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 سالم ونعمة لكم من لدن ربنا يسوع المسيح
 

 تحٌة من سٌادة المطران سهٌل دوانً 
 

 
 

 أٌها األصدقاء األعزاء،
مع بداٌة شهر أٌلول فتحت العدٌد من مدارسنا أبوبها، والكنٌسة بمختلف نشاطاتها جعلت 

 . الحٌاة نشطة، والجمٌع بدأوا ٌهٌئوا أنفسهم لبرامج فصل الخرٌف من جدٌد
 

كما هو الحال و، برشٌةاأل فًتباركت الكنٌسة من خالل عدد من خدمات التثبٌت لقد 
نساء فلسطٌن ل، للمرأة اإلقلٌمً المؤتمر عقدنا .والحجاج الزوار نا بعدٌد منرحب، دائما

 المتحدة حٌث إلى الوالٌات منصورالكنن حنا  سافرت مع .فً بٌت لحم، وإسرائٌل
فً الكنائس األصدقاء و كما قمنا بزٌارة، فً واشنطن وطنٌةفً الكاتدرائٌة ال تحدثت

 الذٌن ساعدوا الشكر لجمٌعأعطً مثمرا و وقتا فقد كان .بوالٌة فرجٌنٌا رٌتشموند
 .خالل زٌارتنالنا الدعم قدموا و

 
 هممخاوف االذٌن أرسلو لجمٌع جابةلال رسالتً أدناه وقد أرفقت .فً سورٌا إخواننا وأخواتنا نصلً من أجل ما زلنا

من أجل  والتضرع صالة فً واتستمرأن  ٌرجى .الماضٌة على مدى األشهر الصالةللوضع هناك ومنحوا لنا 
 .وفً أي مكان فً العالم العنف هناكانتهاء و السالم

 
بشكل وثٌق  العملتقوم ب وقالت انها سوف لتنمٌة والمشارٌع،اة موظفأقدم لكم األخت سوسن بطاطو ك وٌسرنً أن

مع  التواصلمن خالل عالقاتنا  قدما لتنمٌة، ونحن نتطلع المجمعٌة المؤسساتجمٌع و فً العالم كائناشر مع
 .جمٌع أنحاء العالمأصدقائدنا فً 

 
 ،فً كل ما نعمل ونفتكر ربنا ٌسوع المسٌحل والثناء الشكر وها نحن نقدم الحمد

 
 

 انًطزاٌ طٓٛم دٔاَٙ+ 

 األطقف األَجهٛكاَٙ فٙ انقذص

 

 

 

 النشرة اإلخبارية

 2102أيلول  نًطزاَٛح انقذص األطقفٛح 
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 االنجليكاني المطران سهيل دواني لألصدقاء من جميع أنحاء العالم رد
 

وقد طلب العدٌد من األصدقاء  .لقد أعرب أصدقاء من جمٌع أنحاء العالم االنجلٌكانً دعمهم الصالة لشعب سورٌا
  .ااألسقفٌة فً دمشق، وكذلك حول بناء الكنٌسة نفسه للحصول على معلومات حول وضع وسالمة أبناء الرعٌة

ونحن نبذل كل جهد ممكن لنكون على اتصال مع أبناء الرعٌة االنجٌلٌة فً سورٌا ولكن من الصعب للغاٌة القٌام 
نسمع من وقت آلخر، من خالل أفراد . بهذا على أساس منتظم وٌومً ألن االتصاالت غٌر موجودة باستمرار

ولكن بعد ذلك األٌام واألسابٌع تمر ولٌس هناك األسرة الذٌن ٌعٌشون خارج سورٌا، أن أحبائهم على قٌد الحٌاة 
 .كلمة على اإلطالق، وترك لهم التساؤل عما إذا كان أقاربهم ال ٌزالون سلٌمٌن ومعافٌن

نحن . جمٌع القدٌسٌن األسقفٌة فً دمشق، دمارا قبل عدة أسابٌع، علمنا أن ربما تم فً جرمانا، حٌث تقع كنٌسة 
لكن، وكما ٌفهم الجمٌع، قلقنا الرئٌسً هو على سالمة . مل أن تكون الكنٌسة آمنةلسنا قادرٌن على إثبات هذا ونأ

                                                      .جمٌع سكان سورٌا
كنائس األراضً المقدسة تواصل معا الصالة من أجل شعب سورٌا وقدموا مساهمة مالٌة لدعم الالجئٌن 

  .السورٌٌن
 .ع على دعمكم بالصالة ونسأل هللا العون لوضع حد للصراع واستعادة السالمنشكر الجمٌ

  
 المطران سهٌل+  

 

 موظفة جديدة للتمية والمشاريع في مكاتب المجمع في القدس
 

 .فً مطرانٌة القدس األسقفٌةبرامج للتنمٌة موظفة ، بطاطو أنه لمن دواعً سروري أن أقدم لكم السٌدة سوسن 
 

خبرة واسعة فً مجال تطوٌر البرامج المٌدانٌة، وظلت ات األخت سوسن ذ
وقد عملت فً المنظمات . لسنوات عدٌدة والصحة بٌئةتطوٌر التعمل ضمن 

 .الدولٌة التً تضطلع بمسؤولٌات العدٌد من إدارة برامج التنمٌة المختلفة
 

. األخت سوسن معاً لتنمٌة عمل وخدمة المطرانٌة ونحن نتطلع إلى العمل مع
الت انها سوف تكون الشخص الذي ٌمكن االتصال لالستفسار عن برامج وق

  .التنمٌة لدٌنا ونحن نتجه الى المستقبل
 

 :التالً البرٌد االلكترونًٌمكن الوصول للسٌدة سوسن على 
programsdevelopment@j-diocese.org . 

 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:programsdevelopment@j-diocese.org
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 خدمة التثبيت في كنيسة عمانوئيل، الرملة
 

كنٌسة عمانوئٌل فً الرملة كانت تعج بالحضور مساء  
  سهٌل دوانً تثبٌت ٌوم السبت حٌث قام سٌادة المطران

وكانت الفرحة والبهجة . أشخاص من الشابات والشباب 8
والحضور خاصة مرشحو التثبٌت الذٌن  تعمان الكنٌسة

الروح  ثبٌت إٌمانهم ولتلقً هبةحضروا الى الكنٌسة لت
 .القدس من خالل وضع األٌدي

بأن قرارهم على تحمل  المثبتٌن وأكد المطران سهٌل على
المسؤولٌة الشخصٌة بخصوص نذور المعمودٌة 
وتعهداتها مع نقل نعمة هللا للسماح لهم للقٌام بذلك بجرأة 

تلبٌس المسبحة   تثبٌت من خالل وضع الٌدٌن، تالهوبالركوع أمام األسقف، تلقى كل شاب وشابة نعمة ال. وحكمة
 .والصلٌب

وأعقب خدمة التثبٌت حفل استقبال فً باحة الكنٌسة تكرٌما لهؤالء األطفال الصغار المسٌحٌن، الذٌن ٌشكلون أقلٌة 
 .صغٌرة أمام زمالءهم من الشباب المسلم والٌهودي

 .وس والعمدة الراعوٌة على شرف المطران والضٌوفاختتم المساء بحفل عشاء أقامه القس الكنن صموئٌل فان
 

 المححذة زيارة أعضاء من الخذمات العالمية للكنيسة الميثودية
 

أٌلول  4استقبل سٌادة المطران سهٌل دوانً صباح ٌوم الثالثاء   
نقل الوفد . العالمٌة للكنٌسة المٌثودٌة المتحدة الخدمات أعضاء من 

رغبتهم العمٌقة فً بناء شراكات  عن تحٌات باسم رعاٌاهم وأعربوا
المسٌحٌٌن فً  شجع المطران سهٌل الشراكة مع. ذات مغزى مسكونً

األرض المقدسة، وقدم لمحة عامة عن الوضع الحالً للمسٌحٌٌن فً 
وأكد المطران سهٌل . األوسط، وخاصة فً األراضً المقدسة الشرق

رض المقدسة، المسٌحٌٌن األصلٌٌن فً األ على أهمٌة استمرار وجود
وقدم لهم معلومات . األولى هذا الوجود الذي ٌعود تارٌخه منذ العنصرة

الصحٌة،  فً مجال التعلٌم، والرعاٌة حول أبرشٌة القدس ومؤسساتها 
  .هللا ودار المسنٌن فً بٌرزٌت وإعادة التأهٌل وكذلك المشارٌع الحالٌة الجارٌة، مثل عٌادة السكري فً رام

دومٌنغٌز، نائب األمٌن العام للخدمات العالمٌة، من مدٌنة نٌوٌورك، حول أهمٌة التواصل تحدث القس جورج 
وأضافت المنسقة المٌثودٌة فً . بالنسبة للمسٌحٌٌن الذٌن ٌزورون األراضً المقدسة مع الكنائس المسٌحٌة المحلٌة

كنٌسة المٌثودٌة عندما ٌزور أعضاء فلسطٌن وإسرائٌل، السٌدة جانٌت لوٌس الر، أنها بالفعل السٌاسة الرسمٌة لل
وأعربت كرٌستٌن براون   ."الحجارة الحية"الكنٌسة فً األرض المقدسة أن ٌلتقوا بالمسٌحٌٌن المحلٌٌن، أو 

  .المرسلة من قبل الخدمات العالمٌة للكنٌسة المٌثودٌة عن حماسها فً المساعدة فً تطوٌر الشراكات المسكونٌة
روره للقاء الوفد حٌث أنه ٌشجع وٌدعم جمٌع المسٌحٌٌن الذٌن ٌعملون معا فً وأعرب المطران سهٌل عن س

 .أرض القدوس
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 عمان في األردن-ورشة عمل في مدرسة شنلر
 

فً  شنلر ٌودورثعمل فً مدرسة  ورشةعقدت 
المطران سهٌل  وأعلن. أٌلول 7عمان، األردن فً 

على رأس أولوٌات مدرسة شنلر هو الرعاٌة أنه 
ألطفال، ودعا جمٌع المعنٌٌن فً المدرسة اعلٌم والت

 تٌنلوٌأوقدمت . لجعل هذا أولوٌة بالنسبة لهم أٌضا
األولى،  لدعم األولٌةمن قبل المطران،  تٌنإضافٌ
دعا إلى اتخاذ اتجاه ابداعً واستثماري نحو حٌث 

لمدرسة ، وإعادة هٌكلة كلٌة اكتفاء ذاتً للمؤسسة
 .شنلر

وسلط الضوء مٌدانٌة وقدم غازي مشربش جولة 
 التً التحسٌنات األخٌرة وكذلك تلك التحسٌناتعلى 

 .تطوٌرأو فً مراحل مختلفة من ال/ ال تزال مطلوبة و 
 

 EMS الدكتور مارتن شنلر، أعضاء مجلس اإلدارة، والزوار منالمنسق وكان بٌن الحضور المطران سهٌل، 
 .المطران مرافق، أورغنجون والكنن ، حالق السٌد رمزي ،بشالوي السٌد حلٌم -وألمانٌا ومن مطرانٌة القدس 

 
 

 

 زيارة إلى مدرسة مار يوحنا األسقفية في حيفا
 

 

كان . أٌلول 13األسقفٌة فً حٌفا فً  مار ٌوحنازار المطران سهٌل مدرسة 
فً  كان الطالب. الهٌئة التدرٌسٌةفً استقباله ترحٌبا حارا من قبل الطالب و

أغنٌة خاصة بتقدٌم الصفوف االبتدائٌة قامت لرؤٌة المطران ومنتهى السعادة 
 كما وقرأت احدى السٌدات . ترحٌباً به

أنظر فً )باللغة االنجلٌزٌة  قصٌدة
أنها مكتوبة خصٌصا قالث  (األسفل

طالب قدم وكذلك  . سهٌللمطران ل
بهذه ن القصص والقصائد واآلخر

 .المناسبة
 

فً مدرسة  وخالل زٌارته األسقفٌة
، شارك مع المطران سهٌل مار ٌوحنا

 شجرةزراعة شحادة فً الكنن حاتم 
 .ة والمحافظة علٌهامادٌة اللتزام المدرسة لرعاٌة البٌئعالمة ك

 
 .مطرانالقس الكنن جون أورغن مرافق الورافق المطران سهٌل 
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*Few words I would like to say, 
to welcome our respected Bishop if I may.  
 
It is a great honor to meet you here, 
and we warmly welcome you with a Cheer. 
 
We appreciate you came a long way, 
but your visit has really made our day. 
 
Thank you for your constant caring 
And support to our school, 
Promising that we will maintain that jewel. 
 
As Jimmie Davis said: 
“Sunshine is a welcome thing, 
It brings a lot of brightness” 
 
And so do you 
Wishing you good health  
And may God be with you! 

 

 المؤجمر األبرشي االقليمي للمرأة في بيث لحم
 

عقد مؤتمر المرأة اإلقلٌمً األسقفً فً فندق ساحة  
الجلٌل والضفة  ة المهد فً بٌت لحم للنساء منكنٌس

 ".وزنتي هديتي" الغربٌة والقدس تحت عنوان
أٌلول مع أكثر  22و  21استغرق المؤتمر مدة ٌومٌن، 

سٌدة، بمن فٌهن بعض النساء األسقفٌات  50من 
 .الناطقات باللغة اإلنجلٌزٌة

السٌدة شفٌقة دوانً، زوجة المطران سهٌل دوانً، 
ت النساء فً المؤتمر إلى اكتشاف مواهبهن رحبت وشجع

وقالت السٌدة . وتوظٌفها فً منازلهن والكنائس والمجتمع
كما . "وزنتي وهديتي إنما هي من هللا"شفٌقة أن 

وتحدثت  
عن أهداف 

 .الحركة النسائٌة فً األبرشٌة
وقادت الٌوم األول متحدثتٌن، السٌدة نورا كارمً والسٌدة رائدة 

اكتشف مواهبك التي منحها هللا "وضوع الٌوم األول وكان الم. دعٌم
 ".كيفية وتطويرها بما فيه الكفاية"و  "لك

الٌوم الثانً تركز على أمثلة حقٌقٌة من القٌادات النسائٌة فً الكنٌسة 
وكانت شٌرٌن عواد، وهً مدرسة فً بٌت ساحور من . والمجتمع

نٌت مٌخائٌل، بٌن المتكلمٌن، ورئٌسة بلدٌة رام هللا، المربٌة جا
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 .ومدٌرة مدرسة سانت جوزٌف، المربٌة شٌرٌن مغنم

وفً الٌوم الثانً قاد القس إبراهٌم نٌروز جولة فً حقل الرعاة وكان جمٌع الحضور سعداء لرؤٌة هذا المكان 
 .الخاص واالستماع إلى قصة عٌد المٌالد الخالدة

عد فً وفً نهاٌة المؤتمر، شكرت السٌدة شفٌقة دوانً جمٌع من سا
جعل هذا الحدث نجاحا، بما فً ذلك المنسقات والمستشارٌن ومنسق 
. الموسٌقى، والمصور، والمترجم، وموظفً المكاتب مكتب القدس
 .كما وأعطت السٌدة دوانً كلمة شكر خاصة للمتحدثات فً المؤتمر

المنسقات فً األردن ٌعملن بجد إلعداد ورشة عمل ٌوم واحد فً 
فهن ٌهتمون بكل التفاصٌل من أجل . 2012ر اربد فً نهاٌة أكتوب

 .انجاح هذا الحدث
 

  
 

Bishop Suheil Visits the Dioceses of Washington and Virginia, USA 
 

وصل المطران سهٌل ٌرافقه الكنن حنا منصور، أبرشٌة واشنطن 
حٌث شارك ( أٌلول 30-21) أٌام 10 وفٌرجٌنٌا فً زٌارة لمدة

نتدى الكاتدرائٌة فً كاتدرائٌة واشنطن المطران سهٌل فً م
قدم المطران خدمة أبرشٌة القدس، وتحدث عن المخاوف . الوطنٌة

المطران . والتحدٌات للكنٌسة االنجلٌكانٌة والمسٌحٌٌن من المنطقة
سهٌل تحدث اٌضا عن خدمة الكنٌسة من خالل الرعاٌا 

ي إلى والمؤسسات والشهادة من خالل الحوار التً من شأنه أن ٌؤد
وشدد أٌضا على أهمٌة الشراكات فً الخدمة . التعاٌش السلمً

حٌث أن الكنٌسة فً الدٌار المقدسة تقوم بالخدمة نٌابة عن الكنٌسة 
 .شخص من مقاطعة كولومبٌا 100وحضر هذه الندوة قرابة الـ . الجامعة

 

صباح ٌوم األحد  11:15وخالل خدمة الشركة المقدسة الساعة  
 700لول، ألقى المطران سهٌل العظة بحضور أٌ 23الموافق 

شخص ممن حضروا خدمة الكاتدرائٌة حٌث دفعهم لالنضمام 
  .لخدمة األبرشٌة من خالل الصالة والدعم

 

فٙ انًظاء دضز انًطزاٌ ػشاء فٙ يُشل انًطزاٌ يارٚاٌ تاد٘، 

اذفق األطاقفح . دٛث جزٖ تذث يظرقثم انشزاكح تٍٛ األتزشٛرٍٛ

كًا . جٓذْى نجؼم ْذا انشزاكح يثًزج َٔاجذحػهٗ تذل قصارٖ 

 . دضز االجرًاع ػشزٍٚ شخصا انذٍٚ سارٔا األراضٙ انًقذطح ٔيٍ انًٓرًٍٛ فٙ انؼًم انجار٘ فٙ أتزشٛح انقذص
 

 :وٌمكن سماع عظة المطران سهٌل على موقع كاتدرائٌة واشنطن الوطنٌة من خالل هذا الرابط
http://www.nationalcathedral.org/exec/cathedral/mediaPlayer?MediaID=MED-5S596-NB0012&EventID=CAL-5QBPM-M6000R  

   

http://www.nationalcathedral.org/exec/cathedral/mediaPlayer?MediaID=MED-5S596-NB0012&EventID=CAL-5QBPM-M6000R
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ًطزاَٛح نيُصٕر دُا  ٔانكٍُ انًطزاٌ طٓٛم ٔيٍ ثى اَرقم طٛادج

يٍ دتح غذاء يجًٕػح يأ :جذٔنٓى انًشددى شًم فٛزجُٛٛا، دٛث

؛ ػشاء يغ رجال انذٍٚ انًذهٍٛٛ، األشخاص يٍ يخرهف األدٚاٌ

شفاء ٔخذيح ، يغ يكرة شؤٌٔ انخذياخ فٙ األتزشٛحٔانغذاء 

كاَرزتز٘ ٔطرًُظرز؛ ػشاء يغ انًطزاٌ طٕساٌ جٕف 

جُٛٛا، ٔيأدتح شإٌَ جَٕظٌٕ يٍ أتزشٛح ٔالٚح فزٔانًطزاٌ 

يغ األصذقاء األيزٚكٍٛٛ  نهالْٕخغذاء فٙ يؼٓذ فٛزجُٛٛا 

 .نألتزشٛح انقذص
 

كًا ٔقاو انكٍُ دُا يُصٕر تشٚارج خاصح نًذرطح آَا جٕنٛا 

 . كٕتز األطقفٛح فٙ رذشًَٕذ فٛزجُٛٛا

 

 خذياخ فٙ كم ظٔػ، دٛث أنكظاَذرٚا  فٙ ارذّ فٙ ٔالٚح فزجُٛٛا فٙ كُٛظح انًظٛخ،ٚأَٓٗ انًطزاٌ طٓٛم س

 .كهًٛدصثاح ٔيٍ ثى ذُأل انغذاء يغ األب تٛزص ان

 

 

 آٌ  ٔانقض دٔذز٘ طٕساٌ  انقض إنٗكهًح شكز ٔذقذٚز 

 .ذُظٛى ٔذزذٛة ْذِ انشٚارج يثًزج غٛهٛظثٙ نًظاػذذٓى فٙ
 

 

 

 

More stories and information are available at: www.j-diocese.org Email enquiries to: info@j-diocese.org 
 

Donations may be sent to: The Episcopal Diocese of Jerusalem, PO Box 19122, Jerusalem, 91191  
 
The Episcopal Diocese of Jerusalem, a diocese of the worldwide Anglican Communion, extends 
over five countries, including Lebanon, Syria, Jordan, Palestine and Israel, within the Province of 
Jerusalem and the Middle East. There are 27 parishes that minister to the needs of their 
communities, centered on the Cathedral Church of St. George the Martyr in Jerusalem. The church 
supports 33 institutions, which include hospitals, clinics, kindergartens and schools, vocational 
training programs, as well as institutions for the deaf, the disabled and the elderly, reaching out to 
interfaith neighbors in mutual respect and cooperation.   
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