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المقدمة

نشطة الرسولية العاملة بااليبارشية البطريركية، 
أ
الى كل اال   

نه ليس عندك 
أ
بًدا ا

أ
اكرر لكم ما قاله قداسة البابا فرنسيس للشباب: "ال تفّكر ا  

مر. 
أ
حد. فالكـثير من الناس بحاجة إليك، فّكر بهذا اال

أ
نك لست بحاجة ال

أ
و ا

أ
ما تعطيه ا

ليفكر كّل منكم في قلبه: الكـثير من الناس بحاجة إلّي” )اللقاء مع الشبيبة، ١٧ يناير 

 . ٢٠١۸

خرين، هكذا نبني معا 
أ
نتم في احتياج لل

أ
نعم حقل الرب في احتياج لكم، وا  

 الشركة التي تقودنا اليها االسرار وكلمة هللا. 

هذا الدليل ثمرة من ثمار لقاءاتنا لنتعرف اكـثر على بعض، لنتشارك اعمالنا،   

 مواهبنا، عطايا هللا التي غمرنا بها كل هذا الوقت. 

تحت رعاية غبطة البطريرك االنبا إبراهيم اسحق، بطريرك اإلسكندرية   

قباط الكاثوليك، نواصل عملنا، طالبين البركة من الرب، بشفاعة العذراء مريم، 
أ
لل

 والقديس مرقس اإلنجيلي. امين

 +  باخوم 

النائب البطريركي لشئون االيبارشية
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لجــيو ماريا

قليمى بمصر المجلس الإ

مريم ملكة العالم

إسم النشاط: اللجيو ماريا )جنود مريم(

يرلندا(
أ
خ/ فرانك داف )دبلن – ا

أ
المؤسس:  خادم هللا اال

سيس: ۷ سبتمبر ۱۹۲۱ بدبلن
أ
تاريخ التا

تاريخ بدء العمل باإليبارشية: 

خرى. 
أ
ا الجديدة ومناطق  سكندرية ومصر 

أ
اال ثم  انتقلت لإلسماعيلية   ۱۹٤۱  

بالظاهر  السريان  بكنيسة  العربية  باللغة  محلى  مجلس  ول 
أ
ا سس 

أ
ا  ۱۹٦۰ عام  وفى 

نحاء الجمهورية.
أ
وانتشرت بعدها فى جميع ا

هدف النشاط:

التى يتم تنميتها  عضائها 
أ
ا اللچيو ماريا هو مجد هللا من خلل قداسة    هدف 

مريم  عمل  في  الكنسيين،  الرؤساء  توجيه  حسب  الفعالة،  والمساهمة  بالصلة، 

س الحية ونشر ملك السيد المسيح.
أ
ال وهو سحق را

أ
والكنيسة: ا

تعريف النشاط :

الكاثوليكية بالكنيسة  الرسولية  نشطة 
أ
اال من  ماريا  اللجيو  منظمة   
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عضاء 
أ
العالمية. منتشرة في معظم الدول حتى الغير كاثوليكية بل وحتى غير المسيحية كا

الساعد  بالصلة. روحها هو روح مريم ذاتها بكل فضائلها. وهي  و مساعدين 
أ
ا عاملين 

نشطة روحية ورسولية متعددة. 
أ
خرين من خلل ا

آ
يمن للكاهن، وتسعى لتقديس اال

أ
اال

ن يقوم بعمل إسبوعي نشيط تحّدده له 
أ
تفرض اللچيو ماريا على كل عضو عامل، ا  

سر، زيارة المستشفيات والملجئ، إفتقاد 
أ
فرقته، مثل: إحصاء الرعية، زيارة البيوت واال

للرعية،  ملت 
أ
والتا والصلوات  الروحية  المؤتمرات  تنظيم  يتام، 

أ
واال رامل 

أ
واال المرضي 

التشجيع علي حضور القداس واإلعتراف والتناول، زيارة القربان المقدس، تشجيع الرعية 

على إكرام العذراء )بالشهر المريمى(، اإلهتمام بإكرام العذراء )صلة المسبحة( والمذبح 

عمال تخص خدمة الكنيسة والمذبح، 
أ
قدس داخل الرعية، ا

أ
العائلى وتتويج القلب اال

عضاء.
أ
لل والتقوية  الروحية  عمال 

أ
اال بجانب  المختلفة  الرسولية  عمال 

أ
اال من  وغيرها 

رعايا اإليبارشية التي تستقبل النشاط: 

سوان.
أ
سكندرية إلى ا

أ
نحاء اإليبارشيات من اال

أ
جميع ا  

إسم مسئول النشاط في اإليبارشية: كامل حلمى 

                                                 ت: ۰۱۲۲۲۲۸٥۰۳٦  

 kamel_helmi@yahoo.com :اإليميل                             

ب/ هدية تامر 
أ
اسم المرشد الروحى للنشاط: اال

                                        ت: ۰۱۲۸٥۹۷۳٤۰۰   

cadeau_t@hotmail.com :االيميل                               
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و صفحات التواصل اإلجتماعى:   
أ
الموقع ا

Legiomaria – Egypt واتس اب 

Legio Maria Egypt فيسبوك  

    WWW.Legiomariaegypt.com   Site

قباط الكاثوليك-   ۳٤ شارع بن سندر – كوبري القبة –  
أ
للمراسلت :   بطريركية اال

                     القاهرة المجلس اإلقليمي –  مصر

Egyptsenatus@legiomariaegypt.com
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 الشباب الطالب المسيحى  

Jeunésse Etudiante Chrètienne (JEC )

  إسم النشاط: الشباب الطالب المسيحى  

                                      Jeunésse Etudiante Chrétiènne ) JEC (              
 

المؤسس : جوزيف كارداين 

١۹٢٠ سيس :  
أ
تاريخ التا

نطون جمل
أ
اسس الحركة في مصر : د.خليل ا

سيس و بدء العمل بااليبارشية: يونيو ١٩٨١
أ
تاريخ التا

هدف النشاط: 

تكوين شخصية الطالبة والطالب المسيحي المعاصر .  

تعريف النشاط:

الفتاة والشاب المسيحي  نشاط روحي تربوي للطلبة هدفه تكوين شخصية    

المعاصر لخيرهما ولخدمة الكنيسة والمجتمع . هو يد الكنيسة العاملة في المدارس . و 
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حكم .. إعمل " .
أ
نظر .. ا

أ
يعمل النشاط بمنهجية : " ا

رعايا االيبارشية التي تستقبل النشاط:  طلبة المدارس المسيحية .

إسم مسؤول النشاط في االيبارشية:  م.مينا سمير    

                                                   ت:۰۱۲۲۳۳۰۳۸۷۰    

minasamir_jec@hotmail.com :اإليميل                                           

بونا يوحنا عادل   
أ
إسم المرشد الروحى للنشاط:  ا

                                        ت:۰۱۲۲۳٤٦٦۳۲۹  

yadaniel_star@hotmail.com :االيميل                                 

Facebook Grp: Jec Egypt :و صفحات التواصل اإلجتماعى
أ
الموقع ا

                                             Facebook Page:Jec Egypt                                                              
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جمعية الشباب الكاثوليكي  المصري

اسم النشاط: جمعية الشباب الكاثوليكي  المصري.                    

حركة روحية اجتماعية مسيحية مصرية )مسجلة بوزارة التضامن االجتماعي(

رسول  و   .... عامل  العامل  رسول   "  .  ١١ بيوس  البابا  دعوة  علي  بناء   : المؤّسسين 

الطالب طالب ...."

   ا. مجدى دوس المحامى. 

ستاذ  القانون بكلية الحقوق(
أ
                           ا.د. بطرس كساب )ا

                          ا.د.ميشيل فرح )االستاذ بكلية العلوم و الخبير بالمفاعل الذرية(   

خرين
آ
                          و ا

سيس و العمل بااليبارشية: ۱۹۳۷
أ
تاريخ التا

هدف النشاط: 

فى  رسوال  ليصبح  إيمانه  ينمى  و  بحاضره  يعى  صالح  مسيحى  شاب  تكوين   

مجتمعه

تعريف النشاط :

  نعمل على تكوين شاب مسيحى علمانى ) دينيا ... روحيا... اجتماعيا...ثقافيا...  

وطنيا ....( حتى يفهم إيمانه و يدخل فى علقة عميقة متجددة مع يسوع المسيح  
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فيعى واقعه و يكون رؤية ليصبح رسوال ، له حضور فعال متجدد فى مجتمعه مقدما 

حياته قربانا و شهادة حية فى مكانه الطبيعى . 

روحانية الجمعية:  

مستمدة من روحانية شفيعها  القديس يوحنا المعمدان  فهو صوت صارخ فى   

البرية ،  صوت نبوى يشهد للحق و يعد الطريق الستقبال شخص يسوع ، مناديا فى 

مجتمعه بالعمل على خطى يسوع و بالتغيير مبتدائ بذاته .

رسالة الجمعية االهتمام بالشباب من الجنسين فى جميع المراحل السنية المختلفة  

التكوين فى الجمعية  جماعى و مستمر و معاش من خلل التحضير الفردى ثم الحوار 

الجماعى و تبادل الخبرات مرتكزين على شخص المسيح و على وصايا الكـتاب المقدس 

و إيمان الكنيسة و تعاليمها و التفكير بمنهجية.

بالمتخصصين  اإلستعانة  و  تحديدها  و  االحتياجات  اكـتشاف  خلل  من   

كيد و الموثق لتضيف  إلينا فكر جديد يساعدنا على التغيير 
أ
للحصول على التعليم اال

الواقعى.

إن التكوين هدف و وسيلة لنحيا  به و نقوم برسالتنا فى الحياة.  

وسائل التكوين :

همية الكـتاب المقدس و المشاركة فى سر االفخارستيا .
أ
كيد على ا

أ
-  التا  

سبوعى المجمعة
أ
- االجتماع اال  

- المؤتمرات المختلفة الرياضة الروحية   

مام القربان المقدس .
أ
يضا ساعات التامل والسجود ا

أ
- وا  

اختلف  على  ومفكرين  متخصصين  و  كـتاب  من  الخبرة  صحاب 
أ
ا دعوة   -  

انتماءاتهم للقاءات الشباب و التحاور معهم .
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- الزيارات  الثقافية و الترفيهية.  

عضاء الجمعية الفكرية و القيادية و الفنية . 
أ
- تنمية مواهب ا  

 ... العلمانى  المسيحى  الشباب  من  لمجموعة  لقاء  هو  سبوعى 
أ
اال االجتماع   

يبحثون عن إجابة و عمل يلبي احتياجاتهم الملحة للقيام بدور ايجابى فى مجتمعاتهم 

يتفق مع اإليمان المسيحى المستنير من خلل : 

مل : و ذلك من خلل قراءة لنص من الكـتاب المقدس الكـتشاف رسالة 
أ
التا  

هللا على المستوى الفردي و الجماعي و تقديم يسوع للعالم الذي نعيش فيه . 

الواقع و  إكـتشاف  و  في معرفة  الذي ساعدنا  التكويني  الجزء  و هو   : التحري   

و قضية تهم المجموعة 
أ
مسؤليتنا في تغيير مجتمعنا و ذلك من خلاللغوص في مشكلة ا

و تطبق فيها منطق و اسلوب العمل الكاثوليكي ) انظر ... احكم ... افعل ... ( 

الحوار من خلل  لنقاش  دائرة  الى  واقع حياتنا  نقل  هو  و   : االسبوع  موقف   

عرض لموقف تعرض له احد اعضاء االجتماع و نتشارك فيه من اجل تبادل الخبرات و 

ذلك لكى يكون لحياتنا معني و ايًضا على ضؤ إيماننا و تفعيل عقولنا . 

يبارشيات : 
أ
الجمعية تعمل و تخدم الكنيسة في عدة ا

يبارشية المنيا ( 
أ
يبارشية اسيوط .... ا

أ
) ا  

ماكن تواجدنا باإليبارشية البطريركيةبالقاهرة :
أ
ا

كنيسة السيدة العذراء – القللى  

كنيسة القديسة تريزا – الشرابية  

كنيسة العائلة المقدسة – المطرية   

كنيسة مارجرجس – القصيرين  

كنيستى القديسة هيلنة والسجود – شبرا   
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 . ماهر فوكيه عازر    
أ
 اسم مسئول النشاط في اإليبارشية: ا

                                                 ت: ٠١٢٢٤٢٨٩٢٥٢  

 maherfoukeh66@gmail.com : البريد اإللكـترونى                         

رئيس فرع القاهرة : سامر ماهر راتب

                       ت: ٠١٠٠٧٧١١٦٩3

dr_samer2004@yahoo.com : البريد اإللكـترونى

غسطينوس موريس
أ
ب ا

أ
المرشد الروحى : اال

Facebook صفحات التواصل اإلجتماعى : جمعية الشباب الكاثوليكى المصرى 

عنوان مقر الجمعية : ١۸ شارع طه السيوفي - غمرة - القاهرة 
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الشبيبة العاملة المؤمنة 

اسم النشاط: الشبيبة العاملة المؤمنة 

المؤسس: جوزيف كاردين 

سس: ۱۹۲۱
أ
تاريخ التا

تاريخ بدا العمل باإليبارشية : ۱۹٥۰

هدف النشاط: 

وتغيير  العاملة  الحياة  في  اإليمان  لعيش  لبعض  بعضهم  عضاء 
أ
اال مساعدة   

الواقع السلبي. 

تعريف النشاط :

ويجتمعون  الشعبية   البيئة  في  يعملون  وشابات  شباب  من  مكون  النشاط   

ماكن مختلفة، وهذه المجموعات ُتسمى مجموعات القاعدة وعادة ما 
أ
بصفة دورية في ا

عضاء 
أ
 من وقائع عاشها اال

ً
جتماع يقوم على مراجعة الحياة إنطلقا

أ
يكون معهم ُمرشد. اال

و المجتمع(.  
أ
و العائلة ا

أ
)مشاكل، مواقف تخص العمل ا

نظر 
أ
ا مرحلة  في   ) إفعل  حكم- 

أ
ا نظر- 

أ
ا  ( على  الجمعية  منهجية  تقوم   
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في  الواقع،  هذا  ونتائج  سباب 
أ
ا وتحديد  حدث  ما  ووصف  الواقع  برؤية  نقوم 

مرحلة  وفي  والكنيسة   اإلنجيل  يقوله  لما  وننظر  اإليمان  بتعميق  نقوم  حكم 
أ
ا

الواقع.  هذا  و 
أ
ا الوضع  هذا  لتغيير  ومساعدات  تعهدات  خد 

أ
با عضاء 

أ
اال يقوم  إفعل 

مين صندوق – سكرتير. 
أ
الهيكل التنظيمي: يكون في كل مجموعة مسؤول – ا  

ومتابعة  قرارت  خذ 
أ
ال المجموعات  مسؤولين  يجتمع  الجمعية،  مستوى  على   

عمل المجموعات بإشراف ُمرشد الجمعية. 

نتخابها.
أ
عضاء با

أ
و يوجد لجنة تنفيذية يقوم اال  

المدارس  وبعض  القصيرين،  النشاط:  تستقبل  التى  يبارشية 
أ
اال رعايا   

الكاثوليكية 

 .بسمة لويس 
أ
اسم مسؤول النشاط فى اإليبارشية : ا

                                                   ت:۰۱۲۲۷٦۰۰۱۸۳                         

  dokalouis@hotmail.com :اإليميل                                           

ب/ مجدي زكي                                
أ
اسم المرشد الروحي للنشاط: اال

                                       ت : ۰۱۲۰۲۱۸۱۲۰۸                     
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جمعية العاملين المسيحيين  

اسم النشاط:  جمعية العاملين المسيحيين  

المؤسس:  جوزيف كاردين 

 العمل باإليبارشية : ۱۹٦٦
أ
سيس في مصر وبدا

أ
تاريخ التا

هدف النشاط: 

وتغيير  العاملة  الحياة  في  اإليمان  لعيش  لبعض  بعضهم  عضاء 
أ
اال مساعدة   

الواقع السلبي. 

تعريف النشاط :

جمعية العاملين المسيحيين تطورت من حركة الشبيبة العاملة المؤمنة، فهم   

 .
ً
عضاء الشبيبة عندما تخطو ۳٥ عاما

أ
ا

ويجتمعون  الشعبية  البيئة  في  يعملون  علمانيين  من  مكون  النشاط  هذا   

ماكن مختلفة، وهذه المجموعات تسمى مجموعات القاعدة وعادة ما 
أ
بصفة دورية فى ا

عضاء 
أ
 من وقائع عاشها اال

ً
يكون معهم ُمرشد. اإلجتماع يقوم على مراجعة الحياة إنطلقا

و المجتمع(.  
أ
و العائلة ا

أ
)مشاكل، مواقف تخص العمل ا
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الواقع  برؤية  نقوم  نظر 
أ
ا مرحلة  فى  إفعل(  حكم- 

أ
ا نظر- 

أ
)ا على  الجمعية  منهجية  تقوم 

حكم نقوم بتعميق اإليمان 
أ
سباب و نتائج هذا الواقع، وفي ا

أ
ووصف ما حدث وتحديد ا

و 
أ
خد تعهدات ا

أ
عضاء با

أ
وننظر لما يقوله اإلنجيل والكنيسة  وفي مرحلة إفعل يقوم اال

و هذا الواقع.
أ
مساعدات لتغيير هذا الوضع ا

الهيكل التنظيمي:

مين صندوق – سكرتير. 
أ
  يكون في كل مجموعة مسؤول – ا

خذ قرارت ومتابعة عمل 
أ
على مستوى الجمعية يجتمع مسؤولين المجموعات ال  

نتخابها.
أ
عضاء با

أ
المجموعات بإشراف ُمرشد الجمعية  ويوجد لجنة تنفيذية يقوم اال

يبارشية التي تستقبل النشاط: 
أ
رعايا اال

القصيرين- المعادي- السجود، وبعض المدارس الكاثوليكية.   

مال ويصا / هاني سمير  
آ
اسم مسئول النشاط في اإليبارشية : ا

                                                  ت: ۰۱۰۰٥٤٤۹۹۸۹                        

ب/ مجدي زكي 
أ
اسم المرشد الروحي للنشاط: اال

                                       ت : ۰۱۲۰۲۱۸۱۲۰۸                       
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يمان ونور اإ

اسم النشاط: إيمان ونور

المؤسس: جان فانييه – ماري إيلين ماتيو

سيس: عام ۱۹۷۱ في لورد – فرنسا
أ
تاريخ التا

تاريخ بدء العمل باإليبارشية : عام ۱۹۸۲

هدف النشاط: 

جل مساعدة الشخص الذي لديه إعاقة عقلية وعائلته 
أ
ولدت إيمان ونور من ا  

كي يجدوا مكانهم في الكنيسة والمجتمع

تعريف النشاط:

عقلية  إعاقة  لديهم  شخاص 
أ
ا قلبها  في  يوجد  جماعية  حركة  هي  ونور  إيمان   

صدقاء من 
أ
ا مع  عائلتهم  بهم  يحيط  بالغين.  و 

أ
ا مراهقين  طفال، 

أ
ا و شديدة، 

أ
ا خفيفة 

الشباب.

على  التعرف  إمكانية  ونور  إيمان  تعطيهم  اإلعاقة،  شخاص ذوي 
أ
لل بالنسبة   

مواهبهم الشخصية وممارستها، وتساعدهم على اكـتشاف فرح الصداقة الحقيقية. 
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اكـتشاف  على  وتساعدهم  صعوباتهم  في  بالسند  ونور  إيمان  تمدهم  هل، 
أ
لل بالنسبة 

ويمكنهم  فعالين  عضاء 
أ
ا ذلك  بعد  يصبحون  منهم  كـثيرون  الداخلي.  إبنهم  جمال 

لم وصعوبات يومية. 
أ
خرين يواجهون ا

آ
هل ا

أ
مساعدة ا

خوهم 
أ
ن ا

أ
شخاص الذين لديهم إعاقة، مدعوون ليكـتشفوا ا

أ
خوات اال

أ
خوة وا

أ
ا  

ن يكون مصدر حياة ووحدة. إذا كان قد تسبب في ضغوط في حياتهم فيمكنه 
أ
يمكن ا

ن يغيرها ويحولها. 
أ
 ا

ً
يضا

أ
ا

خر 
آ
صدقاء، يكـتشفون بسبب الشخص الذي لديه إعاقة، إنه يوجد عالم ا

أ
اال  

الحنان  من  عالم  حولهم  يخلق  فإن  المادية؛  والملذات  المنافسة  عالم  عن  مختلف 

واإلخلص واإلستماع واإليمان. 

منتظمة  وقات 
أ
ا في  عضائها 

أ
ا يلتقي  بل  ليست جماعات حياة  الجماعات  هذه   

وقات 
أ
عمق من خلل المشاركة في صعوباتهم ورجائهم في ا

أ
ويخلقون فيما بينهم روابط ا

احتفال وصلة واإلفخارستيا.

هي جماعة لقاء: 

 ولنصغي لبعضنا بعض.
ً
، لنتكلم معا

ً
يتضمن كل لقاء وقت لنلتقي فيه معا  

جماعة احتفال وعيد:

  من الصداقة المخلصة ينبثق الفرح الذي يميز جماعات إيمان ونور 

جماعة صلة: اللقاء اإلنساني واإلحتفال يكـتملن بالصلة، وبالشركة مع هللا   

في االفخارستيا.

جماعة صداقة وإخلص:

 .
ً
 معا

ً
 كافيا

ً
  تتعمق الصداقة عندما يقضون وقتا
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صل وإدماج:
أ
جماعة تا

في  اإلنسانية  الجماعة  في   
ً
ساسيا

أ
ا  

ً
دورا العقلية  اإلعاقة  ذوي  شخاص 

أ
لل   

المجتمع وفي الكنيسة. 

خرى التي تستقبل النشاط: 
أ
رعايا اإليبارشية و ا

القديس  كاتدرائية   - بالقصيرين  الكاثوليك  قباط 
أ
لل جرجس  مار  كنيسة   

قباط الكاثوليك / قبة الهوا 
أ
قباط الكاثوليك بالفجالة كنيسة العذراء لل

أ
نطونويس لل

أ
ا

م تريزا بعزبة 
أ
قباط الكاثوليك بإمبابة - كنيسة العذراء مريم واال

أ
بشبرا - كنيسة العذراء لل

قباط 
أ
النخل - كنيسة القديس يوسف للروم الكاثوليك بالزيتون  كنيسة قلب يسوع لل

باء الفرنسيسكان بالمقطم - كنيسة العذراء للسريان 
آ
الكاثوليك بمصر الجديدة - دير اال

قباط الكاثوليك بالفيوم - مدرسة العائلة 
أ
رثوذكس بغمرة - كنيسة العائلة المقدسة لل

أ
اال

المقدسة لراهبات قلب يسوع المصريات بالمنصورة  دير القديس يوسف لراهبات سان 

قباط الكاثوليك بغيط العنب 
أ
فنسان دي بول بمحرم بك - كنيسة السيدة العذراء لل

قباط الكاثوليك 
أ
قباط الكاثوليك بمحطة الرمل  كنيسة العذراء لل

أ
- كنيسة القيامة لل

باء الفرنسيسكان بالحضرة - كنيسة سانت تريز بسيدي 
آ
بالدخيلة - كنيسة العذراء لل

الفرنسيسكان  باء 
آ
لل جورج  سان  كنيسة   - كامل  بمصطفى  المارونية  كنيسة   - بشر 

يقونة العجائبية بميامي
أ
باء اليسوعيين بكليوباترا - كنيسة اال

أ
بباكوس - دير اال

اسم مسئول النشاط في اإليبارشية: ثروت راضي فريد

                                                 ت: ۰۱۲۸۳۹٥۹۲۹۰    

sarwat1970@hotmail.com :البريد االلكـتروني                         

ب عادل زكا اليسوعي
أ
اسم المرشد الروحي للنشاط: اال

                                        ت: ۰۱۲۲۲۲۲۰۲۷٦   

adelzaka@yahoo.com :البريد االلكـتروني                
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و صفحات التواصل االجتماعي:
أ
الموقع ا

الموقع العالمي إليمان ونور الدولية   

http://www.faithandlight.org  

)facebook( صفحة إيمان ونور الدولية  

foi et lumiere international  

faith&light international  

)facebook( صفحة مقاطعة شمال مصر والسودان  

إيمان ونور – شمال مصر والسودان  

 )facebook(  صفحة منطقة القديس يوسف القاهرة  

إيمان ونور إقليم القديس يوسف  

 )facebook( صفحة منطقة سيدة النبع القاهرة  

ايمان و نور القاهرة و الفيوم  

 )facebook(  سكندرية
أ
صفحة منطقة شرق اال  

ايمان ونور شرق اسكندرية  
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Chemin Neuf "جماعة " طريق جديد

 Chemin Neuf "اسم النشاط: جماعة " طريق جديد

ب لوران فابر
أ
المؤسس: اال

سيس: ۱۹۷۳ في مدينة ليون بفرنسا
أ
تاريخ التا

هدف النشاط: إعلن الخبر السار و الوحدة

تعريف النشاط: 

مسكونية،  دعوة  ذات  كاثوليكية  جماعة  هي   Chemin Neuf جماعة   

جل وحدة 
أ
ا القدس. تعمل الجماعة من  الروح  روحانيتها إغناطية ومنفتحة على عمل 

الكنيسة و هي متواجدة في مصر منذ ۱۹۹۳ و تنشط رياضات  و  سرة 
أ
اال و  الشخص 

ورسالة الرعايا  في   
ً
مرحبا قانا  و  للمتزوجين  قانا  رسالة  و  الداخلي  للشفاء  و   للشباب 

فلم تكوينية قصيرة 
أ
Net For God لوحدة المسيحيين و اعلن اإلنجيل من خلل ا

 الجماعة يتم الصلة و المشاركة من خللها وهي تحت طلب الرعايا.
ً
تنتجها شهريا

رعايا االيبراشية التي تستقبل النشاط:

لخ 
أ
نظر نشاط قانا في الرعايا: الزيتون و قبة الهواء و المعادي،.... ا

أ
ا  

خت سهير فؤاد
أ
خ رامي سامي و اال

أ
سه اال

أ
نشاط قانا يترا  
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اسم مسؤول النشاط في اإليبارشية: نرمين جبرائيل

                                                  ت: ۰۱۲۲٤۷۸٥٦۲٥

البريد االلكـتروني: 

nerminegabriel@yahoo.fr, egypt@chemin-neuf.org  

ب فرانسوا ميشون
أ
اسم المرشد الروحي للنشاط: اال

                                                    راعي الجماعة 

                                             و الشماس مارك هودارا فرنسا

www.chemin-neuf.org .كما يتابع سيدنا باخوم اخبار الجماعة 
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جمعية القديس منصور المركزية

اسم النشاط: جمعية القديس منصور المركزية

المؤسس: الطوباوي فردريك اوزانام

سيس: عام ۱۸۳۳ في فرنسا
أ
تاريخ التا

تاريخ بدء العمل باإليبارشية : عام ۱۸٥۳ في القاهرة

هدف النشاط:

.
ً
 واجتماعّيا

ً
مساعدة الفقراء والمحتاجين ورعايتهم روحّيا  

تعريف النشاط: 

لسنة   ٥٥٥٦٦ برقم  االجتماعي  التضامن  وزارة  في  مسجلة  علمانية  جمعية   

۲۰۰٤. لها ۱۷ فرع في المحافظات.

في القاهرة ٤٤ مكـتب نشاط، وفي االسكندرية ۱۰ مكاتب نشاط.  

الذراع  هي  منصور  القديس  جمعية  وتعتبر  بالكنائس،  الرعايا  داخل  تعمل   

االجتماعي للكنيسة.
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رعايا اإليبارشية التي تستقبل النشاط:

  ٤٤ رعية بالقاهرة. 

۱۰ رعايا باالسكندرية.  

اسم مسئول النشاط في اإليبارشية:  يوسف فكري متى

                                                   ت: ۰۱۲۸۹۱۸۱۸۸۳

                
ب جون صفير اللعازري

أ
اسم المرشد الروحي للنشاط: اال

                            ت: ۰۱۰٦۰۰۰۳۰٤   

و صفحات التواصل االجتماعي:
أ
الموقع ا

مناء مكاتب مار منصور
أ
جمعية مار منصور المركزية – ا  
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طريق الموعوظين الجديد

اسم النشاط :   طريق الموعوظين الجديد

Kiko Arguello / Carmen Hernandez : المؤسس

سبانيا
أ
سيس : ۱۹٦٤ في ا

أ
تاريخ التا

تاريخ بدء العمل باإليبارشية : ۲۰۰٤

هدف النشاط : 

خط  في  ًولدت   ، المعمودية  ِغني  اكـتشاف  إلعادة  مسيحية  تنشئة  مسيرة   

طلقه المجمع الفاتيكاني الثاني
أ
التجديد الذي ا

تعريف النشاط :

صالحة  إيمانية  مسيرة  هو   ، الثاني  بولس  يوحنا  القديس  تعريف  بحسب   

سقف وًتعاش في قلب الرعايا . هدفه النهائي هو 
أ
زمنة الحالية في خدمة اال

أ
للمجتمع واال

توصيل المؤمنين إلي العلقة الحميمة مع المسيح ، ويعتمد علي المرتكز الثلثي )كلمة 

إكليريكية  الطريق ۱۳۰  يدير  الجماعة(.  في  الشركة  المقدسة – حياة  سرار 
أ
اال هللا – 

)في  جماعة   ٤۰,۰۰۰ حوالي  حاليا  ويضم   ، العالم  نحاء 
أ
ا كل  في  الفادي   م 

أ
ا باسم 

ربع عائلت في
أ
مصر ۱۷ جماعة(.  كما توجد حوالي ۱٦۰۰ عائلة مرسلة )من مصر ا
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والدها لخدمة الكنيسة 
أ
سكندرية والسودان ولوكسمبورج وقبرص( ، تترك بلدها مع ا

أ
اال

الف من المبشرين 
آ
 للتعرف علي المسيح. هذا عدا عشرات اال

ً
كـثرالمناطق إحتياجا

أ
في ا

المحليين والمتجولين في كل بلد العالم. تم اإلعتراف بالطريق رسميا من ِقبل الكرسي 

الرسولي في ۱۳/٦/۲۰۰۸.

رعايا اإليبارشية التي تستقبل النشاط :

كاتدرائية سيدة مصر بمدينة نصر -  رعية القديس ميخائيل بحدائق القبة    

سكندرية
أ
رعية العذراء - الحبل بل دنس بالدخيلة باال

نور عازر
أ
اسم مسئول النشاط في اإليبارشية :  سعيد ا

                                                  ت : ۰۱۲۲۳۱۱۳٤۹٥    

saidazer@hotmail.com : اإليميل                                          

ب جيانفرانكو  فيتوال
أ
اسم المرشد الروحي للنشاط : اال

                                        ت :  ۰۱۲۲۳۹۸۰۹۷٦   

gianfranco.vitola@gmail.com  : اإليميل                                 

Camino-Neocatecumenal.org : و صفحات التواصل اإلجتماعي
أ
الموقع ا
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خدمة فرح وعطاء لكبار السن

اسم النشاط : خدمة فرح وعطاء لكبار السن

المؤسس : فيفى سمعان 

                 مارى يونان 

سيس : ابريل ۲۰۰٤ 
أ
تارخ التا

تاريخ البدء العمل باإليبارشية : ۳۱ /۱/ ۲۰۱٥ 

هدف النشاط  :

  خدمة كبار السن عامة  ، خدمة روحيه ،  نفسيه ، إجتماعية، وبصفة خاصة 

من يعيشون بمفردهم فى الحياه

تعريف النشاط :  

رسالة فرح وعطاء ...  

المستمرعلى  عناىة هللا لهم  وايضا على اهمية دورهم فى  كيد 
أ
الرجاء والتا - بث روح 

الحياه 

- تعزبز الشعور اإليجابى بقيمتهم الذاتية وإنهم مازالوا قادرين على العطاء  إلسرتهم 
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وللكنيسة والمجتمع 

بالعزلة  الشعور  وإزالة  تخفيف  على  والعمل  عضاء 
أ
اال بين  والبهجة  الفرح  روح  بث   -

والوحدة  وعدم االمان . - الشكر والعرفان بالجميل على ماقدموه من خدمات وخبرات 

عديده واالستفاده من هذه الخبرات 

- إكـتشاف وتنمية المواهب..ومنح الفرص لعرض هذه المواهب 

- تقديم المساندة الروحية واالجتماعية والنفسية والمادية كُل حسب إحتياجه

ويتم هذا عن طريق :- 

والترفيهى   الروحى  الجانب  اللقاء   هذا  وتخلل  بالكنائس  الدورية    : جتماعات 
أ
اال  -

واالجتماعى والرياضى 

- رياضات وايام روحية ، مؤتمرات ،  رتبة التوبة .... الخ (

سر صغيرة  داخل المجموعة لتكوين الصداقات  وتنمية  روح العائلة والمحبة 
أ
- تكوين ا

عضاء..
أ
الحقيقة بين اال

- عمل معارض لعرض منتجات  كبار السن لتشجيعهم على العمل واالنتاج 

- ندوات للتوعية الصحية 

- الرحلت الدوريه ..ايام ترفيهيه ..مصايف ....الخ 

- االشتراك فى المهرجانات  واالنشطة التى تنظمها  االيبارشية  للحكماء 

رعايا اإليبارشية التى تستقبل النشاط :- 

۱ - االنبا انطونيوس  الكبير الفجالة 

۲ - القديسة تريزا الشرابية 

۳ - عذراء السجود والقديسة هيلنه 

٤ - السيده العذراء قبة الهوا ) شبرا ( 

٥ -  السيدة العذراء والقديس اسطفانوس شبرا الخيمة  

٦ -  مارجرجس القصيرين 

۷ -  الملك ميخائيل حدائق القبة 
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۸ -  العائلة المقدسة الزيتون 

۹ -  العائلة المقدسة المطرية

۱۰ -  قلب يسوع مصر الجديده 

۱۱ - السيدة العذراء واالم تريزا  عزبة النخل 

۱۲ - العذراء مريم والقديس يوسف البتول  الخصوص 

۱۳ - العذراء سلطانة المعادى 

۱٤ - سانت تريز  -  االسكندرية 

۱٥ - كاتدرائية القيامة  -  االسكندرية 

اسم مسؤل النشاط فى االيبارشية : مارى يونان فرنسيس   

                                                              ت :  ۰۱۲۲۷۱۳٥۹٥۹          

m.atefsobhy@gmail.com : االيميل                                              

ب / جورج جميل اسكندر 
أ
إسم المرشد الروحى  للنشاط  :  اال  

                                                       ت : ۰۱۲۲٤۰۱۳٦۲۱      

p.George65@yahoo.com :  يميل
أ
                                              اال

و صفحات التواصل االجتماعى : 
أ
الموقع ا

 facebook   خدمة فرح وعطاء لكبار السن   على موقع  
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فرع الكشافة الكاثوليك في مصر

اسم النشاط : فرع الكشافة الكاثوليك في مصر

بينا الكاردينال االنبا اسطفانوس الثاني
أ
المؤسس: غبطة ا

سيس: ۱۹۹٤
أ
تاريخ التا

۱۹۹٥ تاريخ بدء العمل: 

هدف النشاط: 

الكنيسة  وفق  الكشـفية  المراحل  لكافة  الروحـية  التربيـة  مناهج  وضع   

الكاثوليكية ، وكذلك العمل علي تطويرها وتحديثـها ومتابعة تطبيقهـا . 

تعريف النشاط: 

قاليم، ومصر عضو في إقليم 
أ
هو نشاط  دولي كاثوليكي مقّسم العمل فيه إلى ا  

وسط ، يقوم بـ : 
أ
الشرق اال

عضـاء مـن خـلل اإليمان الكـاثوليـكي .
أ
- العمل على التنميـة الروحيـة للقـادة و اال

- تنميـة العمـل الرسـولي للشـباب بمعـني المساهمة في خدمـة الرعايـا و اإليبارشيات مـن 

هـداف ومبادئ ونظـم ومطبوعـات الكشـافة .
أ
خـلل الطريقـة الكشـفية وا

طـريق  عـن  للمجتمـع  واالجتماعيـة  الرعويـة  االحتياجات  لتلبيـة  االسـتعداد  تنميـة   -
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تفعيـل و تعميـق معـاني وعـد وقانـون الكشـافة .

سـقفية للشـباب والتنسـيق الرعـوي  
أ
- تمثيل المجموعات الكشفية الرعوية في اللجـان اال

- نشـر الحركـة الكشـفية في الرعـايـا واإليبارشيات الكـاثوليـك في مصـر ، و كـذلك دعـم 

المجموعـات الكشـفية مـن النـاحية الروحـية والتكوينيـة، وذلك مـن خـلل االجتمـاعـات 

الدوريـة والنـدوات و المعسـكرات والدوريـات والمطبـوعـات .

هـداف و مبادئ الحركـة الكشـفية .
أ
- التوعيـة عـن ا

رعايا االيبارشية التى تستقبل النشاط :

القاهرة – االسماعيلية – اسيوط – الفيوم – سوهاج  

اسم المسؤول : جوزيف فايق جاد

                  ت : ۰۱۲۲۷۸۳٦٥۳۹  

JOE.FAYEK.JF@AWIKA.NET :                 ايميل 

ب بولس جرس
أ
اسم المرشد الروحى للنشاط: اال
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فرع المرشدات الكاثوليك في مصر

اسم النشاط : فرع المرشدات الكاثوليك في مصر

نبا  /  إسطفانوس الثاني   بناءً   على دعوة من    
أ
المؤسس: البطريرك الكاردينال اال

مة الدولّية.          
ّ
                المنظ

سيس و بدء العمل في مصر: ۱۹۸۹
أ
تاريخ التا

هدف النشاط :

تنمية قدرات وامكانّيات المرشدة  ا لمسيحّية   المصرّية في إطار روحي كاثوليكي.        

تعريف النشاط :

ّوالً  
أ
ساسها تجّمع منظمات كشفّية للفتيات، ا

أ
ت كـفكرة عالمّية ا

أ
فكرة اإلنشاء بدا  

عضاء في   المنظمة الدولية للكشافة 
أ
 داخل دول كاثوليكّية    منذ عام  ۱۹۷۳  جميعهن ا

والمرشدات بإنجلترا كمقر لمؤّسس الحركة الكشفية في   العالم وهو اللورد  /  بادن پاول   

الدولية  مة 
ّ
للمنظ الكاثوليكي    كـفكرة مصاحبة  التجّمع  .  نمى   الذي   توفي   عام  ۱۹٤۱  

وروبا  - 
أ
مريكا اللتينة  -  ا

أ
قاليم :   ا

أ
وكجزء منها،    ومع مرور الوقت   ُقّسم العمل بها إلى   4   ا

فريقيا  .                                                                 
أ
وسط  -  ا

أ
 الشرق اال
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بينا 
أ
ا ت عام  ۱۹۸۹   بدعوة من 

أ
ّما فكرة وجود هذا النشاط في   مصر فقد بدا

أ
ا  

نبا  /  إسطفانوس الثاني،   بناءً   على دعوة وحضور ممّثلين من 
أ
البطريرك الكاردينال اال

مات والكنائس والمدارس 
ّ
مة الدولّية،   إلى اجتماع دعى إليه كّل   الهيائت والمنظ

ّ
المنظ

قصى 
أ
ا إلى  مصر  جنوب  قصى 

أ
ا من  كشفي   للمرشدات  نشاط  التي   بها  الكاثوليكّية 

صبح هناك ثلث مكاتب فرعّية  :  الصعيد   ،  
أ
شمالها   ،   واستمر العمل والتنظيم حتى ا

ن إلى وجود مكـتبين فقط: الصعيد والقاهرة.                                                          
آ
سكندرية ،   القاهرة   ،   حّتى وصل اال

أ
 اال

تنمية  على  تعمل  خّص   روحّية 
أ
وباال روحّية  هي   كشفّية  النشاط  هذا  هداف 

أ
ا  

مرشدة   ،   بكونها  كّل   فتاة  بها  التي   تتمّيز  والجسدّية  العقلّية  واالمكانّيات  القدرات 

 مسيحّية   ،   مصرّية    تعيش في   مجتمع تتعامل معه   يومّياً   قد   يختلف عنها دينّياً   وعليها 
دور بارز لكونها مرشدة   ينبع من اسمها واجب االرشاد والمساعدة لكونها علمة ُترشد 

يضاً   واجب التكوين والتوجيه لمثيلتها من 
أ
من حولها إلى الطريق الصحيح   ،   وعليها ا

الفتيات اللواتي   تقمن بخدمتهن  .                                                             

وسطّية تنعقد في   كّل   من 
أ
ُتشارك المرشدات الكاثوليكّيات في لقاءات شرق ا  

كّل   ثلث  ً  بالتناوب   ،    ولقاءات دولّية 
تقريبا ردن   ،   مصر سنوّياً   

أ
لبنان   ،   سوريا   ،   اال

مة  .                                                    
ّ
ي   دولة من دول العالم المشتركة في   هذه المنظ أ

سنوات تنعقد في   ا

رعايا االيبارشية التى تستقبل النشاط :

قباط الكاثوليك.
أ
هرام الكشفّية الخاّصة بكنائس اال

أ
- رعايا مجموعات اال  

بو الهول.
أ
- رعّية قلب يسوع م.ج التابعة لمجموعات كشافة ا  

اسم المسؤولة : ماريانا سمير

                   ت : ۰۱۲۲۲٥۰۹٦۹۰ 

Mira_g16@yahoo.com : ايميل                  
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اسم المرشد الروحى للنشاط :

سيوط.
أ
خت/ فريال موريس من راهبات نوتردام با

أ
اال  

الموقع او صفحات التواصل االجتماعي :

CICG Moyen-Orient  
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مجموعة عمل مريم- الفوكولري

اسم النشاط: مجموعة عمل مريم- الفوكوالري

المؤسس: كيارا لوبيك – ايطاليا

تاريخ التاسيس: ۱۹٤۳

تاريخ بدء العمل في االيباراشية: 

ت مجموعة الفوكوالري عام ۱۹۷٥ من خلل زيارات بعض العائلت من 
أ
بدا  

القاهرة  للمكرسات في عام ۱۹۸۱ في  ول بيت فوكوالري 
أ
ا إلى مصر، وتّم فتح  لبنان 

والد المكرسين ۱۹۸٥.
أ
وبعدها بيت لل

هدف النشاط:

 "
ً
واحدا جمعهم 

أ
با "ليكونوا  ب: 

آ
لل يسوع  لحقيق صلة  مدفوعين  "الوحدة"    

عضاء الفوكوالري بإلتزامهم بعيش اإلنجيل،ليشّع 
أ
)يوحّنا ۱۷: ۲۱(؛ والتي يتوّصل اليها ا

خّوة العالمّية.
أ
هذه الوحدة في العالم ويوّسع نطاق عمله ليشمل اال

تعريف النشاط:

شمال  في  ترنتو  مدينة  في  الثانية  العالمية  الحرب  إبان   ۱۹٤۳ سنة    

نفسها  لوبيك"  "كيارا  وجدت  شئ،  كل  تدمر  كانت  التي  القنابل  تحت  إيطاليا، 
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ية 
أ
ا تدمره  ال  الحياة  في  مثال  من  "هل  صديقاتها:  مع  وتسائلت  جذري  إختيار  مام 

أ
ا  

وقلوبهن  إلهية  مغامرة  ن 
أ
بدا اإليمان  وبهذا  محبة  هللا  هللا:  هو  موجود  نعم  قنبلة؟" 

الكنيسة  اعتمدت  تنتصر على كل شئ". وسنة ۱۹٦٤  "المحبة  ن: 
أ
ا باإلقتناع  ممتلئة 

ن تكون على قدر المستطاع حضور" 
أ
نها تريد ا

أ
 المجموعة كـ "عمل مريم"،وذلك ال

ً
رسميا

رض.
أ
مريم" على اال

ترتكز روحانية الوحدة  على ۱۲ نقطة: هللا محبة، ارادة هللا، محبة القريب،   

الكلمة، المحبة المتبادلة، يسوع المتروك، الوحدة، اإلفخارستية، الكنيسة، العذراء 

ربع حوارات: 
أ
مريم، الروح القدس، ويسوع فى الوسط. هذه النقاط تعاش على مستوى ا

الحوار داخل الكنيسة ذاتها، بين  الكنائس، بين االديان وبين كل ذوى نية طيبة.

العالم،  في  عديدين   
ً
شخاصا

أ
ا اليه  جذب  جماعى  طريق  هى  الروحانية  هذه   

كل  تجمع  دولة   ۱۸۲ في  منتشرة  وهي  القارات  وكل  وروبا 
أ
ا في  نتشرت 

أ
ا ما  وسرعان 

عمار: صغار وكبار، مكرسين ومتزوجين، علمانيين وكهنة ورهبان، 
أ
الدعوات وكل اال

كل دعوة منها جذرية على طريقتها الخاصة.

تركز المجموعة على عيش الكلمة في الحياة اليومية والعملية بطريقة تهدف   

مل والتدريب الدائم على 
أ
الى خلق عقلية وثقافة حسب اإلنجيل من خلل الصلة والتا

تجسيد المسيحية بكل المجاالت والبيائت التي يتواجدون فيها.  

رعايا االيبارشية التي تستقبل النشاط:   

نتشار 
أ
 يمتد عمل مريم لعديد من الرعايا من خلل اعضاء المجموعة لرعايا المختلفة وا

كلمة الحياة )شبرا، الزيتون، مصر الجديدة، القصيرين، الجيزة…(
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اسم مسؤل النشاط: نيلي خديج

                          ت :  ۰۱۲۲۷۳٤۲۰۰٦   

nelly.khadige@focolare.org :اإليميل                  

             مهند حنا شموني      

           ت : ۰۱۲۷٦٦۷۷۰۱۰ 

 muhanadmajeed@gmail.com : اإليميل               

اسم المرشد الروحي للنشاط:

براشية يوجد فيها "عمل مريم".
أ
تحاد كبير مع ممثل الكنيسة فى كل رعية وا

أ
نعمل با  

الموقع او صفحات التواصل االجتماعي: 

https://www.focolare.org : الموقع العالمي  

Faceb فوكوالري مصر - Focolare Egypt  
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خوية قانا للمتزوجين
أ
ا

خوية قانا للمتزوجين
أ
اسم النشاط: ا

المؤسس: جماعة طريق جديد

سيس: يوليو ۱۹۸۰ / فرنسا 
أ
تاريخ التا

تاريخ بدء الخدمة فى الكنيسة الكاثوليكية بمصر: مارس ۱۹۹۳               

تاريخ بدء الخدمة برعايا اإليبارشية: نوفمبر ۲۰۱۹

هدف النشاط: 

ن !! ( ) يو ۲ : ۱۰( إعادة اكـتشاف 
آ
بقيت الخمر الجيدة إلى اال

أ
نت فقد ا

أ
ما ا

أ
) وا  

الزوجين للخمر الجيدة ) الفرح ( فى مسيرتهما مًعا .

تعريف النشاط:

كاثوليكية  جمـــاعة  جمـــاعة طريق جديد وهي  يتبع  نشاط رسولي  قانا  خوية 
أ
ا  

مارس  مصر  في  قانا  خوية 
أ
ا سست 

أ
تا دولة،   ٦۰ في  ومنتشرة  مسكونية،  دعوة  ذات 

خوية في خدمة المتزوجين ومنذ بداية دورات قانا في مصر 
أ
عضاء اال

أ
ا ۱۹۹۳ ويعمل 

كـثر من ۳٥۰  زوج وزوجة.    
أ
تجددت الحياة الزوجية ال

يام (، تجمع متزوجين تعـــاهدا على 
أ
خوية قانا من خلل دورات متخصصة ) ٦ ا

أ
ت ا

أ
نشا



42

سوًيا  يراجعا  كى  وتساعدهما  والكنيسـة،  والعائلة  الشخص  وحــدة  جل 
أ
ا من  العـمل 

سرار يومًيا خلل فترة الدورة، 
آ
مسيرتهما الزوجية تحت إرشاد الروح القدس وممارسة اال

مدرسة   ( فهى  الحياة،  وشهادات  العملية  التدريبات  من  الكـثير  إلى  باإلضافة  هذا 

خوية قانا 
أ
طفال، كذلك تقترح ا

أ
للزوجين (، كما توفر برنامج تكوينى ترفيهى مواز لل

ن ينتظما فى برنامج ) قانا زوجين ( و هى عبارة عن 
أ
على كل زوجين بعد اجتيازالدورة ا

خرين كى يتبادلوا مًعا خبراتهم 
آ
زواج وزوجات ا

أ
خوية  ) ُتجدد سنوًيا ( مع ا

أ
مسيرة حياة ا

الحياتية والزوجية من خلل اإلجتماعات والصلة الجماعية والمؤتمرات التكوينية.

خر من 
آ
ا تكوينًيا  برنامًجا  نوفمبر ۲۰۱۹  فى  البطريركية  إيبارشيتنا  تبنت  كما   

ب 
أ
برامج قانا المتعددة ُيسمى )قانا مرحًبا( وهو عبارة عن مسيرة رعوية بالتنسيق مع اال

زواج وزوجات ( هدفها تقديم مشروع رعوى يخدم 
أ
شهر لمتوسط ) ٥ ا

أ
الراعى لمدة ۹ ا

هيل للمشاركة فى الدورة الرئيسية.  
أ
رعيتهم والتا

نشطة الرسولية
أ
ب المطران رئيس لجنة اال

أ
رشاد الروحى: اال

أ
اال  

رعايا اإليبارشية التى تحتضن النشاط: 

المقدسة  العائلة  كنيسة   – بالفجالة  الكبير  نطونيوس 
أ
ا القديس  كاتدرائية   

بالزيتون – كنيسة السيدة العذراء بالمعادى - كنيسة عذراء السجود بشبرا – كاتدرائية 

القيامة باإلسكندرية

اسم مسؤول النشاط فى اإليبارشية:  رامى سامى & سهير فؤاد

                                                 ت : ۰۱۲۲۲۸۹۲۳۲۹ - ۰۱۲۲۳٥۹۰٤٦۲ 

E- mail: canaegypt@gmail.com :اإليميل                                          

  www.cana.org :الموقع الرسمى وصفحات التواصل اإلجتماعى

  Cana Egypt                                                                         
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بو الهــول
أ
مجموعات كشـافة ا

بو الهــول
أ
إسم النشــاط : مجموعات كشـافة ا

نطوان ُنـجيـــم
أ
نطون جمـل و د. ا

أ
المؤسس : د. خليل ا

سـيس وبدء العمل باإليبارشية : ۱۹٥۷ 
أ
ســنة التا

هدف النشــاط : 

إعــداد مواطن مصــري مســيحي يخــدم المجتــمع ويســاهم في تطويره من خلل   

هداف حركة الكشافة و المرشدات. 
أ
سس و مبادئ و ا

أ
ا

تعريف النشــاط :

تابعـة  كاثوليكيـة  مسيحيـة  مجموعة  م 
أ
اال الهول  بو 

أ
ا كشافة  مجموعة    

تعمل   .  ۱۹٥۷ عـام  في  سســت 
أ
تا والتي  الكاثوليـك  قبــاط 

أ
لل يســوع  قلب  لكنيســة 

وثقافيــا  كشــفيــا   
ً
تكوينـا الشــباب  و  النشئ  من  الرعايـا  بنـاء 

أ
ا تكوين  على  المجموعة 

الحركــة  سس 
أ
وا مبـادئ  على  يرتكـز  التربــوي  العمــل  هـذا  وجسمانيــا.  عقليــا  وروحيــا، 

العالميــة  والجمعيــة  الكشــفية  للحركــة  العالميــة  المنظمــة  تقرهــا  التي  الكشــفية 

خلل  من  الحركــة  هــداف 
أ
ا بتحقيــق  المجموعــة  وتقــوم  والدليــلت  للمرشــدات 
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االتحاد  عام  بشكل  يحددها  مناهج   خــلل  ومن  الهــادفــة  نشطة 
أ
واال البرامج  مختلــف 

والمرشد  والكنيسة  المجموعة  مجلس  خاص  وبشكل  والمرشدات،  للكشافة  العام 

إلى  تنتهي  بحيث  يناســبها  ما  نشــطة 
أ
واال البرامج  من  تضيف  المجموعة  لذا  الروحي. 

إعــداد مواطن مصــري مســيحي يخــدم المجتــمع ويســاهم في تطويره .
 

لنشــر الحركــة  المجموعــة بجهــود كبيــرة  قـامت  المـاضي  القــرن  من تســعينات   

في  الحصــر:  ســبيل  على  عديـدة،  رعايا  في  منهـا  نابعــة  كشــفية  مجموعـات  ســيس 
أ
بتا

بــاء الكومبونيــان بالعباســية عـام ۱۹۹۱ ، في رعيـة القديســة 
آ
رعيــة القديس لوانجــا لل

كاترينــا للســريان الكاثوليك بمصر الجديدة عـام ۱۹۹٦ ، وفي رعيـة القديـس كيرلـس 

رض الحـب لـذوي الحـاجـات الخاصــة عـام 
أ
للــروم الكاثوليك عـام ۱۹۹۸، وفي جمعيـة ا

۲۰۱۰  ، وفي كاتدرائية ســانت فاتيمــا للكــلــدان عـام ۲۰۱۳ ، وفي كنيســة القديســـة 

رمــن الكاثوليك عام ۲۰۱۷ ، وفي دار فيلومينــا عام ۲۰۱۸ ، وفي مركز ذي 
أ
تريــزا لل

كوميونيــتي عام ۲۰۱۹. 

رعايا اإليبارشــية التي تســتقبل النشــاط : كنيسـة قلب يســوع – مصر الجديدة.

نطون هيبير موصلي
أ
مسؤول النشاط باإليبارشـية  : ا

                                        ت : ۰۱۲۲۷٤٤٦۳۹۹

a.moussally@tmsme.com : إيميل                                    

بو الهول  : القمص فرنســيس نــوير
أ
المرشـد الروحي لمجموعات ا

                                                       ت : ۰۱۲۲۷۳٤۰۷٥۷  

f_nouer@msn.com :إيميل                                                  

موقع الفيس بوك :   

Scout Abou El Hole - بـو الهـول
أ
مـجـمـوعات كـشافـة ا  
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قباط الكاثوليك
أ
اتحاد مجموعات كشافة ومرشدات كنائس ال

قباط الكاثوليك
أ
اسم النشاط: اتحاد مجموعات كشافة ومرشدات كنائس اال

هرام الكشفّية(
أ
                                            )مجموعات اال

قباط الكاثوليك 
أ
المؤّسسين: ٤ من كهنة اال

       رعاة كنائس شبرا والشرابية والقصيرين و مصر الجديدة

سيس وبدء العمل باإليبارشية: عام ۱۹۸۹.
أ
تاريخ التا  

نبا/ إسطفانوس الثاني غطاس.
أ
نذاك الكاردينال اال

آ
تحت رعاية غبطة البطريرك ا  

هدف النشاط: 

تكوين مواطن مصري مسيحي كاثوليكي صالح، نافع لنفسه ولغيره.   

تعريف النشاط: 

 ۱۹۰۷ عام  باول  بادن  اللورد  ّسسها 
أ
ا والتي  العالمّية  الكشفّية  الحركة  تهتّم   

الحسنة  خلقّية 
أ
اال القيم  الجنسين  من  والشباب  والفتية  طفال 

أ
اال بتعليم  بإنجلترا، 

نفسهم، 
أ
ومعايشتها، وتدريبهم على مهارات حياة الخلء، حّتى يكبروا معتمدين على ا

مراحلهم  حسب  عليها،  متفق  وقوانين  لمبادئ   
ً
طبقا المجتمع،  خدمة  في  متفانيين 

السنّية:
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-  براعم من ٤ - ۷  سنوات.

شبال وزهرات في المرحلة االبتدائّية.
أ
-  ا

-  كشافة ومرشدات في المرحلة اإلعدادّية.

-  متقّدم ومتقّدمات في المرحلة الثانوّية.

-  جوالة وجواالت، قادة وقائدات في المرحلة الجامعّية وما بعدها.

ويقوم النشاط الكشفي في كنائسنا على خدمة الراعي والرعّية.  

رعايا اإليبارشية التي تستقبل النشاط:

• ۱۱ مجموعة كشفية بكنائس اليبارشّية البطريركّية، وهم:  

- كنيسة القّديسة تريزا بالشرابية.

قباط الكاثوليك بالقصيرين.
أ
- كنيسة مار جرجس لل

- كنيسة الملك ميخائيل بحدائق القبة.

ّم تريزا بعزبة النخل.
أ
- كنيسة العذراء مريم واال

- كنيسة العائلة المقّدسة بالمطرّية.

- كنيسة السّيدة العذراء بالمعادي.

باء الكومبونيان بحلوان.
آ
- دير اال

- كنيسة السّيدة العذراء والقّديس إسطفانوس بشبرا الخيمة.

- كنيسة السّيدة العذراء والقّديس يوسف بالخصوص.

- كنيسة السّيدة العذراء بقويسنا.

- كنيسة السّيدة العذراء بغيط العنب باإلسكندرّية.

• ٤ مجموعات كشفية بكنائس ايبارشّية الجيزة، وهم:  

- كنيسة مار جرجس بالجيزة.

- كنيسة السّيدة العذراء بإمبابة.

كـتوبر.
أ
ثناسيوس بـ ٦ ا

أ
- كنيسة القّديس ا

قباط الكاثوليك بعزب الفيوم.
أ
- كنائس اال
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. سهير حلمي توفيق
أ
اسم مسؤول النشاط في اإليبارشية: ا

                                                  ت: ۰۱۱۱۱٧٤٤۲٤٤  

sou.sou28@yahoo.com :البريد االلكـتروني                            

اسم المرشد الروحي للنشاط: 

نبا/ إبراهيم إسحق
أ
بينا البطريرك اال

أ
غبطة ا  

 

و صفحات التواصل االجتماعي:
أ
الموقع ا

)facebook( )قباط الكاثوليك
أ
هرام الكشفية )اتحاد كشافة اال

أ
مجموعات اال
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