
 لآلباء أعضاء اجملمع املقدس مسالسيمنار اخلا

 الكنيسة القبطية و عالقتها بالكنائس اآلخرى

 

عالقتها بالكنائس  وحول " الكنيسة القبطية  املقدسقد سيمينار لألباء أعضاء اجملمع ُع

باملقر  مبركز لوجوسم  2017نوفمرب  17 معةنوفمرب إىل اجل 14اآلخرى " فى الفرتة من الثالثاء 

                 تواضروس الثانى األنبا البابوى بدير االنبا بيشوى حبضور و رعاية قداسة البابا املعظم

 باء أعضاء اجملمع املقدس .من اآل 105املقدس , و حضورحواىل  و سكرتارية اجملمع

عبارة عن عرض أوراق حبثية علمية مبرجعية كتابية وأبائية ومت السيمينار  كانو

حتضريها من خالل اآلباء  املطارنة و األساقفة قبل السيمينار بوقت كاف و مت ارسال األحباث 

دراستها و اشرتك اآلباء فى مناقشة حرة مفتوحة الكرتونيًا إىل كل أعضاء اجملمع املقدس ل

 منظمة حول األوراق البحثية .

 دقيقة للمناقشة لكل جلسة  .  90دقيقة لعرض الورقة البحثية و  30مت اتاحة 

 -: كان جدول السيمينار كالتاىل

  .. " مفهوم الكنيسة الواحدة" :  ىلواجللسة األ

 )ج أمريكا (  نبا يوسفاألو أدار املناقشة   نبا سوريالاأل

 اجللسة الثانية : " ثقافة العوملة وتأثريها على مفهوم الوحدة" ..  

                                                                                                ) لندن (                    نبا أجنيلوساأل) سيدنى ( و أدار املناقشة   نبا دانييلاأل

 "  بني الالطائفية  و احلركة املسكونية   : " اجللسة الثالثة

 نبا دافيداألو أدار املناقشة  نبا موسىاأل  و  نبا سرابيوناأل ومت عرض حبث كل من : 

 بني قبول معمودية الكنائس األخرى ورفضها "    اجللسة الرابعة : "

 نبا مايكلاألونبا بنيامني األو نبا بيشوىاأل و قدم أحباث فى هذا املوضوع كل من :

  األنبا دانيالواألنبا بنيامني و مت عرض كل من حبث  بيفانيوسأنبا األو) املعادى (   نبا دانيالاألو

 . نبا يؤانساألو أدار املناقشة  ) املعادى (

 

 

 



 ومت أيضًا خالل برنامج السيمينار عرض املوضوعات التالية :

    نبا بيشوىاألملخص للتاريخ احلديث للعالقات و احلوارات املسكونية ..  -1

 ) املعادى ( نبا دانيالاألاحتفال مبئوية مدارس األحد ..  -2

 نبا مكارىاأل و نبا بسادةاألمناقشة احلركات الطقسية للكاهن ..  -3

 معلم أرثوذكسى   1000عرض فيلم عن ما مت فى مشروع  -4

البابا نوفمرب و رأس القداس االهلى قداسة  17واختتم السيمينار بالقداس األهلى يوم اجلمعة 

 . مبركز لوجوسى ومعه اآلباء أعضاء اجملمع املقدس فى كنيسة التجل تواضروس الثانى

الرب قادر أن يستخدم هذا السيمينار جملد امسه القدوس و منو كنيسته املقدسة 

 خالص نفوسنا . و

  


