


أسئلة شائعة من شعب الكنيسة بخصوص القداسات

تشتاق وتذوب نفسي للدخول. مساكنك محبوبة يا رب إله القوات"
(2–1: 83مز " )قلبي وجسمي قد ابتهج باإلله الحي. إلي ديار الرب

(40: 14كو 1" )وليكن كل شئ بلياقة وبحسب ترتيب"

يتطبيق كنيست



!تنبيه هام

نظمة تخص كنيستنا فقط
أ

نبا بيشوي-هذه المعلومات وال
أ

كنيستي السيدة العذراء وال
نبا رويس بالعباسية

أ
نبا رويس بال

أ
نرجو عدم مشارك تها على مواقع التواصل. والسيدة العذراء وال

مكانية خدمة شعب الكنيسة في هذه الظروف، الرب معكم حراج، ولضمان اإ جتماعي منعًا للإ ...الإ



Xrictoc Anecth. Alhqwc Anecth
أ ليثوس أ نيس يت... أ خرس توس أ نيس يت

يل كنيستنا يل لك يوم ولك ساعة نص. ومك ومك نفتقد جسد إلرب ودمه إملقدس. مك تش تاق نفوس نا إ 

.أ ن يفتح هللا أ بوإب إلكنائس مرة أ خرى، وأ ن يرفع هذإ إلوابء عن إلعامل، وعن مرص



؟هل توجد قداسات تقام حاليًا بكنيستنا. 1

سة البابا ل تقام قداسات حاليًا في كنيستنا حسب قرارات قدا•
والمجمع المقدس لكنيستنا

نتظار تعليمات قداسة البابا وتوجيهات الد• ن نحن في اإ
أ

ولة بشا
قامة القداسات لشعب الكنيسة، وذلك البدء في اإ

حرصًا على سلمة شعب الكنيسة



؟متى ستعلن الكنيسة عن جدول القداسات. 2

دور ستعلن الكنيسة عن جدول القداسات المتاحة فور ص•
ن

أ
قرار من قداسة البابا والمجمع المقدس بهذا الشا



ما مدى صحة األخبار التي يتداولها البعض عن إقامة قداسات خاصة  . 3
بكنيستنا أو في أماكن أخرى عبر وسائل التواصل اإلجتماعي؟

خبار•
أ

ساس من الصحة لهذه ال
أ

محبوب ونهيب بشعبنا ال. ل ا
ن يستقي معلوماته من خلل المصادر الرسمية لل

أ
كنيسة، ا

:وهي
باء الكنيسة ومجلسها •

أ
و تنبيه رسمي)ا

أ
(عن طريق بيان ا

نترنت• موقع الكنيسة الرسمي على الإ
من خلل الخدام)جروب الكنيسة الرسمي على فيسبوك •

(المسوئلين وليس عن طريق رسائل المشتركين



هل تقوم الكنيسة بخدمة التناول الخارجي حاليا؟. 4

 .ل تقوم الكنيسة بخدمة التناول الخارجي حالياً •
أ

ولكن ستبدا
علن عنه بشكل الكنيسة في الوقت المناسب، وسيتم الإ

حد،. رسمي عن طريق نظام واضح
أ

فضلية ل
أ

بل ول يوجد ا
سيكون متاحًا للجميع متى وجد



متى نتوقع إقامة القداسات؟. 5

تجاه المج• مع ل يوجد ميعاد محدد ولكننا نتماشى مع اإ
ن الميعاد

أ
المقدس والدولة بشا



ور هل يوجد نظام محدد من قبل كنيستنا إلقامة القداسات ف. 6
صدور القرار بذلك؟

قامة القداسات في كنيستنا • نعم، تم وضع نظام لإ
ستخدامه فور صدور القرار بذلك لإ

ن• تظار هذا النظام هو نظام مبدئي خاص بالكنيسة، وفي اإ
ن

أ
تعليمات قداسة البابا والمجمع المقدس بشا

النظام



ما مالمح نظام القداسات المتوقع؟. 7

:هذا النظام يشمل•
جدول القداسات من حيث التاريخ والميعاد•
علن عنه• حضور عدد محدود من المصلين في كل قداس يتم الإ
مكان• تاحة عدد كبير من القداسات بقدر الإ اإ
• 

أ
شتراطات الصحية للمصلين من ناحية ولمكان صلة القداس من ناحية ا خرى الإ

شتراطات الصحية عند الحضور • توعية شعبنا بالإ
عتماد الكنيسة على نظام العضوية الكنسية لحضور القداس• اإ



ماذا يجب أن أفعل اآلن في إنتظار عودة القداسات؟. 8

نك مشترك في برنامج العضوية الكنس•
أ

كد ا
أ

ية بالكنيسةعليك التا

سرتك كلها مقيدة في برنامج العض•
أ

ن ا
أ

كد ا
أ

وية الكنسيةعليك التا

ن بيانات التصال بك، والمسجلة•
أ

كد ا
أ

عليك التا
رقام التليفونات

أ
همها ا

أ
بالعضوية الكنسية، حديثة وا



؟كيف أتأكد أنني مشترك في برنامج العضوية الكنسية. 9

حدى هذه• ذا قمت باإ نت مشترك في برنامج العضوية الكنسية اإ
أ

جراءات ا الإ
:من قبل

لي مك تب العضو• ستمارة العضوية الكنسية العائلية من قبل اإ ية بالكنيسةقمت بتسليم اإ
ستخراج بطاقة العضوية الكنسية من قبل• قمت باإ
ستخراج تصريح دخول سيارتك منطقة الكاتدرائية من قبل • (ئمتصريح دا)قمت باإ
نبا رويس العام الماضي•

أ
شتراك في نادي ال قمت بالإ

كد من ذلك عن طريق التواصل تليفونياً •
أ

يمكنك التا
و بالحضور لمك تب العضوية الكنسية بالكنيسة

أ
ا



ة أنا مشترك في العضوية الكنسية، ما هي الخطوة التالي. 10
لحضور القداسات؟

ن كل عائلتك مقيدة في العضوية الكنس•
أ

كد ا
أ

وًل، تا
أ

يةا

رقام العضوية الكنسية ل•
أ

كد من معرفتك ل
أ

فراد ثانيًا، تا
أ

كل ا
ستخدامهم فيما بعد لحضور القداسات عائلتك لإ

رسال خطوات حضور القداسات فور • نتظر اإ ثالثًا، اإ
التصريح بذلك



؟كيف أعرف رقم العضوية الكنسية الخاص بي وبعائلتي. 11

:مثال–كل فرد في العائلة له رقم عضوية خاص به •
E1C1F123NR1

ذا كنت تحمل بطاقة العضوية الكنسية، ستجده مطبوعاً • على البطاقة اإ
فراد العائلة

أ
الخاصة بكل فرد من ا

ذا كنت لم تستخرج بطاقات العضوية الكنسية، ول تعرف• رقام اإ
أ

ا
العضوية، قم بالتواصل مع مك تب العضوية الكنسية

رقام
أ

و بالحضور لمعرفة ال
أ

بالتليفون ا
ستخدامها فيما بعد عند الطلب• رقام لإ

أ
حتفظ بتلك ال اإ



. تيأنا مشترك في العضوية الكنسية لكن أريد إضافة عائل. 12
ماذا أفعل؟

ديم بيانات يرجى التوجه لمك تب العضوية الكنسية بالكنيسة لتق•
حضار صور شخص رقام عضويتهم، مع اإ

أ
ية لهمعائلتك والحصول على ا

تصال بالتل• ي سبب، يرجي الإ
أ

ذا تعذر حضورك للمك تب ل يفون، اإ
كد من ش. لتقديم المعلومات المطلوبة

أ
خصية سيقوم المك تب بالتا

.المتصل
يرجى استخدام هذه الطريقة في الظروف القهرية فقط

التي تمنع الحضور شخصياً 



اذا م. أنا غير مشترك في العضوية الكنسية، وأريد اإلشتراك. 13
أفعل؟

ديم بياناتك يرجى التوجه لمك تب العضوية الكنسية بالكنيسة لتق•
حضار رقام عضويتهم، مع اإ

أ
صور وبيانات عائلتك، والحصول على ا

شخصية لكل العائلة

تصال بالتل• ي سبب، يرجي الإ
أ

ذا تعذر حضورك للمك تب ل يفون، اإ
كد من. لتقديم المعلومات المطلوبة

أ
سيقوم المك تب بالتا

يرجى استخدام هذه الطريقة في. شخصية المتصل
الظروف القهرية فقط التي تمنع الحضور شخصياً 



هل العضوية الكنسية عائلية أم فردية؟. 14

ن كل فرد في عائلتك له رقم•
أ

عضوية العضوية الكنسية فردية من حيث ا
كنسية خاصة به، وسيتم استخدامه عند الطلب فيما بعد

عائلتك كلهاعند تسجيل العضوية الكنسية، سيطلب منك تسجيل بيانات•

ولد والمقيمين•
أ

سرة والزوجة وال
أ

العائلة تشمل رب ال
ن وجد في المنزل اإ



كيف أتواصل مع مكتب العضوية الكنسية؟. 15

يمكنكم التواصل مع مك تب السكرتارية والعضوية الكنسية من خلل الحضور •
و التليفون كما يلي

أ
:ا

01207803300: محمول•
(م1:00ص حتى 10:00يتم استقبال المكالمات من )
لك تروني• info@avarewase.org: البريد ال

باء ال
أ

مك تب العضوية الكنسيةكهنةمك تب سكرتارية الكنيسة وال
نبا رويس المكان

أ
رض)مبنى خدمات ال

أ
ثناسيوس الرسول(يالدور ال

أ
يمدخل مزار القديس البابا ا

المواعيد
ثنين 

أ
ربعاء–ال

أ
ال

لي 10:00من  م1:00ص اإ
الجمعة–الخميس –الثلثاء 

لي 10:00من  م1:00ص اإ



هل هناك طريقة أونالين لتسجيل العضوية الكنسية. 16
أو لتحديث البيانات؟

و تحد•
أ

ونلين للتسجيل ا
أ

يث البياناتحاليًا، ل يوجد طريقة ا

يسة،يتم التسجيل بالحضور لمك تب العضوية بالكن•
سباب قهرية

أ
و بالتليفون عند تعذر الحضور ل

أ
ا



أنا ال أستطيع الحضور لمكتب العضوية لسبب السن أو. 17
ماذا أفعل؟. المرض أو لسبب قهري

يميل، وسي• و الإ
أ

كد من يمكنك التواصل بالمك تب عن طريق التليفون ا
أ

تم التا
المتصل عن طريق سكرتارية المك تب

جتماع ال• و خدام وخادمات الإ
أ

عتماد على فرد من عائلتك ا روحي يمكنك الإ
جراء الذي تواظب على حضوره في هذا الإ

سيقوم مك تب العضوية بتسهيل التواصل معك•
لخدمتك



أعرف الكثير من األحباء الذين ال يستطيعون التواصل مع مكتب. 18
؟هل ممكن أن أسجل بياناتهم. العضوية للتسجيل

ن•
أ

، يمكنك التواصل مع مك تب العضوية في هذا الشا
جر  فتقاد بتسهيل هذا الإ و خادمات الإ

أ
اء، وسيقوم خدام ا

نابة ع حباء وخدمتهم، بل والإ
أ

ن والتواصل مع هؤلء ال نهم اإ
مر

أ
لزم ال



لكنسية  أنا مقيد بالعضوية الكنسية لكن لم أستخرج بطاقة العضوية ا. 19
؟هل استخراج البطاقة شرط لحضور القداسات فيما بعد. المطبوعة

عضوية والحصول على رقم ال)ل، تسجيل العضوية الكنسية •
ستخراج البطا( الخاص قة هو شرط حضور القداسات، ولكن اإ

المطبوعة ليس شرطاً 

ستخدامها عند الل• ستخراج البطاقة المطبوعة محبذ لإ زوماإ
ي وقت مستقبلي، ولكنه ليس

أ
مر في ا

أ
ذا طلب ال اإ

شرطًا لحضور القداسات



ا هل أحتاج بطاقة العضوية الكنسية للدخول إلي أرض األنب. 20
رويس؟

نبا رويس ومعك بطاقة ال•
أ

كد من حضورك منطقة ال
أ

رقم ل، تا
فراد الذين معك

أ
القومي الخاصة بك ولل

ف•
أ

حتاجها ا ذا اإ من بطاقة العضوية الكنسية تسهل دخولك اإ
أ

راد ال
نتمائك للكنيسة، ولكنها ي سبب للتعرف على اإ

أ
ل

ليست شرطاً 



هل هناك إشتراطات صحية للدخول إلي أرض األنبا رويس؟. 21

حتياطات الصحية قبل الحضور للك• تخاذ الإ نيسة يرجى اإ
نبا رويس 

أ
رض ال

أ
رتداء الكمامة)وا نه م( وخاصة اإ

أ
ن حيث ا

شتراط وجود الكمامة عند دخول الكاتدرائية .  الممكن اإ
عراض

أ
ي ا

أ
لتزام بعدم الحضور في حالة وجود ا ونرجو الإ

مراض
أ

ي ا
أ

و ا
أ

صابة بفيروس كورونا المعروفة ا الإ
الجهاز التنفسي بشكل عام



أو هل أرسلت الكنيسة عبر وسائل التواصل اإلجتماعي، صور استمارات. 22
مواقع إلستمارات إلكترونية أو إرشادات لحضور الكنيسة؟

و معلوما•
أ

و مواقع ا
أ

ية استمارات ا
أ

ن لم ترسل الكنيسة ا
آ

ت لعدم حتى ال
تشتيت شعبها

وية الكنسية قامت الكنيسة فقط بالتنبيه على ضرورة تسجيل العض•
من خلل مك تب العضوية بالكنيسة

و جه•
أ

و معلومات من كنائس ا
أ

ستمارات ا ات نحذر من تداول البعض لإ
نها من كنيستنا

أ
خرى على ا

أ
ا
علن عن طرق تسجيل حضور • ستقوم الكنيسة بالإ

القداسات في وقتها



بعد تسجيل العضوية الكنسية، كيف أستطيع حضور . 23
القداسات؟

ش• لهية ستكون محدودة بعدد محدد للمصلين لكل قداس للإ تراطات القداسات الإ
الصحية

ستخدام رقم العضوية الخاص بك، ستقوم بالتسجيل لحضور القداس• ات، وذلك عن باإ
حد القداسات

أ
طريق حجز مكانك في ا

علن عن طريقة تسجيل حضور القداسات والتي• ستقوم الكنيسة بالإ
الخاص بكنيستنا الذي يعمل« كنيستي»ستتم عن طريق تطبيق 

على التليفونات المحمولة الذكية



لى ؟ وكيف أقوم بتثبيته ع«كنيستى»ما هو تطبيق . 24
هاتفي المحمول؟

لي• ضافة اإ خبار الكنيسة ومقالت روحية بالإ
أ

بعض خدمات هو التطبيق الخاص بالكنيسة، ويحتوى على ا
لك ترونية، والتنبيهات الكنيسة الإ

ليه، وسيتم طرحه• ضافة نظام حجز القداسات اإ ن تحديثه، لإ
آ

يتم ال
سابيع

أ
للتحديث قريبًا خلل ا

iOSو Androidيعمل على نظامي •

ليه لتثبيته من خلل • و الرابط التالي على QR Codeيمكنك الوصول اإ
أ

على اليسار، ا
www.avarewase.org/kenestyapp: موقع الكنيسة



حجز ماذا أفعل ل. ال أستطيع التعامل مع تطبيقات المحمول. 25
مكاني في أحد القداسات؟ وهل يوجد طرق أخرى للحجز؟

حبائك من شعب ال•
أ

و ا
أ

فراد عائلتك ا
أ

حد ا
أ

ستعانة با و يمكنك الإ
أ

كنيسة، ا
جتماع الروحي الذي تنت ليه الخدام والخادمات المسوئلين عن الإ مي اإ

فتقاد و خدام الإ
أ

في الكنيسة ا

يضًا التواصل مع مك تب العضوية الكنسية في ه•
أ

ن، يمكنك ا
أ

ذا الشا
ضيق الحدود لتسهيل مهمة

أ
ن يكون هذا في ا

أ
ولكن نرجو ا

المسوئلين عن المك تب



ما هي خطوات حجز الحضور في القداسات اإللهية؟. 26

دخال ر « كنيستي»من خلل تطبيق • قم العضوية الخاص بكنيستنا، يقوم كل فرد باإ
حد القداسات المتاحة المعلنة وقت

أ
الحجزالكنسية الخاص به وحجز حضوره في ا

وتوماتيكيًا والرد•
أ

سرع وقت يقوم مك تب العضوية الكنسية بتلقي طلب الحجز ا
أ

في ا
بعد التحقق من العضوية الكنسية، ومراجعة تفاصيل الحجز

وتوماتيكي•
أ

اً يستقبل الفرد الرد من مك تب العضوية من خلل التطبيق ا
لي القداس ومعه البطاقة الشخصية ورقم عضويته الكنس• يةيحضر الفرد اإ

وما يثبت حجزه
نتهاء من• علن عن طريقة الحجز بالتفصيل لحقًا، فور الإ سيتم الإ

تطوير التطبيق، بطريقة مبسطة



هل هناك إشتراطات لحجز حضور القداس اإللهي؟. 27

ن يكون مقدم طلب الحجز لديه عضوية كنسية خاصة بكنيستنا•
أ

يجب ا
ستثناءات لسلمة• ي ظرف وبدون اإ

أ
حد القداسات بدون حجز تحت ا

أ
شعب ل يسمح بحضور ا

الكنيسة
ل بعد مرور • لهي21ل يسمح بحجز قداسات اإ خر حضور للقداس الإ

آ
يوم على ا

ن يكون بعد •
أ

و حجز21يسمح بحجز حضور قداسات مستقبلية على ا
أ

خر حضور ا
آ

يوم من ا
يلتزم الفرد بالوقوف في المكان المحدد له بالكنيسة عن طريق•

المسوئلين عن النظام
حراج لسلمة شعب الكنيسة• فراد بتعليمات الحضور منعًا للإ

أ
يلتزم ال

والتي سيعلن عنها



هل حجز القداسات يكون عائليًا أم فرديًا؟. 28

لياً يكون عائ« كنيستي»حجز القداسات من خلل تطبيق •
دخال رقم عضويته الخاص في طلب منف• صلكل فرد يقوم باإ
فراد العائلة الواحدة على حضور الق•

أ
داس معًا تشجع الكنيسة ا

ماكن الوقوف وللت
أ

جراءات الصحية وا سهيل وذلك لتسهيل الإ
على العائلت

ماكن المتاحة لكل قداس•
أ

يقوم التطبيق بتوضيح ال
فراد العائلة في نفس القداس

أ
لتسهيل الحجز لكل ا



ما هي اإلشتراطات الصحية لحضور القداس؟. 29

شتراطات لحقًا بالنسب• علن عن هذه الإ فرادسيتم الإ
أ

ة لل
صابة ب• عراض الإ

أ
ذا ظهرت عليك ا فيروس يرجى عدم الحضور اإ

مراض الجهاز التنفسي بشكل عام
أ

و ا
أ

كورونا ا
تقوم الكنيسة بتجهيز خطة تطهير المكان قبل•

علن عنها لحقاً  وبعد كل قداس، وسيتم الإ



 توإرضوس نصيل من أ جلمك، ومن أ جل أ ن يعطي هللا حمكة ل بينا قدإسة إلبااب

الم، بشفاعة أ منا إلثاين، وإملس ئولني يف بدلان مرص، ليك جنتاز هذه إل ايم بس

وإل نبا رويس، إلس يدة إلعذرإء مرمي و طلبات قدييس كنيستنا إل نبا بيشوي

.وصلوإت قدإسة إلبااب، ونعمة إلرب فلتشملنا مجيعًا، أ مني


