
 للروم الكاثوليك أبرشية بريوت وجبيل وتوابعهما
  زوق مكايل–رعية القديس جاورجيوس 

 
 ويــــــــم رعــــــــــتعمي

 ٣م ــــرق

 
 ٢٠٠٧شباط  ١زوق مكايل يف 

 إىل أبناء الرعية األحباء،
 

حتية ملؤها احملبة والتقدير والشكر لكم مجيعا، مع الدعاء بـاخلري والسـالم ودوام              
 ...أما بعد. الصحة والعافية والطمأنينة وراحة البال

 
من أجل خدمة    من األعمال اهلامة جدا      ياإلداري والتوثيق و ي كان العمل التنظيم   ملّا

 ،رعوية أفضل
ومبا أننا كنا وال نزال نسعى من أجل تأمني خدمة أفضل ألبناء رعيتنا احملبوبني، يف               

 الوطن واملهجر،
التدقيق يف سجالّت الرعيـة علـى       از عمل يف غاية الدقّة واألمهية وهو        إجنفقد متّ   

أنواعها، وطباعتها على الكومبيوتر من أجل حفظها من جهة ومن أجـل وضـعها يف              
 . وألجل خدمتهم بشكل أفضل،متناول اجلميع

 
 مـا   zoukmikael.comألجل ذلك سيكون يف متناول اجلميع، وعلى موقع         

 :يلي
ليتسنى جلميع الناس   وذلك  . ٢٠٠٦ وحتى سنة    ١٧٧٤العماد من سنة    سجلّ  : أوالً

ه، هذا من جهة،     أحدهم ال يعرف   أينما كانوا، التحقّق من مكان عمادهم يف حال كان        
معرفـة أصـول    ملَن يشاء أن ينطلق من هذا السجلّ من أجل          ومن جهة أخرى ميكن     

 .يف حال كان يرغب" ة العائلةشجر"أسرته وبناء 
توجب عـدم نشـر مجيـع        من هذا النوع  السرية اليت ختص ملفّات     ومبا أنّ   : ثانيا

د واسم والـديها والكـاهن      اكتفينا بوضع اسم الشخص املعتمِ    املعلومات للعلن، فقد    



 ٢

ابني ومكان العم   املعموغري ذلـك مـن     تاريخ الوالدة   وضع   وتارخيه، وأمهلنا    ادد والعر
صاحب الشأن يسـتطيع يف أي وقـت يريـد          ، ولكن   مالحظات قد تحرج أصحاا   

 .للحصول على معلومات أخرىاالتصال بكاهن الرعية 
نشره على املوقع، أما سجل الزواج      ليتم الحقًا    الوفيات   حنن اآلن حنضر سجلَّ   : ثالثًا

ألحد أن ينشره على موقع عام فال حيق. 
وعنـاوين وأرقـام هواتـف      أول حيتوي على أمساء     كما إننا وضعنا دليالً     : رابعا

 يف  وذلك لكي يستطيع مـن يرغـب      املرجعيات الدينية من بطاركة وأساقفة وكهنة،       
 .أن جيده بطريقة سهلةاحلصول على اسم كاهنه ومكان وجوده ورقم هاتفه 

والتوسيع بشكل مستمر لكي يشـمل، إذا   عديل  تقيد ال سيكون هذا الدليل    : خامسا
 .عيات يف لبنان وخارجهأكرب عدد من املرجأمكننا، 

أخريا، أشكر مجيع الذين عملوا وال يزالون يعملون معي من أجـل إجنـاز هـذه                
 على جهـدهم    zoukmikael.comاألعمال، وأشكر السادة العاملني يف موقع       

 .وتفانيهم يف العمل
 طلب من أ، أمل أن نكون عند حسن ظنكم، و       احملبة والتقدير ميع بكلّ   اجلتقدم من   أوإذ  
 .، لكي نستطيع االستمرار يف هذه املهمةتنا بصلوام وأدعيتهم مرافقاجلميع
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