أسئلة شائعة من شعب الكنيسة بخصوص القداسات
"مساكنك محبوبة يا رب إله القوات .تشتاق وتذوب نفسي للدخول
إلي ديار الرب .قلبي وجسمي قد ابتهج باإلله الحي" (مز )2 – 1 :83
"وليكن كل شئ بلياقة وبحسب ترتيب" ( 1كو )40 :14

تطبيق كنيستي

تنبيه هام!
أ
أ
هذه المعلومات والنظمة تخص كنيستنا فقط -كنيستي السيدة العذراء والنبا بيشوي
أ
أ
والسيدة العذراء والنبا رويس بالنبا رويس بالعباسية .نرجو عدم مشارك تها على مواقع التواصل
ً
ا إلجتماعي منعا ل إلحراج ،ولضمان إامكانية خدمة شعب الكنيسة في هذه الظروف ،الرب معكم...

XrictocAnecth. Alhqwc Anecth

أخرس توس أنيس يت ...أليثوس أنيس يت
مك تش تاق نفوس نا إيل كنيستنا .ومك ومك نفتقد جسد إلرب ودمه إملقدس .نصيل لك يوم ولك ساعة
أن يفتح هللا أبوإب إلكنائس مرة أخرى ،وأن يرفع هذإ إلوابء عن إلعامل ،وعن مرص.

 .1هل توجد قداسات تقام حالياً بكنيستنا؟

ً
•ل تقام قداسات حاليا في كنيستنا حسب قرارات قداسة البابا
والمجمع المقدس لكنيستنا
أ
•نحن في إانتظار تعليمات قداسة البابا وتوجيهات الدولة بشان
البدء ً في إاقامة القداسات لشعب الكنيسة ،وذلك
حرصا على سلمة شعب الكنيسة

 .2متى ستعلن الكنيسة عن جدول القداسات؟

•ستعلن الكنيسة عن جدول القداسات المتاحة فور صدور
أ
قرار من قداسة البابا والمجمع المقدس بهذا الشان

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

أ
أ
•أل اساس من الصحة لهذه الخبار .ونهيب بشعبنا المحبوب
ان يستقي معلوماته من خلل المصادر الرسمية للكنيسة،
:
وهي
أ
أ
• اباء الكنيسة ومجلسها (عن طريق بيان او تنبيه رسمي)
• موقع الكنيسة الرسمي على ا إلنترنت
• جروب الكنيسة الرسمي على فيسبوك (من خلل الخدام
المسوئلين وليس عن طريق رسائل المشتركين)

 .4هل تقوم الكنيسة بخدمة التناول الخارجي حاليا؟

أ
ً
•ل تقوم الكنيسة بخدمة التناول الخارجي حاليا .ولكن ستبدا
الكنيسة في الوقت المناسب ،وسيتم ا إلعلن عنه بشكل
أ
أ
رسمي عن طريق نظام واضح .ول يوجد افضلية لحد ،بل
ً
سيكون متاحا للجميع متى وجد

 .5متى نتوقع إقامة القداسات؟

•ل يوجد ميعاد محدد ولكننا نتماشى مع إاتجاه المجمع
أ
المقدس والدولة بشان الميعاد

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

•نعم ،تم وضع نظام إلقامة القداسات في كنيستنا
إلستخدامه فور صدور القرار بذلك
بالكنيسة ،وفي إانتظار
خاص
مبدئي
نظام
هو
النظام
هذا
•
أ
تعليمات قداسة البابا والمجمع المقدس بشان
النظام

 .7ما مالمح نظام القداسات المتوقع؟

•هذا النظام يشمل:
• جدول القداسات من حيث التاريخ والميعاد
• حضور عدد محدود من المصلين في كل قداس يتم ا إلعلن عنه
• إاتاحة عدد كبير من القداسات بقدر ا إلمكان
أ
• ا إلشتراطات الصحية للمصلين من ناحية ولمكان صلة القداس من ناحية اخرى
• توعية شعبنا با إلشتراطات الصحية عند الحضور
• إاعتماد الكنيسة على نظام العضوية الكنسية لحضور القداس

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

أ أ
•عليك التاكد انك مشترك في برنامج العضوية الكنسية بالكنيسة

أ أ أ
•عليك التاكد ان اسرتك كلها مقيدة في برنامج العضوية الكنسية
أ أ
التا
عليك
ا
كد
بك ،والمسجلة
التصال
بيانات
ن
•
أ أ
بالعضوية الكنسية ،حديثة واهمها ارقام التليفونات

 .9كيف أتأكد أنني مشترك في برنامج العضوية الكنسية؟

أ
•انت مشترك في برنامج العضوية الكنسية إاذا قمت إباحدى هذه ا إلجراءات
من قبل:
• قمت بتسليم إاستمارة العضوية الكنسية العائلية من قبل إالي مك تب العضوية بالكنيسة
• قمت إباستخراج بطاقة العضوية الكنسية من قبل
دخول سيارتك منطقة الكاتدرائية من قبل (تصريح دائم)
يح
ر
تص
اج
ر
ستخ
با
قمت
•
إ
أ
• قمت با إلشتراك في نادي النبا رويس العام الماضي

أ
التاكد من ذلك عن طريق التواصل تليفونياً
• أيمكنك
او بالحضور لمك تب العضوية الكنسية بالكنيسة

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

أ ً أ أ
•اول ،تاكد ان كل عائلتك مقيدة في العضوية الكنسية

ً أ
أ
أ
•ثانيا ،تاكد من معرفتك لرقام العضوية الكنسية لكل افراد
عائلتك إلستخدامهم فيما بعد لحضور القداسات
ً
•ثالثا ،إانتظر إارسال خطوات حضور القداسات فور
التصريح بذلك

 .11كيف أعرف رقم العضوية الكنسية الخاص بي وبعائلتي؟

•كل فرد في العائلة له رقم عضوية خاص به – مثال:
E1C1F123NR1
ً
بطاقة العضوية الكنسية ،ستجده مطبوعا على البطاقة
•
تحمل
كنت
ذا
ا
إ
أ
الخاصة بكل فرد من افراد العائلة
أ
• إاذا كنت لم تستخرج بطاقات العضوية الكنسية ،ول تعرف ارقام
العضوية ،أقم بالتواصل مع مك أتب العضوية الكنسية
بالتليفون او بالحضور لمعرفة الرقام
أ
• إاحتفظ بتلك الرقام إلستخدامها فيما بعد عند الطلب

 .12أنا مشترك في العضوية الكنسية لكن أريد إضافة عائلتي.
ماذا أفعل؟

•يرجى التوجه لمك تب أالعضوية الكنسية بالكنيسة لتقديم بيانات
عائلتك والحصول على ارقام عضويتهم ،مع إاحضار صور شخصية لهم

أ
ر
ل
تب
للمك
ك
حضو
تعذر
ذا
ا
تصال بالتليفون،
ل
ا
يرجي
سبب،
ي
•
إ
إ
أ
لتقديم المعلومات المطلوبة .سيقوم المك تب بالتاكد من شخصية
المتصل.
يرجى استخدام هذه الطر ًيقة في الظروف القهرية فقط
التي تمنع الحضور شخصيا

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

•يرجى التوجه لمك تب العضوية أالكنسية بالكنيسة لتقديم بياناتك
وبيانات عائلتك ،والحصول على ارقام عضويتهم ،مع إاحضار صور
شخصية لكل العائلة
أ
ر
تصال بالتليفون،
ل
ا
يرجي
سبب،
ي
•
ل
تب
للمك
ك
حضو
تعذر
ذا
ا
إ
إ
أ
لتقديم المعلومات المطلوبة .سيقوم المك تب بالتاكد من
شخصية المتصل .يرجى استخدام هذه الطريقة ًفي
الظروف القهرية فقط التي تمنع الحضور شخصيا

 .14هل العضوية الكنسية عائلية أم فردية؟

أ
• العضوية الكنسية فردية من حيث ان كل فرد في عائلتك له رقم عضوية
كنسية خاصة به ،وسيتم استخدامه عند الطلب فيما بعد

• عند تسجيل العضوية الكنسية ،سيطلب منك تسجيل بيانات عائلتك كلها
أ
أ
• العائلة تشمل رب السرة والزوجة والولد والمقيمين
في المنزل إان وجد

 .15كيف أتواصل مع مكتب العضوية الكنسية؟
• أيمكنكم التواصل مع مك تب السكرتارية والعضوية الكنسية من خلل الحضور
او التليفون كما يلي:
أ
مك تب سكرتارية الكنيسة والباء الكهنة
ر أ
أ
المكان مبنى خدمات النبا رويس (الدو الرضي)
أ
أ
الثنين – الربعاء
المواعيد
من  10:00ص إالي  1:00م
• محمول01207803300 :
(يتم استقبال المكالمات من  10:00ص حتى  1:00م)
• البريد اللك ترونيinfo@avarewase.org :

مك تب العضوية الكنسية
أ
مدخل مزار القديس البابا اثناسيوس الرسولي
الثلثاء – الخميس – الجمعة
من  10:00ص إالي  1:00م

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

أ
أ
ً
•حاليا ،ل يوجد طريقة اونلين للتسجيل او تحديث البيانات
•يتم التسجيل بالحضور لمك تب العضوية بالكنيسة،
أ
ر أ
او بالتليفون عند تعذر الحضو لسباب قهرية

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

أ
أ
• يمكنك التواصل بالمك تب عن طريق التليفون او ا إليميل ،وسيتم التاكد من
المتصل عن طريق سكرتارية المك تب

أ
• يمكنك ا إلعتماد على فرد من عائلتك او خدام وخادمات ا إلجتماع الروحي
الذي تواظب على حضوره في هذا ا إلجراء
• سيقوم مك تب العضوية بتسهيل التواصل معك
لخدمتك

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

أ
•يمكنك التواصل مع مك تب العضوية في هذا الشان،
أ
وسيقوم خدام او خادمات ا إلفتقاد بتسهيل هذا ا إلجراء،
أ
والتواصل مع هؤلء الحباء وخدمتهم ،بل وا إلنابة عنهم إان
أ
لزم المر

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

•ل ،تسجيل العضوية الكنسية (والحصول على رقم العضوية
حضور القداسات ،ولكن إاستخراج البطاقة
شرط
هو
)
الخاص
المطبوعة ليس شرطاً
• إاستخراج أالبطاقة أالمطبوعة محبذ إلستخدامها عند اللزوم
إاذا ًطلب المر في اي وقت مستقبلي ،ولكنه ليس
شرطا لحضور القداسات

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

أ
أ
•ل ،تاكد من حضورك أمنطقة النبا رويس ومعك بطاقة الرقم
القومي الخاصة بك وللفراد الذين معك

أ
أ
• أبطاقة العضوية الكنسية تسهل دخولك إاذا إاحتاجها افراد المن
لي سبب ًللتعرف على إانتمائك للكنيسة ،ولكنها
ليست شرطا

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

• أيرجى إا أتخاذ ا إلحتياطات الصحية قبل الحضور للك أنيسة
وارض النبا رويس (وخاصة إارتداء الكمامة) حيث انه من
الكاتدرائية.
دخول
عند
الكمامة
وجود
اط
ر
شت
ا
الممكن
إ
أ أ
ر
حالة أوجود اي اعراض
في
الحضو
بعدم
ام
ز
لت
ل
ا
ونرجو
إ
و أ أ
ا إلصابة بفيروس كورونا المعر فة او اي امراض
الجهاز التنفسي بشكل عام

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

أ
أ
أ
آ
•حتى الن لم ترسل الكنيسة اية استمارات او مواقع او معلومات لعدم
تشتيت شعبها
•قامت الكنيسة فقط بالتنبيه على ضرورة تسجيل العضوية الكنسية
من خلل مك تب العضوية بالكنيسة
أ
أ
• أنحذر من أتداول البعض إلستمارات او معلومات من كنائس او جهات
اخرى على انها من كنيستنا
•ستقوم الكنيسة با إلعلن عن طرق تسجيل حضور
القداسات في وقتها

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

• القداسات ا إل لهية ستكون محدودة بعدد محدد للمصلين لكل قداس ل إلشتراطات
الصحية
العضوية الخاص بك ،ستقوم بالتسجيل لحضور القداسات ،وذلك عن
• إباستخدام رقم
أ
طريق حجز مكانك في احد القداسات

• ستقوم الكنيسة با إلعلن عن طريقة تسجيل حضور القداسات والتي
ستتم عن طريق تطبيق «كنيستي» الخاص بكنيستنا الذي يعمل
على التليفونات المحمولة الذكية

 .24ما هو تطبيق «كنيستى»؟ وكيف أقوم بتثبيته على
هاتفي المحمول؟
أ
• هو التطبيق الخاص بالكنيسة ،ويحتوى على اخبار الكنيسة ومقالت روحية با إلضافة إالي بعض خدمات
الكنيسة ا إل لك ترونية ،والتنبيهات

آ
ضافة نظام حجز القداسات إاليه ،وسيتم طرحه
• يتم الن
تحديثه ،إل أ
ً
للتحديث قريبا خلل اسابيع
• يعمل على نظامي  Androidو iOS
أ
• يمكنك الوصول إاليه لتثبيته من خلل  QR Codeعلى اليسار ،او الرابط التالي على
موقع الكنيسةwww.avarewase.org/kenestyapp :

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

أ
أ أ
أ أ
•يمكنك ا إلستعانة باحد افراد عائلتك او احبائك من شعب الكنيسة ،او
والخادمات المسوئلين عن ا إلجتماع الروحي الذي تنتمي إاليه
الخدام
أ
في الكنيسة او خدام ا إلفتقاد

أ
أ
ً
يضا التواصل مع مك أتب العضوية الكنسية في هذا الشان،
ا
يمكنك
•
أ
ولكن نرجو ان يكون هذا في اضيق الحدود لتسهيل مهمة
المسوئلين عن المك تب

 .26ما هي خطوات حجز الحضور في القداسات اإللهية؟

• من خلل تطبيق «كنيستي» الخاص أبكنيستنا ،يقوم كل فرد إبادخال رقم العضوية
الكنسية الخاص به وحجز حضوره في احد القداسات المتاحة المعلنة وقت الحجز
أ
أ
ً
• يقوم مك تب العضوية الكنسية بتلقي طلب الحجز اوتوماتيكيا والرد في اسرع وقت
بعد التحقق من العضوية الكنسية ،ومراجعة تفاصيل الحجز
• يستقبل الفرد الرد من مك تب العضوية من خلل التطبيق أاوتوماتيكياً
• يحضر الفرد إالي القداس ومعه البطاقة الشخصية ورقم عضويته الكنسية
وما يثبت حجزه
ً
• سيتم ا إلعلن عن طريقة الحجز بالتفصيل لحقا ،فور ا إلنتهاء من
تطوير التطبيق ،بطريقة مبسطة

 .27هل هناك إشتراطات لحجز حضور القداس اإللهي؟

أ
• يجب ان يكون مقدم طلب الحجز لديه عضوية كنسية خاصة بكنيستنا
أ
رأ
• ل يسمح بحضو احد القداسات بدون حجز تحت اي ظرف وبدون إاستثناءات لسلمة شعب
الكنيسة
آ
• ل يسمح بحجز قداسات إال بعد مرور  21يوم على اخر حضور للقداس ا إل لهي
رأ
آ
أ
• يسمح بحجز حضور قداسات مستقبلية على ان يكون بعد  21يوم من اخر حضو او حجز
• يلتزم الفرد بالوقوف في المكان المحدد له بالكنيسة عن طريق
المسوئلين عن النظام
أ
ً
• يلتزم الفراد بتعليمات الحضور منعا ل إلحراج لسلمة شعب الكنيسة
والتي سيعلن عنها

 .28هل حجز القداسات يكون عائلي ًا أم فردياً؟

•حجز القداسات من خلل تطبيق «كنيستي» يكون عائلياً
•كل فرد يقوم إبادخال رقم عضويته الخاص في طلب منفصل
•تشجع الكنيسة أافراد العائلة الواحدة على حضور القداس معاً
أ
وذلك لتسهيل ا إلجراءات الصحية واماكن الوقوف وللتسهيل
على العائلت
أ
بتوضيح الماكن المتاحة لكل قداس
•
التطبيق
يقوم
أ
لتسهيل الحجز لكل افراد العائلة في نفس القداس

 .29ما هي اإلشتراطات الصحية لحضور القداس؟

أ
ً
•سيتم ا إلعلن عن هذه ا إلشتراطات لحقا بالنسبة للفراد
أ
•يرجى عدم الحضور إاذا ظهرت عليك اعراض ا إلصابة بفيروس
ر أ أ
كو ونا او امراض الجهاز التنفسي بشكل عام
•تقوم الكنيسة بتجهيز خطة تطهير المكان قبل
وبعد كل قداس ،وسيتم العلن عنها لحقاً
إ

نصيل من أجلمك ،ومن أجل أن يعطي هللا حمكة لبينا قدإسة إلبااب توإرضوس
إلثاين ،وإملس ئولني يف بدلان مرص ،ليك جنتاز هذه إلايم بسالم ،بشفاعة أمنا
إلس يدة إلعذرإء مرمي و طلبات قدييس كنيستنا إلنبا بيشوي وإلنبا رويس،
وصلوإت قدإسة إلبااب ،ونعمة إلرب فلتشملنا مجيع ًا ،أمني.

