو  .6

http://catholic-eg.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-
%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84/ 
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 األنبا توماس عدلً مطران الجٌزة والفٌوم وبنً سوٌف ٌبدأ برنامج زٌارات الّصوم األربعٌنً وأعٌاد المٌامة

7112أبرٌل  17  

، صاحب النٌّافة األنبا توماس عدلً مطران الجٌزة والفٌوم وبنً 7112أبرٌل  17(  الخامسة من الّصوم بدأ الٌوم الجمعة )

محافظة الجٌزة(. الجدٌر بالذّكر أّن الّرعٌّة هً أحدث  -أكتوبر 6مٌخائٌل )مشروع ابن بٌتن، مدٌنة  سوٌف زٌارة رعٌّة المالن

األب روفائٌل فوزي) رهبنة  رعاٌة الُمطرانٌّة، ومبنى الكنٌسة)الُمرّخص( تحت التّشطٌب. ولّد عٌّن صاحب النٌّافة األنبا توماس،

ً نٌافته مهّمة التّدبٌر الّرسولً لإلٌبارشٌّة فً ماٌو الماضً. أّما عن الّزٌارة فمد زار الكلمة الُمتجّسد(، راعًٌّا للكنٌسة فور تولّ 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9162-4-61 الثالثاء
 

األنبا توماس كّل األُسر واجتمع بهم جمٌع ا وفً لماء أبوي واستمع آلرائهم وممتراحتهم. ومن جانبه لام األنبا 

 فٌها .توماس بزٌارة مبنى الكنٌسة ومتابع ا سٌر األعمال 

 اللٌنن الجرٌدة م 

 الكاثولٌكٌة  .1

http://catholic-eg.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-
%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3-

%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-
%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88/ 

 

 

 كود الخبر ) 3/723 (

 ٌوم الطفولة المرسلة

7112أبرٌل  17  

 كتب لنا الدكتور مٌنا ثروت عضو المكتب الرئٌسً بالماهرة

سلة بعنوان ) انا طفل ُمرسل( . ٌوم للطفولة المر 17/4/7112نظم مكتب الّرساالت البابوٌّة بمصر. الٌوم الجمعة الموافك 

تحت رعاٌه األب / شنوده شفٌك المدٌر الوطنً للمنشات البابوٌه بمصر واالب / مٌخائٌل رشدي مسئول المكتب باإلٌبارشٌة 

 (االكلٌرٌكً وسٌم وهٌب واالكلٌرٌكً مٌنا رفعت واالكلٌرٌكً مٌنا صموئٌل )البطرٌركٌة وبحضور اعضاء المكتب الرئٌسً

 . هند لوٌس والدكتور مٌنا ثروت وسكرتٌره المكتب : إلهام مكرمواستاذه 

 115اب المتطوعٌن للخدمه مٌنا فوزي من اسٌوط وساره جمٌل من اسٌوط ورٌمون ولٌم من مدٌنه نصر . بحضور والشب

 -الزٌتون  -ص الخصو -الفجاله  -خادم من كنائس اإلٌبارشٌّة البطرٌركٌة المشاركه فً الٌوم ) شبرا الخٌمه  16مخدوم و

 .المطرٌة( فً استضافة كنٌسة العائلة الممدسة لأللباط الكاثولٌن بالمطرٌة

بدأ الٌوم بكلمة ترحٌب من األب / جورج سلٌمان راعً كنٌسة المطرٌة وتحدث مع األوالد كٌف نكون مخدومٌن ُمرسلٌن وسط 

ره فً اي مكان ٌتواجد فٌه من خالل افعاله واعماله المجتمع والبٌت والكنٌسة وتعمك فً صفات المخدوم الُمرسل ومدي تأثٌ

وانه ٌجب ان ٌكون مشارن و إٌجابً . شكّر الدكتور مٌنا ثروت األب جورج سلٌمان راعً الكنٌسة علً استمباله وتحدث عن 

ٌن وكٌف انه برنامج الٌوم المكون من لماء مع الشماس االكلٌرٌكً وسٌم وهٌب الَّذي تحدث عن معجزه الخمس خبزات والسمكت

ثم لامت ساره جمٌل وإلهام مكرم بتمسٌم ثالت  هذا الطفل لدم االكل بحب وعطاء من غٌر انانٌه وبدون ان ٌنتظر الممابل

مجموعات من أجل التعارف داخل كل مجموعه وبداٌة رحلة ثالت محطات المكون من المحطه األّولً العاب ولدمها رٌمون ولٌم 

  اإلٌجابٌة وسط الجماعة للوصول للهدف ٌفٌة التخلص من الصعوبات والمشاركةوساره جمٌل وكانت تهدف ك

المحطه الثانٌه ترانٌم ولدمتها إلهام مكرم ومٌنا ثروت وكانت ترنٌمة ) ٌسوع ٌعمل منن( وتعممنا فً فكره كٌف اكون مسٌح 

ن اننا نملن أشٌاء ممكن أن نساعد بها ولكننا والمحطه الثالثة فٌلم لصٌر ولدمها مٌنا فوزي وتكلم ع صغٌر من خالل اعمالً

غٌر منتبهٌن لها ولم نكتشفها بعد. ثم كان غداء المحبة وختامنا الٌوم باألشغال الٌدوٌة مع هند ٌعموب وحدثتنا كٌف اكون طفل 

والد وتمنً ان ُمرسل من خالل ساعً البرٌد )حامل الرسالة (. وفً نهاٌة الٌوم اتصل األب / شنوده شفٌك لٌطمئن علً األ

ٌكونوا استفادوا وانه لم ٌحضر الٌوم لظروف طارئة وبلغ الدكتور مٌنا ثروت اتصال ابونا شنوده، ونٌابه عنه شكر االب/ 

جورج سلٌمان راعً الكنٌسة، واألب/ بٌشوي فوزي الوكٌل الرعوّي لإلٌبارشٌة البطرٌركٌة،واألب/جورج سامً راعً 

  . ٌومالخصوص، لحضورهما ومشاركتهما ال



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9162-4-61 الثالثاء
 

 اللٌنن الجرٌدة م 

 الكاثولٌكٌة  .1
http://catholic-eg.com/%D9%8A%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A9/ 

 

   

 

 كود الخبر ) 3/724 (

 األنبا توماس ٌُشارن فً احتفاالت الوعد الكشفٌّة لكنٌسة ق. أثناسٌوس

7112أبرٌل  17  

، صاحب النٌّافة األنبا توماس عدلً مطران الجٌزة والفٌوم وبنً سوٌف رعٌّة ق. 7112أبرٌل  17الجمعة  شارن الٌوم

ًّ مدٌنة  نشاط الكّشافة بالّرعٌّة بالوعد الّسنوي لفرق الكّشافة. كان فً استمباله د. األب أكتوبر. احتفال  6أثناسٌوس الّرسول

أندراوس فهمً راعً الكنٌسة. ولادة الفرق الكشفٌّة. كما تّمت مراسٌم الوعد، بجانب السُّطلة الكنٌسٌّة، أمام المائدة سهٌر 

 . حلمً لائد اتحاد األهرام الكشفٌّة

 اللٌنن الجرٌدة م 

 https://www.dostor.org/2589975 الدستور  .1

 الكاثولٌكٌة  .7

http://catholic-eg.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-
%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3-

%D9%8A%D9%8F%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%AF/ 

 

 

 

 

 

 كود الخبر ) 3/725 (

 صاحب الغبطة البطرٌرن األنبا إبراهٌم إسحك ٌجتمع بمكتب التنمٌة دٌاكونٌا

7112أبرٌل  13  

إجتمع صباح الٌوم السبت الثالث عشر من شهر أبرٌل لعام ألفان وتسعة عشر صاحب الغبطة البطرٌرن األنبا إبراهٌم إسحك 

باط الكاثولٌن مع مسئولً ومدٌري مكتب التنمٌة اإلٌبارشً دٌاكونٌا , حضر اللماء كال  من األب هانً باخوم مدٌر بطرٌرن األل

مكتب دٌاكونٌا واألب كٌرلس نظٌم مسئول برامج التوعٌة باإلضافة إلً األب ٌوسف أسعد واألب بطرس حسنً وبمشاركة 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9162-4-61 الثالثاء
 

بدء اللماء بعرض سرٌع  أعضاء المكتب اإلعالمً الكاثولٌكً العدٌد من العاملٌن بمكتب التنمٌة دٌاكونٌا و بعض

لنتائج أهم المشروعات والخدمات التً لدمها مكتب دٌاكونٌا للتنمٌة خالل الربع األول من العام الجاري ,كما وتخلل اللماء تسٌلم 

 . ا ما ٌمارب ثمان وثالثٌن شخصشهادات إتمام دورة تنمٌة المهارات وتطوٌر الشباب لمالئمة سوق العمل والتً إستفاد منه

وفً كلمته أعرب صاحب الغبطة البطرٌرن عن سعادته بما ٌمدمه مكتب دٌاكونٌا من خدمات ومشروعات تسعً لسد إحتٌاجات 

وهو العمل  شباب الكنٌسة كما وحث العاملٌن بالمكتب علً إستكمال مسٌرة العمل وفم ا للشعار الذي أتخذه المائمٌن علً المكتب

 . ام بروح مختلفلألم

 اللٌنن الجرٌدة م 

 https://www.dostor.org/2590056 الدستور  .1

 الكاثولٌكٌة  .7

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%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/ 

 

 كود الخبر ) 3/726 (

 األنبا توماس عدلً مطران الجٌزة والفٌوم وبنً سوٌف ٌلتمً ببعض شباب اإلٌبارشٌّة

7112أبرٌل  13  

ًّ فً برنامج التّكوٌن السنوي لشباب اإلٌبارشٌّة"اإلنسانٌّة مسئولٌّةفً إطار ع  الّتمى صاحب النٌّافة "مل لجنة الشباب اإلٌبارش

بعض من شباب رعٌّتً العذراء أم   7112إبرٌل  13األنبا توماس عدلً مطران الجٌزة والفٌوم وبنً سوٌف؛ الٌوم السبت 

وذلن فً ممر المطرانٌّة فً مدٌنة السادس من أكتوبر. ومن حرص نٌافته على حضور  النور إمبابة، وسُلطانة الّسالم أوسٌم.

 . لماء الّشباب أّخر نٌافته موعد اشتراكه كورال سانت لوتشٌّا فً كنٌسة سان چوزٌف الٌوم

 اللٌنن الجرٌدة م 

 https://www.dostor.org/2590056 الدستور  .3

 الكاثولٌكٌة  .4

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%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/ 

 

 كود الخبر ) 3/722 (

" نزل الى الجحٌم " الكاثولٌن بالزٌتون تحتفل بٌوم ملئ بالمواهب و فرٌك تٌن تان تٌم ٌعرض كنٌسة االلباط  

7112أبرٌل  13  

 كتبت دٌنا عادل _ المكتب االعالمً الكاثولٌكً بمصر



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 9162-4-61 الثالثاء
 

احتفلت الٌوم كنٌسة العائلة الممدسة بالزٌتون لاللباط الكاثولٌن بٌوم احتفالً للكنٌسة و ذلن بمسرح كنٌسة الالتٌن 

رعاتها االب اغسطٌنوس واالب ماجد وبحضور االب  للرهبان السالٌزٌان " دون بوسكو " ، و ذلن بحضور شعب الكنٌسة و

بدأ الٌوم بالصالة االفتتاحٌة علً لسان االب  . المختلفة دانً من الرهبنة السالٌزٌانٌة و اٌضا حضور االشخاص من الكنائس

لٌس  اغسطٌنوس ثم العرض االول وهو مسرحٌة " الً متً" من فرٌك تٌن تان تٌم و الذي دارت فكرته حول ان الخادم

هذا و بعد العرض للمسرح االسود تم  . الشخص الذي ٌذهب الً الكنٌسة و لكنه الشخص الذي ٌدعو االخرٌن لها و ٌأخذهم معه

عرض فٌدٌو تسجٌلً عن االجواء العامة للتدرٌبات للمسرحٌة الرئٌسٌة للٌوم و اولات الفرٌك الممتعة و العمل الجماعً بٌنهم 

رض تاله بدء العرض الرئٌسً و هو " نزل الً الجحٌم " و التً تمحورت فكرته حول ان الجحٌم و من ثم بدأ تمدٌم صوتً للع

اختتم العرض بتمدٌم االستاذ فادي عاطف مسئول الحفلة اسماء المشاركٌن  . هو حاله و هو ما ٌعٌشها االنسان فً بعده عن هللا

امٌر الٌاس و اوضح ان المسرحٌة ال تمثل محتوي عمائدي او بالعرض تالها كلمة من المسئول عن فرٌك تٌن تان تٌم االستاذ 

الهوتً و انما هً لتوصٌل رسالة خاصة باالضافة الً شكر كهنة الكنٌسة و مسرح كنٌسة الالتٌن الستمبالهم و شكر كل 

ه و تمدٌمه كل المشاركٌن بالعرض ذاكرا فً كلمته ان هذا الٌوم االحتفالً هو الٌوم االول من نوعه حٌث تشارن فً اعداد

انشطة الكنٌسة مشتركة ، و لبل اختتام الٌوم ذكر االب اغسطٌنوس كلمة تعرٌفٌة عن المعنً العمائدي للجحٌم و شكر اعضاء 

 . الفرٌك ، ثم اختتم الٌوم بالصالة الربانٌة و السالم المالئكً بمٌادة االب دانً

 اللٌنن الجرٌدة م 

 الكاثولٌكٌة  .1

http://catholic-eg.com/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%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%8
3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-

%D8%AA%D8%AD%D8%AA/ 

 

 

 كود الخبر 722

 االنبا بطرس فهٌم: تدشٌن كنٌسة جدٌدة بالمنٌا

7112أبرٌل  14  

برفمة الممص بطرس ٌعموب وكٌل  ابرٌل صاحب النٌافة االنبا بطرس فهٌم ، مطران االلباط الكاثولٌن بالمنٌا، 13دشن باالمس 

بحضور  واالب ابراهٌم شفٌك راعى كنٌسة السٌدة العذراء بالبربا ، الكنٌسة الجدٌدة ببلدة البربا بعد التجدٌد، عام االٌبارشٌة

 . وفرحة شعب الكنٌسة المبارن لفٌف من كهنة االٌبارشٌة واالخوات الراهبات

 اللٌنن الجرٌدة م 

 http://www.eldyar.net/show29835 الدٌار  .1

 https://albawabhnews.com/3560784 البوابة نٌوز  .7

 https://www.copts-united.com/Article.php?I=3696&A=453027 االلباط متحدون  .3

 بوابة جرٌدة الوفد  .4

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%B1/2330337-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-

%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%87%D9%8A%D9%85-



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم
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%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%AD%D9%81%D9%84-
%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-
%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7 

 https://www.elbalad.news/3786125 صدى البلد  .5

 الكاثولٌكٌة  .6
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 ( 722/3كود الخبر ) 

 طرٌمنا الٌن " أمسٌة روحٌة لكورال سانت لوتشٌا للمكفوفٌن "

 7112أبرٌل  14

 كتبت دٌنا عادل _ المكتب اإلعالمً الكاثولٌكً بمصر

امس كورال سانت لوتشٌا )دار المكفوفٌن بابً لٌر( بأمسٌة روحٌة بكنٌسة سان جوزٌف بوسط البلد بالماهرة احتفل مساء 

سٌادة المطران عادل زكً _  ) تحت رعاٌة االب كمال لبٌب الخادم اإلللٌمً للرهبان الفرنسٌسكان بمصر و بحضور كال من

السٌد ماسٌمٌلٌانو الملحك العسكري لدولة  _ _ األب باترٌن الكرملً سٌادة المطران كرٌكور كوسا _ نٌافة األنبا توماس عدلً

إٌطالٌا فً مصر ( باإلضافة الً جمع من الرهبان والراهبات والمؤمنٌن المشاركٌن باالحتفال ، وذلن استعدادا للدخول مع 

احتٌاج لكً نعٌش المعنى الحمٌمً  ٌسوع فً عمك الزمن االربعٌنً الذي ٌمودنا الً عٌد الفصح و حسب االب كمال : " كلنا فً

للصوم المبارن ، فمع كل حرف وكلمة من كلمات الترانٌم الروحٌة نصلً مرتٌن كمول المدٌس اوغسطٌنوس ، نعم صلٌنا 

وتأملنا وعشنا السماء على االرض ال بل صعدنا مع ٌسوع على جبل التطوٌبات فطوبى لصانعً السالم فأنهم أبناء هللا ٌُدعون، 

 . ا تعٌشه الكنٌسة الٌوم مع لداسة البابا فرنسٌسوهذا م

 اللٌنن الجرٌدة م 
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%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA-
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%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84-
%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%84/ 

 

 ( 721/3كود الخبر ) 

 األنبا توماس ٌحتفل بأحد التناصٌر بكنٌسة سلطانة السالم أوسٌم

 7112أبرٌل  14

احتفل صباح الٌوم األحد الخامس من الصوم )أحد التناصٌر( صاحب النٌافة األنبا توماس عدلً مطران الجٌزة والفٌوم وبنً 

أوسٌم، الجٌزة. تأتً هذه الزٌارة الراعوٌّة فً إطار برنامج نٌافته المطران بالمنصات  -سوٌف، مع شعب كنٌسة سلطانة الّسالم

المختلفة. كان فً استمبال نٌافته راعً الكنٌسة األب مرلص صالح،  تفاالت أسبوع اآلالم وأعٌاد المٌامة مع رعاٌا المطرانٌةواح

ولجنة الكنٌسة وشعب الرعٌة. نّظم االحتفال فرٌك الكشافة اللُّوتس بالرعٌة، كما حضر األب المطران مراسم الوعد الكشفً 

 المّداس تفمّد صاحب النٌافة أعمال التجدٌد بالكنٌسة لفرٌك الكّشافة بالرعٌّة، وبعد

 اللٌنن الجرٌدة م 
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 ( 721/3كود الخبر ) 

 ما رأي الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً موضوع التبّرع باألعضاء البشرٌة؟

 7112أبرٌل  14

باألعضاء. وٌبمى التساؤل ما رأي ابرٌل الجاري الجمعٌة اإلٌطالٌة للتبرع  13السبت  لد استمبل لداسة البابا فرنسٌس صباح

ع باألعضاء بعد الموت، وفً  :الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً هذا االمر؟ ٌمول البابا إن تطور طب زرع األعضاء لد جعل ممكن ا التبرُّ

ًّ للعدٌد من  ا فً الحٌاة، إلنماذ أرواح بشرٌّة أخرى؛ من أجل الحفاظ واستعادة وتحسٌن الوضع الصح بعض األحٌان أٌض 

ع باألعضاء ٌجٌب على حاجة اجتماعٌّة ألنّه، وبالرغم من تطّور العدٌد من  المرضى الذٌن ال ٌملكون حال  بدٌال . إنَّ التبرُّ

إنَّ التبّرع باألعضاء ٌعنً أن ننظر ونذهب أبعد من أنفسنا، أبعد من احتٌاجاتنا  .العالجات الطبٌّة، تبمى حاجة األعضاء كبٌرة

سخاء على خٌر أوسع. فً هذا المنظار ال ٌظهر التبّرع باألعضاء كفعل مسؤولٌّة اجتماعٌّة وحسب وإنما الفردٌّة واالنفتاح ب

ا التً تربط جمٌع الرجال والنساء ببعضهم البعض التعلٌم المسٌحً للكنٌسة الكاثولٌكٌة ٌوكد أنَّ  .كتعبٌر لألخّوة الشاملة أٌض 

(. فً 7726)عدد ” ٌر بالثواب وٌجب تشجٌعه على أنّه عالمة تضامن سخًالتبّرع باألعضاء بعد الموت هو عمل نبٌل وجد“

ٌذّكرنا المدٌس ٌوحنا بولس الثانً أّنه من بٌن التصرفات التً تساهم فً تغذٌة ثمافة حمٌمٌة ” إنجٌل الحٌاة“الرسالة العامة 

ة، ٌتٌح للمرضى الٌائسٌن أحٌانا  من الشفاء، نذكر خصوصا  التبّرع باألعضاء، الذي وإذا تم بممتضى المواعد األخاللٌ“للحٌاة: 
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ع باألعضاء 26)عدد ” فرصة  جدٌدة الستعادة الصحة ال بل الحٌاة (. لذلن من األهمٌة بمكان الحفاظ على التبرُّ

 . كفعل مجانً غٌر مدفوع

 اللٌنن الجرٌدة م 
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 ( 727/3كود الخبر ) 

 بطرٌرن األلباط ٌلتمً مع الشمامسة االكلٌرٌكٌن

 7112أبرٌل  15

ٌامة المجٌد، وكان اللماء فً التمى الٌوم الشمامسة اإلكلٌرٌكٌون لإلٌبارشٌة البطرٌركٌة مع غبطة أبٌنا البطرٌرن لتهنئته بعٌد الم

جو ملًء باألبوة والفرح، حٌث اطمأن األب البطرٌرن على مسٌرة التكوٌن والحٌاة الروحٌة لكل واحد، كما شارن غبطة أبٌنا 

البطرٌرن زٌاراته الرعوٌة التً أتمها الفترة السبالة.. وفً آخر اللكء أوصى غبطة البطرٌرن اإلكلٌرٌكٌٌن بأن الكنٌسة فً 

هنة ٌمكنها أن تعٌش فً حٌاة جماعٌة لٌس تظارهم ككهنة ممتلئٌن من عمل الروح المدس، منطلمٌن للخدمة، وأن ٌكونوا كان

ا على المستوى الروحً  .فمط للتعضٌد فً حٌاة التكرٌس والخدمة، لكن أٌض 

 .التماط صورة جماعٌةواُختتم اللماء بصالة للكهنة من كتاب الصلوات الخاص ببطرٌركٌة األلباط الكاثولٌن، ثم 

 اللٌنن الجرٌدة م 
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 ( 723/3كود الخبر ) 

 سنة على ق. ٌوحنا دي السال 311األنبا توماس عدلً ٌترأس لّداس 

 -احتفال مدرسة فرٌر باب اللّوق 7112ابرٌل  13ا توماس عدلً مطران الجٌزة والفٌوم وبنً سوٌف السبت ترأّس األنب

ًّ بمناسبة عٌد شفٌع المدرسة ومؤسّس الرهبة المدٌس ٌوحنا دي السال كان فً استمبال نٌافته  .الماهرة بالمّداس اإلله

كما حضر المّداس الفرٌر رٌچٌس  .ل اللّجنة الّراعوٌّة بالمدرسةالمهندس باسم وجٌه مدٌر المدرسة واألستاذ أدهم دوس مسئو

 ًّ  . وفً المّداس استمبل نٌافة األنبا توماس وعد نشاط المٌچ بالمدرسة وسلّمهم الشارة الخاّصة بهم .مسئول المدرسة الروح

 اللٌنن الجرٌدة م 
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 ( 724/3كود الخبر ) 

 الفٌوم -الناصرٌة -األنبا توماس عدلً ٌموم بزٌارة راعوٌّة لرعٌّة ق. مرلص

 7112أبرٌل  15

بزٌارة راعوٌّة  سوٌفصاحب النٌافة األنبا توماس عدلً مطران الجٌزة والفٌوم وبنً  7112 إبرٌل 15لام مساء الٌوم اإلثنٌن 

الفٌوم. هذا فً افتتاح النّهضة الفصحٌّة للرعٌّة. كان فً استمبال نٌافته األب أرسانٌوس مرٌد،  -لرعٌّة ق. مرلص بالناصرٌّة

وبعد كلمات العظة شكر األنبا توماس محبّة  .وشعب الكنٌسة ومسئولً الخدمات. واألب ٌوحنّا بولس ضٌف الرعٌّة والُمرٌّض

ومن جانبه شّجع صاحب النٌافة  .صرٌّة للكنٌسة وأثنى على مجهودهم وتمّسكهم بالكنٌسة وإلتفافهم حول األب الراعًشعب النا

فرٌك الكورال الذي ساهم فً تهٌئة جّو الّصالة. كما شّجع الشباب الباحث عن الدعوة على التفكٌر بشكل جّدي فً التّكرٌس 

وبعد النهضة اجتمع نٌافته ببعض الّشعب فً لماء أبوي وحوار مفتوح  .متهم الرعٌّةأسوة باآلباء الكهنة والمكّرسٌن الذٌن لدّ 

 . مع أبٌهم األب المطران

 اللٌنن الجرٌدة م 
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