سابع عشر :الدور الوطنى
 فى جلسة 7891/6/6
قرر المجمع المقدس أن يشجع األقباط على تسجيل أصواتهم فى الجدداول

االنتخابيد و وأن ال يذخددق األقبدداط موقبددا سددلبيا فددى االنتخابدداب بددل يشددار ون
فددى أداد دور ددم الددوطنى واالجتمدداعى بطريق د سددليم و ومددن خ د ل القن دواب
الشرعي للمجتمع.

 فى جلسة 7881/6/5

وافق قداس د البابدا وأعضداد المجمدع علدى أن يضداى بلدى بيدداناب اسدتمددار

العضوي د د ال نس ددي بي ددان جدي ددد و ددوة ددل للعض ددو بطاقد د انتخابيد د أم ال

ا تماما بهقا الموضوع وتوعي من أجل المشار الوطني المطلوب .
 فى جلسة 7881/8/89

رئيس وأعضاد المجمع المقدس يهيبدون ب دل أبندائهم فدى شدتى المتاف داب
أن يق بوا جميعا لإلدالد بذصواتهم يوم االستبتاد ليقوموا بواجبهم الوطنى.

 فى جلسة 7888/5/88
يهيددق قداس د البابددا وأتبددار ال نيس د ب ددل أبنددائهم فددى شددتى المتاف دداب أن

يددق بوا جميعددا لددإلدالد بذصدواتهم يددوم االسددتبتادو ليقومدوا بدواجبهم الددوطنى.
تب اهلل مصر و ل شعبها فى خير وس م.
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ثامن عشر :المكرسات
 فى جلسة 7887/5/85
قددرر المجمددع المقدددس الموافقد علددى ال ئتد بصددب مبدئيةةة لنصةةرف م فة
فةةةى ملرةةة

ةةة -71أ) واقا اتت دداأل األم ددر بل ددى تع ددديل نتيجد د الممارسد د

العملي لخدم الم رساب وخبرتها تعرض قه التعدي ب فيما بعد.

 فى جلسة 7888/6/71
قددر تقريددر لجند الرعايد والخدمد بشددذن ت دريس النسدداد وطقسد ومجدداالب
-71ب) وتقرر ما يلىة

خدمتهن لم ف معدالً باصملر

 ف ددى طق ددس نيس ددتنا القبطيد د ال توج ددد ار ب دداب خادم ددابو ب ددل شماس دداب
م رساب.

 يم ددن أن ت د لدرس المد أر فددى درجد أ نسطسد أو بيبقيا وند أو قيا وند و

مد ددع التتد ددقيراب ال م د د و بعد دددم خدم د د المد ددقب و أو القيد ددام بد ددذ عمد ددل
هنوتىو وما يلى من التتقيراب.

 تق ددوم المد د أر ب ددالتعليم ف ددى ال نيسد د ف ددى اجتماع دداب النس دداد أو األطب ددالو
وينبغى أن ال تعلّم الرجال فى ال نيس تسق وصي الرسول بولس.

 يقد ددوم ال د ددا ن أو الشمامس د د التاض د درين بق د دراد البصد ددولو وقل د د فد ددى
القداسد دداب الخاص د د بال ار بد دداب أو البند ددابو بق ال يجد ددو أن يقمد ددن د ددن

بالقراد .

 ت ريس البتياب ي ون بمعرف أق أسقى ولديس أتدد ال هند و دى ت لدرس
بالرشوماب وال توضع عليها اليد.

641

 الم رسد ال يتم ت ريسدها مثل الشمدامس من الرجدال بعد ص د
فدى القداس ألنها ال تخدم المقب .

الصددل

 الم ت دداب ال دوارد فددى طقددس الم رسددابو ددى ج د د ال يتج د أ مددن ددقا
الطقس.

 يم ددن أن تع دداون الشماس دداب األق ال ددا ن ف ددى العم ددادو دون أن يقم ددن
بالتعميد طبعا.

 يم ن أن تقوم الم أر بتن يى صتن ال نيس وليس الهي ل.
 ما تقوم بخدماب أخر مثل المسنابو والمتغربابو والخدماب األخدر
المق ور فى التقريرو وليسب عم

هنوتيا.

 واف ددق المجم ددع عل ددى التقري ددر الم ددق ور بع ددد بجد دراد التع دددي ب البس دديط
علي .

 فى جلسة 7881/6/5
وافق المجمدع على طقس مساعدد الشماس المقترحو وقال قداس د البابددا بن
قوان د ددين الرسد ددل تتتد ددد

عد ددن ت د دريس أ نسطسد دداب ومسد دداعداب شمامس د د

وشماساب .وأن الطقس المعروض ال يخرأل عن المذلوى لم ف بةاصملر
-71ج).

 فى جلسة 7889/6/6
وافق المجمع المقدس برئاس قداس البابا شنوده الثال

على طقس ت ريس

قدمت د لجن د الطقددوس بعددد بج دراد بعددض التعدددي ب
الشماس د ال امل د الددق ّ
علي د  .بشددرط أن يوضددع فددى مقدم د الطقددس عبددار أن اال ع ق د للشماس د

641

ال امل د بط قددا بخدم د المددقب ا وأن يرفددق بددالطقس تتديددد ن دواتى خدددمتها
شماس د د

باصملر

امل د د مرتبطد ددا بد ددنا طقد ددس بقام د د الشماس د د ال امل د د لم فةةةة
-71د).
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تاسع عشر  :الطقوس
 فى جلسة 7899/5/89
 قرر المجمع المقدس أن ال ير مانعا بط قا من بقام سر الد واأل فدى

فتر الخمسين المقدس و و قل ت ريس ال نائس والمقاب و والشدرطونياب
أ قسددم ال هند والشمامسد و ألند لددم يددرد فددى قدوانين ال نيسد مددا يمنددع
قا األمر .واتتبالنا بذفراح المسي ال يمنع السياماب.

يصرح بال واأل فى يوم أتد الرفاع للصوم األربعينى و قل فى رفاع
 ال ّ
فيصرح بال واأل في .
باقى األصوامو أما سبب الرفاع
ّ
 قدرر المجمدع المقددس أند اال يجدو أن يقدوم أ شدخا علمدانى بعمدل
سن سار جديد بدون علم المجمع المقدسو وموافقت و ومبار ت ا.

طل ددق قداسد د الباب ددا أن يه ددتم المجم ددع المق دددس ب ص دددار سن س ددار م ددن

بعداده.

 فى جلسة 7898/6/71
تق

ما يلى:

 ن ار الستخدام البعض ألتانا أخر أثناد دخول العروسين فى األ اليدل
بلى ال نيس قرر المجمع المقدس عدم السماح بدقل وااللتد ام باسدتخدام

األلتان ال نسي .

 فددى قسددم صددوم الرسددل بددالخوالجى قددرر المجمددع تصددتي عبددار بددولس
وبطرس ا امتا الرسلا لتصير ابطرس وبولس الرسوالنا.
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 فى جلسة 7881/6/1
 بخص ددوا أوش ددي المي دداه والد د روع واأل ويد د ف ددى بد د د المهج ددر اعتم ددد
المجمع األوشي تسق النا التالىة

يقول ال ا نة }تبضل يا رق مياه األمطار واألنهارو وال روع والعشدقو
ونباب التقلو وأ وي السمادو وثمراب األرض فى قه السن و بار ها{.

يرد الشماسة }اطلبوا عن مياه األمطار واألنهارو وعن ال روع والعشق
ونباب التقلو وأ وي السمادو وثمراب األرضو والشجرو وال رومو و ل

شجر مثمر فى ل المس ون و ل ى يبار ها المسي بلهناو ويعولندا نتدن

البشرو ويعطى النجا للتيوانو ويغبر لنا خطايانا{.

 قد ددرر المجمد ددع المقد دددس عد دددم التص د دري بذ د ددل السد ددم يد ددومى األربعد دداد
والجمع د و فيمددا خ د الخمسددين المقدس د و باعتبار مددا مددن أص دوام الدرج د
األولىو وتقرر نشر قا فى مجل البطرير ي (ال ار ).

 ت ددم تو ي ددع الجد د د األول م ددن السن س ددار ال ددق أعدتد د اللجند د الطقس ددي و
وطلددق قداس د البابددا مددن أعضدداد المجمددع األج د د أن يرسددلوا مددا لددديهم

من م ت اب وتعليقاب على قا الج د.
 فى جلسة 7887/5/85

أقددر المجمددع أن تعطددى ألوشددي ال ارقدددين أولوي د قبددل أي د أوشددي أخددر فددى
الص د

علددى المنتقلددينو تتددى فددى الخمسددين المقدس د (مددع االلت د ام بلتددن

الخمسين)و وال مانع من بضاف أوشي المرضى بقا سم الوقب.
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 فى جلسة 7888/6/71
نصمجمع نصمقدس ما يلى:
 .1بدخ ددال قرباند د وات ددد بل ددى الهي ددل لتقديس ددها ف ددى الق ددداس ا له ددىو وال
يدخل ير ا بلى الهي ل.

 .2ال يوضددع طب ددق قرب ددان التم ددل عل ددى المددقب ت ددام القرب ددان لد د و ب ددل

توضع على المقب قربان واتد فى الصيني .

 .3وبعددد اختيددار التمددلو ال يتبد القربددان المتبقددى داخددل الهي ددلو بددل فددى

خورس الشمامس مث .

 .4ال يدخل بلى الهي ل سو خدام المقب فقدطو تتدى مدن يريدد التصدوير

يجددق أن ي ددون شماسددا مرتددديا م بددس الخدمد (ف د الرجددال العلمددانيون وال
النساد مسموح لهم بدخول الهي ل).

 .5يجدق أن ال يرتددد المتقدددم للسيددام

ددا ن م بددس علمانيد و بددل نقددوم

بسي ددامت شماسددا ددام و ويلددبس الثددوق األسددود شددماس م د ّدرسو قب ددل أن
يلبس م بس ال هنوب.

 .6ال يجو لشماس أن يلبس التوني قبل أن يرشمها ل األق األسدقى أو

ال ا ن.

 .7من يلبس التوني ينبغى أن ي ون فى خدم قداس القبيت ا لهي و ف

يتر القداس ألداد عمل آخر.

 .8يستتسن أن يرسم العرفاد ببصلتسين ويلبسوا التوني .

 .9الددق يتضددر متددذخ ار بع ة و يق د أر ل د ال ددا ن تتليددل الخدددامو ويرشددم ل د
التوني .
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 .11جمعيدداب الشمامسد ال ائددر لل نددائس يجددق أن تلتد م بالن ددام الصددتي
فى خدم الشماسي .

 .11ل من يلبس التوني يجق أن يتناول من األسرار المقدس .

 .12ال ددا ن الجدي ددد يرج ددع بل ددى ش ددعب و ول ددقل فموض ددوع أن تد د ل ى معد د

ال وج فى طقس استقبال ال ا ن الجديد الق مدورس فدى بعدض العصدور
ير مقبول.

 .13ينبغ ددى ع دددم بض دداف أس ددماد قديس ددين لمجم ددع الق ددداس ي ددر المدوند د
أسددمام م بددالخوالجى المقدددسو مددع بم دان بضدداف قددديس ال نيس د المسددما

باس ددم أو الق ددديس المش ددهور با يبارش ددي عل ددى أن ي ددون معترف ددا بقداس ددت

رسميا من ال نيس .

 فى جلسة 7881/6/5

 قد ددال قداس د د البابد ددا بن لم د د امتونضةةةةعا ا (فد ددى بداي د د أند ددافو ار القد ددديس
باس د د دديليوس) تش د د ددمل د د ددل الخليقد د د د  .ل د د ددقل فه د د ددى أفض د د ددل م د د ددن لمد د د د
امتونضعينا .وقرر المجمع المقدس االلت ام بالنا األفضل.

 قددرر المجمددع عدددم السددماح ألتددد بتغييددر ألبددا الصددلواب الطقسددي و أو
بضدداف جديددد بليه دا .أو بدخددال ت درانيم بال بعددد الرجددوع للمجمددع المقدددس
وموافقت على قل .

 قدرر المجمددع بضداف عبددار (أو فددى الجدو) بلددى أوشدي المسددافرينو ل ثددر
السبر بالطائراب اآلن.

 قرر المجمع استخدام لم اقياما بدال من انياما عن تراس القبر تينما
تدثب القيام و وقل فى لتن التو يع الخاا بالقيام .
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 طلد ددق قداس د د البابد ددا د ارس د د طقد ددس األرشد ددى ببصد ددلتس وعرض د د علد ددى
المجمع.

 قرر قداس البابا عقد اجتماع بخصوا السن سار فدى الدديرو مدع آبداد
اللجن د الطقسددي لمراجع د الشددهور الث ث د األولددى مددن السن سددار الددق
يصدره المجمع المقدس .ثم بصدار ا بمشيئ الرق.

 فى جلسة 7881/6/79
اعتمد المجمع المقدس مجموع النصوا الطقسي (النصوا مرفق )

و ىة

 تعهد األسقى العام (ملتق رقم .)18

 تعهد أسقى ا يبارشي (ملتق رقم .)19
 تعهد ال ا ن الجديد (ملتق رقم .)21

 طقس األرشى ببصلتس (ملتق رقم .)21
 طقس األبصلتس (ملتق رقم .)22

 طقس تعيين رئيس جديد لدير ار باب (ملتق رقم .)23
 فى جلسة 7885/6/71


قرر المجمع المقدس ما يلى (بناد على توصدياب لجند الطقدوس وبعدد

التعدي ب التى طلبها قداس البابا)ة

أ -ال يجو طبع أو بعاد طبع واستخدام ال تق الطقسي التى تسدتخدم
فى العباد داخل ال نيس بال بموافق اللجن المجمعي الطقسي .
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ق -أن يصد ددلى مد ددرد ابد ددر تهم المقدس د د  ...أل د د ا المسد ددتقر فد ددى ألتد ددان
ال نيس مع توتيد االستخدام فى ل ال نائس.

أل -وافق قداس البابا على تصتي القطمارس واعاد طبع .
أمور ال وتيد و تابيد وتاريخيد ينبغدى مراعاتهدا فدى رسدم
ا
 أبر ب اللجن
األيقون دداب وتقت ددرح لجند د الطق ددوس بقامد د س دديمينار لع ددرض الم ت دداب
التددى ينبغددى أن يراعيهددا البنددانون األقبدداط تتددى ت ددون األيقوندداب مطابقد

لعقيد ال نيس وتاريخهاو وقد قبل قل .
 فى جلسة 7886/6/7
نصمجمع نصمقدس نصق ن ن نصتاصية-:

 تعتبر القلنسو يا رسميا بالنسب لألسقى فى الخدم .

 الت المجمع أن ثي ار من اآلباد ال هن قد اعتادوا ص

األواشى س ار

ف ددى خت ددام طق ددس عش ددي وب ددا رو واألواش ددى ال ب ددار قب ددل صد د

الص ددل

بالق ددداس ا له ددىو األم ددر ال ددق يخش ددى مند د أن يعتق ددد الش ددعق أن ددقه
الصددلواب قددد تددقفب مددن طقددس ال نيسد القبطيد و مددا أن اآلبدداد ال هند

ق ددد ص دداروا عرضد د لنس دديان تب ه ددم له ددا ع ددن ه ددر قل ددقو ل ددقل تق ددرر
توصددي اآلبدداد ال هن د فددى ا يبارشددياب بم ارعددا ممارس د

جه ار لما أم ن قلد و وتبضديل الصد

جهد ار علدى الصد

ددقه الصددلواب
سد ار تسدق

الطقس األصلى .علما بذن بعض ا يبارشدياب منعدب صد تها سد ار فدى
طقس العشي .

655

 فى جلسة 7881/6/71
نصمجمع نصمقدس ما يلى:
 التنبيد د د عل د ددى ق د ددر م د ددار ب ن د دداطيوس

د ددا األول عيد د دواا البطري د ددر

األنطددا ى فددى جميددع صددلواب الليتورجي د والقداسدداب .و ددو مددا سددبق أن

تقرر فى عهود سابق باتباق ال نيستين.

 ال يجددو ل ددا ن أن يمددارس المعمودي د أو الميددرون أو مناول د المرضددى
و و مبطر.

 قبول التوصي بذن ايلت م جميع رجال ال هنوب فى ال نيس بمصرو فى
صددلواتهم الطقسددي بددنا الخدوالجى ال بيددر المقدددس طبعد القمددا عبددد

المسددي المسددعود (قبطددى-عربددى) فيمددا عدددا مددا يق دره المجمددع المقدددس
مددن تعدددي ب .أمددا فددى ب د د المهجددر فيلت مددون بتوجيهدداب ال نيس د األم

فيمددا يسددتخدمون مددن ترجمدداب .فددى ددل بلددد خددارجى يسددتخدمون اللغ د

التى تناسبهمو أما فى النا العربى والقبطى فيلت مون بما يلت م بد فدى

مصرا.

 وافددق المجمددع المقدددس أن ال تسددتخدم عبددار افصددل ش دريىا فددى ق دراد

األناجيل المقدس واستقر األمر على أن يقال [فصل من بشار ا نجيل
دون
لمعلمنا مار  ...البشدير بر اتد علدى جميعندا وال يقدال ابتسدق مدا ّ

معلمنا مار  ...البشيرا.

 تستخدم عبار اتقدماتناا بدال من اضتاياناا فى الترجم العربي ألوشدي
القرابين.
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 فى جلسة 7889/6/6
ونف نصمجمع نصمقدس على بضاف الطلب التالي ضمن طلب انعدم نسدذل
أيها المسي بلهنا ّثبب أساس ال نيس  ..بلد ا وي دون نصدها [نجاتدا للطلبد
وعم للمتتاجين .


فى جلسة 7888/5/88

 وافددق المجمددع المقدددس علددى شددطق العبدداراب الددث
السجد و ى فى الصلو الثالث فى الطلب ة

التالي د مددن طقددس

 )1اوأيضا تتلها وتنقلها بلى قل الموضعا.

 )2االقين فى الجتيم ألن لندا ع دم رجداد مدن أجدل انتد ل دل الدقين فدى

جميع اآلالم وا.

 )3األن لدديس المددوتى يبار ون د يددارق وال الددقين فددى الجتدديم يعترفددون ل د
ب ع نو بل نتن األتيادا.

وقددد علددق قداس د البابددا علددى مددا تددم شددطب فددى الطلب د الثالث د فددى طقددس
السددجد بددذن النقددل مددن الجتدديم بلددى البددردوس ددو يددر مم ددن بعددد بتمددام

البدددادو ونقددل الددقين نقلهددم السدديد المسددي وقددب بتمددام البددداد .فالنقددل ددان

مم نددا فقددط بالنسددب لقديسدى العهددد القددديم وال ينطبددق علددى مددا بعددد قلد فددى
العهد الجديد.
 قرر المجمع المقدس تعديل عبار ا قه القبائ ا لتصير اوالتقدمابا.

 وافددق المجمددع المقدددس أيضددا علددى توصددي لجن د الطقددوس بعدددم نشددر
بتو فى تق تول الطقس ال نسى قبل اعتماد المجمع المقدس لها.
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 وافق المجمع على ما تدم بيضدات فدى تقريدر لجند الطقدوس عدن طقدس
عيد دخول السيد المسي بلى الهي ل في ون الطقس ما يلىة

بعددد قد دراد بنجي ددل القددداس قبطي ددا وعربي ددا تل ددى البشددار ف ددى س ددتر تري ددر
أب دديض ويس ددير ال ددا ن بوجهد د وأمامد د الشمامسد د بالش ددموع ث ددم ال هند د
بالمج د ددامرو ويطوف د ددون بد د د الهي د ددل ثد د د

مد د دراب و د ددم يرتل د ددون لت د ددن

 ;galilea nte nieqnocبلتنهددا بالندداقوس وبعددد قل د يقددى ال ددا ن

يقبلون د .
علددى بدداق الهي دل ويددذتى ال هن د ويقدددمون البخددور لإلنجيددل ثددم ّ
وبعد قل تقال الع ومرد بنجيل القداس بلتن البرح.

مالرظةةةةةة يتم ددل ال ددا ن ا نجي ددل م ددا تم ددل س ددمعان ال ددا ن السد دديد
المسددي و ددو طبددلو يددوم دخول د الهي ددلو ألن ا نجيددل لم د اهللو يمثّددل
السيد المسدي

ل.

لمد اهلل المتجسددو ويقددم ال هند البخدور لإلنجيدل ت ريمدا

 طقس س نصزونج
بن دداد عل ددى ت لي ددى المجم ددع المق دددس ف ددى الجلسد د الس ددابق و بد د جراد د ارسد د
تبصد دديلي عد ددن طقد ددس عقد ددد األم د د

و وع قت د د بطقد ددس ا ليد ددل وص د د

الخطوب فى نيسدتنا القبطيد و مدع بجدراد مقارند لدنبس الطقدس فدى ندائس
الروم األرثوق سو بصبتها أقرق ال نائس الرسولي القديم بلينا.
وبعد ددد بت د د

طقد ددس ال د د واأل القد ددديم فد ددى المخطوطد دداب القبطي د د و والطقد ددس

اليونانى القديم والمستمرو باللغتين اليوناني والعربي و اتض ما يلىة
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 )1أن ما يسدمى اعقةد نممةال ا دو فدى الترجمد الدقيقد اع بةونا الد واأل
(أ نبورةةةةا  ARRABWNAباليوناني د د و وأ يةةةةب  ARHBبالقبطي د د )و و د ددى
الخطب فى المبهوم التراثى القديم.
 )2أن الخطبد د بوض ددعها الت ددالىو ق ددد ق ددام بص دديا تها القم ددا فيلوث دداوس

ب ب د ار يمو وقل د بعددد أن قددام البابددا ي درلس ال اربددع (وتددقا تددقوه البابددا ي درلس
الخامس) بضم صلواب طقس عربون ال واأل بلى صلواب طقس ا ليل.

 )3بن صددلواب عربددون ال د واأل التراثي د عنددد ال نيس د اليوناني د و لدديس بهددا

قراد بولسو وال فصل من ا نجيلو بل تتر

أساسدا علدى مبار د خداتمى

الخطب د (الدددبلتين)و والباسددهما للخطيبددينو وتبددديلهماو مددع بعددض صددلواب

أخر
لهقا

عربون لل واأل.

نصمجمع نصمقدس بذن يسبق طقس ا ليلو طقس عربدون الد واأل

(عقد األم

)و بتي

يتضمنة رشوماب الدبلتينو وص

خاصد د بعرب ددون الد د واألو وصد د

الش رو وطلبد

مبار د د الثي دداقو ولت ددن االتلد د الروتيد د ا

والبدداس الدددبلتين للعروسددين بيددد ال ددا ن ولدديس بيددد العروسددين .ثددم تبدددأ بعددد
قل صلواب طقس ا ليلو بقراد فصل البولس من أفسس ..بل .

وبه ن يج ى طقس ع بون نصزونج لعقد نممال ) ،ونإلكليل نصمقةدس كمةا
يلى:
-1الرشددوماب الث ث د ة باسددم ربنددا والهنددا ومخلصددنا يسددوع المسددي و مشددرع
شد د دريع ال م د ددالو وواض د ددع ن د دداموس األفض د ددال نعق د ددد واأل االب د ددن المب د ددار

األرثوق سى ..بل .
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 -2ص

الش ر وبعد ا أرباع ناقوس المناسب و وفيها ربع خاا بال واألو

ويرفع البخور.

-3ث ددم يق ددول ددقه الصد د

لعرب ددون الد د واأل (عق ددد األمد د

) وعن دددما ي ددق ر

العريس ومعينت يرشم ل منهما فى جبهت مثال الصليق.

ايددا اهلل الددق جبددل ا نسددان بيديد وتددده وأعطدداه المد أر عونددا وقددو لد و أنددب

أيضد ددا اآلن يد ددا سد دديدنا د ددن وسد دديطا لهد ددقين العروسد ددين (الع د دريس ومعينت د د )
صددلهما بعربددون الشددر و وأعطهمددا ع م د اتصددالهماو لي ونددا بذلب د واتددد

برب دداط المتبد د و بق تق ددول لهم ددا سد د مى أعطيد د ل م ددا .سد د مى أن ددا أتر د د

مع ما .فذنب س منا جميعا .نرسدل لد بلدى فدوق المجدد وال ارمد مدع ابند
الوتيد والروح القدس المتيى اآلن و ل أوان والى د ر الد ور آمينا.

-4نصصالة على ثياب نصع سة اأيهدا السديد الدرق يسدوع المسدي بلهندا الدق
ين السماد بالنجوم ..بل  .ويقال بعد قل لتن االتل الروتي ا.

-5تقال اتدى شدور ا و اتدين أومشدبا ويقد أر البدولس الخداا با ليدل (مدن
أفسدس) .ويسدتمر طقدس ا ليدل المعتداد بلدى أن يقدال مدا يلدىة اواآلن قددد
تض درتما فددى ددقه السدداع المبار د قدددام ي ددل رق الصددباموبو ومقبت د

المقدسو وجمعت ما قه ال يج المبار وا ليل الم درمو فعلدى دقا الرسدم
و قه الشريع و

قا اتخق سائر اآلباد المممنون ام أر واتد بطهدر ونقداو و

لطلد ددق القري د د وايجد دداد الخلد ددى .فيجد ددق علي مد ددا أن يعد ددرى بعض د د ما تد ددق
بعددضو ويخضددع ددل من مددا لصدداتب  .ولددي ن ددل من مددا أمينددا نتددو اآلخددر

قددول معلمنددا بددولس الرسددولة الدديس للمد أر تسددلط علددى جسددد ا بددل للرجددلو

و قل الرجل أيضا ليس ل تسلط على جسده بل للم أر ا ( 1و7ة .)4
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ثم تستمر صلواب ا ليل المعتاد.

و د ونف نصمجمع نصمقدس على نصتعةديال نصمقت رةة فةى طقةس نصع بةون
لنص ى أطلة عليةا نصةبعس نسة عقةد نممةال ) وفةى وصةية عقةد نصةزونج
نصتى تقال فى صلون نإلكليل..


 ة

فى جلسة 8111/6/71

نصمجمةةع نصمقةةدس أن ي ددون الربددع الخدداا باآلبدداد الرسددل سددبعين

وليس اثنين وسبعين رسوال.

 بشددذن وسدديل تثبيددب ال ددا ن العددام علددى نيسددت و فقددد أشددار قداسد البابددا
بددذن ددقا األمددر ال يتتدداأل بلددى طقددس خدداا وي بددى أن يصدددر نياف د

األسقى ق ار ار بقل .

 فى جلسة 8117/6/8
 ورد فددى تقريددر لجن د الطقددوس طلددق قداس د البابددا شددنوده الثال د

أن يددتم

ت ددق ير األتب ددار أعض دداد المجم ددع المق دددس ب ددذن قد درار المجم ددع الس ددابق

صدددوره بخصددوا طق دس أوشددي ال ارقدددين فددى أيددام الخماسددين (بجلس د

 )1991/5/25ددان ددو الس ددماح ب ددذن تق ددال أوش ددي ال ارق دددين ف ددى أي ددام
الخمسددين فددى تددال وجددود جثمددان المتددوفى فددى تال د الص د

علي د فددى

ال نيس وال مانع مدن أن تقدال معهدا أوشدي المرضدى تسدق المعتداد فدى

أيددام الخماسددين .وأن قل د ال يعنددى التص دري بذوشددي ال ارقدددين فددى تل د
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األيددام فددى ال ددروى العادي د ألننددا فددى الخماسددين نتتبددل بقيام د السدديد

المسي من األمواب واألواشى دائما تتناسق مع طقس المناسباب.

 ة

نصمجمةةع نصمقةةدس عةةد ر ة

أج ة نز مةةن ةةارون نإليمةةان فددى أ

وقب من السن بما فى قل أسبوع اآلالم .أما األلتان فهى التدى تتغيدر
تسق المناسب  .وقلد -تسدبما أشدار قداسد البابدا شدنوده الثالد  -ألن
قانون ا يمان األرثوق سى الدق وضدع اآلبداد فدى المجدامع المسد وني
ال يجو شطق أ ج د من

نوع من التنوع الطقسى فى المناسباب.

 فى جلسة 8118/6/88
عرضب توصياب لجن الطقوس التالي التى أ ها نصمجمع نصمقدسة
 -1توصى اللجن بالتعدي ب التالي فى بعض ع اب طقس البصخ
المقدس و بتي

تتبق مع التسليم الرسولى فى عدم مناول

ير التائبينو

وقل بتقى العباراب التى تشير بلى تناول يهوقا من جسد الرق ودم و

و و الشئ الق يتعارض أيضا مع تعليم ا نجيل.
و قه العبا ارب ى ما يلىة
فى ع

الساع التادي عشر من يوم الث ثادة تتقى عبار ة "مرقاً كما

وفى ع

با ر الخميس ال بيرة تتقى عبار "مثل يهو ن ،مرا مكتوب

صا صيهو ن نص ى أسل نص ب عردما تراول مرا بغي نسترقا ".
صما تراول نصخبز دخلا نصشيطان ،فسل ب نصمجد".
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علما بذن قه العبار قد أشارب بلى التقدم من التناول المقدسو فيما ورد

قبلها وبعد ا فى الع  .وتوضع فاصل بعد عبار اوال ي ن أتدنا شري ارا
بدال من النقط .

 -2توصى اللجن بتقى ما ورد فى البيان ال ائن بقطمارس البصخ

المقدس و السابق لطقس يوم الجمع الع يم و ويعطى انطباعا بذن السيد

المسي

ان يتتر بالجسد بعد موت التقيقى على الصليق جسديا.

المسي

و تى ال يموبو بتسق ال وت و ف ن قه العبار تتعارض مع

وبالر م من تسن ني

اتق البيانو ور بت فى بب ار أن الرق يسوع

االعتقاد بالموب ال امل التقيقى للرق بتسق الجسدو و و أمر ال م
تمام البدادة

اومما يبر ن على عدم موت أن لما طعن أتد الجنود خرأل من جنب ماد

ودمو ع م على أن تى ولن يموب .وجاد فى تاري ال نيس الق أخق
عن التقاليد القديم و أن يوسى ونيقوديموسو لما شرعا فى تتنيط السيدو

أمس

يوسى يده وقالة قه اليد الع يم التى ونب المخلوقاب تموب

وأنا أتنطها .فبت

المسي

عيني و وتبسم فى وجه و فصرخ عند قل

يوسى قائ قدوس اهللو قدوس القو و قدوس التى الق ال يموب .ولقل
قد رتبب ال نيس

قه التسبت بين ترنيماتهاا.

وبعد تقى قه البقر من البيان تينما يعاد طبع القطماروس يراعى عدم

وجود ا فى الطبعاب الجديد .

 -3قامب اللجن بت وين صجرة خاصة صم نجعة طقس نصمعموديةو وعلى
وج

الخصوا بالن ر بلى صيا

611

طقس يناسق المنضمين من

الطوائى األخر  .وقال قداس البابا سوى نتاف
بالنسب

لغير المممنين .أما التغيير فهو بالنسب

على الطقس القديم
للمولود من أبوين

مسيتيين .وطالق قداست لجن الطقوس بدراس ما يم ن أن يقال فى ل
نوع من أنواع العمادة عماد ير المممنينو عماد المقبلين من الطوائى

المسيتي األخر و عماد األطبال المولودين من عائل أرثوق سي .
 فى جلسة 8111/6/71
نصمجمع نصمقدس ما يلى برا على توصيا صجرة نصطقوس:

 -1ضرور متابع الطبعاب الجديد و ل ى يراعى فيها االلت ام بق ارراب
المجمع المقدس فى النصوا الخاص باألمور الطقسي .

 -2التذ يد على أن ينبغى االلت ام بقرار المجمع المقدس السابق بتاري
 1995/6/11والخاا بذخق تصري من اللجن المجمعي للطقوسو قبل
بعاد طبع ال تق الطقسي .

 -3فى تال
األصلى.

بقام

القداس ال يرلسى

ام

ينبغى االلت ام بترتيب

 -4فى تال اختيار بعض األج اد من القداس ال يرلسى أثناد الص
بالقداس الباسيلىو فيم ن أن تذتى قه األج اد تسق ترتيق القداس
الباسيلى.

 -5تو يع تق تجمع الئت الم رساب مع باقى شئون خدم الم رساب
وطقس ت ريس الم رس ومساعد الشماس والشماس بتسق ما أقره

المجمع المقدس فى عهد قداس البابا شنوده الثال
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أطال الرق تيات .

 فى جلسة 8111/5/88
ونف نصمجمع على نصتوصيا ونصتصريرا نصتاصية:
أوالً :فى كتاب صقان خميس نصعهدة

وردب فى تاق القان خميس العهدا بعض ال لماب التى تتتاأل بلى
تصتي (تدقيق) مثلة

 -1فى صبت  97دعى السيد المسي اب ر ل خليق ا ..و لم اب را

صتتها -تسق اللغ اليوناني – )prototokos( ة فعل الوالد
 )protos(  + )tikto) أ

سابق) أ

السابق فى الوالد –

فت ون العبار "نصموصود بل كل خليقة".

 -2وفى صبت  97أيضا عبار ة "صيس هو نختطافاً ما روي

صتصي

وصتتهاة "ص ترسب مساونت هلل أبي نختطافاً".
مساوياً هلل أبي "و
ّ
 -3وفى صبت  115عبارة ال ى نصرخ ررو وأبي الصال ونص وح
نصقدس قائلين ..يا أبانا الق فى السموابا.
وصتتها أن ال يليق أن نخاطق األقانيم الث ث بص

يا أبانا ثم نقول

فى نهايتها ابالمسي يسوع ربناا في ون االبن فى صيغ المخاطق والغائق

معا ...واألص أن نقول ما و معتاد فى مقدم الص
رص خ ررو أبي نصصاصح ائلين..ا.
على أن يتم التصتي لي ون

قاة
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الرباني اصكى

تصويب صفرة 89 ،81
صقان خميس نصعهد
لم تتسق مساوات

هلل أبي
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قائلينة

?Ihc
?Pxc
vhetaumacf
`ncwnt niben.

\Ouo
`ariten `nem`p]a
`n;met]hri> eqrenw] `e`\rhi
oube pekiwt `n`agaqoc enjw
`mmoc.

الصال

ثارياً :دنس أعياد نصميالد ونصغطاس ونصقيامة:

ضرور أن ي ون توقيب التناول على األقل بعد منتصى الليل تسق نوع

التوقيب المتبع.

ثاصثاً :فى مسرة نصم ضى ونمكاصيل:

ضرور الت ام ال ا ن بقصر استخدام

يب مست

المرضى لرشم

المرضىو وي ون قل بالرشم بيد ال ا نو دون أن يضاى بلي أ

أخر أو عطور أو تنوطو ألن قا خاا بت وين يب الميرون.

وأن ي ون ال يب المستخدم فى األ اليل و يب يتون عاد
لهقا الغرض أو يب أبو المسيس.
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يوب

مخصا

ونف نصمجمع على طلبا وتوصيا صجرة شئون نإليبا شيا نصتاصية:


أ مي ق ر أسماد الراقدين جه ار فى الترتيم بالقداس فى تق اراب
واألربعين والسن األولى .وان ان نا وقب تقال بقي األسماد

الثال

المطلوب و واال فتقال س ار.


أ مي االلت ام بقراد السن سار فى األيام التى ينا فيها طقس ال نيس

على قل .

 فى جلسة 8115/6/79
ق ر فى الجلس أن نإلبصلمودية نصكيهكية يجر مراجعتها.

وت بول توصيا صجرة نصطقوس وهى كما يلى:

 -1توصى اللجن بتذ يد ما يبهم من قول السيد المسي

عن ال واأل

المسيتى عموماو أن ما جمع اهلل ال يبرق بنسان (مب 19ة )6و والق

ليوتد
قصد ب أن ال واأل المسيتى البد أن يتل في الروح القدس
ّ
ال وجينو بصور ال يم ن للبشر أن يبصمو او طالما و واأل صتي و

وال يتل فصم بال لعل ال ناو أو تر ا يمان المسيتى .وبهقا ي ون

الروح القدس و الق

يتل ويجمع طرفى ال واأل سواد ان قل

طقس عقد ال يج األولى أو الثاني  .و قا ما يمارس فع
ص

فى

أننا نصلى

عربون ال واأل برشومات الث ث قبل طقس ل من ال يج األولى

والثاني .

 -2توصى نصلجرة بض ط ح نصساعة نصتاسعة من أرد نصشعارين (الق
وجده نياف األنبا يرلس أفامينا فى مخطوط) بعد تنقي لغت العربي فى

الطبعاب الجديد لطقس البصخ ومتابع تنبيق قل .
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 -3توصى اللجن بم نعاة أن تكون صلون

نصساعة نصتاسعة ونصساعة

نصرادية عش من أرد نصشعارين مع صلون

صيلة نإلثرين من نصبصخةو

أ فى مساد األتدو تي

أن أتد الشعانين و عيد سيد

بير.

 -4توصى اللجن بقبول اقتراح تغيير العباراب التالي فى مديح عيدى
نصصليب وتطبيق قل فى الطبعاب الجديد لل تق الطقسي ة
لما أراد المل الديان

دبر تدبي ار با تسان

أن ي هر صليب (با يمان)

شير نا أوبى أستافروس

تتغير لم (با يمان) الموجود فى البقر الثاني بلى لم ابالعيانا.

 -5بخصوا كصوصوجية نصقديسين بط س وبوصس فى عيد الرسل
توصى اللجن بتغيير عبار ارمساد ت ميقا ( )niarxh mmaqhthcبلى

ارسوال ربنا يسوع المسي ا.

 فى جلسة 8116/6/71
ونف

نصمجمع نصمقدس على توصيا

صجرة نصطقوس نم بعة وهى كما

يلى:
 -1فى قراد عيد دخول السيد المسي

للهي ل  8أمشير و ى نبسها

قراداب بنجيل عيد الختان  6طوب جاد فى الطبعاب التالي من
القطمارس أن سمعان الشي قال للسيد العقرادة اوأنب أيضا يجو فى

نبس

سيى الش ا (لو 2ة )35وبالبت

القبطي لألناجيل األربع لم ترد لم الش
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فى األصل اليونانى والترجم
قه .لقل توصى اللجن ة

بذن تتقى لم (الش ) ويراعى قل فى الطبعاب الجديد لتصير اآلي
ما يلى اوأر أيضاً يجوز فى رفس سي ا.

 -2فى قراداب  6اتور بنجيل الراعى الصال

(يو11ة )11توصى

اللجن بذن يصير النا ايكون صه رياة ويكون صه أفضلا بتسق
النا اليونانى والقبطى والعربى فى الترجم البيروتي وليس ا ما ي ون

ل م أفضلا تسق النا الموجود اآلن بالترجم العربي للقطمارس.

 -3جاد فى مقدم قطمارس الصوم ال بير أن األسبوع األول في
أسبوع رقل .ما ورد فى المتن وفى التاشي .

و

وتوصى نصلجرة بتقى قا ال م أينما ورد فى ال تق الطقسي لعدم
صتت بالنسب لتعاليم ال نيس القبطي .

 -4ناقشب اللجن ما ورد فى السن سار عن

هور رئيس جند الرق

الق

قامب ب لجن ا يمان

والتعليم والتشريع تول أن رئيس جند الرق الق

هر ليشوع ابن نون

ليشوع بن نون (يش5ة )15-13وما يل م من تصتي
السن سار بهقا الشذنو ووافقب على البت

ما ورد فى

(يش5ة  )15-13و أتد هوراب السيد المسي فى العهد القديم وليس
و الم

ميخائيل ما ورد فى السن سار ويل م تصتي

قل

فى

السن سار .وقد وافق المجمع المقدس على قا التصتي وأ ّ د قداس البابا

فى الجلس على وجوق تصتي بعض األخطاد الموجود فى السن سار

وأننا نريد طبع خالي من األخطاد.
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 فى جلسة 8111/5/86
بل نصمجمع توصيا صجرة نصطقوس و ى ما يلىة
القديس يوتنا ق بى البم من يوم الث ثاد من البصخ

 نقل ع

المقدس بلى يوم الخميسو واختيار ع
للساع

التادي

والدينون ).

من الع اب الق بي مناسب

عشر من يوم الث ثاد (عن مجئ الرق الثانى

 فى شهر يه مرد الم مور  151فى التو يع النا العربىة "نصموصود
من نآلب بل كل نصدهو أتى وتجسد من نصع ن "

فى نصرف نصقبطى تبقى العبار ما ىة
pimici ebol qen Viwt qajwou nniewn throu

 فى صو يورانة مرد الم مور  151فى التو يع "يوران فى بطن
نصرو كمثال نصمسيح فى نصقب ثالثة أيا ".
 بالنسب للمد ما بين عيد الصعود وعيد العنصر ة ت ون دور أيقونتى
القيام والصعود يوميا (فى األيام التى يصلى فيها القداس) داخل
الهي ل (بث

ص

دوراب) بلى يوم عيد العنصر تي

رفع بخور با ر فقط.

ت ون الدور فى

 فى جلسة 8118/6/6
أ

نصمجمع توصيا صجرة نصشئون نصطقسية وهى:

-1منع الصلواب الطقسي

ير المعروف فى الخوالجى أن يقولها األق

األسقى أو األق ال ا ن بصوب عالى أثناد القداس.
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-2تصتي بعض األخطاد الموجود فى السن سار القديم مثل ما يقال
فى عيد صعود جسد السيد العقراد أن جسد ا قد جلس عن يمين السيد

المسي فى السماد.

شطق السطور ابتداد من عبا ةة او ى جالس عن يمينا رتى عبا ةة

اقامب المل

عن يمين المل او وأيضا من عبا ة اجا ب منها اثنتى عشر

سن ا رتى عبا ة ا قه أم ا.

و قل بضاف ما تتت خط من ال لماب مع شطق لم اعندا فى العبار

التالي ة اولم ي ن توما الرسول تاض ار وقب نياتتهاو وافق تضوره من

الهند عند وقب دفنهاو ف أر
صاعدين ب ا.

فى رميا جسد ا الطا ر مع الم ئ

-3فى الدفنار مطلوق شطق الهجوم على القديس البابا ثاوفيلس والقديس
ببيبانيوس ومرفق بملى الجلس النا األصلى والبقراب المطلوق شطبها

من واقع الدفنار ما يلىة

تتب اليوم السادس عشر من شهر توب (صبت  )31النا اآلدام

يشطق من بداي عبار ة الم يتتمل العدو تعاليم

اثم نبب رئيس ال هن ا.

المتيي ا تتى عبار

يشطق من النا الواطس لنبس اليوم (صبت  )32من بداي عبار ابقا
ما ق رب األتعاق التى جلبتها علي ا تتى عبار القد أت نب قلبىا.

فى اليوم السابع عشر من شهر

اتور يشطق من النا الواطس

(صبت  )134من بداي عبار ة افلم يتتمل العدو .أن يضطهد من قبل ا

تتى عبار ا بلى معرف التقا.
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فى اليوم الثانى عشر من شهر بشنس (صبت  )439يشطق من النا

بقو ع يم ا تتى عبار اوأمرب بنبى

اآلدام من بداي عبار ة اب ب المل

رئيس ال نيس ا.

فى نبس اليوم يشطق من النا الواطس (صبت  )441من بداي عبارة

افلم يتتمل العدو فى قات ا تتى عبار ابلى معرف التقا.

-4فى دالل أسبوع اآلالم (اش 53ة  )11تتتاأل الترجم بلى تصتي ة

النا الموجود اأما الرق فشاد أن يشبي من الجراح واقا ما أسلمتم قوات م
قبيت عن الخطي فستر نبوس م رعا ع ّه ثيرا.

والنا الصتي المطلوق طباعت ونشره فى الدالل " أما نص ب فس بأن

يسرقا باصرزن ،إن جعل رفسا بيرة إث ي ى رسالً تطول أياما ومس ة
نص ب بيده ترجحا.
لمخطوط قمران

علما بذن النا الصتي

يتبق مع النا العبر

النصوا العبري األتد

لهقا السبر الع يم التى خطها اليهود فى

الم تشب تديثا والم توب فى القرن الثانى قبل المي د .و قل
القرون التالي للمي د.

-5االتتبال بدخول السيد المسي

بلى أرض مصر بقا تد

مع

فى

الخماسين تق أر قراداب الخماسين ول ن تقال ألتان القيام وألتان العيد فى

المرداب ويشار بلي فى الع .
-6بخصوا ص

السجد ة تتم ص

السجد األولى بالطقس البرايتى

والثاني تبدأ بالبرايتى وتصير سنو ابتداد من مرد ا نجيلو والسجد
الثالث تصلى بالطقس السنو .
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 فى جلسة 8171/5/88
نصمجمع نصمقدس ما يلىة ال ورال أو خورس للبناب فى القداس
ا لهى والصلواب الليتورجي .
تم نصمونفقة على توصيا صجرة نصشئون نصطقسية وهى كما يلىة

-1منع بلباس البناب الصغيراب أو البتياب أو الشاباب يا خاصا فى
صلواب القداسابو أو أن يقبوا على يئ خورس فى مقدم النساد لترتيل

األلتان فى عموم الصلواب الليتورجيا مع بم اني مشار

ل الشعق بما

فيهم النساد فى المرداب الخاص بالشعق مع المرتلين وخورس الشمامس

بدون تميي لهن.

-2عدم تشاب

وراالب الترنيم واأللتان بم بس الشمامس أو ال هن

أو األساقب الطقسي .

-3اال تباد بذن أيقون االبانطو راتورا فقط ى التى توضع فى تضن
اآلق فى الهي ل األوسط.

-4الجنا

العام فى أتد الشعانين يصلى بعد نهاي القداس مباشر

بالطقس السنو فقط.

-5خميس العهدة

أ -التو يع فى يوم خميس العهد ي ون سنو وتنقل صلواب الساع
التادي عشر بلى ما قبل بصخ المساد.

ق -تشطق لم اه ها من عبار ابار ه ه القرابينا وعبار اني نبوس
الراقدينا من قسم خميس العهد.

 -6ص

الجنا (الطلب )ة تبديل عبار ا ما فتتت للا اليمينا بعبار

ا ما فتتت ألنبس األبرارا.
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عشرون  :اإليمان والتعليم والتشريع
مؤتم نصعقيدة نم ثو كسية نصسروى

ب رشاد وتتب رعاي صاتق القداس والغبط البابا شنوده الثال

تقوم

لجن ا يمان والتعليم والتشريع بعقد ممتمر سنو لقياداب الخدم من
جميع ا يبارشياب.

وقد عقد اللقاد األول عام  1998فى دير القديس دميان بالبرار يوم

 1998/11/1تول االنشاط البروتستانتى المعاصر و يبي
التسلل البروتستانتى داخل ال نيس ا.

مواجه

فى عام 1999عقد اللقاد الثانى فى القا ر فى القاع المرقسي فى
منطق األنبا رويس (ل نائس القا ر وضواتيها فقط).

فى عام  2111عقد اللقاد الثال

(ل نائس القا ر وضواتيها فقط).

فى القا ر فى نيس مار مرقس بشب ار

فى عام  2111عقد اللقاد الرابع فى دير األنبا أبرآم بالع ق بالبيوم بتاري

 2111/9/19-17بعنوان اأما نتن فلنا ف ر المسي ا.

فى عام  2112عقد اللقاد الخامس فى دير األنبا أبرآم بالع ق بالبيوم من
 2112/11/2 –9/31بعنوان امقدما فى التعليم نقاو ا (تى 2ة  .)7و ان
مخصصا لمواجه بدع األدفنتسب السبتيين .وتتد

شنوده الثال

في قداس البابا

من القا ر عن طريق البيديو ونبرنس video conference

ألول مر داخل مصر تول نقاو التعليم وأعقق المتاضر فرص توار

مع التاضرين.
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قال قداس البابا فى جلس المجمع المقدس بن ينبغى أن يستبيد أ بر عدد
مم ن من لماب الممتمر مثل بصدار تق تتو

قه ال لماب أو شرائط

تسجيل اسيب أو فيديو وقد ورد فى تقرير لجن ا يمان والتعليم والتشريع

أن سوى يدعى بلى تضور الممتمر اآلباد ال هن والم رسين والخدام

والم رساب والخادماب.

فى عام  2113عقد اللقاد السادس فى دير األنبا أبرآم بالع ق بالبيوم فى
المد بين  25-21سبتمبر 2113و بعنوان ارق واتد بيمان واتد

معمودي واتد ا (أى 4ة  .)5وتاضر في قداس البابا بالبيديو ونبرنس

تول المبهوم األرثوق سى للوتد ال نسي وأجاق على أسئل التاضرين.

فى عام  2114عقد اللقاد السابع فى دير األنبا أبرآم بالع ق بالبيوم فى المد
من  31-26سبتمبر 2114و بعنوان اأرثوق س تقا وأيضا بنجيليونا.
وتاضر في قداس البابا عن سماب التبسير األرثوق سى لل تاق المقدس.
فى عام  2115عقد اللقاد الثامن فى دير األنبا أبرآم بالع ق بالبيوم فى
المد بين  15-11سبتمبر 2115و بعنوان االتتدياب ا يماني والعقائدي
المعاصر ا .وتاضر في

قداس

البابا عن الخ ا فى المبهوم

األرثوق سى.
فى عام  2116عقد اللقاد التاسع فى دير األنبا أبرآم بالع ق بالبيوم فى
المد بين  21-18سبتمبر 2116و بعنوان اال تصدقوا ل روحا (1يو

4ة .)1
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فى عام  2117عقد اللقاد العاشر فى دير األنبا أبرآم بالع ق بالبيوم فى
المد بين  21-17سبتمبر 2117و بعنوان اال نيس  ...بين الماضى

والتاضر والمستقبلا.

فى عام  2118عقد اللقاد التاد عشر فى دير األنبا أبرآم بالع ق بالبيوم
فى المد بين  25-22سبتمبر 2118و بعنوان االروح القدسا.

فى عام  2119عقد اللقاد الثانى عشر فى دير األنبا أبرآم بالع ق بالبيوم

فى المد بين  28سبتمبر 1-أ توبر 2119و بعنوان امتاوالب الغ و
الطائبى (أنواع – أبعاده – يى نواجه )ا.

فى عام  2111عقد اللقاد الثال

عشر فى دير األنبا أبرآم بالع ق بالبيوم

فى المد بين  23-21سبتمبر 2111و بعنوان اعقيدتنا األرثوق سي
آبائي و تابي ا.

ن ن متروعة

 فى جلسة 7888/6/71
 تتد

قداس البابا عن جهدود اللجند العليدا للتربيد ال نسدي فدى بصددار

منددا م موتددد و و ددقل عددن ر بد قداسددت فددى بعدداد فددت معهددد الرعايد

والخدم و وتذسيس المعهد األفريقى لخدم ال ار و تيد

ي دون التددريس

في د د با نجلي ي د د و ع د ددداد خد دددام ألفريقي د ددا وأمد ددا ن أخ د ددر فد ددى أوروب د ددا

وأمري ا...

وقد نالب قه الجهود تقدير أعضاد المجمع المقدس.

611

 وطلق قداس البابا من ا يبارشياب أن ترسدل نسدخ مدن بدرامم مددارس
التربي ال نسي الخاص بها ل ى يتم توتيد قه البرامم.

 فى جلسة 7886/6/7

 رةةة

نصمجمةةةع نصمقةةةدس م ددن الج ددو البروتس ددتانتى ال ددق ي ت ددى داخ ددل

ال نيس  .عدن طريدق مجدال التعلديم فدى ال ليداب ال

وتيد والدوع علدى

المنابر بلى جانق االجتماعاب السري .

 أعةةة ب دنسةةةة نصبابةةةا عددن ر بت د فددى ت ددوين لجن د لبتددا بنتدداأل فددرق
ال ددورال مددن التدرانيم ألنهددا دخلددب بطددرق لددم نذلبهددا (بروتسددتانتي وأ ددانى

شعبي ).

 ونفة نصمجمةةع نصمقةةدس علددى ضددرور مراقبد قاعدداب وسدرادقاب العد ادو
الشد درائط وال لم ددابو وارس ددال أش ددخاا مض ددمونينو لمن ددع تس ددلل وع ددا
الطوائى بليها.

 أكةةد نصمجمةةع نصمقةةدس علددى ضددرور متابعد ومراقبد اجتماعدداب البيددوب
التددى يقددوم بهددا بعددض الخدددام قو االتجا دداب الخمسدديني والبروتسددتانتي
أو بعض الخارجين عن ال نيس أو خدام الطوائى األخر .



نصمجمع نصمقدس ضرور التنبيد علدى اآلبداد ال هند والخددامو بعددم
توج د بلدديهم للمشددار فددى مددمتمراب تن مهددا
االسددتجاب للدددعواب التددى ّ
توج د الدددعو فددى مثددل ددقه
الطائب د ا نجيلي د  .ألن د مددن المبددروض أن ّ
الت دداالب بل ددى البطرير يد د و تيد د

بالجهاب المدعو .

ي ددتم االتص ددال م ددن قب ددل البطرير يد د
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 فى جلسة 7881/6/71
 ورد فددى تقريددر لجن د ا يمددان والتعلدديم والتش دريع بن د ة فددى رةةةف نصمةةةادة
 789مةةن ةةارون نصم نفعةةا ال يل مددون أتدددا بالقسدم فددى المت مد ضددد
عقيدت المن ي لى بتلى اليمينو أن يمديها طبقا لألوضاع المقرر فى
ديانت بقا طلق قل ا .و رب نصمجمع نصمقدس ب ص .
 تم نصمونفقة على توصي لجن ا يمان والتعليم والتشريع بعدم التوقيدع
ونص د دب التوصد ددي علد ددى اأ مي د د
عل ددى الصد ددور يد ددر السد ددليم عقائ ددديا ّ
معب در عددن الب ددر األرثوق سددى
التدددقيق فددى الصددور واأليقونددابو لت ددون ّ

ال وتيا وعقائديا ما يشدرتها قداسد البابدا شدنوده الثالد ا .وعلدى امندع

ا دتددام ش درقي الهيا ددل بصددور وأيقوندداب ثيددر وليسددب تسددق الطقددس
ال نسد د ددى السد د ددليم لتضد د ددن اآلق تي د د د

ت د د ددون أيقون د د د البد د ددانطو راطور

(الضددابط ال ددل) وتددد ا للسدديد المسددي جالسددا علددى عرش د فددى السددماد
وتول الطغماب الم ئ ي ا.

نصمجمع نصمقدس أن يتم توخى التقر من يئاب بروتستانتي تقيم



التب ب والمسدرتياب وتذخدق أسدماد أبنداد وبنداب ال نيسد مدع عنداوينهم
وتليبوناتهم وت ارسدلهم باسدتمرار بد ارسداب تابيد

يدر أرثوق سدي

البروتستانب يستبيدون من اللقاداب المس وني ويستغلونها.

مدا أن

 فى جلسة 7889/6/6
 أشةةا

دنسةةة نصبابةةا إصةةى صجرةةة م نجعةةة نصكتةةب نصديريةةة و ةةال" :سةةو

أجلةةس معهةةا صتبةةدأ نصلجرةةة عملهةةا" .وأضةةا
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ةةائالً :نصجهةةد نصمطلةةوب

سو

يكون كبية نً صكثة ة عةدد نصكتةب ونصةدو يا  .وصكةن علةى نم ةل مةا

ي نجةةع ويصةةد بةةا ط ة س ب كةةة يكةةون مضةةموراً ويوضةةع فةةى مكتبةةا

نصكرائس.

 بالنسددب ل ددا ر التغلغددل البروتسددتانتى ةةال دنسةةة نصبابةةا بن ددقا األمددر
مسددتمر بنشدداط بيددر يتتدداأل د ارس د  .ثددم ق د أر قداس د البابددا مددا جدداد فددى
التقرير عن أسباق تغلغل البروتستانبة

-1الترنيم قاب الموسيقى الصاخب .

-2درس ال تاق المقدس (بصب منت م ).

-3بعطاد ا تساس بالوصولو وسهول الطريق الروتى.
-4النشاط االجتماعى.
-5التمويل الخارجى.

-6ضعى الرعاي الروتي فى بعض المناطق.

-7ضعى التوعي العقائدي فى بعض اجتماعاتنا.
-8ضعى الممارس الليتورجي فى بعض نائسنا.
-9النشاط المجتمعى والتواراب.
-11االفتقاد البرد .
-11اجتماعاب البيوب.

-12استغ ل المجال المس ونى.

-13تشجيع الشباق –مب ار ودون بعداد -على الخدم .
-14استغ ل الخ فاب داخل بعض ال نائس.

-15الممسساب الطائبي ة مدارسو تضاناب ..أل
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-16متاول االختراق تتب ستار أرثوق سى.
نصمجمع نصمقدس ما يلى:
 أن يتم اال تمام بخدم المناطق العشوائي  .ألننا لدو لدم نبعدل قلد و فلدن
ي ون فى االمتداد العمرانى قسوس ألن ال توجد فيها نائس.

 مددن المم ددن أن هند

ددقه المندداطق تصددرى مرتبدداتهم مددن المطرانيد أو

من نائس ني أو من البطرير ي  .وأيضا خدام لخدم

قه المناطق.

 عم ددل برن ددامم لنش دداط ص دديبى واس ددع يغط ددى اتتياج دداب جمي ددع الم ارت ددل
السني .

 عبددار اكلرةةا ونرةةد فةةى نصمسةةيحا عبددار خادعد  .والتر ي د علددى الن دواتى
الروتي فقط فى تعليم أوالدنا لم يعد يناسق مواجه البروتستانب.

 يجددق مراجع د نوعي د الخدددام فددى نائسددنا لددئ ي ددون نددا بروتسددتانب
مندسين.

 ساب ( Sat 7 7ان ر القنواب البضائي صبت .)218
 فى جلسة 7888/5/88
ونفةةة نصمجمةةةع نصمقةةةدس علددى توصددياب لجن د ا يمددان والتعلدديم والتشددريع
التالي ة

-1
-2

التتقير من نشاط مجموع مجد طوسون ير األرثوق س.

أن يمتنددع ب ليددروس ال نيس د عددن تاب د مقدددماب أو تعقيبدداب ألي د

تق يدر أرثوق سدي و تتدى ال يق أر دا أبنداد ال نيسد ويتدذثرون بمدا جداد

فيهدا مددن تعدداليم يدر نسددي با ضدداف بلدى ت عددق البروتسددتانب أتيانددا
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ف د ددى المق د دددماب بتيد د د
أ راضهم الخاص .

-3

ال ينش د ددرو ا ب د ددنبس نص د ددها األص د ددلى لتتقي د ددق

أن ال تعطد د ددى بيد د ددوب الخلد د ددو الروتي د د د الخاص د د د ب نائسد د ددنا ألي د د د

مجموعد د دداب يد د ددر أرثوق سد د ددي  .ألن قل د د د يتد د ددرم أبند د دداد ال نيس د د د مد د ددن

اسددتخدامهاو ويعطددى البرص د للتعلدديم يددر األرثوق سددى أن يصددل بلددى

أبناد نيستنا.

 فى جلسة 8111/6/71
تدارس د ددب لجند د د ا يم د ددان والتعل د دديم والتشد د دريع النش د دداطاب الت د ددى يق د ددوم به د ددا
البروتس ددتانب وال اثوليد د ف ددى الق ددا ر وا يبارش دديابو م ددن تجمي ددع الش ددباق

والبتيددان واألطبددال األرثددوق سو وا درائهم بب درامم مثددلة رياض د وبطول د –

خريجون مان و مدان ..و يدر قلد مدن رتد ب ومدمتمراب فدى المصدايى

والبن د ددادق الب د دداخر و برس د ددوم

ي د ددد  .وق د ددد ت تد د د مش د ددار ال اثوليد د د م د ددع

البروتستانب فى تن يم بعض قه الممتمراب .واتبق علدى ضدرور مواجهد

قل من خد ل لقداداب ومتاضدراب ومدمتمراب العقيدد و و دقل دعدم افتقداد

الم ارتددل المتعدددد و وتوعي د أجيالنددا الصدداعد و وأبندداد ال نيس د عمومدداو مددن
قا الخطر ال اتى.

 فى جلسة 8117/6/8
 ةةة

نصمجمةةةع نصمقةةةدس أند د يج ددق االتتد دراس مم ددا يس ددمى اجتماع دداب

مس د وني أو الطائبي د بال لددو انددب لجند د معتمددد مددن مجلددس ن ددائس

الشرق األوسط.
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 ة

نصمجمةةع نصمقةةدس مرةةع رسةةا نصش ة نئط نصفيةةديو وأ ة نف  CDألن

أندداس تعب دوا فيهددا و ددقا يسددبق لهددم خسددار  .فلدديس مددن األمان د أن أندداس
يتعبددون وآخددرون يقومددون بمجددرد النسد  .االسددتثناد الوتيددد ددو بتصدري

المنتم .ما أن البيلم ال يباع فرديا ل ن بالجمل فى بداي التو يع.

 بخصوا قنا ( Sat 7ان ر القنواب البضائي صبت .)218
 فى جلسة 8111/6/71
ونف

نصمجمع نصمقدس على ما أوص

با صجرة نإليمان ونصتعلي

ونصتش يع بعد نصمرا شة وهو كما يلىة
-1اال تمام بموضوعاب العقيد و وشرح الخ فاب مع البروتستانبو توعي
للجميع فى سيميناراب المجمع المقدسو وفى الع ابو واالجتماعابو
واأليام الروتي و والممتمراب مع مراعا الموضوعي وعدم استخدام األلبا
الجارت .
-8تخصيا الممتمر السنو القادم بدير الع ق بالبيوم بن شاد اهلل من
 25–21سبتمبر  2113لشرح الخ فاب مع البروتستانبو ومتاوالتهم
الجتقاق أبناد ال نيس ..
-3يقوم اآلباد األساقب بنقل معلوماب

قا التقرير الخاا بالنشاط

البروتستانتىو بلى اآلباد ال هن فى اجتماعاتهم القادم .
-4مطالب اآلباد ال هن أن يشرتوا قه األمور فى اجتماعاب الخدام
والخادماب.
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-5قيام اآلباد األساقب بشرح لماقا نرفض الوتد التى ال تقوم على أساس
ا يمان الواتدو لآلباد وال هن فى اجتماعاتهم.
-6نتتاأل بلى تق تشرح مبهوم الوتد التقيقي فى المسيتي و ولماقا
نرفض قه الوتد العاطبي التى ينادون بهاو ف ما أن الرق و االمتب او
فهو أيضا االتقا.
-7شرح مبهوم الوتد السليم المسيتي للشعق.
-8عدم اقتصار الع اب على البعد الروتى والوع ىو دون أن تشمل
البروق العقائدي مع الطوائى األخر .
-8نصتد ي

فى نستجابة نصدعون

نصتى توجا إصيرا ونصى نآلبا نصكهرة

ونصشعب ،فال يقبل نصجميع إال نصدعون

نصصاد ة من نصبط ي كية أو

نصمط نرية أو كريسة بطية أ ثو كسية ،وعد

نالستجابة صلدعون

ونصمطبوعا ونصم نسال مجهوصة نصمصد أو غي نصصاد ة عن كريسترا.
-71اال تمام باالفتقاد فى

ل قطاعاب الخدم و و يار الشعق فى

بيوتهم.
-77تقديم المقب المتنقل ل ل من ليسب لديهم نائسو ليشبعوا بذسرار
ال نيس و ويعيشوا التيا األرثوق سي .
 -78ياد اال تمام فى تقديم الرعاي الشامل ألبناد ال نيس و وبخاص
المتتاجين منهم ماديا أو صتيا أو ير قل .

-71استمرار لجن مراجع الترانيم والمصنباب البني فى عملها على أن
تصدر بيانا بنتيج ما تبتص من شرائط اسيب وفيديو وأقراا مدمج .
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 قبل المجمع ما أوصب ب اللجن بذن يراعى اآلباد المطارن واألساقب

نصر ف نصشديد فى كتابة مقدما صلكتب نصديرية وأن يقوموا بمراجعتها

وفتصها جيدا قبل تاب

قه المقدمابو ما أ د على قل قداس البابا

أيضا.

 قبل المجمع توصي لجن ا يمان والتعليم والتشريع بخصوا ما ورد
فى نصسركسا ونصدفرا يو  86أبيب بشذن قداس القديس يوسى
خطيق السيد العقراد ما يلىة

نصسركسا ة ا ...استتق أن يدعى أبا للسيد المسي باصجسدا.
نصدفرا ة ا ...ألن استتققب أن تسمى أق المسي باصجسدا.

وأوصب اللجن أن يتم تعديل الناو فى ل من السن سار والدفنار

ليصير اباصتبرىا بدال من اباصجسدا منعا ل لتباس.
 فى جلسة 8111/5/88
وافق المجمع على توصياب لجن ا يمان والتعليم والتشريع التالي ة
 .1أن ال يقوم أتد اآلباد المطارن أو األساقب ب تاب مقدماب ل تق قبل
مراجعتها بنبس مراجع دقيق ومراعا أن ت ون ادف و ام ومتبق
تماما مع تقاليد ال نيس وتعاليمها وعقائد ا األرثوق سي .
 .2االستمرار فى مجهوداب شرح العقيد والتصد
ومشار

للتغلغل الطائبىو

ل ا يبارشياب فى قا العملو وبخاص بعدما تذ د لدينا

من التقرير المقدم للجن ا يبارشياب أن نا
يقوم ب البروتستانب فى  13مدين

614

بر

برنامم ضخم سوى
دفع أولى (لألطبال –

برنامم رياض وبطول )و متتويا على تعاليم بروتستانتي صارخ و فى
م أل مع النشاط الرياضى.
 .3بعداد دراساب عقائدي تول طائب االمورمون او التى اتخقب مق ار لها
فى المعاد و خشي نشر قه البدع فى مصرو وعمل االتصاالب
ال م مع ال اثولي والبروتستانب للتصد لهقا الخطر المشتر .
 .4أن تلتقى لجن مراجع ال تق الديني بقداس البابا شنوده الثال

عاد

تش يلها بما يناسق االتتياجاب والمستجدابو وتنسيق عملهاو وتبعيل
بالتدريم.
 .5اال تمام بعرض مشروعاب المصنباب البني على اللجن المجمعي
البرعي المختص بمراجعتها والتصري ب نتاجها.

وونف نصمجمع على طلبا وتوصيا صجرة شئون نإليبا شيا نصتاصية:


ضرور اتترام وت ريم أجساد الشهداد والقديسين التى استراح الروح
القدس فيها وعمل بقو و وتقدير متب الشعق لهاو و يارتهاو والتبر

منهاو وطلق صلواتهم.


أن فى تال اتتياأل بتد

ا يبارشياب بلى برامم تسا م فيها يئاب

أو أفراد طوائى أجنبي و أال يتم قل

بال بموافق

دنسة نصبابا شروده

نصثاصثو وقل تماي ألبناد ال نيس من التعاليم الغريب .
وونف

نصمجمع نصمقدس أيضاً على توصيا

نصتاصية:
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صجرة شئون نإليبا شيا

أ-عمل نشاط رياضى م ثى لجميع األعمارو واستغ ل الم عق
الموجود الملتق بال نائس والمدارس والجمعياب القبطي و الستخدامها فى
أنشط الشباقو وبخاص فى األجا

الصيبي  .مع بنشاد أو تذجير

م عق أخر بتسق االتتياألو مع تو يع جوائ تشجيعي  .واال تمام
بت وين وانماد فرق ال شاف بال نائس لجميع األعمار.
ق-التنبي على أولياد األمورو القين لديهم أبناد أو بناب يدرسون فى
مدارس لها بدار بروتستانتي أو اثولي ي و بعدم المشار

نهائيا فى

النشاط الرياضى التامل للتعليم البروتستانتى المغاير لعقيدتناو وعدم
االنخداع بالجوائ والمغرياب الترفيهي .
أل-تتقير القياداب البروتستانتي فى ل موقع من التماد

فى

قا

البرنامم الق ان شبب أ راض و والبعد عن أبناد نيستنا.
د-اال تمام ب نشاد مدارس قبطي أرثوق سي

ستيعاق أبناد ال نيس

ال ار بين فى رعاي خاص .
 فى جلسة 8115/6/79
 كريسة مرا ة نإلرجيل بملبةو ن :قدرر المجمدع طةع بيتة زك يةا بطة س
و ل من ينضم بلى قه الجماع من ال نيس القبطي األرثوق سي .

 مراوال نصتغلغل نصب وتستارتى :قرر المجمدع عددم السدماح بقيدام دورال
ي ددر أرثوق س ددى ب دداألداد داخ ددل نائس ددنا و ددقل ع دددم الس ددماح ب قامد د

صددلواب يددر أرثوق سددي فددى نائسددناو عدددم المشددار فددى أ اجتمدداع
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الطددائبى ول ددن بم اني د االشددت ار فددى اجتمدداع مس د ونى تتددب بش دراى

مجلس نائس الشرق األوسط.

 ورد فى تقرير لجن ا يمان والتعليم والتشريع أنها تشار فى التوصي
الخاص ب يبارشي المتل ال بر المقدم من لجن ا يبارشياب بلى
قه الجلس وعلى وج الخصوا الجوانق التعليمي الوارد فى تقرير

لجن ا يبارشياب.

 فى جلسة 8116/6/71

 وافق المجمع المقدس على ما عرضت

لجن

الشئون الطقسي

بخصوا ما ورد فى السن سار عن هور رئيس جند الرق ليشوع بن
نون (يش5ة )15-13وما يل م من تصتي ما ورد فى السن سار بهقا
الشذنو ووافقب على البت

الق

قامب ب لجن ا يمان والتعليم

والتشريع تول أن رئيس جند الرق الق

هر ليشوع ابن نون (يش 5ة

 )15-13و أتد هوراب السيد المسي فى العهد القديم وصيس هو
نصمال

ميخائيل

ما ورد فى السن سار ويل م تصتي

قل

فى

السن سار .و د أكد دنسة نصبابا فى نصجلسة على وجوب تصريح
بعس نمخطا نصموجودة فى نصسركسا وأررا ر يد طبعة خاصية من
نمخطا .
 ت ّقرب لجن ا يمان والتعليم والتشريع من أن قد بدأ نصغزو نصمعمدنرى
لمصر بواسط المجمع المعمدانى بذمري ا الجنوبي

Board-Southern Baptist Convention
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International

 .Missionودرسب اللجن

القرا المدمم ( )CDوشريط البيديو والبوستر والنبقاب التى أتضر ا

نياف األنبا سوريدال أسقى ملبورن وتوابعهاو فهقه الهيئ قد رصدب
مبالغ بير جمعتها تبرعابو وتر ي ا على مصر بالقابو بق تر أن

مصر بها  76مليونا منهم  %11مسيتيونو ول نها ق رب عن
ال نيس القبطي األرثوق سي أنها تبدو قريب من الخ ا ل نها بعيد

جدا عن  .وقد أعلنوا فى نبقاتهم ونشراتهم على ا نترنب أن قا
المخطط بدأ منق توالى خمس سنواب فى مصر وينمو ب طراد.

وأكد نصمجمع نصمقدس أهمية نصر

فى مونجهة ه ن نمم .

 وافق المجمع المقدس على طلق قداس البابا بعدم الموافق على ونية
شف ة دنفرشى ألخطائها وأن بها ت ييى وتناقض وتهجم على السيد
المسي  .وقد صدر بيان من رمساد ال نائس المسيتي فى مصر
بخصوا رواي شبر دافنشى (ان ر ملتق رقم .)24
 فى جلسة 8111/5/86
بخصوا ت م القضاد ا دار  2117والق تعارض مع ت مها 2114

و  2115والتقرير المقدم من و ير الداخلي والق نتم عن التناقض بشذن
اسددتخراأل بطاقدداب شخصددي باالسددم المسدديتى والديان د المسدديتي للعائدددين

بلى المسيتي بعد أن أشهروا بسد مهم .تق

إ سةال مة ك ة عاجلةة موقّعد

توض د أر
مددن قداس د البابددا وجميددع أعضدداد المجمددع المقدددس التاض درين ّ
المجمددع المقدددس فددى ددقا الشددذن لتقددديمها للسدديد رئدديس الجمهوري د ومددق ر

تقدم لمت م القضاد ا دار العليا.
أخر ّ
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 فى جلسة 8118/6/6
ونف نصمجمع نصمقدس على ما يلى:
 -7مرع نالجتماعا نصمغلقة باصكرائس.
 -8مرع نالجتماعا

بدون تص يح كتابى من أسق

فى نصبيو

نإليبا شية.
 -3تبعيل لجن مراجع ال تق الديني وتوسيعها.
 -4منع تصوير فيلم االمسي
العقيد (مملب ال اتق فاي

واآلخرا لما في من أخطاد ثير ضد
الى).

وطلق قداس البابا تتقير اآلباد األساقب من سيام

من عقيدتهم األرثوق سي

البروتستانتى أو الخمسينى.

السليم

هن دون التذ د التام

وعدم تذثر م بمتاوالب التغلغل

 فى جلسة 8171/5/88
ت إ ن نصتوصيا

المقدم من لجن ا يمان والتعليم والتشريع و ى ما

يلىة

أوالًة تبعيل لجن مراجع ال تق الديني التى أقر ا المجمع المقدس فى
جلس  1993/6/5مع بضاف أسماد جديد يتدد م قداس الباباو أو
تختار م اللجن المجمعي للتعليمو بدال من القين سافروا بلى الخارأل أو
تنيتوا .أو بضاف

متخصصين جدد ل ى تتبرع اللجن

بلى فروع

متخصص فى المجاالب المتعدد مثل العقيد و والتاري و وسير القديسينو
والروتياب وتبسير ال تق المقدس  ...بل .
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على أن يتم ا ع ن عن موعد بدد عمل قه اللجن بعد بعاد تش يلها.

واختارب اللجن ريافة نمربا أب ن لي ون و المتلقى لمشروع ل تاق أو
بعاد الطبع لل تق السابق بصدار ا .ويتم الرد على ال اتق أو المملى
فى خ ل ث ث أشهر.

ثارياً :متابع والتصد

لمتاوالب االست ل الطائبى أو متاوالب الغ و

بالتغلغل الطائبى داخل نائسنا .وضبط االجتماعاب ما أوصى قداس

البابا بقل وتسق ق ارراب المجمع المقدس السابق .

نصكتب نصممروعة

 فى جلسة 7888/5/88
ونف نصمجمع نصمقدس على التتقير من كتةاب نصتفسةي نصتطبيقةى صلكتةاب
نصمقةةدس ونصطبعةةة نصيسةةوعية نصد نسةةية صلكتةةاب نصمقةةدس ونصطبعةةة نإل زنئيةةة
صألراجيةةل نم بعةةة صةةألب بةةوصس فغةةاصى لمددا بهددقه الطبعدداب أو التباسددير مددن
أخطاد عقائدي أو تعليمي مع تتدقير دار ال تداق المقددس مدن تو يدع مثدل
قه ال تق)*(.

 فى جلسة 8115/6/79
بخصةةةوف كتةةةاب "غ بةةةة نإلرسةةةان فةةةى نصعةةةاص " صلقمةةةف صو ةةةا نمرطةةةورى

بصدار م تبد المتبد ة قدرر المجمدع مندع دقا ال تداق ووقدى تو يعد وعددم

(*) اس تجابب دار ال تاق بعد صدور قرار المجمع المقدس بشذن
والطبعاب.
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قه ال تق

طبع سواد عن طريق م تبد المتبد أو ير داو والتنبيد علدى دقا ال ار دق

بعددم بصدددار تددق لددم تراجعهددا اللجند المجمعيد لإليمددان والتعلدديم والتشدريع

واخطار م تب المتب بهقا القرار.
 فى جلسة 8111/5/86

بخصوا تاق انم ثو كسية ارون إيمان صكل نصعصو ا تذليى األق
.م .بلى العربي فقد ونف

أنتونى م .ونيارس ترجم األق

نصمجمع

نصمقدس على توصي اللجن ونصهاة

ا ع ن عما صدر فى قا ال تاق من انترافاب خطير (بدعة تأصيا
نإلرسان) وقد صدرب الطبع األولى من فى مصر باللغ العربي سن
 2115والطبع الثاني  2116ويبدو أن الناشر لم ينتب بلى ما في من
أخطاد.

 فى جلسة 8118/6/6
 -7فس ومرع كتاب "نهلل يدعو" صما فيا من أخطا عقائدية.
-2رد األنبا بيشو واألنبا موسى فى قنا أ ابى البضائي على تاق

اكر أ ثو كسياً ونآلن أبص ا بدون ق ر اسم المملى.
 فى جلسة 8171/5/88

أوالً :بشذن تاق اأ ونل مضيئة آلبا نصكريسةا
قا ال تاق يمثِّل خطور بير على مصداقي التعليم فى ال نيس ألن من
الواض أن يدعو فى مجمل بلى ابدعة تأصيا نإلرسانا.
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ال يوجد بال تاق صور لقداس البابا .و و تجميع لمقاالب عديد نشرب
فى مجل مرقس قبل عام  2118وقد تم نشره باصلغة نصع بية وفى مقابلها
ب ل صبت نصت جمة نإلرجليزية ونصرف نصيورارى لنبس القول المنسوق
ل ل أق من آباد ال نيس مثل القديس بيرينامسو والقديس باسيليوس
ال بيرو والقديس

ريغوريوس الن ين و والقديس

يرلس األورشليمىو

والقديس يوتنا ق بى البمو والقديس أثناسيوس الرسولىو والقديس يرلس
ال بيرو والقديس أنبا مقارو والقديس ب ناطيوس األنطا ىو والقديس

بولي اربوس أسقى سميرناو والقديس

يبوليتيسو والقديس ب ليمندس

الممرخين.
الرومانىو والقديس أنطونيوس ال بيرو و ير م من ال تّاق و ّ
يتو ال تاق مغاصطا فى نصت جمة إصى نصلغة نصع بية بقصد تذ يد ف ر

اتأصيا نإلرسانا .أو يتم انتقاد أج اد معين من أقوال اآلباد تم بتر ا عن
النا ال امل أو باقى القول الق

يوض

اآلباد .أو يتم اختيار عنوان البصل بتي

المبهوم الصتي

ي ون و العبار التى يهدى

بليها من االقتباس ل (ان ر ملتق رقم ( )25الق

النا فى الترجم العربي ).

ما تب

يوض مثاال لتغيير

ونصلجرة تطلب نإلعالن عن مرع توزيع ه ن نصكتاب فى م تباب نائسنا
وأن ب مغالطاب تعليمي

ثير  .والخطور أن منسوق ل بلى اآلباد

ومنهم أ بر اآلباد القديسين المعلمين فى ال نيس وليس ب شروتاب من
الناشر وال اسم الناشر للتموي .

ثارياً :تاق انصع ن

أمىا تذليى ال ار ق تيمون السريانى –أ سطس

.2119
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صدرب طبع مدن دقا ال تداق بهدا ثيدر مدن األخطداد .وقدام ديدر السدريان
بمند ددع اسد ددتمرار تو يعهد دداو وتد ددم تصد ددتيتها واعد دداد الطبد ددع .ول د ددن اللجن د د

المجمعي د بعددد د ارس د الطبع د الثاني د رأب أن د ال الددب ب د أخطدداد فددى ددقه

الطبع مثل باق االعقراد وسر ال هنوبا لقل أوص اللجند بمندع تو يعد

بصب عام .

شهود يهوه ونصسبتيين

 فى جلسة 7898/6/71
قد ددرر المجم د ددع المق د دددس اعتبد ددار د د د م د ددن شد ددهود يه د ددوه والس د ددبتيين ي د ددر

مسيتيينو وعدم االعتراى بترجماب ال تاق المقدس الخاا بهمو والتنبي د

عل ددى شعبند ددا أن ال يتض ددروا اجتماع دداتهمو وال ي دددخلونهم ف ددى بي ددوتهم مث ددل

سائر الهراطق والمبتدعين.

 فى جلسة 8111/6/71
ت د ّقر قداس د البابددا مددن نشدداط األدفنتسددب .فعنددد م شددر

Family Foods

فاميلى فود وشر  Avonآفدون ويتداولون الضدغط علدى العداملين عندد م
لتتويلهم عن العقيد األرثوق سي .

ولهددم اجتمدداع بيددر فددى ميدددان بدداق التديدددو فيجددق عمددل اجتمدداع ل نددائس
البجال وال ا ر ويتم تو يع تق عليهم للرد على عقائد األدفنتسب.
 فى جلسة 8118/6/88

ونف نصمجمع نصمقدس أن يهتم اآلباد األسداقب بالتصدد للنشداط المتمدوم
لطائب السبتيين خاص من جانق ج ل دوس وأتباع وتجميع ما يرسلون
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من تق ونشراب بلى أفراد الشعق واستبدالها ب تق أرثوق سي عقائديد أو

روتي د  .وأن يجددر شددرح العقائددد السددليم علددى ددل المسددتوياب فددى مقابددل
األخطدداد العقائديد لهددقه البدعد وقلد فددى ضددود مددا نشدره قداسد البابددا فددى

مجل ال ار عامى  1992و.2112

عاط

عزيز

 فى جلسة 7886/6/7
طاصب نصمجمع نصمقدس باالتتراس من نصدكتو عاط

عزيز ومجموعتا

وعدم السماح لهم بالتعليم.
 فى جلسة 8118/6/88
تمب قراد أخطاد عاط

عزيز ومجموعتا ما يلىة

أوالً :بن ددقه جماع د خاص د مضدداد لل نيس د لهددا قائددد واتددد ددو الددد تور
عاطى ع ي ميخائيل يقدمون ل الوالد والخضوع ال امل بعد اهلل.

ثارياً :تعمل قه الجماع فى سري
تي

امل وبذسلوق الخ يا العنقودي

يدرق الد تور عاطى مجموع قيادي ثم يجتقق ل واتد أو واتد

فيها مجموع خاص تتتلمق على يد قا العضو القياد .

ثاصثاً :تخطط المجموع

ل نتشار فى

اف

أنتاد ال نيس

القبطي

األرثوق سي ومن داخلها فى ش ل مجموعاب مثل البجال وال مال

ومصر الجديد وع ب النخل وشبرا ..ويعتبرون أن أرضهم الرئيسي
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ى

أسيوط ولهم نشاط فى منبلوط والمنيا وأما ن أخر ويو عون المتاف اب

على قياديى الجماع .

نبعاً :ير الد تور عاطى أن م لى بدعو خاص من اهلل بتجديد

ال نيس ويتبق بعض أعضاد الجماع فى قل ويعتب ون أرفسه كريسة
نصمسيح نصرقيقية وكريسة نصعهد نصجديد نصتى سترل مرل نصكريسة
نصراصية نصخ بة ونصميتة ونصمخ بة و عاتها نصمفسدين ،وبهقا يوصلون
الجيل التالى بعصر اآلباد فى القرن الرابع (المي د ) تي

التالي قد ابتعدب عن اآلباد ف ار وروتا.

بن ال نيس

خامساً :ي هر من التسجي ب وال تاباب روح برياد واضت ضربب بها
الجماع

ما يتض من الرسائل التى قالوا بن الروح القدس أرسلها لهم

بالرم أو الت لم بذلسن أو بالقول المباشر.

سادساً :يتسم منهجهم بالعاطب واالنبعاالب بق ي ررون تافاب معين

مراب عديد وبانبعال شديد مثل اقو دم يسوع تتررناا.

سابعاً :ير ون على تواجد الشيطان وقوت وسيطرت على األما ن الخالي

ويعتقدون أن الروح القدس أعطا م صيغ صلواب خاص يتلونها على
المياه ويرشونها على األما ن التى يجتمعون فيها ما يممنون أن الشيطان

يخرأل من صدور م مع ال ت أثناد الص .

ثامراً :توجد فى الشرائط تسجي ب للت لم باأللسن بلغ
و قل

فى المق راب بخط اليد .ومارس أعضاد الجماع

ير تقيقي و
قه األمور

معتبرين أن لديهم موا ق خاص ورسائل سماوي ويعتقد الد تور عاطى

أن مو ب األلسن ال يم ن أن تتوقى فى ال نيس .
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يدعى الد تور عاطى فى التسجي ب الصوتي أن الروح القدس
تاسعاًّ :
ت لّم مع .
عاش نً :يستخدم الد تور عاطى ع ي

ومجموعت أسلوق الخداع فلم

يلت موا بعد تضور م من أسيوط بالتعهداب الم توب أمام لجن مجمعي

ش ّ لها قداس البابا والتى تعهدوا فيها بااللت ام بتعليم ال نيس والبعد عن
الم ا ر الخمسيني  .ول نهم يت ا رون بذشياد ويعملون ع سها وي قبون
لتغطي أنشطتهم السري أو أ راضهم ير السليم .

رادى عش  :لم تنتبع قه الجماع من البرا التى أتاتتها لهم ال نيس
وال من ا نقاراب أو التذديباب بل استمروا فى مخططهم وبدأوا فى نشر

ال تق للشعق بهدى دم ال نيس الرسمي واقام
وقد أصب من الخطور تر

نيستهم الخاص .

قه الجماع و م يخدعون الشباق والشاباب

وي رسون بعضهم بدون بقن ال نيس تمهيدا لت وين طائب منشق عن
ال نيس واستخدام القس صبنيا غطاد نسى لنشاطهم الهدام المنترى

عن العقيد األرثوق سي السليم .

ود

نصمجمع نصمقدس قبول توصي لجن ا يمان والتعليم والتشريع

ب صداره قرار يتم نشره فى مجل ال ار بمنع قه الجماع و و ل من
يتبعهاو من الخدم و ومن التعليمو ومن شر ال نيس و أ من التناول من

األسرار المقدس و وسائر األسرار ال نسي  .وبتجريد ال ار ق القس صبنيا

من الر بن وال هنوب وعودت بلى اسم بالمي د و و مدتب امل فهمى
ومنع من الخدم ال هنوتي وأ

واالس ندري أو أ

نوع من الخدم سواد فى القا ر

بيبارشي من ال ار
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المرقسي ويعلن عن قل

فى

جريد عام  .ويعتبر قا القرار بمثاب تجريد للد تور عاطى من رتبت

الشماسي

ذ نسطسو و قل

باقى أعضاد جماعت من الشماسي أو

الت ريس .ومن ضمن أسماد النشطين فى جماعت الد تور نبيل عدلى
املو والمهندس ص ح فايق متىو وميراندا

أنسطاسيا سابقا)و وجالينا لبيق رم

امل فهمى (تاسونى

(تاسونى سابقا)و وسامي صادق

أبادير (تاسونى سابقا)و وعواطى أديق بلياس (تاسونى ريستينا سابقا)و
واي يس رفقىو وسو

وليم.
كما

امل تبيشو وسوسن سعدو ومنال وليمو و ال

نصمجمع قبول توصي لجن ا يمان والتعليم والتشريع ب صدار

بيان موج بلى هن القا ر واالس ندري و ل ا يبارشياب موقع علي من

قبل صاتق القداس البابا شنوده الثال

للتتقير من عاطى ع ي

ميخائيل وجماعت و ويتم نشر نا قرار المجمع والبيان الق

أصدره

المجمع المقدس فى مجل ال ار فى العدد الق يصدر بعد عيد العنصر

التالى مباشر  .ويتضمن البيان أن جماع الد تور عاطى ع ي ت لدعى
امت

الموا ق البائق

األلسن والرم التى يرون فيها أنبسهم فى رتب

بطرير أو هنوب الم أر بلى جوار ملخا لألخطاد المق ور فى تقرير

لجن ا يمان والتعليم والتشريع المجمعي .

وقد أضاى المجمع المقدس بلى نا القرار ونا البيان أن اباق التوب

مبتوح لمن يثبب تر لهقه الجماع ومعتقداتهاا.
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هارى ميرا ميخائيل

 فى جلسة 7888/5/88

ونف نصمجمع نصمقةدس علدى التتدقير مدن مملبداب و تابداب الدد تور دانى
مينددا ميخائيددل الموجددود ب د نجلت ار والتددى تخددالى التعلدديم األرثوق سددىو وتمثددل
خطور على المبا يم المسديتي الصدتيت و وقدد تصدد للدرد علدى تعاليمد

الخاطئ قداس البابا شنوده الثال )( .

مكس ميشيل
 فى جلسة 8115/6/79
فى ه ه نصجلسة دم

صجرة نإليمان ونصتعلي ونصتش يع توصيتها إصى

نصمجمع نصمقدس وتق

بول بيارها وتوصياتها نصتاصية:

اأن يصدددر المجمددع المقدددس ق د ار ار بددا ع ن عددن أن مكةةس ميشةةيل الددق
ان من خريجى ال لي ا ليري ي بالقسم النهدار فدى رتبد أقدل مدن درجد

شماس امل .والق خدم لبتراب متقطع ممتلئ بالمصادماب فى دل مدن
نيسد د مارمين ددا بش ددبراو و نيسد د أب ددى س دديبين ب فت ددىو و نيسد د م ددارجرجس

بطنطاو و نيس ماربولس بطنطاو بلى أن فصل نيافد األنبدا يدمانس أسدقى

( )ان ر ملتق رقم ( )26تي
بتد

ع ات و وناقشت

لجن

صدر ممخ ار تاق آخر أشار بلي قداس البابا فى
ا يمان والتعليم والتشريع فى اجتماعها بتاري

 2111/11/11وأصدرب توصي بشذن لتقديمها بلى المجمع المقدس فى جلست
المقبل .

611

الغربي د المتنددي لسددبق انت ارف د العقيددد وتمس د

الت ها نيافت بنبس وواجه بها.

ومنق قل

الوقب بدأ نشاطا خارأل ال نيس و تطور بلى ت وين جماع لها

ف ر ا البروتستانتى الخمسينى

قداس

بذخطائ د التعليمي د التددى

ير األرثوق سىو وت وأل .وعندما أعلن

البابا يوم األربعاد  2112/6/26باالجتماع العام بال اتدرائي

المرقسي باألنبا رويس بالقا ر أن قداست ينو متا م م س ميشيلو

يدعى في أن
أسرع و بنشر مقال مصور بمجل المصور بنبس اآلون و ّ
ينو العود بلى أتضان ال نيس القبطي األرثوق سي و وقل لتباد

المتا م وتبويب البرص و ثم قام ممخ ار بت وين نيس مستقل باسم
القديس أثناسيوسو معلنا نبس أسقبا باسم م سيموس يوتناو ونشر فى

الصتى أن قه ال نيس أنشئب فى أمري ا قبل أن تبت لها فرعا فى
القا ر و وأن بقل ي ون قد فصل نبس عن ال نيس القبطي األرثوق سي ؛

بصور علني و ألن ال يجو ألتد أن يسام أسقبا بدون وضع يد قداس

الباباو وتضور المجمع المقدسو ما أن ال يسم بوجود أساقب مت وجين

فى ال نائس األرثوق سي الرسولي و وأن المجمع المقدس يت ّقر من تعاليم
م س ميشيل قاب الطابع الخمسينى البروتستانتى .وأن ل من ينضم بلى

جماعت يبصل نبس عن ال نيس و تي

أن المجمع المقدس يترم م س

ميشيل وأتباع من نيستنا ويجرده من رتب الشماسي التى تصل عليهاو
مع ستق شهاد ال لي ا ليري ي واعتبار ا ذنها لم ت ن.

مددا يت د ّقر المجمددع المقدددس مددن تضددور اجتماعات د وتوصددى اللجن د بددذن

ينشر قل فى مجل ال ار و وتيثما أم نا.
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وبعد تقديم التوصي بلى المجمع المقدس قال قداس الباباة

اب ن ددل مددن ينضددم بلددى جماعد م ددس ميشدديل يقطددع نبسد مددن ال نيسد أو
يبصل نبس من ال نيس  .وأيضا فى ل مدا نتتدد

عدن دقا الموضدوع ال

نسددمي االسددم الجديددد الددق أخددقه بنمددا م ددس ميشدديل وال نعتددرى بد
وال نعترى ب

نيسد

ذسقى .ومم ن أننا فى أسقبي المعا د الديني نعلدن سدتق

الشهاد ا ليري ي من .ا

و د َّ
صد نصمجمع نصمقدس على ما ع ضا دنسة نصبابا.
 فى جلسة 8116/6/71

ونف ة نصمجمةةع نصمقةةدس علةةى توصةةية صجرةةة نإليمةةان ونصتعلةةي ونصتش ة يع
بضرور ا ع ن عن ترمدان مةاكس ميشةيل (الدق قدرره المجمدع المق ّددس

عددام )2115و وأسددباق قلد و وأند

يددر أرثوق سددى ومنشددقو وانبصددال ددل

من يتبع عن ال نيس بلى تين توبتهمو ونشر قل ب ل الوسائل المم ند و

منعا من خداع أبناد ال نيس .

جو ج ربيب بباوى
 فى جلسة 8111/5/86
تم تقديم تقرير عن بعض األخطاد ا يماني للد تور جو ج ربيب بباوى

والرد عليها وقرار المجمع المقدس بشذن فى الجلس الطارئ بتاري
 2117/2/21وخطاب التالى لقرار المجمع والرد علي لنرظ ملر

-81أ ،ب ،ج ،د).
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حادى وعشرون  :الرعاية والخدمة
 فى جلسة 7881/6/1
 ناش ددد قداسد د الباب ددا ش ددنوده الثالد د

أعض دداد المجم ددع المق دددس اال تم ددام

بخدمد د األري دداى والمن دداطق الجدي ددد والمن دداطق المتطرفد د و واال س ددت ون

طعاما للطوائى األخر التى تنشط فى األما ن المتروم من الرعاي .

واقت ددرح عم ددل س ددن اس ددمها س ددن الرعايد د  .مم دددا أ ميد د تجهيد د خد دددام
متليد ددين ل د ددل القد ددر أثند دداد الصد دديى معتمد دددين علد ددى طلب د د المد دددارس

والجامعاب .وقال بن ثير من اآلباد األسداقب يهتمدون بدالتعميرو ول دن

وسددائل الرعاي د واالفتقدداد مهددم .مثددل بتضددار سددياراب وأتوبيسدداب .ونب د
على أ مي خدم البقراد.

 بخصوا بعض األشرط التى تتو تعاليما ير معتمدد

نسديا تثيدر

البلبل فقد أر المجمع ضرور الرد عليها تتى ال تتبلبل أف ار الناس.

 فى جلسة 7887/5/85
أوصدى قدداسد البدابدا بتدعميدم ف در ال مبيدوترو لتخ يدن السدج ب فددى جميددع
ا يبارش د دديابو وترس د ددل م د ددن د ددل بيبارش د ددي بل د ددى البطرير يد د د لتس د ددجل ف د ددى

ال مبيوتر الرئيسى .وأقر المجمع المقدس توجيهاب قداس البابا.
 فى جلسة 7888/6/71

 قال قداسد البابداة مدن المم دن تن ديم لقداداب لقداسدت مدع اآلبداد ال هند
ب ل ا يبارشيابو للتتد

فى شئون الرعاي وا يمان والتعليم.
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 بم اني د د تجميد ددع أص د ددتاق الموا د ددق فد ددى ال تابد د د والرسد ددم والقص د دداو
صدار مج ب متخصص .

 بم انيد د عق ددد لق دداداب للمس ددئولين والخ دددام ف ددى تق ددول التربيد د ال نس ددي و
لي ون للجميع الب ر الواتد.

 بم اني عقد لقاداب للمسئولين عن بيوب المتغربين والمتغرباب.
 ولقاد أيضا للم رساب (مطلوق شوى بذسمائهن).
 فى جلسة 7881/6/5

 ونف نصمجمع نصمقدس على أن تصدر مطراني البتير وأسقبي الشباق
سلس ددل م ددن ال ت ددق المبس ددط و بطريقد د السد دمال والجد دواقو ف ددى مج دداالب
ا يمد د ددانو والعقيد د ددد و والتيد د ددا الروتي د د د و واألسد د ددر و والتد د دداري ال نسد د ددىو

والطقوس والمجتمع ...بشرط أن ت ون ا جاباب وافي و تشمل أ ثر من
آي د عنددد الل د وم .علددى أن تددتم مراجعتهددا قبددل ا صدددار مددن قبددل اللجن د

المجمعي و ثم من قبل قداس البابا شخصيا.

 مؤتم نصوسائل نصسةمعية ونصم ئيةةة وافدق قداسد البابدا بنداد علدى طلدق
لجند د الرعايد د والخدمد د و عل ددى عق ددد م ددمتمر لم ار د د الوس ددائل الس ددمعي
والبصدري لتبددادل المعلومداب والخبدراب والمداد  .ولوضددع خطد مسددتقبلي

فى قا الميدان الهام .وتقرر تتديد موعد لهقا اللقداد .علدى أن يتضدر
ددل مر د ملبددا ب ددل مددا لدي د فددى ددقا الصدددد ( .هددر مددن االسددتط ع

المبدئى أن نا م ار

فى القا ر  -االسد ندري  -الشدباق  -البتيدر
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 شب ار الخيمد  -بورسدعيد  -تلدوان  -ال قدا يق  -نيافد األنبدا بطدرس -البيوم  -ملو  -أبنوق  -نجع تماد  -قنا).

 بخصوف نإلرجيل نصمسموعة تقرر أن تقوم أسدقبي الخددماب  -مرتلد
أولددى -ب صدددار األناجيددل األربعد علددى ش درائط اسدديب  -بلتدن قبطددى
مختص ددرو وبص ددوب روت ددانىو ملتد د مين بالنس ددخ المعروفد د  .ل ددن م ددع

تعددديل متدددود فيمددا يلد م مثددل االممتلئد نعمد ا و لمد اقسددوسا بدددال مددن

اشيوخا فى بعض المواضع.
 فى جلسة 7886/6/7

 تقددرر أن تقددوم لجن د الرعاي د والخدم د بوضددع مشددروع الئت د للشمامس د
الم رسددين .واختددارب اللجن د لجن د خاص د لوضددع مشددروع ددقه ال ئت د
وتقددديمها بلددى اللجند لد ارسددتها .وي ددون قلد

القداس البابا شنوده الثال

لد تتددب بشدراى صدداتق

وبتوجيهاب قداست و و د ونف نصمجمع على

ص .
 أفادب اللجن بذن سيتم بقام تلقتين دراسيتينة

أ -تلقد د مت دددود لت دددريق ال هند د والخ دددام المهتم ددين برعايد د المس ددجونين
وأسر م.

ق -تلقد د أوس ددع لد ارسد د موض ددوع اش ددرح ا يم ددانا .واتب ددق أن تنعق ددد ددقه
التلق فى دير األنبا بيشو وسوى ترسل الدعو النعقاد دا بواسدط مقدرر

اللجن د فددى تين د بن شدداد اهللو وتتضةةمن نصرلقةةة ش ة راً صتبسةةيط نصرقةةائ

نإليمارية ،ونص د على نصشكو .

111

 فى جلسة 7881/6/71
أقر المجمع المقدس توصي لجن الرعاي والخدم بعددم ق داق ال هند بلدى

ممتمراب يدعو بليها البروتستانب بال ب قن من قداس البابا مباشر .
 فى جلسة 7889/6/6
نصمجمع نصمقدس ما يلى:

 على اآلباد األساقب أن ينبهوا على ال هن بقرار المجمع فى جلس عام
 1997بعدم ق اق ال هن بلى ممتمراب يدعو بليها البروتستانب.

 يجد ددق أن ت ارجد ددع نوعي د د الخد دددام فد ددى د ددل نائسد ددنا لد ددئ ي د ددون ند ددا
بروتستانب مندسين.
 فى جلسة 8111/6/71
دار تددي
Religion

تددول نصسةةيدة تشةةرى هةةاى ودياند العصددر الجديددد

New Age

ومتاولتها عمدل متاضدر عدن التذمدل الدداخلى والتتدرر والسدعاد

وتددم تتددقير شددعبنا مددن تضددور اجتماعهددا فددى فندددق مينددا دداوس .وفوجئنددا
بذن سلطاب الدول قد منعتها مدن بلقداد متاضدرتها دقه .و دى تجدوق دوال
ثير فى المنطق لنشر ف ر ا المرتبط أساسا بالديان البوقي .

 فى جلسة 8117/6/8


نصمجمع نصمقدس أن توجد صجرة صلمرتاجين فى كل إيبا شية وفةى
كرائسها.
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 تم التعبير عن ر ب أن يتخق المجمع المقددس قد ارراب للعنايد بالمنداطق
العشوائي .

 أفد ددادب اللجن د د بذن د د تد ددم ت د ددوين لجن د د فرعي د د لبت د د

الن د دواتى العملي د د

الستخدام ا م انياب الت نولوجيد التديثد المناسدب فدى العمدل ال نسدىو

مثددل ال مبيددوتر وت ددوين قاعددد بياندداب ل ددل مجدداالب الخدم د ال نسددي و
و قل االستخدام السليم لشب

االنترنيب فدى توصديل لمد اهلل وتعداليم

ال نيس د وافتقدداد أبنائهددا وأ مي د التدددقيق وتتليددل البياندداب لتقددديم خدم د

أفضل.
 فى جلسة 8118/6/88
ق ددر تقري ددر لجند د الرعايد د والخدمد د وبي ددان بلجانه ددا البرعيد د وأنش ددط
اللجان المتعدد  .وقد عرض االتتياأل لت وين لجان فرعي جديد .

ددقه

 فى جلسة 8111/5/88

ونف ة نصمجمةةع نصمقةةدس علددى بنشدداد نصلجرةةة نصف عيةةة مةةن صجرةةة نص عايةةة

ونصخدمة نصخاصة بإسكان نصراال نصخاصةة التدى تسد ن فدى سد ن مشدتر
أو ف ددى رفد د وات ددد تض ددم الوال دددين واألبن دداد تبادي ددا لم ددا يم ددن أن يع ددرض
تياتهم الروتي وا يماني للخطر .وقدال دنسة نصباباة السد ن المشدتر لد
نوعددان مددن الخطددور ة خطددور البسدداد الخلقددى وخطددور االنت دراى العقائددد .

ليت ي ون فى كل إيبا شية ا تمام بهقا الموضوع.
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 فى جلسة 8115/6/79
ددقه

ق ددر تقري ددر لجند د الرعايد د والخدمد د وبي ددان بلجانه ددا البرعيد د وأنش ددط

اللجدان المتعددد  .وقدد عددرض االتتيداأل لت دوين لجند فرعيد للعنايد باآلبدداد

ال هن وأسر م.

 فى جلسة 8171/5/88
ونف نصمجمع نصمقدس على توصيا صجرة نص عاية ونصخدمة نصتاصية:
 -1ضرور ارتباط شبابنا المسيتى بالت ار

القبطى واالنتماد الوطنى

المصر  .مع أ مي التواجد داخل وطننا التبيق وعدم تشجيع ال واأل من

األجنبياب (طلق قداس البابا أن ت ون قه التوصي ليسب بجباري وتم
الموافق على قل ).

 -2تش يل "صجرة ف عية ص عاية نصخ يجين ونصخ يجا " تتواصل مع
أنشط لجان (التنمي االقتصادي –األسر – بيوب الضياف – بخو

المسي األصا ر– المتغربين)و بهدى رعاي متذخر ال واأل وخصوصا
من البناب.

 -3مراعا عدم تذجير بيوب نائسنا للطوائى ير األرثوق سي
الخلواب واألنشط و

قل

مراعا

عدم استئجار ال هن

قام

وال نائس

األرثوق سي لبيوب ير أرثوق سي لعمل لقاداب أو خلواب روتي  .مع

التنبي على اآلباد ال هن ب ل قل .

 -4بت

وسائل الجقق طرى الطوائى ل ستباد منهاو مع مراقب ومتابع

المترددين والتنبي عليهم بدال المتب بمد خطور الب ر ال طائبى.

 -5العمل على رفع مستو بيوب الخلو التابع ل نائسنا األرثوق سي .
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 -6بقام مر

في .

لألنشط الشبابي للخلواب وتوفير وسائل الترفي ال ئق

 -7تشجيع المممنين على العطاد الخاا بمرضى الرجادو و قل

نشر

ثقاف وف ر التبرع باألعضاد.

 -8أ مي عمل تخبيضاب فى البيوب التى تقام فيها لقاداب لجن الرعاي

مع تتمل ا يبارشي مصروفاب ممثليها المشار ين فى اللقاداب وتدعيم

اللقاد ماديا.

 -9أ مي متابع المنا م الدراسي للمواد المتنوع و قل

االمتتاناب

وخصوصا ما يتعرض للعقيد والب ر المسيتى .مع تقديم ش ر رسمى
على أ موقى بيجابى تقوم ب و ار التربي والتعليم.

 -11التنبي على خطور ا جتماعاب المغلق فى البيوب وتوضي مد
خطور ال تى الطائبى.

 -11ضرور تبعيل نصق ن ن

وتضور المندوبين من ا يبارشياب فى

تدخل اللجن فى الشئون
ممتمراب أنشط لجن الرعاي والخدم دون ّ
الخاص لإليبارشي .

 -12أريط نصمجمع نصمقدس علماً بذن تم تش يل لجن بع مي ب شراى
نياف األنبا باخوميوس باالشت ار

مع لجن ت نولوجيا ا ع م واالتصال

جا المواد التى تنشر والمعلوماب التى تب

الرعاي والخدم ويوجد اقتراح بتعميم تل

المقدس بقا رأب قل .
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على الموقع الخاا بلجن

الب ر لباقى لجان المجمع

ثانى وعشرون  :القنوات الفضائية
 فى جلسة 7889/6/6
بخصوا ساب )Sat 7( 7

تمويلهددا مددن يئدداب بفانجيلي ددال  Evangelicalموجددود فددى أمري ددا يهمهددا
التبشددير بالعقيددد البروتسددتانتي  .وقددد تددم عددرض موضددوع عضددوي ال نيس د

القبطي فى  Sat 7على لجن ا يمان والتعلديم والتشدريع بدالمجمع المقددسو
ودرسب النقاط اآلتي ة

-1عدددم وضددوح الرميددا بخصددوا السياس د ا ع مي د لد د Sat 7و ومددد

مناسبتها ألوضاع المنطق دينيا واجتماعيا.

-2عدم بعطاد ال نيس القبطي فرصد تقيديم المدواد التدى تبد

علدى شاشد

 Sat 7وقصر التق فى قل على لجن بقبرا.

-3بصدرار  Sat 7علدى أن ت دون الغالبيد السداتق للبدرامم والمدو بين مدن
البروتسددتانبو ورفدض المسددئولين للنسددب المتواضددع والمتعددارى عليهددا بددذن

ي ون لألرثوق س  %51علدى األقدل فدى دل شدئ .مدا رفضدوا بدرامم عدن

سير قديسى ال نيس .

-4عدددم الت د ام المسددئولين بد د  Sat 7بتطبيددق الئت د المجلددس االستشددار
بمصرو ر م التنبي وا لتاح من جانق ال نيس القبطي .
ص ص ونف نصمجمع نصمقدس على ن ت نح صجرةة نإليمةان ونصتعلةي ونصتشة يع
بما يلى:
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-1انس ددتاق ال نيسد د القبطيد د م ددن ددقه القن ددا و سد دواد المجل ددس ال دددولى أو

م تق القا ر .

-2رفع اسم مطراني شب ار الخيم من ل المطبوعاب وا ع ناب والبدرامم
الخاص بد .Sat 7

-3نقل م تق  Sat 7من مبنى الخددماب بمطرانيد شدب ار الخيمد بلدى موقدع
آخرو خارأل ال نيس القبطي و بذسرع وقب مم ن.

 -4التنبي د د د علد د ددى أبند د دداد ال نيس د د د القبطي د د د األرثوق سد د ددي أن د د ددقه القند د ددا
بروتستانتي وليسب مس وني .

ونتددن بق نذسددى لهددقه النتيج د نشددعر أننددا اضددطررنا بلددى قل د بسددبق عدددم

تجاوق مسئولى قه القنا تتى اآلن مع مطالبنا المشروع و ر دم ا لتداح
المستمر على ضرور تصدتي األوضداعو لي دون لل نيسد القبطيد تجمهدا

ودور ا الرائد فى بنتاأل ومتابع مواد قه القنا .
 فى جلسة 8117/6/8

أتيط المجمع المقدس علما بذن لجن ا يمدان والتعلديم والتشدريع قدد درسدب
آخر مدا وصدلب بليد المباوضداب بدين ال نيسد وبدين مسدئولى قندا Sat 7و

و دو تذسديس م تدق  Sat 7البدرع القبطددى األرثوق سدىو تيد
مدواد مناسددب للعددرض علددى شاش د

يقدوم ب نتدداأل

ددقه القنددا  .وسددوى يسددا م مجلددس بدار

القنددا فددى تمويددل ا نتدداأل .ومةةةا زنل نممةةة ترةةة نصد نسةةةة ،ترةةة إشةةة ن

دنسة نصبابا شروده نصثاصث صتقيي ما فيا من إيجابيةا وسةلبيا  .وونفة
نصمجمع نصمقدس على ص .
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 فى جلسة 8111/5/86
بل نصمجمع نصمقدس توصي اللجن بعدم السماح لقنا ساب  7بالتصوير
فى نائسنا القبطي األرثوق سي ؛ ماعدا اللقاداب المس وني الرسمي التى
ين مها مجلس نائس الشرق األوسط.
 فى جلسة 8118/6/6
نصمجمع نصمقدس ضرور امتناع اآلباد األساقب وال هن عن االشت ار
فى القنواب المسيتي

ير األرثوق سي و ير الخاضع

شراى ال نيس .

 فى جلسة 8171/5/88
تق

أن يعرض المجمع المقدس على القنواب البضائي المسيتي التى

تريد أن ت ون تابع ل نيستنا مبدأ ا شراى عليها لمنع األخطاد .وعلى
قه القنواب التقدم للمجمع المقدس بهقا الطلق .وتقديم الخريط الخاص

بها بلى اللجن المجمعي .

و ال دنسة نصبابا أن اللجن المجمعي التى تشرى على البرامم ال ت ون
مجرد دي وراب.

وأقر المجمع المقدس إرشا نصلجرة نصدنئمة صلقرون نصفضائية.
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ثالث وعشرون :تجليات السيدة العذراء
 فى جلسة 7881/6/1
عرضب لجن تقصى التقدائق تقرير دا تدول موضدوع تجلدى السديد العدقراد

مد دريم ف ددى نيسد د القديسد د دمياند د ف ددى باب ددا دبل ددو م دددعما بالوث ددائق بش ددهاد

الشهود من أبنداد ال نيسد ومدن األجاندق مدن الطوائدى األخدر وأيضدا مدن

ي ددر المس دديتيين .م ددا ش ددرح أعض دداد اللجند د م ددا ش ددا دوه ف ددى الليلد د الت ددى

قضددتها اللجن د فددى ال نيس د ( 1986/4/9بعددد منتصددى الليددل) مددن ألسددن

اللهيددق النددار والنددورانى التددى خرجددب مددن فتتد المنددار الغربيد  .مددا شددرح
بعض أعضاد اللجن مشا دتهم وما سمعوه من شهود العيدان عندد يدارتهم

االستط عي فى بداي التجلى موفودين من قبل قداس البابا.
وقددد اعتمددد المجمددع المقدددس تقيق د

ددقا التجلددى ومددا صدداتب مددن دوا ر

روتيد د خارقد د للطبيعد د أو ف ددوق الع دداد تمج ددد اهلل وقديس ددي ف ددى ال نيسد د

المقدس عامود التق وقاعدت ومنار ا يمان فى العالم ل .
 فى جلسة 8171/5/88
تق

تذييد

ورئيس الم ئ

هور القديس العقراد مريم والد ا ل فى نيس العقراد
ميخائيل بالوراق بالجي

2119/12/11مو  2يه

تي

ابتدأ من يوم الجمع

سن 1726ش فى الواتد صباتا ولبتر

أسابيع .وقد سبق أن

هرب القديس العقراد فى نيستنا المقدس فى

أجيال ثير على مد

هور ا للبابا أبرام بن رع فى

التاري

مثل
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ال نيس المعلّق لنقل جبل المقطم .وتبار

جيلنا

بال هوراب الروتي واألنوار السماوي التى ان أ مهاة

قا بصب خاص

 فى نيس القديس العقراد بال يتون سن 1968م
 فى نيس الشهيد دميان ببابا دبلو بشب ار سن 1986م
 فى نيس مارمرقس بذسيوط سن 2111م

 فى نيس القديس العقراد مريم اوالد ا ل ا ورئيس الم ئ
ميخائيل بالوراق سن 2119م.

وقد تقدمب بيبارشي الجي بطلق عرض االعتراى ب هوراب الوراق على

المجمع المقدس ممش ار علي بالموافق من قداس البابا (مرفق فى ملتق

رقم .)28

ولقل

وبعد االط ع على مقال دنسة نصبابا شروده نصثاصث وتقرير

صاتبى النياف األنبا ثيئودوسيوس األسقى العام بالجي و واألنبا بيشو
س رتير المجمع المقدس التى نشر ا قداس البابا فى مجل ال ار بتاري
2111/1/18م وعديد من ا ثباتاب األخر و يق

نصمجمع نصمقدس تذييد

قا ال هور فى الوراق بالجي ؛ المم ّ د ب ثباتاب ثير بالتصوير بالبيديوو

وبال اميراو وبشهاد ال ثيرينو ورمي

آالى

ثير من الشعق لهقه

ال هوراب تجمهروا فى ليالى ثير تول قه ال نيس خاص فى الجه

مميد بتقارير طبي منشور .
الشرقي منهاو وتدو معج اب شباد ّ
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رابع وعشرون :اليوبيل الفضى لقداسة البابا
 فى جلسة 7886/6/7

بمناسب اليوبيل البضى لقداس البابا طلق من ا يبارشياب اآلتىة

 .1ارسددال عدددد وأسددماد ال هن د الموجددودين فددى ددل ا يبارشدديابو وتدداري
سيامتهمو وتاري مي د مو وأما ن عملهم.

 .2ارسال بيان ب ل المشروعاب التى تم بنجا ا فى ل بيبارشي .
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خامس وعشرون :السيمينارات
ن ت نرا صموضوعا نصسيميرا ن نصتى يرا شها أعضا نصمجمع
نصمقدس ب ئاسة دنسة نصبابا شروده نصثاصث:

 -1البتا الطبى للخطيبين.
 -2التذميناب والمعاشاب لآلباد ال هن وللعاملين بال نائس.
 -3القرابنى.
 -4الرعاي .
 -5روتياب األسقى.
 -6تعامل األسقى مع المسئولين بالمتاف و ير ا.
 -7لجان أو مجالس ال نائس المسيطر .
 -8االجتماعاب التى يجق أن يقود ا األسقى بنبس .
 -9مرتباب ال هن .
 -11ال مبيوتر.
 -11ال ا ن الق يخطئ وال يمس .
 -12العضوي ال نسي .
 -13التربي ال نسي .
 -14الخطوباب وال واأل وبيان اى لها لد البطرير ي .
 -15االتتياأل الماد لألسقى فى بناد ال نائس.
 -16الشباق المتتاأل بلى عمل.
 -17األسقىة ما و-ما ى سلطات وتدود ا -والقوانين الخاص ب
وطبيع خدمت .
 -18التعاون بين ا يبارشياب.
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 -19خبراب مبيد من اآلباد فى الموضوعاب اآلتي ة يبي بنشاد
ال نائس -يبي التعامل مع اآلباد ال هن أصتاق المشا ل-خبراب فى
الخدماب.
 -21اقتراح قرار مدن المجمدع المقددس بدذن ال ار دق ال يتدلقى اعدت ارفداب
وخاص د من سيداب طالما يوجد هن مت وجون فى المنطق -وخاص
داخل الجمهوري .
 -21قيام بعض اآلباد ال هن بتغيير بعض األلبا فى الخوالجى.
 -22العائد ب التدى يوجد فيها أ ثدر من مق ق مسيدتى والموقدى من
التدنداول بالنسب لهم-األتوال الشخصي .
 -23الع ق بين ا يبارشياب المتجاور .
 -24األ اليل وتتميم التر اب الطقسي بها واخت فها من بيبارشي بلى
أخر .
 -25ل من المم ن أن تقددوم لجند شئون ا يبددارشياب بطبع
الموضوعداب التدى تناقش (أ ل يم ن طبع نتائم السيمينار ).
 -26أق االعتراى و يبي أخق التل لتر .
 -27ل يجو تقسيم المدين بلى أتيادو ل ل تى منها ا ن معين يقوم
بخدمت
 -28صوم األطبال الصغار المتقدمين للتناول (مد االنقطاع )...
 -29الروح الواتد فى ال نيس .
 -31مناقش بعض أمور عقائدي مثلة ال بار والصليقو وعود
التجسد...
 -31بعض أمور طقسي مثلة متى تقال أوشي الراقدينو وأوشي
المرضى
 -32قانون ا يمان واأبانا الق ا واخت ى األلبا فيهما.
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 -33طرق رعاي البقراد.
 -34التدبير المالى فى ال نيس .
 -35ن ار الوقى و يئ األوقاى القبطي .
 -36األداد الروتى والمن ّم للطقوس.
 -37تسبت يه .
 -38تبسيط التقائق ا يماني للشعقو والرد على الش و و وشرح العقيد
بذسلوق روتىو والتماي من الطوائى.
 -39أ مي الرعاي المن م للبيوب من جه السج ب وال ياراب...بل .
 -41مش ل االرتداد.
 -41بعداد أجيال من الخدام.
 -42المشروعاب الصغير ا نتاجي .
 -43فى ال واألة فارق السن بين الخطيبين.
 -44مشار اآلباد األساقب وال هن فى خدماب ب يبارشياب أخر و
و يارتهم لبعض الناس.
 -45بعض عباراب فى الطقوس مثل القول بالنسب للعقراد مريم نتن
عبيد .
 -46موضوعاب عن األرواح مثل أرواح الشياطين.
 -47موضوع الجان .و ل ى أرواح شياطين
 -48اال تمام بالخدم االجتماعي فى المناطق المنتشر بها ال اثولي .
 -49شخصي مل ى صادق.
 فى جلسة 7881/6/79

تم االتباق على عقد اسيمينارا ألعضاد المجمع المقدس فى البتر مدن -17

 19يوليو 1994و للتدارس بشذن موضوعاب ثير تهم اآلباد األعضاد.
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 فى جلسة 7885/6/71

اطّلع قداس البابا على ورقد السديمينار الدق أجدراه قداسدت مدع عددد بيدر

من أعضاد المجمع المقدس فى البتر من  19-17يوليو  1994فى ديدر

األنبا بيشو .

اشتمل سيمينار قه التلق على الموضوعاب التالي ة
 -1العضوي ال نسي .
 -2الرعاي .

 -3قضي البداد وما يتيط بها من األف ار الخاطئ .

وقد ددال قداسد ددت بن الد ددنا يتتد دداأل بلد ددى مراجع د د والد ددى ترجم د د بلد ددى اللغ د د

ا نجلي يد د د  .وطل د ددق أن يق د دددم أعضد د داد المجم د ددع م ت د دداتهم عل د ددى ورقد د د

السيمينار.

ما قال قداست بن نا أخطاد فى التعلديم بشدذن ميد ار الخطيد الجديد و

وبشددذن البددداد والعدددل ا لهددىو و ددل الصددليق ددو مجددرد ب هددار لتددق اهلل.

وعندما يوجد تلاق بار ي تبدون أخطداد فدى العقيدد و ي دون األمدر خطيد ار.

فبعضهم يقرأون تبا أجنبي و ويترجمون وينشرون ما فيها!!..

وقد ددد اقترتد ددب اللجن د د فد ددى تقرير د ددا موضد ددوعاب لس د ديميناراب أخد ددر مثد ددلة
األرواح وعددود التجسدددو وبددين المعجد والخ ارفد و وفددارق السددن فددى الد واألو

وال شى الطبى قبل ال واأل.

 تم عقد السيمينار الثانى ألعضاد المجمع المقدس مدن  17-16يوليدو
 1995فى دير األنبدا بيشدو بدواد النطدرون وبتضدور اثندين وأربعدين
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من اآلباد المطارن واألساقب و ان موضوع الدراس فدى دقا السديمينار
و "نم ونح".

 تددم عقددد سديمينار ألعضدداد المجمددع المقدددس فددى يددومى  19-18يوليددو
 1996و ددان موض ددوع الد ارسد د ف ددى ددقا السد ديمينار ع ددن "ريةةةةاة نمب
نمسق



وونجباتا نص عوية".

تم عقد سيمينار ألعضاد المجمع المقدس فى يوم  1997/7/17فدى

دي ددر األنب ددا بيش ددو تضد دره تد دوالى  61م ددن اآلب دداد المطارند د واألس دداقب

و ددان موض ددوع "نمخطةةةا نصعقائديةةةة نصتةةةةى توجةةةد فةةةى بعةةةس كتةةةةب
نصمؤصفين نم باط وخطو تها".
 تم عقد سيمينار ألعضاد المجمدع المقددس فدى يدوم  1998/7/18فدى
دير األنبا بيشو .



تم عقد سيمينار ألعضاد المجمع المقدس فى يوم  1999/7/17فدى

دير األنبا بيشو .



تم عقد سيمينار ألعضاد المجمع المقدس فى يوم  2111/7/17فدى

دي د ددر األنب د ددا بيش د ددو تضد د دره اآلب د دداد المطارند د د واألس د دداقب وموض د ددوع

انمدفرتس وشهود يهوها.



تم عقد سيمينار ألعضاد المجمع المقدس فى يوم  2111/7/17فدى

دير األنبا بيشو صد نسة ومرا شة بعس نممو نصالهوتية.

 تم عقد سيمينار ألعضاد المجمع المقدس برئاس قداس البابا بالمقر
البابو فى دير األنبا بيشو يوم الخميس  18يوليو عام  2112تول

نصجونرب نص عوية ودو

جال نصكهرو فى ه ن نصعمل نص عوى.
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 تم عقد سيمينار فى  2112/11/14بالمقر البابو بدير األنبا بيشو
تول موضوع نال تراف نصب وتسارتى.

 تم عقد سيمينار ألعضاد المجمع المقدس برئاس قداس البابا بالمقر
البابو فى دير األنبا بيشو يوم  17يوليو عام  2113فى موضوع

اأ ثو كسية نصتعلي دنخل نصكريسة".

 تم عقد سيمينار اآلباد األساقب أعضاد المجمع المقدس برئاس قداس
البابا يوم  18يوليو  2114بالمقر البابو فى دير القديس األنبا
بيشو بواد النطرون تول انصبدع نصمعاص ةا.

 تم عقد سيمينار اآلباد األساقب أعضاد المجمع المقدس برئاس قداس

البابا يوم  2115/7/18بالمقر البابو فى دير األنبا بيشو تول

ا ورارية نمسق

وتعامالتا مع كهرتا وشعبا ومع سائ نصهيئا ا.

 تم عقد سيمينار اآلباد األساقب أعضاد المجمع المقدس برئاس قداس

البابا يوم  2115/11/14بالمقر البابو فى دير األنبا بيشو تول

مفهو نصر ية نصملزمة.

 تم عقد سيمينار اآلباد األساقب أعضاد المجمع المقدس برئاس قداس

البابا يوم  13نوفمبر  2116بالمقر البابو فى دير األنبا بيشو تول
أهمية نصعمل نإليجابى نص ى يقضى على نصسلبيا .

 تم عقد سيمينار اآلباد األساقب أعضاد المجمع المقدس برئاس قداس
البابا يوم  17يوليو  2117بالمقر البابو فى دير األنبا بيشو تول

ال يار التاريخي لقداس أبونا باولوا بطرير التبش ووفد المجمع
ا ثيوبى لمصر واللقاد مع ال نيس القبطي األرثوق سي و وأتوال نيس
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بيريترياو ووثيق الباتي ان المسماه

( Dominus Iesusدومنوس

وع ق اآلباد األساقب باآلباد ال هن .

ييسوس)و

 فى يوم  13نوفمبر  2118طلق قداس البابا أن ت ون قه جلس
للمجمع ألن سافر للع أل قبل جلس المجمع المقدس السابق لعيد

العنصر مباشر .

 تم عقد سيمينار اآلباد األساقب أعضاد المجمع المقدس برئاس قداس

البابا يوم  18يوليو  2119بالمقر البابو فى دير األنبا بيشو تول

اوضعرا ك هبان وررن أسا فةا.

 تم عقد سيمينار اآلباد األساقب أعضاد المجمع المقدس برئاس قداس
البابا يوم  12نوفمبر  2119بالمقر البابو فى القا ر تول ما و د
فى ساصة نصقديس بوصس نص سول إصى تلمي ه تيموثاوس نمسق

"الرظ رفس

ونصتعلي ودنو على ص

مر

إن فعل

ه ن تخلف

رفس ونص ين يسمعور أيضاً" ل7تى .)76 :1

 عقددد س ديمينار اآلبدداد األسدداقب أعضدداد المجمددع المقدددس برئاس د قداس د

البابا يوم  17يوليو  2111بالمقر البابو فى دير األنبا بيشو تولة
-8نمركا نصكرسية.

 -7ارون نمرونل نصشخصية
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