
ما قبل التأسيس بعقدين  ما قبل التأسيس بعقدين  
.   اك و البطريرآية تسعى إلرسال آاهن إلى الكويت ليقوم بخدمة أبنائها هن          ١٩٥٣منذ سنة  

.قو آان بناء على طلب و إلحاح من األبناء و الوافدين إليها طلبا للرز             
رآية آتب غبطة البطريرك مثلث       وبما أن بغداد و هي أقرب المدن إليها من حيث وجود آيان تابع للبطري                 

 حكيم  مكسيموس الرابع الصائغ رسالة إلى نائبه في بغداد و آان آنذاك المغفور له                مكسيموس الرحمات  
يحثه فيها على الذهاب إلى الكويت ليدرس حال األبناء و وضعهم             )  البطريرك الحالي  مكسيموس غير ( 

. هناك 
١٠٢٦ رقم  ٨سجل 

١٩٥٣ أيلول ٢ تراز     عين  
 

 أن البطريرك صائغ أوفد إلى الكويت            ١٩٦٠وقد صدف بعد خمس سنوات من ذلك أي في سنة              
رض المقدسة، مزودا    آناآري خادم بيت لحم الذي آان قد باشر ببناء آنيسة للطائفة في األ              باسيليوساألب 

قت ذاته بخدمة روحية وتفقدية ثم     برسائل إلى األبناء آي يساهموا بمشاريع البطريرآية وآي يقوم في الو       
.  يطلع بعد ذلك البطريرآية على وضع أبنائها في الكويت            

حدا وأقام الصلوات في البيوت         رجع األب آناآري آاهن بيت لحم من زيارته القصيرة التي دامت شهرا وا           
مصغيا لطلباتهم وإلحاحهم بالسعي في وجود آيان خاص بهم مع آاهن               )  عند سليم زبال وعنده فيلم بذلك            ( 

. يرعاهم
...  ة صائغ بما رأى و سمع و تحقق       قدم خادم بيت لحم عند عودته تقريرًا وافيا إلى غبطة البطريرآي                 



المرحلة التأسيسية الرسمية    المرحلة التأسيسية الرسمية    

 الخامس حكيم     الخامس حكيم    مكسيموس مكسيموس و اذا بغبطة البطريرك      و اذا بغبطة البطريرك      ... ... و انقضت األيام و انطوت السنون و تعاقب الرؤساء      و انقضت األيام و انطوت السنون و تعاقب الرؤساء        
.. على بغداد و الكويت       على بغداد و الكويت      بطريرآيًابطريرآيًايعين آاهن بيت لحم السابق نائبا       يعين آاهن بيت لحم السابق نائبا       



: نص المرسوم البطريرآي الخاص بالكويت     

١٩٧٢/ ٢٥/٣ بيروت                                                                     ١٦٣ رقم   ٦
مرسوم بطريرآــــي     

بتعين وآيـل بطريرآــي في الكويــت            

 وسائر المشرق و اإلسكندرية و أورشليم نظرا إلى ما        الخامس حكيم بطريرك انطاآية    مكسيموس نحن 
 يوسف آناآري من الفضيلة و العلم و حسن االستعداد للتضحية             باسيليسوس  اإلرشمندريت في ولدنا    نعهده  

 في الكويت و منحناه السلطات الالزمة للقيام         بطريرآيافي خدمة الكنيسة و الطائفة و النفوس قد عيناه وآيال         
.  نا على أبناء طائفتنا في الكويت     بأعمال هذه الوظيفة و هو يتعلق بنا رأسا و له الوالية الروحية باسم     

 و له رئاسة الهيئات العليا آالجمعيات الخيرية و األخويات         
.و في األمور الزمنية و المدنية فهو يمثلنا لدى السلطات الحكومية             

عقود اإليجار وقبض البدل و رفع       و هو يتولى أوقاف بطريرآية الروم الكاثوليك هناك و له الحق في عقد            
.الدعاوي و إجراء آل ما يلزم من المعامالت الرسمية          

وله و تأدية واجب الطاعة و المحبة   لذلك ندعو أوالدنا األعزاء أعضاء طائفتنا في الكويت إلى االلتفاف ح           
.الرسوليةملتمسين من اهللا أن يؤيده بنعمته و يوفق مساعيه ما نحين له البرآة             

١٩٧٢/ آذار    /  ٢٥صدر عن ديواننا البطريرآي في      
 الخامس حكيم مكسيموس                                                                             

       بطريرآي انطاآية و سائر المشرق                                                                        
 و اإلسكندرية و أورشليم                                                                          

 



..توجه النائب البطريرآي الجديد إلى وظيفته الجديدة    توجه النائب البطريرآي الجديد إلى وظيفته الجديدة    *  *  
..١٩٧٢١٩٧٢إلى بغداد في مواسم أسبوع اآلالم و الفصح المجيد لعام   إلى بغداد في مواسم أسبوع اآلالم و الفصح المجيد لعام   :     :     أوالأوال

  ترحيباترحيبابه به  عنها فرحب  عنها فرحب مسؤوالمسؤوالو بعد األعياد قصد الكويت ألول مرة بصفته و بعد األعياد قصد الكويت ألول مرة بصفته 
 و من  و من الالتينالالتين رئيس طائفة  رئيس طائفة ميكيلميكيل فيكتور سان  فيكتور سان المنسنيور المنسنيور عظيما من قبل عظيما من قبل 

 المذآور في  المذآور في المنسنيور المنسنيور حيث ساعده  حيث ساعده      الالتينالالتينو حل ضيفا في آنيسة  و حل ضيفا في آنيسة  . . األبناءاألبناء
لرسالة  لرسالة  بدء االتصال بأبناء الرعية العرب ليقف على آيفية تحقيق اآلمال في ا بدء االتصال بأبناء الرعية العرب ليقف على آيفية تحقيق اآلمال في ا 

..الجديدة في الكويت الجديدة في الكويت 
.. األولى و اللقاء األول مع أبناء الرعية األولى و اللقاء األول مع أبناء الرعيةيةيةاريخاريخالتالتبعد تلك الزيارة بعد تلك الزيارة 

توجه نائب البطريرآي الجديد إلى بيروت حيث آان غبطته ينتظر قدومه     توجه نائب البطريرآي الجديد إلى بيروت حيث آان غبطته ينتظر قدومه     
 في جناح مدرسة المعونة   في جناح مدرسة المعونة  البوشريةالبوشريةليسمع من أخباره في مقره المؤقت في ليسمع من أخباره في مقره المؤقت في 

دادهــم  دادهــم  الدائمة حامال تقريره أول و لقاءه باألبناء ألول مرة و مــدى استعـ    الدائمة حامال تقريره أول و لقاءه باألبناء ألول مرة و مــدى استعـ    
فسر البطريرك بهذا التقرير وسجل بصوته الحي آلمة حملها النائب   فسر البطريرك بهذا التقرير وسجل بصوته الحي آلمة حملها النائب   

..إليهم إليهم   البطريرآي إلى األبناء في الكويت مع رسالة خطية موجهة     البطريرآي إلى األبناء في الكويت مع رسالة خطية موجهة     



....هذا نص الرسالة   هذا نص الرسالة   
  يكية في الكويت   يكية في الكويت   إلى أبنائنا األعزاء المنتمين إلى طائفتنا الرومية الملكية الكاثول              إلى أبنائنا األعزاء المنتمين إلى طائفتنا الرومية الملكية الكاثول              

..سالم وبرآة الرب يسوع   سالم وبرآة الرب يسوع     

 آناآري المحترم أخبار    آناآري المحترم أخبار   باسيليوسباسيليوس    االرشمنديت االرشمنديت لقد حمل إلينا حضرة نائبنا البطريرآي في العراق والكويت           لقد حمل إلينا حضرة نائبنا البطريرآي في العراق والكويت           
عه إقامة مرآز رعوي للطائفة       عه إقامة مرآز رعوي للطائفة       االجتماع األول الذي عقدتموه برئاسته في الكويت منذ أسبوعين، وموضو         االجتماع األول الذي عقدتموه برئاسته في الكويت منذ أسبوعين، وموضو         

. .       في دولة الكويت           في دولة الكويت     
الخدمة الرعوية لهم وفقا لتقاليدهم         الخدمة الرعوية لهم وفقا لتقاليدهم         إن عدد أبنائنا في الكويت بلغ مستوى يستدعي االهتمام الجدي بتوفير                إن عدد أبنائنا في الكويت بلغ مستوى يستدعي االهتمام الجدي بتوفير                

. . ونقطة لقاء تجمع شملهم    ونقطة لقاء تجمع شملهم    الطقسية، مما يقتضي وجودا آهنوتيا ومرآزا يكون منطلقا لهذه الخدمة             الطقسية، مما يقتضي وجودا آهنوتيا ومرآزا يكون منطلقا لهذه الخدمة             
لية الرعوية حياللية الرعوية حيال البطريرآي المقدس يولي هذا الموضوع عظيم عنايته تحسسا منه بالمسؤو            البطريرآي المقدس يولي هذا الموضوع عظيم عنايته تحسسا منه بالمسؤو           والسينودسوالسينودس            

. .      جالية الكويت       جالية الكويت  
ألولى محفوفا بالصعوبات الجمة غير  ألولى محفوفا بالصعوبات الجمة غير  ال نخفي عنكم، أيها األبناء األحباء انه أي تأسيس يبدو في مرحلته ا      ال نخفي عنكم، أيها األبناء األحباء انه أي تأسيس يبدو في مرحلته ا      

 يدفعها تعلقكم بتقاليدآم الطقسية وآيانكم                 يدفعها تعلقكم بتقاليدآم الطقسية وآيانكم                      أنه لنا وطيد األمل إن نفوسكم الكسيرة سوف تسمو على أي صعوبة                   أنه لنا وطيد األمل إن نفوسكم الكسيرة سوف تسمو على أي صعوبة             
ى والكنيسة األم المحبة والغيرة     ى والكنيسة األم المحبة والغيرة     الطائفي، وأنكم لتجدون في هذه البطريرآية وهي مرجعكم الطائفي األعل               الطائفي، وأنكم لتجدون في هذه البطريرآية وهي مرجعكم الطائفي األعل               

والسند والسند 
، نحثكم على خدمة الكويت العزيز،         ، نحثكم على خدمة الكويت العزيز،         وفيما نسأل اهللا أن يسدد خطاآم في آل عمل صالح ويحقق أمنيتنا جميعا              وفيما نسأل اهللا أن يسدد خطاآم في آل عمل صالح ويحقق أمنيتنا جميعا              

ة لحكامها النبالء، ونؤآد لكم، أيها األبناء        ة لحكامها النبالء، ونؤآد لكم، أيها األبناء        هذا البلد الخير الذي فتح لكم قلبه ، في إخالص األبناء وعلى األمان                  هذا البلد الخير الذي فتح لكم قلبه ، في إخالص األبناء وعلى األمان                  
٧٢٧٢/ / ٦٦//١٠١٠بيروت بيروت .                                                 .                                                 األعزاء ، عميق محبتنا األبوية  األعزاء ، عميق محبتنا األبوية  

 الخامس حكيم   الخامس حكيم  مكسيموس مكسيموس                                                                                                                                                                                                                                                               
بطريرك أنطاآية وسائر المشرق   بطريرك أنطاآية وسائر المشرق   

 وأورشليم  وأورشليم واالسكندريةواالسكندرية                                                                                                                                                                                                                                                              



من هنا بدأ االنطالق في التأسيس الفعلي لكياننا             
 

اإلقامة واالعتماد     

 المشعان فكان اللقاء األخوي األول       سليكان / توجه األب آناآري إلى وآيل وزارة الخارجية في الكويت السيد      
قدم صك تعيينه مع الرسالة الموجهة إلى سمو أمير البالد            . معه واالبتسامة واالحترام آانا يجلالن محياه   

  ٢٢ما هو مقرر حسب المادة     فبادره بالترحيب والمساعدة وحظي بعد برهة وجيزة بإقامة خمس سنوات آ         . المعظم    
.  تكفل الحكومة ذاتها الشخصيات التابعة إلرادتها        بهالذي   

ير العدل نفسه بعد أن وجهني بذلك األصدقاء           أما االعتماد على التوقيع فقد تعسر قليال ثم تم اللقاء مع معالي وز                  
..الذين تعرفت عليهم سابقا       

واألوراق الرسمية للطائفة الصادرة من       بعد تقديم الرسالة الرسمية بذلك اعتمد توقيع التصديق على الشهادات                     
٢٠/٩/١٩٧٣بتاريخ  النيابة البطريرآية   



بدء العمل في المقر  

لم يكن     .. م يكن هناك ميزانية فالصندوق فارع        من هذه االنطالقة القوية بدأنا باستئجار المقر الذي نحن فيه اآلن ل           
 وأعطانا  ميكيل  سان فكتور  المونسنيور  يجب أن نبدأ فتكرم سيادة       . . هناك مورد فالقلوب آانت باردة ومتخمة      

.  وبعد سنة ترآها لنا هدية منه فشكرناه آثيرا    السلفة  دينار آويتي على سبيل   ٧٥٠/ - مبلغ   
 المحترم على المبنى       بندلي  المتواجد في الكويت عرفنا األب الفاضل جورج        باالآاليروسمن حظ عالقاتنا   

وآان االتصال مع     )  ١٩٨٥المقر الحالي     ( السالمية   الذي يخص السيد عبد العزيز عبد اهللا البحر في           والحوش
.بيضون وآيله القانوني السيد محمد    

ولكي تدوم الصالت      .  واستلمنا ه بحالته الوضيعة  ٩/١٩٧٢/ ١تقبل طلبنا بالترحيب وتم عقد اإليجار األول في       
ة والمعهود فيها رحابة الصدر وبحر اإلخاء       الوطيدة مع المالك الذي عرفناه انه من عائلة البحر، العائلة األصلي                

. الذي آان دوما يشجعنا       ميكيل  سان فكتور  المونسنيور   و أول إيجار لمقرنا دفعه   . تقدمت برسالة نحوه  



أول غرفة للصالة     

 ومجرفة ورفش مهدة   ثم توسعنا بجهد     . . .... .. سنة آاملة انقضت ونحن نتجول من غرفة إلى غرفة لنصلي        
.ن بالتعب متسلقين الدرج     العامل آناآري وآثيرا ما آنا نصلي في غرفة عالية آان يقصدها المصلو             

 عائلة سالم إخوان وال تزال بقاياها المحطمة إلى       ها تقدم  )  ٢٤(أما المقاعد األولى فكانت آراسي حديدية عددها           
لغرف  لم نبقى على هذا الحال إال قليال وتشجعنا واستأجرنا مخزنا مجاورا ل        .   مرات٥ أو ٤اآلن بعد إعادة صبغها       

ليتي الثانية في بغداد فكاد          هنا أطلت علينا صعوبة الدعم المادي والبعد عن المقر لمدة بسبب مسؤو                  .. والمبنى  
.. المشروع ينطفئ  

وآان البد من    . عظيما من المحبين الغيورين      ولكن لم ابال وقد ألهمني اهللا أن ال أتراجع عن العمل ولقيت تشجيعا                
)   محمد فهد الفهد          (   عرفني السيد الغيور فؤاد حداد على أبي الفهد            ...   إيجاد شخص آويت يكفلني في البنك      

٢٦/٦/١٩٧٣ برسالة بتاريخ   دينار آويتي فشكرته  ٨٠٠/ –وآفلني بمبلغ    
المخزن معرى من جدرانه وسقفه    بهذا المبلغ تم استئجار المخزن المجاور لغرفة الصالة الوضيعة فكان               

المحسنين الكرماء إلى بيت اهللا     وأرضيته فتحول بعد ثالثة أشهر من عمل جدي وتضحيات اللجنة المؤقتة و          
 فكتور  المونسنيور  وبحضور سيادة  ٨/٧/١٩٧٣ تعالى وبالمصلين الكرام فصار التكريس األول بتاريخ        بهالئق 
. الالتين رئيس طائفة   ميكيل سان 

 



البيان األول عن تأسيس الكيان الطائفي في الكويت             
 

 جئت الكويت تلبية لتوجهات غبطة البطريرك       ١٩٧٢   في مثل هذا الوقت من السنة الماضية حزيران            
اجتمعت ببعض أفراد الطائفة في           .  الخامس حكيم الكلي االحترام لالطالع على شؤون طائفتنا فيها          مكسيموس 
إلى البطريرآية     حيث أقمت ضيفا لمدة طويلة وفهمت من إن طلبات عديدة ومتواصلة رفعت                    الالتينمرآز دير 

قوسها، طالبة تأمين خدمة آاملة لهم واالهتمام           والى السفارة البابوية في بيروت من أبناء الجالية العربية بمختلف ط      
 ضمن جو هندي بعيدين عن         الالتينسة بالجالية العربية دون تمييز ذلك نظرا للوضع الذي يعيشون فيه في آني           

ففهمت من خالل حديثهم وتفكيرهم من إن البعض من األبناء               .  تقاليدهم وطقوسهم التي تعودوا عليها وربوا فيها        
وان البعض اآلخر مصرون     .  لما لهم من األتعاب والتبرعات في آيانها          الالتينال يريدون االنفصال التام عن آنيسة     

م لكيانهم العربي الشرقي فهم ضائعون في            على االبتعاد الكامل من هذا الجو لما يشاهدون من فوضى وعدم االحترا                 
. توجيهاتهم الروحية واالجتماعية  

اد غبطة البطريرك لالهتمام بهم شرط أن             فبعد أن سمعت مساعيهم لتحقيق رغباتهم ذلك وتلك، أبديت لهم استعد                       
وقرأت لهم الرسالة األبوية الموجهة من غبطته       .  يقدموا الواجبات المادية والمعنوية في المسؤولية التي سنتحملها           

 الغبطة واخذ الموافقة الصريحة للمباشرة         ألبناء الطائفة المحبوبين و قلت من أني سأرفع تلك الرغبات إلى صاحب          
.  بالمشروع 

آخذا الموافقة ومزودا بمرسوم خاص        وفي بيروت سردت رغبات األبناء إلى غبطته في مقابلة شخصية ورسمية      
فكرة واخذ المشورة إلى أن       وبموجب هذا المرسوم حصلت على اإلقامة لمدة خمس سنوات وبدأت بنشر ال              . للكويت 

واستأجرت المقر الذي نحن فيه      ).   ترون نصه طي هذا البيان    ( هيأنا البرنامج األول فطبع وتوزع إلى جميع األبناء     
. ١٩٧٢ من شهر أيلول  ابتدء اآلن 



ل بجميع أبناء الطائفة لجميع    البد من تأليف لجان لالهتمام بتأثيث المقر وتأمين المصاريف واالتصا         
آنت أتنقل بين بغداد         .  التبرعات واالشتراآات، فكانت الجهود قوية رغم الصعاب والمعاآسات          
فتعين حضرة   .   الطائفي الجديد     والكويت ساعيا مع الوقت تأمين آاهن دائم يتابع الخدمة ويعزز الكيان            

ا ألسباب   فيصل ليأتي في مطلع الصوم الكبير ويستلم الرعية ويتابع العمل، انم               لورنسيوساألب 
وحاال سعيت لتأمين    .خاصة تأخر األب المذآور عن المجيء فبردت الهمم وآاد المشروع ينطفئ             

 طويال في الكويت لكي اهتم         آاهن لموسم األعياد آخذا على عاتقي بذل الجهود بعد األعياد والمكوث               
. ع األبناء  بإنشاء وتكوين وتجهيز الكنيسة وبدء النشاطات الروحية واالجتماعية م   

 في بغداد لمدة الصيف آله مؤمنا له             ورآزته البولسيفحظيت بكاهن غيور وهو األب إميل الحاج      
.  ق مشروعنا آامال  وحبا لخير الطائفة أحببت البقاء رغم الحر الشديد في الكويت لكي نحق           . آل شيء

يفية انجاز المشروع وبعض   وفي النداء المرفق والموجه إلى أبناء الطائفة يعطي فكرة واضحة عن آ          
وللمستقبل تطورات مشجعة إذ يصلح إن تتبنى هذه           . ترتيبات خاصة لتأمين آيانه وحياته ونشاطه 

.  واسعة في الكويت والخليج العربي آله     رسوليةالرسالة إحدى الجمعيات لمتابعة الخدمة بروح         

 
 آناآري باسيليوس االرشمندريت

النائب البطريرآي في الكويت      



المرآز الجديد
للنيابة البطريرآية لطائفة الروم الكاثوليك في الكويت               

 
 باسيليوس  االرشمنديت برئاسة النائب البطريرآي العام      انعقد اجتماعان ألبناء طائفة الروم الكاثوليك في الكويت            

بناء الطائفة لنتابع خدمتنا الرعوية الجدية     آناآري، فتبادلت األفكار لتحقيق األهداف واآلمال بفتح مرآز جديد أل           
 عربية حلوه، فبارك اهللا النية وألهمنا خيرا من صدى         لهم وألمورهم الروحية أينما وجدوا وفي أي ربوع    

 األول عن أبنائه العرب المقيمين في الكويت،          المسؤول .   الخامس حكيممكسيموس  توجيهات غبطة البطريرك     
 ضمن المواصفات      بهعهم على ما سنباشر     فتشجعنا للعمل وقمنا بالخطوة األولى نتصل بجميع أفراد الطائفة لنطل              

: التالية
 الكبيرة يطلق عليه اسم      يفتح مرآز جديد لطائفة الروم الكاثوليك في الكويت مستقل عن الكنيسة                -١

"   النيابة البطريرآية لطائفة الروم الكاثوليك في الكويت              "  
ة ويقوم بترتيب السجالت ومساعدة        يضع النائب البطريرآي سكرتيرا خاصا له ليقوم باتصال دائم مع الطائف            -٢

     النشاط الرعوي في المرآز      
يزور فيها أبناء رعيته     ) في الوقت الحاضر     ( يستقر الكاهن في الكويت مدة أسبوعين على األقل من آل شهر                 -٣

  ويقوم بجمع األوالد للتعليم الديني و األدب االجتماعي وآذلك يكرس              .      ويتفقد شؤونهم الروحية واالجتماعية    
.     اجتماعات خاصة للشبيبة إلقامة ندوات متنوعة في هذا المرآز          

 يوم احد في الساعة السادسة آما هو       يقام قداس حافل تخدمه الجوقة في الكنيسة الكبيرة مرتين بالشهر، مرة            -٤
    أما في بقية األيام وفي أثناء وجود الكاهن في الكويت تقام الذبيحة               .     معين ومرة يوم جمعة في ساعة يتفق عليها       

اذا أراد احد      . حة اإللهية في جو عائلي آبير        اإللهية في المرآز نفسه آما انه يتجول في المنازل ليقيم الذبي            
.يعين في حينه   على نية محبيه باستطاعة الكاهن إقامته في الكنيسة الكبيرة في وقت              وجناز     األبناء إقامة قداس       

 أو عماد أو دفن بإشعار برقي أو         يمكن للنائب البطريرآي المجيء إلى الكويت برا أو جوا في حال إآليل              -٥
أما اذا آان النائب حاضرا في        . أن     تلفوني ويكون التنقل على حساب المصلحة العامة ومساهمة ذوي الش          

.    الكويت فهو يلبي الطلب حسب رغبة الرعية         



سبوع اآلالم إلقامة الحفالت       من واجبات النائب البطريرآي تأمين آاهن في أيام األعياد الكبيرة وأ               -٦
.     الطقسية في الكنيسة الكبيرة      

م الشهرية أو السنوية لتأمين   يشكل النائب البطريرآي لجنة خاصة لتجمع من أبناء الطائفة اشتراآاته          -٧
ويفتح حساب خاص في البنك باسم النيابة البطريرآية         .      مصاريف المرآز ومعيشة الكاهن وتنقالته       
.      لطائفة الروم الكاثوليك لوضع تلك األمانات         

على األمور الروحية وصدى     يحقق النائب البطريرآي نشرة خاصة من وقت إلى آخر يطلع فيها الرعية               -٨
.ج     أخبار الطائفة آما انه يطلعهم على الميزانية في الداخل والخار               

ارية يهيأ المشروع وتجمع التبرعات     يفتح المرآز الجديد للطائفة في شهر أيلول القادم أما في األشهر الج                -٩
.     واالشتراآات لتأمين وتأسيس المرآز    

لمرآز الطائفي الجديد ونعمل معها          تتولى السلطة الروحية الحاضرة مساعدتنا أدبيُا وماديا لتحقيق هذا ا            -١٠
.      لمصلحة الخير العام ورسالة الكنيسة المقدسة       

 
 األعزاء إن يضعوا الثقة واألمانة في       تلك الصفات لمرآزنا الجديد في الكويت ولنا الرجاء من أبناء الطائفة           

.الذي شملنا ونعمل فيه      شخصنا لنقوم بتحقيق األماني في خدمة الطائفة والشعب العربي والوطن         
 

  ٧٢/ ٥/٧حرر في  
   

النائب البطريرآي العام في الكويت وبغداد            
 آناآري باسيليوس  االرشمندريت                                                                                                        



 
٥/٧/٧٢ تم التأسيس بنفس تاريخ تأسيس المرآز           -التعليم الديني واالجتماعي لألوالد      

 
لذا االهتمام بهم وبتثقيفهم الديني واالجتماعي والتربوي واجب           .  األوالد هم رجال المستقبل وأرباب األسر القادمة   

  ١٩٧٤ أيلول    ٢٧ من يوم الجمعة الموافق         مقدس فقد دعونا األهل ليرسلوا أوالدهم وبناتهم آل يوم جمعة اعتبارا            
 الغيورات وقد لبى األهل       الكلدان    ظهرا لكي نهتم بهم وذلك بمساعدة راهبات             ١٢من الساعة الثامنة صباحا حتى    

.  ولدا وبنتا  ٢٥٠هذا النداء وتكاثر العدد حتى أصبح يقارب         
  

ح  فقد بدأنا بتأسيس الحرآة الكشفية في مقرنا منذ السنة األولى الفتتا         .  الشباب هم نبضة الكنيسة وزينة الشرف لها      
فكثرت االجتماعات والرحالت والنشاطات      .  فانضم إلينا من الشباب عدد آبير        .  ١٩٧٣الكنيسة الرسمي أي في سنة     

وقد سميت الحرآة     . في حياة آل شاب  ضمن نظام وأهداف مع ذآر الفوائد الجمة التي ترعاها الحرآة الكشفية                 
الكشفية عندنا باسم آشاف المعونة      



إنشاء أخوية للسيدات    
 

ي واالجتماعي فانه من الضروري    بما أن األم والزوجة واألخت لهن رسالة عظيمة الشأن في المحيط الدين             
مليها عليهن مسؤولياتهن الكبيرة ،       إنشاء رابطة تجمع السيدات مع راعي الطائفة للقيام بالواجبات التي ت          
 ، ومد يد المساعدة الروحية والمادية          وهذه الرابطة هي إنشاء أخوية فعالة في إزآاء روح التقوى في أبنائنا            

. لكل محتاج منهم     
 بتمام    ١٩٧٤ أيلول  ٢٨ الموافق      لذا بدأ األب آناآري بدعوة جميع السيدات إلى اجتماع عام يوم السبت                 

    ام خاص لها   الساعة السادسة في مقر النيابة البطريرآية ووضع أسسا لألخوية مع نظ    
ائب البطريرآي العام في الكويت         ثبت هذا النظام المقرر مع األخوية بعد فترة من تأسيسها بموافقة الن           

.للروم الكاثوليك ولجنة الكنيسة التابعة لهذه البطريرآية        
١٩٧٨ مارس ٧يوم الثالثاء الموافق     

 في األخوية   المسؤوالت من أسماء  
 حورانية ناديا – أمينة طويل   – وديعة خوري  - تريز أشقر-منال سامي 

ومن أسماء العضوات في األخوية      
 وغيرهن من العضوات     – جبرا جورجيت –  خوام عفيفة  – ناديا نجيب  – آلير لبوس  – شتيوىماري 

.. . الكثيرات التقيات    



 عام   ١٢الحفالت الكنسية خالل       

 الذين آانوا      بها  الجمهور لكي يبتهج    بهاأن نذآر    أعياد الكنيسة آثيرة ومناسباتها عديدة وجميلة، فما أجمل            
.يحضرونها وتشوق البقية لمراقبة مواعيدها مستفيدين       

 االعترافات والتناول         – نويل حفلة األوالد مع بابا  –موسم عيد الميالد، فيه المغارة الجميلة الفنية              -
.   الجماعي  

. شفيع غبطة رئيسنا البطريركمكسيموس  عيد القديس       -
. بيوتنابهاعيد الغطاس حيث نكرس المياه ونتبارك منها ونكرس           -
بربارةعيد القديسة       -
)  مدائح العذراء مساء آل جمعة من الصيام          -صالة يا رب القوات  ( أيام الصيام الكبير       -

)  في الكويت    الروحية التي يلقي مواعظها على التوالي احد آهنة الطوائف الموجودة                الرياضات   ( 
 



.ة في آل سنة له صبغة خاصة    عيد البشارة وهو عيد أخوية سيدة المعونة الدائمة وعيد آشاف المعون            -
 بكامله   أسبوع اآلالم  -
عيد الشكر األحد بعد الفصح         -
التي تصادف دائما يومي الخميس والجمعة بعد عيد الفصح             ) أول قربانه  ( حفلة التناول األول   -
 بعد عودة األبناء من العطلة الصيفية       به أيلول من آل عام ولكن آان يحتفل       ١٤: عيد الكنيسة     -
 تكريم الخادمين في بيت اهللا          – صالة ألجل الوحدة المسيحية    -تكريم مريم يسوع المصلوب      -

    باألوسمة  
.ة قبول قسم الكشافة وغيرها من المناسبات التي عشناها بالتقوى والمحب        -    التقديرية  

السالمية  –لروم الكاثوليك    عيد الصليب الكريم شفيع الكنيسة بحيث سميت الكنيسة بكنيسة المخلص ل             -
 عاما حيث البد من موارد لتغذية صندوق الطائفة الذي منه                ١٢   وآانت تقام الحفالت الجماعية خالل     

تفع دوما مع غالء       يغطي مصاريف اإليجار ومخصصات المقر والتزاماته الشهرية والتي تر      
   المعيشة    

 التي ال يمكن إال إن ندفعها                 وتقلب األحوال في البالد ويجب إن يكون لهذه المصاريف االلتزامات            
   إيراد   

م بكثير من الحفالت االجتماعية          قوي عدا االشتراآات والتبرعات قامت اللجان منذ البداية حتى اليو              
ا الحفالت بسبب األحوال الخاصة       خارج وداخل المقر لتحقيق الدعم المادي الستمرار آياننا ثم أوقفن           

   بالبالد   



توسيع الكنيسة والتدشين  
 

إن بيت اهللا هو بيت آل مؤمن وآل        :   وجه راعي الكنيسة نداء إلى أبنائه من اجل توسيع الكنيسة قال فيه         
للعبادة والشكر وطلب النعم من          متعمد في حوض الكنيسة، فالكنيسة بيت جميع المسيحيين وملتقى اإلخوة          

فكنيستكم التي تعودتم عليها         .  فالكل يشترك بقلب واحد ونية واحدة لرفع الصالة الالئقة باهللا         .  خالق الجميع  
. .تعطشة إلى طقوسها الدينية       وازدهرت بتقواآم أصبحت صغيرة جدا لتضم القلوب الكثيرة المؤمنة والم           

بعها من عمل وننتظر تحمس      تحمس الكثير من محبي بيت اهللا وجماله لتوسيع الجدران والسقف وما يت       
. هللا وبكم جميعا  آخرين بتأمين بقية المواضيع المعروفة لتكمل الكنيسة وتصبح الئقة با       

. ما يلزم للتوسيع وبدأ العمل وانتهى في خالل ثالثة أسابيع         تأمن النداء    ١في خالل يومين فقط من هذ      
فأرسل سيادة المطران     . لكنيسة رسميا طلبنا من غبطة البطريرك إن يوفد لنا مطرانا من قبله ليقوم بتدشين ا               

 على مدينة طرابلس في       نجمة النائب البطريرآي في دمشق في ذلك الوقت وقد أصبح اآلن مطرانا                   الياس
. ٣/١٠/١٩٧٥واحتفل بتدشين الكنيسة يوم الجمعة       ترحيبا آبيرابهفرحب .  لبنان

 قاموا بالعمل معه منذ           لراعي الكنيسة األب آناآري إن يعلن ألبناء رعيته من إن جميع الذين           ويطيب 
آية التي تبارآهم، سائلة المخلص     التأسيس إلى اليوم قد نالوا أوسمة التقدير والتشجيع من قبل البطرير           

.  إن يقلدهم الوسام السماوي متى وقفوا أمام عرشه اإللهي            الفادي  



)لجانها   ( وآالء الكنيسة     

ارة األمور في الكنيسة وخصوصا   وآالء الكنيسة أي الرجال المخلصين الغيورين المندفعين في تنظيم وإد              
السعي المتواصل لحفظ الكيان الطائفي و         المالية فيها والمتعاونين مع راعيهم لكي يحققوا األهداف والمعاني و             

.استمرار يته
 الرجال األوليين المتواجدين مع النائب        اللجنة منذ البداية آانت تسمى اللجنة المؤقتة وتمت بالتعيين من بين             

.. البطريرآي منذ الفترة األولى من التأسيس       
 متري ثم تبعه سلسلة اجتماعات تم فيها         أوسكار انعقد االجتماع األول في منزل السيد        ١٩٧٢/ ١٢/٧وفي يوم  

 لجان تعمل باختصاصها لما يعود إلى      قرارات  إدارية ، مالية، فنية ، اجتماعية، آما ألفت لكل هذه الفروع             
. توطيد الكيان الجديد ورفع شأنه وتنظيم مسيره        

من تواريخ انعقاد االجتماع نلمس مدى         .    وقد حضر النائب البطريرآي جزءا منها حين تواجده في الكويت          
.االهتمام والسعي لتحقيق األماني التي آانت منطوية في القلوب             

س األول الحافل المنعقد       في اجتماع عام انعقد في مقر النيابة البطريرآية الجديد بعيد القدا                 
تنظيم المالي       تم االعتماد على اللجنة الرسمية األولى لتعمل في تسديد الديون وال              ١٩٧٣/  ٨/٧  بتاريخ 

 واإلداري في المرآز الجديد الذي انطلق بسرعة            



١٩٧٣اللجنة األولى عام      
 خليل صوان متري  –  الزلف لطفي أبو    – سليم زبال – فؤاد حداد      – ادوار حوا  –سليمان مطر    

  اميل عصفور  - عصفورالياس   - فؤاد عصفور    – متري أوسكار - سالم   عبداهللا   – حورانية
 

١٩٧٧اللجنة الثانية  عام       
  –  ورطبيانانطوان  – فؤاد حداد      – خليل صوان  – الزلف   لطفي أبو   – اسكندر نوئيل –ادوار حوا  

 جورج عبد –  عطاهللا  متري 

١٩٧٨اللجنة الثالثة  عام       
 – سليم زبال  – عصفور  الياس –  الزلف لطفي أبو    – اسكندر  نوئيل – اميل الزهر   –حنا حداد   

خليل صوان

١٩٨٠اللجنة الرابعة  عام     
  – متري   الياس – فؤاد حداد     – جوزيف رفي  – خليل صوان  – اسكندر نوئيل  –  الزلف لطفي أبو   

 سمير بحوث – جورج عبود  –يوسف نجيب  

١٩٨٤اللجنة الخامسة عام      
 – جورج عبود – يوسف نجيب – خليل صوان  – اسكندر نوئيل  –  الزلف لطفي أبو   

فليكس بهلوان    

 عنده استعداد أن         وقد وجه النائب البطريرآي نداء الى شعبه يطلب من آل من له رغبة ومن            
...  وثقة وحب يضحي من وقته للعمل الفعال في الكنيسة عليه أن ينضم إلينا بكل دالة               



الزيارة األبوية التاريخية     
البطريرك حكيم يصل اليوم ويقابل األمير وولي العهد غدا         

 
 الخامس حكيم بطريرك انطاآية وسائر المشرق      مكسيموس غبطة البطريرك    .  يصل مساء اليوم إلى البالد    

 للكويت، لالجتماع إلى آبار     بهاوم واإلسكندرية والقدس لطائفة الروم الكاثوليك ، وذلك في أول زيارة يق          
.  ومشارآة أبناء الطائفة االحتفاالت بعيد الميالد      المسؤولين 

لي العهد رئيس الوزراء صباح غد     وقد أعد لزيارة غبطته برنامجا يتضمن مقابلة سمو أمير البالد وسمو و       
األول في الساعة الحادية عشرة من ليل األربعاء في آنيسة         :  األربعاء، وسيترأس غبطته احتفالين دينيين    

 . الالتين ، والثاني في الثالثة والنصف من بعد ظهر الخميس في آاتدرائية              السالمية

، وحفل غداء خاص يحضره السفراء  شيراتونآما ستقام حفلة تعارف آبرى على شرف غبطته في فندق          
.العرب والسفير الفرنسي  

 ومندوب عن وزارة الخارجية   ويستقبل غبطته في صالون الشرف بالمطار، السفير اللبناني فيصل سلطان       
. حيث يتجمع أبناء الطائفة الستقباله  السالمية ورؤساء الطوائف ، ثم يتوجه إلى المقر البطريرآي في        

النيابة البطريرآية للروم الكاثوليك في الكويت         
تتشرف بدعوتكم لالشتراك باستقبال صاحب الغبطة     

 الخامس حكيم  مكسيموس البطريرك  
 والقدس واالسكندرية بطريرك انطاآية وسائر المشرق   

في مطار الكويت الدولي      
وذلك في الساعة التاسعة من مساء يوم الثالثاء         

١٩٨٠ ديسمبر  ٢٣الموافق    



 بزيارة لمقره البطريرآي في الكويت      ٢٣/١٢/١٩٨٠ حكيم بتاريخ  مكسيموس قام غبطة البطريرك      
 قام أبناء الطائفة بواجبهم خير     وقد استقبل استقباال حافال في المطار وفي المقر رسميا وطائفيا، وقد        
.  أثرها يعتل في القلوب    قيام معربين عن فرحتهم الكبيرة بهذه المناسبة التاريخية التي سيبقى            

 ساعة وفي آل لقاء آان غبطته يرتجل بكلمة شكر وامتنان        ٤٨آانت زيارته قصيرة جدا ال أآثر من    
.لما يالقيه من الجميع من التكريم لشخصه األبوي       

 آناآري وألقى آلمة ترحيب باسمه وباسم جميع       باسيليوس االرشمندريت وفي حفلة التعارف قام نائبه    
. المحبين الملتفين حول األب الكبير       

.. .. يتبع 


