
 لآلباء أعضاء اجملمع املقدس ولالسيمنار األ

 اخلدمة قيادة و رعاية 

 

قد سيمينار لألباء أعضاء اجملمع املقدس حول " اخلدمة قيادة و رعاية" فى الفرتة من االثنني ُع

م باملقر البابوى بدير االنبا بيشوى حبضور و رعاية قداسة  2013مارس  14مارس إىل اخلميس  11

أعضاء من اآلباء  86وسكرتارية اجملمع املقدس , و حضور  األنبا تواضروس الثانىالبابا املعظم 

 اجملمع املقدس .

 
 اليت األسقف األب خدمة حول اخلربات وتبادل الفكر توحيدويهدف هذا السيمينار اىل 

 :جتسد

 . للبشر اهلل ألبوة منوذج ●

 عامة .ال الكنيسة يف فاعلة عضوية ●

  . اإليبارشية فى ومؤثرة مستنرية قيادة ●

 . وشعبًا إكلريوسًا للرعية شاملة تنمية ●

 . اجملتمع يف حية شهادة ●

  

 و كانت حماور السيمينار ما يلى :

  ونامية ومثمرة مهدفة:  كمؤسسة الكنيسة .1

   مارهاـوث مساتها:  املستنرية القيادة .2

 وشروطها مالحمها:  الفعالة الكنسية اإلدارة .3

  اخلدمة ىف ىالتنمو املنهج  .4

 

 احتوى برنامج السيمينار على ما يلى:و

 املوضوعاتاوال : 

 قداسة البابا تواضروس الثاني ... ومثمرة ٌمهدفة روحية كمؤسسة الكنيسة .1

 قداسة البابا تواضروس الثاني ... التغيري وإدارة التغيري إرادة .2

 األنبا باخوميوس...  دور األسقف فى إدارة األزمات .3

 األنبا موسى ... مسات القيادة الفعالة .4

 األنبا توماس... املنهج التنموى فى اخلدمة  .5

 .  )ج.امريكا( األنبا يوسف... تهديف اخلدمة  .6



 جمدى لطيف . .د... الكنيسة كمؤسسة : عرض إطار لتحليل االداء  .7

 جمدى لطيف .  .د ...إدارة منظومة اخلدمة  .8

 

 ثانيًا : ورش العمل 

 ملناقشة ما يلى :جمموعات  4مت تقسيم األباء احلاضرين اىل 

 الئحة اختيار أسقف جديد. ملدخالت مقرتح .1

 .الكاهن  األب الئحة إعداد ملدخالت مقرتح .2

 راء و املقرتحات .وكان لكل جمموعة منسق للحوار ومسجل لآل

 
 ثالثا : استبيانات حول اعداد لوائح موحدة  :

 (  الئحة األسقف . 1استبيان ) رقم  •

 الئحة الكاهن .(   2استبيان ) رقم  •

 (  الئحة جمالس الكنائس . 3استبيان ) رقم  •

 (  الئحة الرتبية الكنسية 4استبيان ) رقم  •

 

 

 رابعا : خربات إدارية و تنموية 

 خربات خمتلفة لكل من: 5مت فيها تبادل اخلربات بني األباء و مت تقديم 

 .. ايبارشية مسالوط  األنبا بفنوتيوس .1

 ايبارشية شربا اخليمة  ..    األنبا مرقس .2

 ..  ايبارشية  املعادى     األنبا دانيال .3

 ..  اسقفية اخلدمات العامة   األنبا يؤانس .4

 .. ايبارشية املنيا و ابو قرقاص األنبا مكاريوس .5

 

 و قد اختتم السيمينار جبلسة التوصيات اخلتامية :

 تقييم السيمينار •

 تلخيص نتائج السيمينار •

 مناقشة مفتوحة •

 امية لقداسة الباباكلمة خت •
 

 



وقد أعلن قداسة البابا عن خطة سكرتارية اجملمع املقدس لوضع خطة اسرتاتيجية 

للكنيسة وتفعيل جلان اجملمع املقدس ووضع لوائح ونظم إدارة لكل انشطة الكنيسة 

وخدماتها وايضًا وضع خطة لتدريب األباء الكهنة واعضاء جمالس الكنائس وقيادات اخلدمة 

ة واالدارة والتنمية ليتم عرض كل ذلك على اجملمع املقدس فى اجتماعاته الدورية على القياد

 إلعتماده إن شاء الرب .

 وقد ساد اجواء السيمينار روح احلب و الشركة و الفرح .

وشكر األباء قداسة البابا وعربوا عن فرحتهم بهذا السيمينار وطالبوا بتكراره بصورة 

 دورية .

 

م هذا السيمينار جملد امسه القدوس ومنو كنيسته املقدسة وخالص الرب قادر أن يستخد

 نفوسنا . 

 

 

 


