


قّديسون 
وطوباويّون
ومكّرمون



ةُ اعتَرفَِت الكنيسَ 
بفضائِل 

، جان باتيست دالسال
ا فأعلنتْهُ طوباوي! 

، 1888عام 
أيّار  24وقّديًسا في 

، 1900سنة 



وأخيًرا أعلنهُ 
عشر  البابا بيوس الثّاني

شفيعًا ومحاميًا 
لجميِع المربّين،

.1950أيّار  15في 



على طريِق  وللمؤسّسٍ إخوةٌ َمَشوا في أثِرِه،
ُموا واجباِتهم التّربو يّةَ         القداسة إذ تمَّ
قيَن بينَ  ها على أَكمِل وجٍه غير مفّرِ

.وبيَن واجباِتهم الّدينيّة



Bénildeفاألخ 
Sauguesأنشأَ مدرسة 

في منطقة ال
Massif Central

.  سنة 21وأداَرها مّدة 
ة خَرَج مْن تلَك المدرس

كاِهنًا وراهبًا              220
.أثناَء اهتماِمِه بها



حيّ مارَس التّعليَم المسي
كلَّ أيّاِم حياِته،  

وصلّى كثيًرا، 
.  ةوخَدَم ِبتواضع ومحبّ 
أعلنتهُ الكنيسة 

، 1967قّديًسا عام 
آب 13ي عيِدهُ فوتحتِفُل ِب 

.من ُكّلِ عامّ 



األخ ميغال كورديرو،                     
مْن بالِد اإلكوادور،                

.                  ةفي أميركا الجنوبيّ 
لمَع بالتّأليف، 

لّشعر، وفّنِ التّربية، وا
يم وخاّصةً في التّعل

.  المسيحي



م إلى الّرّب أوِلَع بِه الكباُر والّصغار، فقاَده
 21ا في أَعلنته الكنيسةُ قّديسً . المخلّص

وتحتفُل بعيِده  1984تشرين األّول 
شباط 9في 



واألخ موسيان ماري ْفيُ 
.  من بلجيكا

سيقى علََّم الّرسَم والمو
سنة،  50مدَّة 

، أَبدى فيها اللُّطفَ 
 والّسهَر، والتّقوى،
 والصبَر، والّصالةَ 
.الحاّرة المتواصلة



سةُ أَعلَنَتهُ الكني
 10قّديًسا في 

كانون األّول 
1989 ،

ه وتحتفُل ِبعيدِ 
كانون  30في 

عامّ  الثّاني مْن كلِّ 



األخ خيمة هيالْريو 
:  باربال، من إسبانيا

التحَق برهبنة إخوة 
المدارس المسيحيّة         

.              1917عام 
تهُ مشاكله الّسمعية منع
تم عن التّدريس فراح يه

.ةبحديقِة دار التّنشئ



أُِسَر واعتُِقَل               
بسبِب إيمانِه               

وكاَن باستطاعتِِه          
هُ أْن يستعيَد حريّتَ 

مي باالعتراف أنّه ال ينت
 إلى الّرهبانيّة بل هو

لكنّه  مجّرد بستانّي فيها
.أصّر على هويّته كأخ



حون قبَل أن يقتله المسلّ 
 الموتُ « : صرَخ قائالً 

.  »من أجِل المسيح، حياة
يًسا     أعلنتهُ الكنيسةُ قدّ 

 تشرين الثّاني 21في 
َده  وتحتفُل ِبعي 1999

تشرين األّول            9في 
.من كّلِ عام



Turonشهداء 

فون هم ثمانيّة إخوة يُعرَ 
           Turonبشهداء 

ا، وهي مدينة في إسباني
لوا اعتُِقلوا فيها وقُِت 

ألنّهم أصّروا                    
. حعلى إيماِنهم بالمسي



الكنيسة  أعلنتُهم
تشرين  21قّديسين في 
 1999الثّاني 

 وتحتفُل ِبعيِدهم
تشرين األّول  9في 

.مْن كّلِ عامّ 



أعلنَه : األخ سالومون
ا،     البابا فرنسيس قّديسً 

تشرين األّول  16في 
ات ، إثَر عّدِة معجز2016

شفاٍء تّمت على يده 
اء وبشفاعِته، وآخرها شف

 عيُّد لهُ تُ . فتاة في األرجنتين
.أيلول 2الكنيسة في 



:أّما اإلخوة الّطوباويّون فُكثُر
شهداءRochefort  3في فرنسا وعدُدهم
 شهداءAlméria  7في إسبانيا وعدُدهم
األخArnould Rèche من فرنسا
 األخScubilion Rousseau  من فرنسا
 5شهداء فالنسيا في إسبانيا وعددهم  
األخ Raphaël Louis Rafiringa

من مدغشقر
األخ ليوناردو خوّسي من إسبانيا



مون 10عَدُدهم  واإلخوة الُمكرَّ
!قداسةما أجمَل أْن تكوَن رهبنتُنا مشتالً لل

مدارُسنا هكذا؟ولَم ال تكوُن 
:ناأrُ يُريُدنا قّديسين، هكذا قاَل ل

كونوا قّديسن « 
.»كما أّن أباُكم الّسماوّي قّدوٌس هو
ننتمنّى أن نصبَح جميعُنا قّديسي
.سالعلى مثاِل أبينا وشفيِعنا يوحنّا دال


