
انتخاب األب فرنسوا بیروتي مطرانًا ألبرشیة نیوتن الملكیة 

یـسعد الـمطران نـیقوالوس سـمرا أن یـعلن أن قـداسـة الـبابـا فـرنسـیس قـد وافـق 
عـلى انـتخاب األب فـرانـسوا بـیروتـي الـمطران الـّسادس  ألبـرشـیّة نـیوتـن لـلروم 

الملكیّین الكاثولیك في الوالیات المتحدة.
وكــان ســینودس الــّروم الــملكیّین الــمنعقد فــي "الــبازیــلیكا الــمزیّــنة" (إن 
كـوزمـیدیـن) لـلعذراء مـریـم بـرومـا قـد انـتخب األب فـرانـسوا بـیروتـي الـبالـغ 51 
سـنة مـن الـعمر فـي 23 حـزیـران 2022 وأرسـل اسـمھ، مـع اسـمین آخـریـن، إلـى 
مجـمع  الـكنائـس الشـرقـیة. فـوافـق الـبابـا فـرنسـیس عـلى انـتخابـھ.  وقـام صـاحـب 
الـغبطة یـوسـف العبسـي، بـطریـرك أنـطاكـیة وسـائـر المشـرق لـلروم الـملكیّین 

الكاثولیك بإعالن الموافقة  في 20 آب 2022.
ولـد الـمطران الـمنتخب فـرانـسوا بـیروتـي  بـتاریـخ 3 تـموز1971 فـي الحـدث 
بـلبنان. أبـواه الـیاس ومـاqي بـیروتـي. ولـھ شـقیقان جـوزیـف  (انـتقل إلـى رحـمة 
هللا فـي 2004 ) وأنـطوان. وقـد ھـاجـرت األسـرة إلـى كـندا فـي عـام 1976 

واستقّرت في شمال فانكوفر (كولومبیا البریطانیّة.)
تـابـع فـرنـسوا دروسـھ االبـتدائـیّة والـثانـویّـة فـي مـدرسـة كـاثـولـیكیّة فـي شـمال 
فـانـكوفـر. ثـم الـتحق بـإكـلیریـكیّة المسـیح الـملك فـي مـدیـنة مـیشن بـكولـومـبیا 

البریطانیّة في عام 1989 ونال شھادة البكالوریوس في عام .1993
بـعد ذلـك انـتقل إلـى الـعاصـمة أوتـاوا (أونـتاریـو). وفـي عـام 1996 حـصل عـلى 
شـھادة بـكالـوریـوس مـدنـیّة وأخـرى كنسـیّة فـي الـالھـوت مـن قـسم الـدراسـات 
المسـیحیّة الشـرقـیّة فـي معھـد شـیبتسكي لـلدراسـات المسـیحیّة الشـرقـیّة بـجامـعة 
الـقدیـس بـولـس. وفـي عـام 1997، نـال شـھادة مـاجسـتیر فـي الـّالھـوت ال سـیّما 
دراسـات الـكتاب الـمقدس. وفـي عـام 1998 حـصل عـلى لـیسانـس فـي الـّالھـوت، 
وتـخّصص غـي الـدراسـات الـكتابـیّة ، وذلـك مـن جـامـعة الـقدیـس بـولـس فـي أوتـاوا 

(أونتاریو). كما أنھى ورشات عمل في حّل النّزاعات ورعایة الّشباب.
كـر األب  وفـي 4 تشـریـن األول 1998 رسـم الـمطران سـلیمان حـّجار الـّسعید الـذِّ
فـرانـسوا كـاھـنًا. فـكان أّول كـاھـن أبـرشـّي ُرسـم ألبـرشـیّة المخـلّص الـملكیّة 



الــكاثــولــیكیّة فــي مــونــتریــال ( كــندا) حــیث شــغل مــنصب مــدیــر الــّدعــوات 
الكھنوتیّة، كما كان عضًوا في مجلس  المستشارین.

وقـد عـیّنھ الـمطران سـلیمان راعـیًا مـساعـًدا لـكنیسة الـقدیَسـین بـطرس وبـولـس 
الـملكیّة الـكاثـولـیكیّة فـي أوتـاوا حـیث خـدم حـتى 31 كـانـون الـثانـي 2010. فـعكف 
عـلى تـنظیم بـرامـج رعـویّـة، وتنشـئة  األطـفال  واألحـداث والـفتیان  عـلى أسـس 
مــتینة. وأشــرف عــلى تھــیئة الــمزمــعین عــلى الــّزواج. كــما نــھض  بــبرامــج 
إعـالمـیّة مـع الـّصحف  ومحـطّات اإلذاعـة والـتّلفزة، ومـحاورة الـقادة السـیاسـیّین 
فـي الـمواضـیع الـدیـنّیة. وبـمناسـبة الـذكـرى الخـمسین الرتـقاء جـاللـة الـملكة 
إلـیزابـیث الـعرش ، ُمـنح األب فـرانـسوا وسـام الـیوبـیل الـذھـبّي فـي احـتفال أقـیم فـي 

البرلمان الكندّي بتاریخ 1 نوفمبر .2002
فـي عـام 2013 ، حـصل عـلى درجـة دكـتوراه فـي الـفلسفة مـن جـامـعة أوتـاوا 
ودكـتوراه فـي الـالھـوت مـن جـامـعة  الـقدیـس بـولـس فـي أوتـاوا ( أونـتاریـو) 
وتــناول فــي  أطــروحــتھ تفســیر الــعّالمــة   اإلســكندرّي أوریــجنیس  إلنــجیل 
یـوحـنا، مـرّكـًزا عـلى لـقاء یـسوع مـع الـمرأة الـسامـریّـة فـي الـفصل 4. وخـالل ھـذه 
الـدراسـات، كـان یـحاضـر فـي الـمؤتـمرات األكـادیـمیة وینشـر مـقاالت وتـقییمات 

للكتب الھاّمة في المجّالت األكادیمیّة.
وفـي 2 كـانـون األّول 2011  إلـتحق بـأبـرشـیة نـیوتـن الـملكیّة الـكاثـولـیكیّة فـي 
الــوالیــات المتحــدة األمــریــكیة، فــُعیّن عــضوا فــي مجــلس الــكھنة وھــیئة 
المسـتشاریـن األبـرشـیّین. وفـي تشـریـن الـثانـي  2012 ُعـیّن راعـیًا لـكنیسة 
الــــصـلـیـب الــــمـقـدس الــــمـلـكـیّـة فــــي بــــالســــنـتـیـا (كــــالــــیـفـورنــــیـا)      

 (www.HolyCrossMelkite.org)
ومـنذ عـام 2015 ، شـغل دوریًّـا مـنصب رئـیس الـّرابـطة الـرعـویّـة الـكاثـولـیكیّة 

الشرقیّة.
وقـام بـتدریـس الـّدورات الـتالـیة: "المسـیحیّة فـي الشـرق األوسـط" (2000) ، 
"الــتّأویــل والتّفســیر فــي المســیحیّة الشــرقــیة" (2000 ، 2003 ، 2015) ، 
"األنـاجـیل اإلزائـیّة" (2008) ، "الـكنائـس الشـرقـیّة الـكاثـولـیكیّة فـي المجـمع 
الـفاتـیكانـي الـثانـي "(2014) ، ودورات عـلى اإلنـترنـت حـول اإلنـجیل بحسـب 

http://www.HolyCrossMelkite.org


الـقدیـس لـوقـا وأعـمال الـرسـل ، والـكتاب الـمقّدس فـي الـلیتورجـیّة اإللھـیّة ، 
ونـبوءات العھـد الـقدیـم عـن یـسوع ، ومـصادر الـكتاب الـمقدس األسـاسـیّة. كـما 
قـّدم خـلوات روحـیّة لـلرعـایـا ومجـموعـات الـكھنة. وتظھـر عـظاتـھ األسـبوعـیة 

ألیّام اآلحاد على 
YouTube.com/MelkiteTV

وسیتّم قریبًا  تحدید موعد لرسامتھ األسقفیّة وتنصیبھ. 
نـصلّي ألجـل الـمطران الـمنتخب فـرانـسوا لـیمنحھ الـرب یـسوع المسـیح ، رئـیس 
الـكھنة األعـظم، دوام الـصّحة الـجیّدة والـعمر الـطّویـل، "ومـواھـب الـّشجاعـة 

وصواب الرأي والمعرفة والمحبّة" (من صالة ألجل أسقف). 


