
 

 
 فى مصر الكاثوليكىالمكتب االعالمى 

7102 -6-72 الخميس  
 
 
 
 
 

 

  

                   

                                                                                                                                                 

  
  لمتابعة اخبار الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً مصر
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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 7102-6-72 الخميس
 

 كود الخبر

 . رض مصرصاحب الغبطة بطرٌرن االلباط الكاثولٌن ٌشارن فى حفل عٌد دخول العائلة الممدسة إلى أ

 

 4109ٌونٌه  42الماهرة

 

شارن صاحب الغبطة االنبا إبراهٌم اسحك بطرٌرن االلباط الكاثولٌن، بالحفل الذى تم بمناسبة عٌد دخول العائلة الممدسة إلى 

أرض مصر مساء الٌوم بمركز المنارة للمؤتمرات، تحت رعاٌة فخامة الرئٌس عبد الفتاح السٌسى، وتشرٌف وحضور لداسة 

 نظم الحفل جمعٌة إحٌاء التراث الوطنى المصرى. تاوضروس. البابا

 

 اللٌنن الجرٌدة م 

 https://www.elwatannews.com/news/details/4229585 بوابة الوطن  .0

 https://www.elfagr.com/3635189 الفجر  .4

 https://misrday.com/Egypt-Today/737890.html مصر الٌوم  .3

 https://albawabhnews.com/3640198 البوابة نٌوز  .2

 https://www.elbalad.news/3878232 صدى البلد  .5

 بوابة أخبار الٌوم  .6

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2871509/1/%D8%A7%D9%84%D8
%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-

%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-
%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-

%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-
%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-

%D9%85%D8%B5%D8%B1 

 https://lomazoma.com/egypt-news/1083209.html لوما نٌوز  .7

 بوابة أخر خبر   .8

https://www.akherkhabrtoday.com/latest-
news/2623819/%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-
%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-

%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-
%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-

%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-
%D9%85%D8%B5%D8%B1 

 الكاثولٌكٌة  .9

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%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%83

-4/ 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 7102-6-72 الخميس
 

 

 كود الخبر 

، على كمٌن امنً فً 4109ٌونٌو  46بٌان نعً وإدانة للهجوم اإلرهابً الذي ولع فجر الٌوم األربعاء 

 . العرٌش

 4109ٌونٌو  46الماهرة 

، 4109ٌونٌو  46اصدرت الكنٌسة الكاثولٌكٌة بمصر بٌان ادانة فٌما ٌخص الهجوم اإلرهابً الذي ولع فجر الٌوم األربعاء 

 فً العرٌش، األمر الذي أدي إلى استشهاد بعض من لوات األمنعلى كمٌن 

  وجاء فٌه:

الكنٌسه الكاثولٌكٌه بمصر، فً شخص صاحب الغبطة البطرٌرن االنبا إبراهٌم اسحك، بطرٌرن اإلسكندرٌة لاللباط الكاثولٌن، 

 46الذي ولع فجر الٌوم األربعاء  ورئٌس مجلس البطاركة واألسالفة الكاثولٌن بمصر، تدٌن بشدة وتشجب الهجوم اإلرهابً

، على كمٌن فً العرٌش، األمر الذي أدي إلى استشهاد بعض من لوات األمن. كما وتنعً شهداء الوطن، 4109ٌونٌو 

  للمصابٌن. لعاجلءاالشفاوترجو

 حفظ هللا مصر وابنائها من كل شر.

 اللٌنن الجرٌدة م 

 https://www.elfagr.com/3637053 الفجر   .0

 بوابة أخبار الٌوم  .4

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2872347/1/%D8%A7%D9%84%D
9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-

%E2%80%8E%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D
9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-

%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A 

 https://www.albawabhnews.com/3642193 البوابة نٌوز  .3

 365مصر   .2

https://www.misr365.com/egypt-
news/295611/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%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-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-

%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4 

 بوابة الشروق  .5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26062019&id=6d270

3a8-56aa-478a-975c-5fd53a2fce3b 

 https://www.mobtada.com/details/851052 مٌتدأ  .6

 https://www.elbalad.news/3880497 صدى البلد  .7

 http://voiceofbeladynews.com/egypt/822758.html بوابة صوت بالدى  .8

 https://www.misr-alan.com/2453408 مصر االن   .9

 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 7102-6-72 الخميس
 

 

 كود الخبر

 . زٌارة سعادة المطران برونو موتزارو للمعالم األثرٌة بمدٌنة أسوان

 

 4109ٌونٌه  46الماهرة 

 

فً إطار جولة خاصة بإٌبارشٌة طٌبة لام سعادة المطران برونو موتزارو الماصد الرسولً بزٌارة للمعالم األثرٌة بمدٌنة أسوان 

 . صاحبه خاللها نٌافة األنبا عمانوئٌل

 . لام سعادته بالمشاركة بصالة الذبٌحة األلهٌة فً رعٌة كوم امبو ورعٌة أسوان مع نٌافة األنبا عمانوئٌل كما

شارن سعادة السفٌر مع نٌافة األنبا عمانوئٌل الكنٌسة فً أسوان األحتفال بمرور أربعٌن عاما علً السٌامة الكهنوتٌة لألب 

 الفاضل الممص أنطونٌوس زكري راعً الكنٌسة

 

 اللٌنن الجرٌدة م 

 https://www.elfagr.com/3637313 بوابة الفجر  .01

 األلباط متحدون  .00

https://www.copts-
united.com/3769/471722/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88

%D8%B1..-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88-
%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88-

%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-
%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-

%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86 

 https://voiceofbeladynews.com/egypt/823008.html بوابة صوت بالدى  .04

 https://www.misr-alan.com/2455285 مصر األن  .03

 https://www.albawabhnews.com/3642239 البوابة نٌوز  .02

 الكاثولٌكٌة  .05

http://catholic-eg.com/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

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

%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88-
%D9%84%D9%84%D9%85/ 

 https://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=289181 األلباط الٌوم  .06

 شرلاوى نٌوز  .07

https://sharkawynews.com/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A
9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7
%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9/ 
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