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 البطريرك بشارة الراعي

 يوسف وثمينو الراعي             :االب واالم

 0491شباط  52في ( لبنان)المتن  -حماليا    :مكان وتاريخ الوالدة

تموز  10في الرىبانية المارونية المريمية بتاريخ        :النذور االحتفالية
0495 

 0491أيمول  1     :الرسامة الكينوتية

  0499تموز  05سيَم نائبًا بطريركيًا عامًا في بكركي بتاريخ       :الرسامة االسقفية

  

 الدروس

 .الدروس التكميمية والثانوية في كمية سيدة الجميور لآلباء اليسوعيين: 0495 - 0421 -
 1)ومحاماة روتالية ( دكتوراه)وحقوق كنسية ومدنية ( ليسانس)فمسفة والىوت : 0412 - 0495 -

 (.الروتا الرومانيةمحكمة  -جامعة مار يوحنا الالتران )في روما ( سنوات

  

 النشاطات والمهام في الحياة االسقفية

 نائب بطريركي عام في بكركي: 0441 - 0499 -
، بعد فصميا عن األبرشية البطريركية وجعميا 0441مطران أبرشية جبيل منذ سنة : 0441 -

 .أبرشية قائمة بذاتيا
 .مشرف عمى المحاكم الروحية المارونية: 0445 - 0499 -
 .مشرف عمى رابطة كاريتاس لبنان: 0440 - 0499 -
عينو البابا يوحنا بولس الثاني منّسًقا لسينودس االساقفة الروماني الخاص :  0442 - 0445 -

 .بمبنان



ا لمجنة تنسيق النشاطات االجتماعية والراعوية عينو الكرسي الرسولي رئيسً : 5111 - 0499-     
 .واالنمائية في كنيسة لبنان

 ".قمب واحد" عينو البابا يوحنا بولس الثاني عضًوا في المجمس البابوي : 0449 - 0499-     

نية ومحكمة منتخب من قبل سينودس أساقفة الكنيسة المارونية لعضوية المجنة القانو : 0445منذ   -   
 .السينودس

عينو البابا يوحنا بولس الثاني عضًوا في المجمس البابوي لراعوية المياجرين : 0442منذ -     
 .والميجرين والسواح والالجئين

رئيسًا لمجنة (  APECL)منتخب من قبل جمعية البطاركة واالساقفة في لبنان : 5114 - 0441 -
 .ون العائمة في لبناناالسقفية لشؤ 

لخمس " )رجاء جديد لمبنان"عضو في المجنة البطريركية لتطبيق االرشاد الرسولي : 5111 - 0449 -
 (.سنوات

 .منتخب من قبل سينودس اساقفة الكنيسة المارونية عضوًا في السينودس الدائم: 0449-5114 -
 .و البابا يوحنا بولس الثاني عضوًا في مجمس رئاسة المجمس الحبري لمعائمةعّين: 0444منذ  -
عّينو الكاردينال سيمفستريني رئيس مجمع الكنائس الشرقية، عضوًا في المجنة : 5110 - 0444 -

 (.5110تشرين الثاني  51-04)العممية لممؤتمر الدولي حول مجموعة قوانين الكنائس الشرقية 
عينو الكاردينال البطريرك مار نصرالّمو بطرس صفير ممثاًل لمكنيسة المارونية في المجنة : 5111منذ  -

 .األسقفية لخدمة المحبة
انتخبو السينودس الماروني عضوًا في لجنة التنسيق والتخطيط بين السمطة : 5119 - 5111 -

 .الكنسية والرىبانيات المارونية

 .منتخب من سينودس اساقفة الكنيسة المارونية امين السر لمسينودس: 5111منذ -   

منتخب من سينودس الكنيسة المارونية مشرفًا عمى توزيع العدالة في محاكم الكنيسة : 5119منذ -   
 .المارونية ورئيس محكمة السينودس في الدعاوى القضائية لالساقفة واالبرشيات

 .عّينو مجمس بطاركة الشرق الكاثوليك منّسًقا لمجان األسقفية لمعائمة في بمدان الشرق األوسط: 5112-  

رئيسًا لمجنة االسقفية ( APECL)منتخب من قبل جمعية البطاركة واالساقفة في لبنان : 5114-   
 .لالعالم الكاثوليكي في لبنان



عّينو البابا بندكتس السادس عشر عضًوا في المجمس الحبري لوسائل االتصاالت : 5101-   
 .االجتماعية

انتخب عضًوا في مجمس تطبيق قرارات جمعية سينودس األساقفة الخاصة بالشرق األوسط، : 5101-   
 .ممثاًل الكنيسة المارونية

س عشر عضوّيتو مرة ثالثة لمدة خمس سنوات في المجمس جّدد البابا بنديكتوس الساد: 5100-   
 .الحبري لراعوية المياجرين واألشخاص المتنّقمين

واتخذ . ، انتخبو سينودس االساقفة بطريركًا عمى كرسي انطاكيا وسائر المشرق5100اذار  02في -    
 ".شركة ومحبة"شعارًا لو 

حفل تنصيبو بطريركًا عمى يد البطريرك الكردينال مار نصراهلل بطرس ، جرى 5100آذار  52في -    
 .صفير

 

 أوسمة

 .وسام االستحقاق الوطني رتبة كومندور من رئيس جميورية إيطاليا: 0449-   

 .وسام األرز الوطني رتبة كومندور من رئيس جميورية لبنان: 5111-   

 2102شباط  
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 . البطريركية المارونيةنقـال عن موقع  ان هذه السيرة الذاتية: مالحظة


