
 مع املقدسأعضاء اجمل لآلباءالسيمنار السابع 

 األسقف والكاهن أبوة وبنوة

 

أعضاء اجملمع املقدس حول " األسقف والكاهن أبوة وبنوة " فى الفرتة  آلباءعقد سيمينار ل

نبا بدير األباملقر البابوى  ركز لوجوسمبم  2019نوفمرب  21نوفمرب إىل اخلميس  18من االثنني 

 نبا دانيالاألليل نيافة احلرب اجلو الثانى األنبا تواضروسى حبضور و رعاية قداسة البابا املعظم بيشو

 من اآلباء أعضاء اجملمع املقدس . 110اجملمع املقدس , و حضور  )املعادى ( سكرتري

 وكان السيمينار عبارة عن عرض أوراق حبثية علمية مبرجعية كتابية وأبائية 

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

أعضاء اجملمع املقدس لدراستها و اشرتك اآلباء فى مناقشة حرة مفتوحة منظمة  الكرتونيًا إىل كل

 .حول األوراق البحثية 

 دقيقة للمناقشة لكل جلسة  .  45دقيقة لعرض الورقة البحثية و  45مت اتاحة 

 -كان جدول السيمينار كالتاىل :

 اجللسة األوىل : قبل أن يصري كاهنًا 

: دراسته ، أسرته، بيئته، خدمته، صحته اجلسدية والنفسية ، )معرفة تفاصيل حياة املرشح

 أسلوب الرتشيح ،أخطاء يف الرتشيح ، فرتة تدريب ودراسة قبل الرسامة (

 نبا انتونىاألو أدار احلوار و املناقشة  نبا باخوميوسألااملتكلم : 

 الكهنوت من األول اجللسة الثانية :اليوم

 والواجبات، احلقوق بني للكاهن األسقف األب أبوة الكاهن، مساءلة واحلقوق، الواجبات) 

  (والروحية النفسية احتياجاته املرتب، الرتقي،

  مكاريوسنبا األو أدار احلوار و املناقشة  ماركوسنبا ألااملتكلم : 

 األسقف اجللسة الثالثة : أبوة

 خدام الكنيسة، جملس أعضاء أسرته، الكهنة، أخوته مع الكاهن عالقات ورعاية متابعة)

 خالفات مع األسقف تعامل كنيسته حدود يف للدولة التابعني املسئولني شعبه، الكنيسة،

 الواحدة( الكنيسة يف الكهنة

 سطفانوسنبا ااألو أدار احلوار و املناقشة  ساكلونبا ألااملتكلم : 



 وعالجات اجللسة الرابعة :نوعيات

 العالج تعذر أذا العمل وما العالج؟ كيفية ملاذا؟ هو؟ من املشكلة، الكاهن رعاية)

 ( املال - اجلنس -الذات  ,مشاكل :

 نبا برنابااأل)بنها( و أدار احلوار و املناقشة  نبا مكسيموسألااملتكلم : 

  بالكاهن اخلاصة اخلامسة :الظروفاجللسة 

 واملالية اإلدارية مسئولياته من الكاهن اعفاء الكاهن، خدمة إيبارشية تغيري أمكانية)

 ،معوقني أطفال والدة,  األسرة من طرف أي مرض -ثاني صف بإعداد االهتمام معني، سن بعد

 (آخر كاهن معه يرسم أن الكاهن رفض أسرته، هجرة

 بيمناألنبا  :أدار احلوار و املناقشةواملتكلم 

 

وأدار املناقشة فى جمموعات مت توزيع آباء اجملمع على مخس جمموعات ملناقشة املوضوعات اخلمس 

 العمل :

 ثيئودسيوساألنبا اجملموعة األوىل : 

 دافيداألنبا اجملموعة الثانية : 

 رتريوساماألنبا اجملموعة الثالثة : 

 تيموثاوساألنبا اجملموعة الرابعة : 

 ا يوحنانباألاجملموعة اخلامسة : 

 وانتهى السيمينار جبلسة ختامية مت فيها ما يلى :

 العمل  توصيات جمموعاتعرض 

 عن " من هو الكاهن ؟ " البابا تواضروسكلمة ختامية لقداسة 

 

 الرب يستخدم هذا السيمينار جملد امسه القدوس و منو كنيسته املقدسة و خالص نفوسنا .

 


