
برعاية وح�ضور �شاحب الغبطة مار ب�شارة بطر�س الرّاعي

بطريرك اأنطاكية و�سائر امل�رشق

تت�رشّف جامعة القّدي�س يو�شف - كلّية العلوم الدينّية 

بدعوتكم للم�ضاركة بالأّيام الدرا�ضّية :

راعوّية �صّر الّتوبة وامل�صاحلة )2(: 

ماذا يجري يف كر�صي الإعرتاف ؟ 

التي ينّظمها املعهد العايل للعلوم الدينّية

وذلك يومّي اجلمعة 13 وال�شبت 14 ني�شان 2012

 A ج بيار اأبوخاطر – املبنى
ّ
يف مدر

يف حرم العلوم الإن�ضانّية يف جامعة القدِّي�س يو�ضف، بريوت – طريق ال�ضام

Université 
Saint-Joseph

Formation
Continue
Faculté des sciences religieuses



الربنامج 

اجلمعة 13 ني�شان 2012

املحا�رشون املداخالتالوقت

و�ضول وت�ضجيل9:00

9:30

كلمة الإفتتاح 

الأب �شليم دّكا�س، عميد كلّية العلوم الدينّية يف جامعة القّدي�س يو�سف

10:00

راعوّية �رشّ الّتوبة : توجيهات وانتظارات الرّاعي

�شاحب الغبطة مار ب�شارة بطر�س الرّاعي، بطريرك اأنطاكية و�سائر امل�رشق

ا�ضرتاحة11:00

مقاربة لهوتّية :11:30

-  التوبة على �ضوء �رّس اخلال�س يف حياة 

املوؤمن

-  �رّس التوبة، خدمة من اأجل القدا�ضة

�شيادة املطران �شليم ب�شرت�س

�شيادة املطران مي�شال عون

ا�ضرتاحة الغداء13:00

14:30

مقاربة قانونّية :

-  اخلطايا املحفوظة 

)لالأ�ضقف، للبطريرك، لالأب الأقد�س(

-  الإعرتاف الفردّي والربط عن الأ�رسار

)امل�ضاكنة، الزواج املديّن، تغيري الطائفة، الزنى 

ال�ضائع...(

�شيادة املطران اإيلي حداد

�شيادة املطران حّنا علوان 

16:00

املتواترة يف  امل�ضائل  فيها  يعر�ضون  فرق عمل  اإىل  امل�ضاركون  م�ضاغل :  يتوّزع 

خربتهم ل�رّس التوبة وامل�ضاحلة

ان�رساف17:15

ال�شبت 14 ني�شان 2012

املحا�رشوناملداخالتالوقت

9:00

عر�س خال�ضة نقدية للم�ضاغل اإنطالًقا من 

 والقانويّن : ما املنتظر على 
ّ
البعدين الالهوتي

 ؟
ّ
امل�ضتوى الرعائي

الأب اإدغار الهيبي

مدير املعهد العايل للعلوم الدينّية

9:45

مقاربة رعوّية :

-  ال�ضبيبة و�رّس التوبة وامل�ضاحلة

-  البعد امل�ضكوين - التن�ضئة والرعائّيات

�شيادة املطران جورج ا�شكندر 

�شيادة املطران بول�س مطر 

ا�ضرتاحة11:15

11:30

مقاربة نف�شّية :

التمييز بني حاجات التائب النف�ضّية 

وحاجاته الروحّية

مقاربة روحّية :

 التوبة بني احلالة الروحّية وامل�ضرية 

الأ�رسارّية

 مقاربة ليتورجّية :

 – التوبة 
ّ
 الحتفال الفردّي واجلماعي

ّ
والإحتفال الإفخار�ضتي

�شيادة املطران بول�س ال�شياح

�شيادة املطران جي بول�س جنيم

�شيادة املطران يو�شف �شويف

ختام 13:00

لالإت�شال والت�شجيل قبل 4 ني�ضان 2012 :

هاتف: 01/421581 اأو 01/421000، مق�ضم 5814

فاك�س : 01/421580

denise.khoury@usj.edu.lb اأو  issr@usj.edu.lb : الربيد الإلكرتوين

www.issr.usj.edu.lb : ال�ضفحة الإلكرتونية


