
الكتب حسب القسم

طقوس وعقائدالقسم

المؤلف عدد النسخاسم الكتاب الرقم الخاص
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  روحانية الصوم 16

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل 0ًً وجسدياً 0روحيا - الصوم  23 وعقائديًا
االنبا/بنيامني الصوم و مفهومه ىف حياة اخلادم 33

االنبا/يوساب الشهري باالبح نذر الصوم ؟ 44
القديس صفرونيوس صوم العقل 54
القس/بيشوى فؤاد واصف مواقف الناس من الصوم 62

صادق روفائيل (نبذة  )الصوم املقدس   73
القمص/يوسف اسعد الصوم املسيح ذبيحة حب 83

سعد جنيب داود (نبذة  )شريعة الصوم   93
القديس صفرونيوس من رسائل القديس صفرنيوس- تامالت ىف الصوم  103

القمص/عبد املسيح ثاؤفيلس النخيلى خمتارات من عظات القمص عبد املسيح النخيلى- 1-بركات الصوم  113
ميخائيل مكسى اسكندر 123 سؤال هام عن االصوام120

االب/مىت املسكني الصوم االربعيىن املقدس 133
خدمة الدياكونية الريفية باالسكندرية رحلة الكنيسة ىف الصوم الكبري 143
خدمة الدياكونية الريفية باالسكندرية 2- رحلة الكنيسة ىف الصوم الكبري  151

االب/مىت املسكني صوم الرسل و عيد الرسل 161
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن صوما روحانيا 175

انتوىن بلوم القمص ويصا السرياىن/ اعداد - الصوم الكبري رحلة اىل اهلل  185
تامالت دينية تارخيية- الصوم و القيامة  191

القمص/جرجس بشارة الدرة الروحية ىف شرح مواضيع احاد الصوم الكبري وطقوس اسبوع االالم 201
القمص/مسعان السرياىن روحانية قراءات آحاد الصوم املقدس 213

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 2اصوامنا العامة السبعة ج  221
كنيسة االنبا اثناسيوس السيوف !00شركة مع املسيح الصائم  233
كنيسة االنبا اثناسيوس السيوف 3فضائل من بستان الصوم  ج 243
كنيسة االنبا اثناسيوس السيوف تامالت هادئة ىف آحاد الصوم املقدس 253

القس/بيشوى فؤاد واصف تامالت ىف اناجيل قداسات احاد الصوم الكبري 263
االب/مىت املسكني (نبذة  )صوم الرسل ومكانته الروحية ىف الكنيسة   273

القس/فيلوباتري الباخومى اصوام كنيستنا القبطية االرثوذكسية 283
294 الصوم املقدس12هلموا معى اىل الكنيسة ج

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 1اصوامنا العامة السبعة  ج 303
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كنيسة العذراء الفجالة الصوم الكبري 313
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن 325 روحيًا0 كنسيًا0 الهوتياً 0الصوم الكبري 

قطمارس الصوم الكبري 335
بانوب عبده 343 الصوم ملقدس4كنوز النعمة ج 
القمص/لوقا االنطوىن الصوم الكبري واخلماسني املقدسة - 1املواعظ االهلية  ج 353
القمص/بيشوى وديع 4" - كنيسة ملتهبة " الصوم الكبري  373

كنيسة االنبا اثناسيوس السيوف 2-فضائل من بستان الصوم املقدس   384
كنيسة مارجرجس سبورتنج قراءات ايام الصوم االربعيىن املقدس 395

جلنة التحرير والنشر مطرانية بىن سويف الصوم الكبري واسبوع اآلالم- الدليل الروحى للخدام والشباب  402
مكتبة احملبة الكنز االنفس ىف مدائح الصوم املقدس 412

جلنة التحرير والنشر مطرانية بىن سويف من االسبوع الرابع (نبذة  ) 2قطمارس الصوم الكبري  ج 422
االب/مىت املسكني اتى املسيح الينا فكيف ناتى اليه 433

كنيسة مارجرجس الشاطىب طقس احلان ومدائح ومردات صومى يونان والصوم الكبري 443
ناجى فوذى خليل كيف نفهم املسيحية ؟- لنتحدث عن الصوم   453

ابراهيم عياد جرجس الصوم ىف حياة البابا كريلس السادس 463
مطرانية طنطا وتوابعها الطقس القبطى لصلوات الصوم املقدس الكبري 473
نظمى صبحى عريان الصوم واثره ىف صحة الفرد واالسرة 483

القس/يعقوب حنا [دراسة ىف سفر اشعياء  ]صوماً أختاره  492
(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس مقتطفات من بستان الروح- الصوم  502

خدمة الدياكونية الريفية باالسكندرية 1-الصوم ىف فكر اآلباء  511
خدمة الدياكونية الريفية باالسكندرية 2-رحلة الكنيسة ىف الصوم الكبري  521
خدمة الدياكونية الريفية باالسكندرية 3-رحلة الكنيسة ىف الصوم الكبري ليتورجياً   532

القمص/يوسف اسعد نبذات من عظات- الصوم   542
االنبا/ياكوبوس الصوم الروحاىن حبسب االجنيل والباء 552

الصوم املقبول ناصر نصيف سابقا0القس د /يوحنا نصيف 565
الراهب/متياس الصموئيلى اذللت بالصوم نفسى 573

القمص/بيشوى وديع الصوم الكبري و سر احلياة-34سلسلة انا مسيحى ج 583
االنبا/تكال روحانية طقس عيد القيامة اجمليد 592

االنبا/رافائيل الصوم الكيرب عودة اىل اهلل 613
القمص/ميخائيل داود (من الصوم االربعيىن اىل العنصرة)رحلة مع اباء الكنيسة  622

ابناء االنبا مكارى اسقف شبه جزيرة سيناء دعوة يونان و صوم نينوى كيف نبدا صوما مقدسا 632
االنبا/ياكوبوس الصوم الكبري روحانية و حياة 643

القمص/لوقا االنطوىن لعشيات االحاد-  و يشمل فرتة الصوم الكبري و اخلماسني املقدسة 4املواعظ االهلية ج 652
القمص/يوسف اسعد 663 خصوم الصوم و اصدقائه5نبذات من عظات ج

القمص/فليمون االنبا بيشوى بركات الصوم 672
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كنيسة االنبا اثناسيوس السيوف سباعيات صوم امليالد 681
القس/بيشوى فؤاد واصف مجع الصوم الكبري‘تامالت ىف اناجيل قداسات  694

كنيسة العذراء ارض اجلولف دليل و طقس صوم يونان و الصوم الكبري 702
كنيسة االنبا اثناسيوس السيوف 714 اسبوع االستعداد و قراءات الصوم املقدس نبذة1رحلة الصوم الكبري ج
كنيسة االنبا اثناسيوس السيوف 721 احد االبن الضال و احد السامرية3رحلة الصوم الكبري ج
كنيسة االنبا اثناسيوس السيوف 732 احد امللكوت و احد التجربة2رحلة الصوم الكبري ج

القمص/عبد املسيح مقار الصوم الكبري و عيد القيامة اجمليد و شم النسيم 741
(املتنيح)اسقف االمساعيلية /اغاثون  الصوم املقرتان بالفضائل 753

كنيسة االنبا اثناسيوس السيوف 763 احد الشعانني5رحلة الصوم الكبري ج
ابراهيم عياد جرجس يسوع املسيح صام عنا 771

عظات احاد الصوم الكبري و ترتيب اسبوع االالم 782
القمص/تادرس يعقوب ملطى (للقديس مار يعقوب السروجى)هيكل ىف البحر ام دير جديد؟ ام مساء خمفية؟  793

االب/مىت املسكني ال تقسوا قلوبكم- 2مقالتان ىف الصوم الكبري صوم مجاعى و توبة مجاعية  803
االب/مىت املسكني شهر اخلالص- صوم امليالد  813

القمص/روفائيل سامى 1كلمات خمتصرة من عظات الصوم الكبري واخلمسني املقدسة  وعيد القيامة ج 822
االب/كونياريس. انتوىن م ربيع الروح- الصوم االربعيىن املقدس رحلة اىل السماء  833

الصوم املقدس ملشاهري االباء القديسني 842
االب/مىت املسكني ثالث مقاالت مناسبة عن الصوم االربعيىن املقدس 851

القمص/كريلس عبد املسيح حنا الصوم الكبري مقدمة لدراسة قراءات الصوم الكبري 863
يوحنا ذهىب الفم الصوم للقديس يوحنا ذهىب الفم 873

القمص/عبد املسيح ميخائيل ؟ملاذا نصوم  881
القس/كريلس كريلس اصوامنا بني املاضى و احلاضر اصوهلا الروحية و جذورها التارخيية 893
جرجس نسيم نور الظالم ىف وجوب الصيام 902

القمص/صليب جرجس ميخائيل رحلة صوم 913
اسقف مغاغه و العدوه/اغاثون 1الصوم ج 923

مكارى اسقف سيناء الشمالية املتنيح تامالت روحية خالل الصوم املقدس  الصوم و الصليب سلسلة صوت الروح 933
زكريا عبد السيد تامالت ىف اناجيل احاد الصوم الكبري 943

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس روحانية طقس مجعة ختام الصوم 953
يوحنا ذهىب الفم احد الرفاع من تفسري اجنيل مىت للقديس يوحنا ذهىب الفم 963
يوحنا ذهىب الفم من تفسري اجنيل مىت للقديس يوحنا ذهىب الفم(احد الكنوز)االحد االول  973

الراهب/اثناسيوس املقارى صوم نينوى و الصوم املقدس الكبري 983
عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  صوم املسيح و جتربته ىف الربية 993

القمص/شنودة حنا الصوم ىف كنيستنا القبطية االرثوذكسية 1005
حشمت كمال الصوم من الناحية العملية 1012
البابا/تواضروس الثاىن 1023 عظة اليام واحاد الصوم الكبري144
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القمص/صرابامون عطية قراءات الصوم الكبري 1031
الصوم الكبري دراسة روحية للقراءات الكنيسة 1041

قطمارس الصوم الكبري خيدم صوم يونان وخيدم ايام واحاد الصوم الكبري املقدس حسب ترتيب الكنيسة القبطية 1052
االب/كونياريس. انتوىن م قدسوا صوما 1063
االب/كونياريس. انتوىن م تطبيقات اجنيلية نافعة ملوسم الصوم املقدس و احد الشعانني و القيامة 1073

حديث عن الصالة 1083
االنبا/ابرام الصوم املسيحى مفهومه درجاته 1092

احد الرهبان تاريخ االصوام ىف الكتاب املقدس 1103
القمص/القس/اغسطينوس الربموسى 1113 ىف االحاد صوم نينوى الصوم الكبري اسبوع االالم اخلمسني1عظات القديس يوحنا ذهىب الفم ج

مالك لوقا الصوم كتابيا كنسيا عمليا 1122
االب/مىت املسكني صوم يونان والصوم الكبري 1133

القمص/بطرس جيد حنا 58ملاذا صمنا و مل تنظر ؟ دراسة تاملية ىف سفر اشعياء ص 1143
االب/مىت املسكني هجرة املسيحى عظات على اناجيل ايام الصوم االربعيىن املقدس 1152

االب/كونياريس. انتوىن م نادوا بصوم 1161
االب/كونياريس. انتوىن م 1171 يونان و توبة نينوى99نبذات روحية هادفة ج 

كنيسة االنبا اثناسيوس السيوف 1فضائل من بستان الصوم املقدس ج 1181
هيكل ىف البحر ام قصر فريد ؟ ام دير جديد ؟ ام مساء خفية ؟ مع تعليقات لبعض اباء الكنيسة االولنيالقديس/يعقوب السروجى 1192
كريلس االسكندرى+ يوحنا ذهىب الفم  1213 احاد الصوم الكبري175نصوص ابائية ج

البابا الثالث والعشرين/ثاؤفيلس التوبة والصوم 1223
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  من عظات الصوم الكبري للبابا شنودة الثالث 1233

القمص/لوقا سيداروس عظات روح و حياة ىف عشيات و احاد الصوم الكبري و اسبوع االالم و القيامة 1243
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل رحلة الصوم الكبري مع اشعياء النىب 1251
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل بعض عظات االعياد السيدية- عظات مضيئة معاشة  1301

الفونس و راشيل جومتان االب صالة القلب السر الروحى اجلوهرى ىف قلب املسيحية 1502
بيوس فرح ادمون صالتنا حياتنا 1511

االب/مىت املسكني ىف تعليم املبتدئني 1523
ابناء البابا كريلس السادس 1533 جورج نوار0ترمجة د- صلوات القديسني  

االب/مىت املسكني توجيهات ىف الصالة 1543
الراهب القس/دوماديوس الرزيقى كيف اصلى لكى يستجيب ىل ؟ 1553

القمص/ميخائيل سعد مراحل الصالة واحلياة الروحية 1563
القديس/اوغريس باب االفراح أو الصالة 1575

مالك لوقا 1583 كنسيًا0 عملياً 0كتابياً - الصالة 
مكتبة احملبة اصداء التضرعات الروحية 1593

من آقوال اآلباء القديسني تعريب القمص متياس فريد  - 000يارىب يسوع : صالة  1603
هانت.و.ت الصالة عقيدة و ممارسة 1611
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(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس الصالة املقبولة 1625
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  مثالية وروحانية الصالة باالجبية 1635

اندرو مرى كتاب مدرسة الصالة 1641
االنبا/ياكوبوس الصالة وكيف تكون 1653

القمص/القس/دانيال عزمى زكى الصالة ضرورة 1663
ميخائيل مكسى اسكندر !ملاذا ال يستجيب اهلل الصالة ؟ 1674

اقوال االباء عن الصالة و الصوم 1681
القمص/القس/يوحنا باقى الصالة لذة احلياة 1694

االب/مىت املسكني صلوات االب مىت املسكني 1703
مارى اليس ازليب الصالة احلارة املقتدرة 1711
القمص/القس/دانيال عزمى زكى امهية و عظمة الصالة باالجبية 1721

االب/كونياريس. انتوىن م 1733 صالة يسوع31نبذات هادفة للشباب ج
بطرس السدمنىت مطلع النجاة ىف املناجاة 1743

مطرانية املنيا وابوقرقاص صلوات وتأمالت 1752
صمويل حبيب الصالة  حوار يغري احلياة 1762

رون كنسيد الصالة الجل االرشاد  كيف تكشف ارادة اهلل ؟ 1772
اندرو الصالة هل تغري فكر اهلل ؟ 1782

االب/اسحق 10و9الصالة  من مناظرات يوحنا كاسيان ملشاهري اباء الربية ج 1793
جنيب وهبة 1802 صلوات من وادى الدموع عن القديس اوغسطينوس1سلسلة من الالىل و الدرر ج

ايسيخيوس االورشليمى 1: صالة القلب   اجلزء الثاىن  1815
القديس/فيلوثاؤس السينائى 1824 اربعون فقرة عن اليقظة2كتابات من الفيلوكاليا عن صلوات القلب ج

االب/غريغوريوس باالماس+ االب /نيل السينائى من الفيلوكاليا عن الصالة 1835
اباء الفيلوكاليا ترمجة ميخائيل توفيق- 1كتابات من الفيلوكاليا عن صالة القلب  ج 1843
القديس/مرقس الناسك تعريب القمص اشعياء ميخائيل- اقوال القديس مرقس الناسك    - 1-من الفيلوكاليا  1852

القديس دوروثيؤس تعريب القمص اشعياء ميخائيل- اقوال القديس دوروثيؤس   - 3-من الفيلوكاليا  1863
القديس/نيلوس السينائى تعريب القمص اشعياء ميخائيل- أقوال القديس نيلوس السينائى     - 2-من الفيلوكاليا  1873

اماىن الربت فن التواصل مع اهلل 1883
االب/انطون بلوم ترمجة ايريس حبيب املصرى- الصالة واعماقنا      1902
اماىن الربت هل اعاتب اهلل ؟ 1913
القس/داود ملعى املنطق ىف حوارات املسيح 1923

من آقوال اآلباء القديسني تعريب القمص اشعياء ميخائيل- امسه يسوع  1933
انتوىن بلوم نار آكلة او روح الصالة 1944

هربرت لوكري ترمجة هبيج يوسف- كل الصلوات ىف الكتاب املقدس   1953
القمص/فليمون االنبا بيشوى مدرسة الصالة 1963

مقتطفات من الصلوات واالحلان الكنسية 1971
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عادل شفيق اشتياقات لروح الصالة 1982
كنيسة االنبا تكال هيمانوت االبراهيمية مشاعر مقدسة عن الصالة 1993

القديس ثيوفان الناسك تعريب القمص اشعياء ميخائيل- الطريق اىل الصالة      2003
جورج عبد النور كيف تتحدث مع اهلل 2012

االنبا/ايسوذورس مرشد العابد ودليل القاصد اىل وجوب العبادة 2023
ديك ايستمان الصالة الىت تغري العامل 2033

االب/انطون بلوم ترمجة ايريس حبيب املصرى- مدرسة الصالة           2041
انطون فهمى جورج 2055 صالة يسوع ىف الروحانية االرثوذكسية0قوة االسم 

مجس ماكونكي الصالة 2062
فتحى داود غربيال الصالة تصنع املستحيل 2072

كنيسة االنبا تكال هيمانوت االبراهيمية 2084 ياهلل التفت اىل معونىت00الصالة الدائمة 
القديس/مارآفرام السرياىن 2093 اشعياء ميخائيل0اعداد القمص - روح النعمة والتضرعات       

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل لراهب من الكنيسة الشرقية- صالة يسوع   2104
القمص/انطونيوس الرباموسى 2- سلسلة املسيح حياتى - علمنا ان نصلى  2115

امام عرش النعمة جمموعة صلوات االباء القديسني 2122
دير السريان السبع صلوات االسبوعية 2132

االب/كونياريس. انتوىن م 2143 الصالة دواء للحزن و االكتئاب162نبذات روحية هادفة ج
املسيح ىف صالته و صومه من اجلنا ىف تعليم القديسني اثناسيوس الرسوىل و كريلس عمود الديندار جملة مرقس 2152
القمص/يوسف اسعد صالة داود االخرية 2164

القس/دانيال عدىل يسى روحانية االجتاه اىل للشرق 2173
الشماس/ميالد اسحاق +الشماس/شكر جرجس خمتارات من الصلوات لبعض املناسبات 2181

االب/هنرى بوالد اليسوعى باملادة اصلى 2192
من آقوال اآلباء القديسني اقوال القديس اوغريس الراهب والقديس انطونيوس الكبري -4،5-من الفيلوكاليا  2203

اقوال القديس مرقس الناسك والقديس دورثيوس والقديس نيلوس السرياىن والقديس اوغريس الراهب والقديس انطوين 2211
(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  االقرتاب اىل النور االهلى 2224

مثار الصالة 2231
من آقوال اآلباء القديسني تعريب القمص متياس فريد- حرب الشهوات        2241

صلوات وادعية ملعونة االفراد والعائالت واجلماعات 2251
القمص/ميخائيل سعد مقتطفات من مراحل الصالة 2262

بيرت واجنر ترس الصالة 2272
االسقف/(وير  )كاليستوس  العبادة االرثوذكسية و الصالة الدائمة 2283

يوحنا ذهىب الفم ترمجة سعيد حكيم يعقوب+ الصالة   2293
االب/كونياريس. انتوىن م 2305 استجابة الصالة40نبذات روحية هادفة ج

دار جملة مرقس الصالة ىف مزامري داود النىب كما شرحها القديس يوحنا ذهىب الفم 2311
القمص/شاريتون فن الصالة 2323
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2331 الصالة و االسرار3شرح التعليم املسيحى لطلبة املدارس ج
1من كتابات االباء السريان االرثوذكس عن الصالة و احلياة الروحية ج 2343

ابناء البابا كريلس السادس 2من كتابات االباء السريان االرثوذكس عن فرح الصالة و الكتاب املقدس ج 2353
االرمشندريت/(سخاروف)صفروىن  ىف الصالة 2362

القمص/انطونيوس فهمى تدريب صالة يسوع 2373
االب/جاك ماسون اليسوعى ال اعرف كيف اصلى 2381
القمص/اكسيوس االنبا بيشوى (5)؟ سلسلة املسيح حياة تعاش 00كيف اصلى 2393

حبيب جرجس صلوات من تراث االباء 2403
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس اجلالء السمعى و البصرى و االختطاف العقلى و اجلسدى 2413

االب/كونياريس. انتوىن م 2423 قوة الصالة18نبذات هادفة للشباب ج 
احد رهبان دير القديس العظيم انبا بيشوى اختبار صالة يسوع 2433

االب/مىت املسكني حياة الصالة االرثوذكسية 2445
القديس/ اورجيانوس  ترمجة القس موسى وهبة- الصالة    2453

(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس الصالة- مقتطفات من بستان الروح  2463
اندرو مرى مرقس داود/ تعريب القمص - خمدع الصالة   2473

اكاليل الزهور صلوات متنوعة الكرام القديسة ريتا شفيعة االمور املستعصية 2481
القمص/عبد املسيح ميخائيل يارب علمنا ان نصلى 2493
وديع مرقس اسكندر اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاماًل 2503

القس/اجنيلوس جرجس شنودة فكر وروحانية الصالة باالجبية 2512
احد اآلباء الرهبان الصالة الشفاعية 2523

السبع طلبات ملشاهري قديسى الكنيسة 2531
الراهب/سارافيم الربموسى حنو الصالة 2543

تشاك مسيت حياة الصالة الفعالة 2551
االب/مىت املسكني صالة جثسيماىن وسر الكاس 2565
ابراهيم سعد صلوات عند الذهاب للكنيسة 2574
داتش شيتس ..الصالة الشفاعية  2581

االنبا/ياكوبوس الصالة ىف حياة االباء 2591
دير انبا مقار ابونا مىت املسكني رجل الصالة 2605
كيف تسمع صوت اهلل ؟ مع برنامج روحى للنمو ىف العالقة مع الرب يسوع لسماع صوتهبيشوى فايز 2613
مارك ناجى الصاله من اجل الوحدة 2622

كتاب الصلوات و حيتوى على اهم اخلدم االهلية الىت تقام على مدار السنة 2631
االب/كونياريس. انتوىن م 2643 اسهروا وصلوا84نبذات روحية هادفة ج

مجال حممد ابو زيد صلوات الكنيسة من اجل العامل 2653
احد رهبان برية شهيت .صلوات وتأمالت  2661

االسقف العام املنيا/مكاريوس املخدع سكىن اهلل مع الناس 2673
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االب/كونياريس. انتوىن م 2683 استجابة الصالة40نبذات هادفة للشباب ج
القمص/صرابامون عطية اما انا 2693

2702 يوم صالة مركزة الجل النهضة120
صموئيل زومير التمسك باهلل 2711

الطريق للصالة للقديس ثيوفان الناسك 2722
بيل هايبلز مشغول جداً ولكن سأصلى اهلدوء للدخول اىل حمضر اهلل 2732

االب/كونياريس. انتوىن م 2743 الصالة ىف هدوء101نبذات روحية هادفة ج
االنبا/بيشوى علمنا ان نصلى اقوال ماثورة لنيافة االنبا بيشوى 2753

وفدى حكيم املراغى 2763 الصوم الكبري15عظات ذهبية ملثلث الرمحات قداسة البابا شنودة ج
القمص/القس/تيموثاوس احملرقى مفاهيم روحية ىف الصالة املسيحية 2773

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  صلوات من القلب 2783
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  تامالت ىف صلوات االجبية 2793

مايكل كيموىل الصالة الفعالة امللتهبة 2801
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس (صلوات االباء القديسني - تسابيح االنبياء   )السبع صلوات االسبوعية  2812

االب/ يوانس حلظى جيد  الوردية املقدسة وبعض الصلوات االخرى 2821
املرتوبوليت/انطوىن بلوم 2831 الصالة احلية4سلسلة الروحانيات و الليتورجيا ج
انتوىن بلوم الصالة احلية 2843

بول واى شو الصالة مفتاح النهضة 2852
بيىن موسرتت غري عاملك بالصالة طلبة البار تقتدر كثريا ىف فعلها 2861

هالل امني موسى صلوات املسيح و االحداث املرتبطة هبا 2871
ادوارد باوندز القوة بالصالة 2881

روفائيل خزام اليشوعى علمنا ان نصلى 2891
ا ج توماس دروس عملية عن الصالة 2901

تيموثى جونز استعادة اجلذور القدميه للصالة ىف العهد اجلديد- كيف صلى يسوع كيهودى 2913
االرمشندريت  من دير سيمونو برتا/اميليانوس  الكنيسة ىف الصالة 2921

نيقوالى فلمريوفيتش االسقف (تصوير )صلوات عند البحرية  2931
راهب من دير الشايب صلوات و تامالت من االسفار احملذوفة 2941

اولغا روجنيفا صالة يسوع حسب تعاليم اباء اوبتينا 2953
مايك ماكنتوش الوقوع ىف حب الصالة 2962

حمسن نعيم الصالة الشفاعية دراسة ىف االصحاح السابع عشر من اجنيل يوحنا 2972
الراهب/اجنيلوس الربموسى الصالة كما علمنا اياها الكتاب املقدس 2981
كريس اوياكيلومى 2991 ادراك قواعد الصالة ىف املواقف املختلفةو كيفية تطبيقها وفقا للنتائج الىت ترجوها1كيف تصلى بفاعلية ج

لقس/بيشوى سولاير 3001 الصالة ىف حياة اخلادم3سلسلة تامالت خادم ىف حب املسيح و الكنيسة ج
هنرى نووين بأيد مفتوحة 3012

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 3023 دليل سهرة كيهك4و7
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القس/بيشوى فؤاد واصف تامالت ىف اناجيل قداسات آحاد شهر كيهك 3043
القمص/مسعان السرياىن روحانية قراءات احاد  كيهك 3063

صموئيل ثابت القس دالل شهر كيهك 3074
االنبا/رافائيل 1ذبيحة التسبيح ج 3083
االنبا/رافائيل 3093 التسبيح ىف الكنيسة2ذبيحة التسبيح ج

3104 رفع خبور عشية و باكر8هلموا معى اىل الكنيسة ج
جورج اندراوس صليب ابصاليات وذكصولوجيات جديدة للشهداء و القديسني 3123

خدمة الدياكونية الريفية باالسكندرية مع الكنيسة ىف شهر كيهك 3131
زكريا ولسن سعيد احلان ومدائح التوزيع طقس كيهكى 3142

دير السريان كتاب التماجيد املقدسة 3151
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس (كاملة االجزاء  )روحانية التسبحة   3163
االسقف العام/يوانس (اهلتاف  )طوىل للشعب العارفني التسبيح  3173
االسقف سكرتري البابا شنودة/يؤانس يارب دبر حياتنا كما يليق 3183

القمص/فليمون االنبا بيشوى دبر حياتنا كما يليق 3191
2004اسبوع الصالة من اجل وحدة الكنيسة - سالمى اعطيكم 3201

صلوات كنسية من طقس العبادة 3211
القمص/انطونيوس الرباموسى انت تسبحىت00  5سلسلة املسيح حياتى ج 3225

القمص/صرابامون عطية لغة السمائيني و االرضيني 3231
القمص/صرابامون عطية لغة السمائيني 3245

اهلوسات- 1-  التسبحة اليومية 11هلموا معى اىل الكنيسة ج 3253
الكلية االكلريكية لطلبة السنة الثانية/ صلوات رفع خبور عشية وباكر والتسبحة   3263

االنبا/تكال الطقس السنوى و الكيهكى- ترتيب تسبحة نصف الليل  3271
كنيسة مارمينا شربا تسبحة عشية االحد 3282

ليلة االحد- االبصلمودية املقدسة تسبحة نصف الليل  3291
تسابيح وصلوات االنبياء 3313

رفيق حنا 0متجيد السيدة العذراء 3321
التسبحة ورفع البخور او املشاركة ىف اجلو املالئكى 3344

االب/مىت املسكني التسبحة اليومية ومزامري السواعى 3353
االنبا/دميرتيوس ارباع الناقوس والذكصولوجيات اخلاصة برفع البخور 3361

االبصلمودية املقدسة تسبحة عشية يوم السبت 3381
مطرانية طنطا وتوابعها 3391 ابصاليات وتذاكيات السبت واالحد0االبصلمودية املقدسة 

كنيسة مارجرجس سبورتنج ( صفحة 128 )كتاب التسبحة اليومية   3431
كنيسة مارمينا شربا تسبحة نصف الليل االيام 3453
كنيسة مارمينا شربا "االحد"تسبحة نصف الليل  3463

مجعية هنضة الكنائس القبطية االبصلمودية املقدسة السنوية 3473
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االنبا/بنيامني (دراسة ىف طقس وكلمات واحلان التسبحة السنوية و الكيهكية  )التسبحة ىف طقس الكنيسة القبطية  3483
القمص/بيشوى وديع الكنيسة ذبيحة وتسبيح 3503

االنبا/هدرا رؤيا كنسية للتسبيح والرتاتيل احلديثة 3512
كتاب الثاودوكيات او االبصلمودية املقدسة حسب طقوس الكنيسة االسكندرية 3521

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس خواطر روحية ىف التسبحة اليومية 3534
اقوال االباء ىف شرح التسبحة و القداس 3544

االنبا/ياكوبوس خدمة التسابيح والصلوات والقداس االهلى داخل الكنيسة القبطية االرثوذكسية وكيف تكون؟ 3552
1قراءات و تسابيح كيهك و امليالد و الغطاس مع مدائح منتخبة و النص الكامل لتسبحة عشية االحاد و شرحها  جيوسف حبيب مىت 3572
(و هو اميل ماهر اسحق)القس /شنودة ماهر اسحق 3581 االربعة هوسات واجملمع1االبصلمودية السنوية املقدسة ج
الراهب/اثناسيوس املقارى تسبحة نصف الليل و السحر 3593
الراهب/اثناسيوس املقارى صلوات رفع البخور ىف عشية و باكر 3603
الراهب/اثناسيوس املقارى االجبية اى صلوات السواعى 3613
زكريا ولسن سعيد كتاب التسبحة اليومية-لغة السماء  3622

االنبا/مارتريوس التسبيح الكنسى ىف العصر املسيحى االول 3633
القس/رافائيل افا مينا طقس تسبحة نصف الليل كتسليم قداسة البابا كريلس السادس 3655

صلوات رفع خبور عشية 3662
القس/فيلوباتري الباخومى رفع خبور باكر و عشية لكل املناسبات الكنسية 3673

كنيسة مارجرجس باجليزة مرشد صالة رفع خبور عشية 3681
ثروت فؤاد االجبية ىف ضوء كلمة اهلل 3691

التسبحة السنوية حسب ترتيب اباء الكنيسة القبطية االرثوذكسية 3702
مجعية السالم القبطية االرثوزكسية 0االبصلمودية املقدسة السنوية  3711

جلنة التحرير والنشر مطرانية بىن سويف االبصلمودية الكيهكية 3721
امشر-  تزت 1االبصاليات السنوية الواطس و االدام ج 3731

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس النسى-  برمهات 2االبصاليات الواطس و االدام ج 3741
كنيسة املالك بسوهاج 0االبصلمودية الكيهكية 3751

اسرة مشامسة كنيسة االنبا انطونيوس بشربا تسبحة يوم االحد- االبصلمودية الكيهكية  3763
ساويروس اسقف دير احملرق 1التسبحة الكيهكية تسبحة االحد ج 3771

التسبحة الكيهكية 3781
كنيسة مارجرجس حبمامات القبة تسبحة ليلة االحد  من شهر كيهك املبارك 3791

كنيسة مارمرقس مصر اجلديدة دليل العبادة ىف التسبحة الكيهكية  سبعة و اربعة 3801
يوسف حبيب مىت 2قراءات و تسابيح كيهك  ج 3813

مكتبة احملبة مدائح كيهك 3833
كاتدرائية مارجرجس بطنطا سبعة واربعة سهرات ممتعة 3841

باالسكندرية- كنائس منطقة الشاطىب   تسبحة كيهك  بااللغة العربية 3853
التسبحة دراسة ىف طقس و كلمات و احلان التسبحة السنوية و الكيهكية 3871
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القمص/عبد املسيح سليمان االمثار الروحية ىف الرتتيل واملدائح الكيهكية 3881
اجنليزى عرىب- نوم-غروب-االجبية باكر 3891

االبصلمودية السنوية حسب ترتيب اباء الكنيسة القبطية االرثوذكسية 3901
عرىب- االجبية اجنليزى  3911

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  مدرسة الصالة اقوال ماثورة عن الصالة 3923
القمص/بيشوى وديع امى الكنيسة ىف شهر كيهك 3931
مطرانية اجليزة االبصلمودية املقدسة السنوية حسب ترتيب اباء الكنيسة القبطية االرثوذكسية 4041

القس/رافائيل افا مينا رفع خبور عشية وباكر والقداس االهلى كتسليم قداسة البابا كريلس السادس 4053
القس/بطرس الرباموسى سر الكهنوت+ سر الزجية +سر مسحة املرضى ( 2االسرار  ) 3مقدمات ىف الالهوت الطقسى ج 4953

االنبا/بنيامني االمة اليهوديه-الطقوس عند االمم الوثنية-حماضرات ىف مبادىء الالهوت الطقسى 4961
القديس صفرونيوس لغة االسرار 5001

االسقف العام- االنبا /موسى االسرار السبعة ىف سطور و ايات 5013
القمص/مسعان السرياىن اسرار الكنيسة السبعة - 3اهلل حمبة  ج 5023

االب/الكسندر مشيمن اسرار الكنيسة من اجل حياة العامل 5033
اسقف ميالن/امربوسيوس االسرار 5043

القمص/بيشوى وديع سلسلة انا مسيحى - 4- االسرار توحدنا ىف املسيح  5052
القمص/اسحق صادق مقدمة عامة عن االسرار- 1-دراسات ىف اسرار الكنيسة السبعة  5063

مؤسسة القديس انطونيوس املركز االرثوذكسى لدرسات االبائية اسرار الكنيسة 5073
القس/منقريوس عوض اهلل +سر الزجية+ سر التوبة+ سر مسحة املرضى + سر املريون + سر املعمودية 5منارة االقداس ج 5083

القمص/يوحنا سالمه 2الالىل النفيسة ىف شرح طقوس و معتقدات الكنيسة  ج 5093
جراسيموس مسره االنوار ىف االسرار 5102

مكرم برسوم اسرار الكنيسة السبعة ىف الطقس و العقيدة 5112
االنبا/بنيامني (الكهنوت - الزجية -مسحة املرضى -التوبة و االعرتاف -املعمودية - املريون )طقوس االسرار السبعة  5122

حبيب جرجس اسرار الكنيسة السبعة 5134
ميخائيل مكسى اسكندر 5145 سواال و جوابا120اسرار الكنيسة السبعة  

ابراهيم لوقا االسرار ىف مفهوم الكنيسة االرثوذكسية 5152
االب/الكسندر مشيمن من اجل حياة العامل االرثوذكسية و االسرار الكنسية 5161
ابراهيم سدراك اسرار الكنيسة السبعة مقدمة عامة 5173

مدحت عبد املسيح ميخائيل صاحبة االسرار 5183
القس/دميان يوسف حوار ىف السبعة اسرار 5193

االنبا/بنيامني (سر الكهنوت  )الالهوت الطقسى  5201
االنبا/بنيامني سر مسحة املرضى- 3-سر التوبة و االعرتاف - 2-سر الزجية - 1الالهوت الطقسى  5212
االنبا/بنيامني حماضرات ىف مبادىء الالهوت الطقسى 5223

كنائس وسط القاهرة 2003 /11 /12- 2003 /11 /9- املؤمتر الثاىن - اسرار الكنيسة السبعة - دراسات لكهنة وسط القاهرة  5233
القمص/اشعياء ميخائيل بباوى االسرار رعويا الكتيب االول االعرتاف التناول الزجية 5243
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القمص/اشعياء ميخائيل بباوى مسحة املرضى-الكهنوت (الكتيب الثاىن )االسرار رعويا  5251
القمص/يوحنا فرج الفنار ىف فلسفة االسرار 5261

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس روحانية طقوس االسرار ىف الكنيسة القبطية االرثوذكسية 5274
االنبا/مكسيموس اسرار الكنيسة خبط يد االنبا مكسيموس 5281

القس/بطرس الرباموسى 1مقدمات ىف الالهوت الطقسى ج 5292
كمال فخرى كامل 5302 الكنيسة و االسرار املوسومة2مطابقة طقوس و عقائد الكنيسة مع كنيسة القرن االول ج

فاضل سيداروس اليسوعى مدخل اىل االسرار 5311
القمص/اندراوس عبد املسيح االنبا بوال السبعة االسرار املقدسة و فائدهتا 5321

االب/الكسندر مشيمن من اجل فهم سر االفخارستيا 5331
االب/ يوحنا تابت  ...االسرار 5341
مكرم يوسف اسرار الكنيسة السبعة املصورة 5351

عبد املسيح روفائيل هل تعرف اسرار كنيستك ؟ و هل تعلم اهنا سبعة ؟ 5361
القديس باسيليوس الكبري املعمودية املقدسة 6223
القس/دوماديوس بباوى سعيد 6233 ىف طقس املعمودية و طقس املريون2املعاىن الروحية للحركات الطقسية ج

القس/باخوم عطية حوار ىف سرى املعمودية واملريون 6243
االنبا/بنيامني سر املريون- 2-سر املعمودية - 1الالهوت الطقسى  6252

ميشيل صبحى سرى املعمودية و املريون 6262
ابراهيم سدراك املعمودية واملريون 6273

القمص/القس/بوال عطية 6284 املعمودية و املريون10سلسلة اميان كنيسىت ج
القس/بيشوى صدقى 6295 العبور ىف املاء0 00املسيح فصحنا 

كنيسة العذراء روض الفرج سلسلة اعرف كنيستك- 1-سر املعمودية  6303
6314 اسرار امللكوت2هلموا معى اىل الكنيسة ج

االنبا/بيشوى سلسلة تبسيط االميان الشريط الرابع املعمودية 6325
القمص/باخوم عبد املسيح املعمودية 6333

مكرم جنيب املعمودية بني املفهوم و املمارسة 6341
القس/لبيب ميخائيل معمودية املاء ىف الكتاب املقدس 6351

ماذا يقول االباء عن سر املعمودية 6364
كنيسة مارجرجس سيدى بشر تساؤالت حول سر املعمودية 6373

القس/صموئيل مشرقى رزق معمودية املاء ىف الضوء الشامل لكلمة اهلل 6382
القديس/كريلس االورشليمى تعريب القمص متياس فريد- امليالد اجلديد من حضن املعمودية   6395

راغب عبد النور الوالدة الثانية وقيامة يسوع املسيح 6403
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن تامالت ىف امليالد الثاىن 6415

القمص/مينا جاد املعاىن اخلفية ىف شرح سر املعمودية 6423
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 2معمودية املسيح و معمودية املسيحية ج 6433
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 1املعمدان القديس يوحنا السابق الضابغ و الشهيد ج 6442
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يوسف رياض املعمودية املسيحية 6452
القس/سلوانس افامينا سالكون ىف جدة احلياة دراسة ىف سر املعمودية 6462

د/نصحى عبد الشهيد 13املعمودية و الروح القدس ج 6473
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل املعمودية والغطاس 6483

فاضل سيداروس اليسوعى سرا املعمودية و التثبيت 6491
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 1القيم الروحية ىف سر املعمودية   ج 6503

الراهب/اثناسيوس املقارى طقوس اسرار وصلوات الكنيسة- معمودية املاء والروح  6513
القمص/مكارى يونان معمودية املاء والروح 6523
جان دانيلو ترمجة ميخائيل مليكه- املعمودية  - 1ج- االجنيل والليتورجيا  6534

القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس سر املعمودية 6541
االب/مىت املسكني املعمودية االصول االوىل للمسيحية كتاب القرن العشرين 6553

ميشيل بديع عبد امللك تعاليم املعمودية املقدسة عند القديس غريغوريوس النازنيزى 6562
القمص/صموئيل وهبة ملاذا العماد 6571
القمص/بيشوى وديع املسيحى مولود ومدشن 6585
عادل شفيق و اسكب روحى 6592

القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس صالة الطشت 6602
اسرة القديس ديدميوس 0طقسى0روحى0ابائى0 حبث تارخيى0صالة احلميم  6613

االشبني مسئولية ورسالة 6625
هذا هو ابىن احلبيب الذى به سررت 6633

القس/زكريا يوسف خليل الرد على كتاب الكل صار جديدا 6642
جورج حبيب بباوى املعمودية ىف الكنيسة الواحدة اجلامعة الرسولية 6653

هل كانت-الرد على كتاب للراهب اثناسيوس املقارى بعنوان طقوس اسرار و صلوات الكنيسةمعمودية املاء و الروحاالنبا/بيشوى 6662
االنبا/ابرام 5دراسات عقائدية ج- سر املعمودية  6673

االب/مىت املسكني املعمودية عبور من املوت اىل احلياة 6681
االب/كونياريس. انتوىن م 6693 جحد الشيطان116نبذات روحية هادفة ج

فادى مجيل املعمودية وكيف كانت تتم ىف الكنيسة عرب العصور 6703
القس/مرقوريوس االنبا بيشوى (الظهور االهلى  )عظات ىف املعمودية  6713

االب/كونياريس. انتوىن م 6723 سر املعمودية148نبذات روحية هادفة ج
القديس/غريغوريوس النيصى 10من كتابات االباء ج- سر املعمودية و مياة التجديد 6733

االنبا/رافائيل ليكون اجلميع واحدا (12)دراسات كنسية  6801
دون باشام معمودية الروح القدس 754

مريون االنبا بيشوى فكرة عن عمل املريون املقدس و موناته- القديس العظيم الشهيد مريون الكاهن  7552
بطريركية االقباط االرثوذكس القاهرة ىف عهد قداسة البابا شنودة- طقس املريون والغاليالون  7563

القس/جورجيوس عطا اهلل املريون املقدس 7573
مطرانية البحرية ومطروح وبنتابوليس دراسة ىف سر املريون- لكم مسحة من القدوس  7583
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القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس (املسحة املقدسة  )ىف سر املريون  3القيم الروحية املنطوية ىف عقائد و طقوس الكنيسة االرثوذكسية ج 7594
االب/كونياريس. انتوىن م الروح القدس و سر املريون 7603

كنيسة العذراء روض الفرج 2سر املريون سلسلة اعرف كنيستك ج 7613
7625 تقديس املريون3هلموا معى اىل الكنيسة ج

2003املريون املقدس - سر املسحة  7634
نادر فؤاد- جمدى فؤاد  املريون املقدس مبناسبة عمل املريون املقدس للمرة االوىل ىف حربية البابا تاوضروس الثاىن 7642

الراهب/اثناسيوس املقارى سر الروح القدس واملريون املقدس 7653
القمص/لوقا االنطوىن 7املسيا اجملروح ج 7822

كتاب اخلوالجى املقدس الذى هو كتاب الثالثة القداسات 8111
اخلوالجى املقدس املرسوم 8121

االب0ليف جيليه  من اجل فهم افضل للقداس االهلى 8132
جمموعة احلياة الكنسية نسختان تصوير- مدخل اىل الطقس الكنسى  8144

حبيب اسكندر مسيحة 2شرح و تفسري القداس االهلى ج 8151
جرجس صموئيل عازر او القول السديد عن السر اجمليد- االفخارستيا  8163

القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس القداس الكريلسى القديس كريلس عمود الدين 8171
القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس .قداس القديس اغريغوريوس الناطق باالهليات 8183

قداس القديس باسيليوس الكبري اسقف قيسارية حسب طقس كنيسة االسكندرية 8192
كوسىت بندىل مدخل اىل القداس االهلى 8203

شريف يسال هل كنتم باالمس تعيدون ؟- القداس االهلى و التمتع السماوى  8212
مسري شفيق  سابقًا* انسطاسى شفيق القس   سر احلب االهلى- سر القربان  8234

الرتبية الكنسية بامبابة سر االفخارستيا- 3-اسرار الكنيسة السبعة  8243
املطران/جورج خضر 0ذبيحة التسبيح  8252

لينهارت* ج * ف تعريب ايريس حبيب املصرى- هذا هو جسدى  8263
قداس القديس باسيليوس 8271

القمص/مرقس داود تفسري قداس الكنيسة القبطية االرثوذكسية 8283
القس/منقريوس عوض اهلل االعياد+ التجنيز+ احد الشعانني + صالة القسمة+ القربانة + الرتحيم + اخلمر+  االواشى 3منارة االقداس ج 8293

مؤسسة القديس انطونيوس املركز االرثوذكسى لدرسات االبائية االفخارستيا و احلياة الروحية 8302
جمموعة متكلمني كلمات حول االفخارستيا 8313
القمص/القس/دانيال عزمى زكى سر االفخارستيا  قوته و فاعليته 8322

راغب مفتاح الليتورجية القبطية االرثوذكسية للقديس باسيليوس 8331
االنبا/قرياقص قداسات الكنيسة االثيوبية 8342

مشامسة كاتدرائية القديس بولس بطنطا (قبطى  )قداس القديس كريلس رئيس االساقفة   8353
كنيسة العذراء العمرانية (عرىب  )قداس القديس باسيليوس  8363

القس/كريلس كريلس القداسات الثالثة متقابلة مع الشرح والضبط 8373
كنيسة مارجرجس بكفر الدوار احلان و مدائح القداس االهلى 8383
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مكتبة احملبة صلوات اخلدمات 8393
مكتبة احملبة ىف مردات واحلان القداس- خدمة الشماس  8401

البري مجال ميخائيل االساس ىف خدمة الشماس 8414
مشامسة الشهيد اسطفانوس بالفيوم كتاب خدمة الشماس 8423

يوسف يئى خدمة الشماس 8431
خدمة الشماس و االحلان و دالل االالم و طروحات البضخة و اناجيل و دورة الصليب والشعانني و الثالث لقاناتفرج عبد املسيح 8442

(عرىب - قبطى - اجنليزى  )اخلوالجى املقدس  8452
كاتدرائية االنبا رويس THE COPTIC LIURGY ( ST/BASIL)القداس الباسيلى 8462

عماد اسحق اخلوالجى املقدس كتاب القداسات الثالثة 8471
وفدى حكيم املراغى اخلوالجى املصور 8483

القمص/القس/بنيامني مرجان اخلوالجى املصور لالطفال 8493
مجعية ابناء الكنيسة القبطية بشربا االجبية + (عرىب / قبطى  )اخلوالجى املقدس   8502

خمتصر اخلوالجى املقدس 8511
اخلوالجى املقدس للقديس باسيليوس مبا فية املردات و االبروسات باللغتني القبطية و العربيةالقديس باسيليوس الكبري 8521

اخلوالجى املقدس 8531
ابراهيم عياد جرجس اخلوالجى املقدس املصور و خدمة الشماس 8541

القمص/ايسيذوروس الرباموسى (عرىب  )اخلوالجى املقدس و خدمة الشماس   8553
فؤاد رفلة خدمة اسطفانوس للشمامسة 8561

الراهب/ابيفانيوس املقارى خوالجى الدير االبيض 8573
املرحلة االوىل مردات القداس االهلى-خدمة الشموسية 8581

القمص/القس/بنيامني مرجان 2االفخارستيا اجلذور الكتابة واالبائية ج 8592
االب/الكسندر مشيمن االفخارستيا سر امللكوت 8602

مارك شنودة االفخارستيا سر احلياة كيف حنيا االحتاد باهلل ىف القداس االهلى 8613
القمص/تادرس يعقوب ملطى (اجنليزى - عرىب  )املسيح ىف سر االفخارستيا  8621
القمص/تادرس يعقوب ملطى املسيح ىف سر االفخارستيا 8635

االب/مىت املسكني افخارستيا عشاء الرب قداس الرسل االول وهو نواه مجيع القداسات 8643
االفخارستيا عشاء الرب حبث ىف االصول االوىل لليتورجيا ومدخل لشرح القداس وتطوره من القرن االول حىت عصراالب/مىت املسكني 8651
االب/مىت املسكني 8663 االفخارستيا دراسة منهجية1االفخارستيا والقداس  ج

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل 8673 قربانة احلمل تنزف دمًا0عجيبة هى اعمالك يارب 
خدمة القداس االهلى  ممارسات الكاهن 8681

ابراهيم عياد جرجس بستان القداس االهلى 8693
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس دراسات وتامالت ىف الثالثة قداسات مع سرية واضعيها 8704

القمص/ثيئودوسيوس السرياىن شرح ترتيب القداس الكريلسى 8713
القس/مينا يوسف صلوات القسم 8723

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس روحانية طقس القداس ىف الكنيسة القبطية االرثوذكسية 8734
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كنيسة العذراء الزمالك شرح رفع خبور عشية و باكر مع ما يقال ىف التمجيد و توزيع القداس 8743
دير االنبا بيشوى 0طقس خدمة القداس االهلى 8753
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل هذا هو باحلقيقة آىمني0جسد ودم عمانوئيل اهلنا  8763

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس كيف تستفيد من القداس االهلى 8774
القمص/لوقا االنطوىن سر االفخارستيا ىف الكتاب املقدس 8782

القمص/مينا جاد جرجس واجبات و قوانني ىف القداس 8795
فاضل سيداروس اليسوعى سر االفخارستيا 8801

موريس تاوضروس االفخارستيا عند القديس كريلس االسكندرى 8813
القمص/القس/زكريا السرياىن القداس االهلى رحلة اىل حفل عشاء عرس اخلروف 8822

اقالديوس ابراهيم 8833  االستعداد للتناول باستحقاق1سر االفخارستيا ىف الطقوس والقوانني الكنسية  ج 
بيت الشمامسة القبطى باجليزة احلياة الليتورجية 8843

اقالديوس ابراهيم 8853 طقس التناول وترتيبه0 2سر االفخارستيا ىف الطقوس والقوانني الكنسية ج
سعيد مرقص ابراهيم 2جسد الرب ودمه  ج 8863

الراهب/مرتريوس السرياىن الوقائع تشهد حلقيقة جسد الرب ودمه 8873
مىت سيلمان فاعلية القداس االهلى ىف حياتنا 8883
مىت سيلمان مع الرب يسوع ىف القداس االهلى 8893
وحيد زكى كتيب تعليمى للمصلني 8903

سليمان فهمى ايوب املعاىن الروحية ملردات الشعب ىف القداس االهلى و االعياد و املناسبات 8913
القس/فيلوباتري الباخومى طقس خدمة القداس االهلى 8923

ابراهيم لوقا التناول  من الشركة املقدسة 8934
تريزا عزيز عوض شنودة القداس االهلى ىف الكتاب املقدس 8942

القمص/القس/زكريا السرياىن املعاىن الروحية ىف طقس القداس االهلى 8952
القمص/القس/عبد املسيح بسيط ابو اخلري (1)سلسلة عقيدتنا االرثوذكسية / هل نتناول خبزا ومخرا  ام جسدا ودما  8964

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس اسئلة طقسية واجابات روحية  مائة سؤال وجابة 8974
القس/دوماديوس بباوى سعيد املعاىن الروحية للحركات الطقسية ىف القداس االهلى 8983

(املتنيح)االنبا /ديسقورس قداس القديس كريلس 8991
رئيس اساقفة وستمنسرت/فون  القداس 9001

يوحنا ذهىب الفم القداس االهلى للقديس يوحنا ذهىب الفم 9011
جوزيف موريس فلتس تعاليم عقيدية ىف الصلوات الليتورجية 9024

يوحنا ذهىب الفم خدمة القداس االهلى  حسب الطقس البيزنطى 9031
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن الليتورجيا من منظار مسكوىن عصرى 9043

الصلوات السرية ىف القداس االهلى 9053
نبيل عدىل املذبح القبطى بامر الرب 9064
القمص/مرقس داود االستعداد للنتاول من االسرار املقدسة 9072

يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  االستعداد للتناول 9084
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جورج عوض ابراهيم الكتاب املقدس و الليتورجيا 9092
االنبا/بنيامني مذكرات ىف طقس القداس االهلى 9105

كنيسة العذراء روض الفرج اعرف كنيستك- سر االفخارستيا او الشكر  9112
االنبا/رافائيل 1997االفخارستيا ىف فكر االباء اعمال مؤمتر  9123

القمص/تادرس الرباموس طقس القداس االهلى ورفع خبور عشية وباكر 9133
9145 تقدمة احلمل وقداس املوعظني9هلموا معى اىل الكنيسة ج
9154 قداس املؤمنني10هلموا معى اىل الكنيسة ج

القس/بيشوى صدقى قداس املوعوظني- 1برقيات كنسية  9163
القمص/انطونيوس الرباموسى سر االسرار - 7ج- سلسلة املسيح حياتى  9173

القمص/لوقا االنطوىن معجزات الذبيحة املقدسة 9182
القس/بوال رافت عزيز دراسة ابائية ىف سر االفخارستيا 9193

القس/ويصا عزيز جرجس تامالت ىف طقس رفع خبور عشية و باكر و طقس القداس االهلى 9203
القمص/القس/بنيامني مرجان االفخارستيا رحلة توبة 9214

القس/يعقوب حنا (ىف سفر حنميا  )دراسة الليتورجيا والقداس - عند باب املاء  9224
الثالثة تقديسات 9235

القمص/القس/بوال عطية 9245 القداس االهلى قصة و حياة اخلالص9سلسلة اميان كنيسىت ج
مكرم يوسف املصور- القداس االهلى  9252

القس/بيشوى فؤاد واصف القداس االهلى ىف معانيه ومدلوالته 9265
صفوت لطفى مقار احلركات الطقسية ىف القداس االهلى 9275

رفع البخور التسبحة القداس- الطقوس القبطية   9282
مكرم زكى شنودة 9295 التناول باستحقاق0االجنيل جييب 

يوسف حبيب مىت شرح طقوس القداس 9302
القس/اثناسيوس ماهر القداس لكل الناس 9311

القمص/بيشوى وديع القداس االهلى باب السماء 9325
جملة مدارس االحد االفخارستيا و معانيها الالهوتية 9333

القمص/بولس عطية باسيليوس حول سر الشكر 9342
وهيب قزمان بولس القداس االهلى حملة من االبدية 9353

جرجس صموئيل عازر الصناعة املقدسة 9361
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 23 من روائع االنبا غريغوريوس ج0سيدى يا قداسة البابا  9374

لوكاس االنبا بيشوى الراهب صناعة القربان 9383
االب/كونياريس. انتوىن م 9395  انا هو خبز احلياة21نبذات هادفة للشباب ج

الراهب/اثناسيوس املقارى 1القداس االهلى سر ملكوت اهلل ج 9403
الراهب/اثناسيوس املقارى 2القداس االهلى سر ملكوت اهلل ج 9413

القمص/انطونيوس كمال حليم 9423 فائدة للتناول15 عشاء امللكوت 25سلسلة احملبة ج
الراهب/سارافيم الربموسى دواء اخللود 9433
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2ج (االفخارستيا)علم الالهوت الطقسى سر التاول  9443
القمص/انطونيوس كمال حليم 9453 خبز امللكوت االفخارستيا24سلسلة احملبة ج

اسحق ايليا منسى اصنعوا هذا لذكرى 9461
يوحنا ذهىب الفم 0القداس االهلى  9471

القمص/فليمون االنبا بيشوى كيف نتناول باستحقاق 9483
القمص/القس/بوال عطية سر الشكر عند الطوائف املسيحية 9492

القداس االهلى االفخارستيا 9501
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس القيم الروحية ىف سر القربان املقدس 9511

القس/دانيال ماهر اسكندر االفخارستيا و الصليب 9523
جوزيف موريس فلتس العقيدة ىف النصوص الليتورجية 9533

القمص/بطرس بطرس بسطوروس القداس االهلى رحلة اىل السماء 9542
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن حياة الشركة 9553

القداس االهلى ىف الكنيسة القبطية االرثوذكسية 9563
القس/داود ملعى االفخارستيا 9573

ذكرى مناولىت االحتفالية 9581
االنبا/رافائيل (شرح وتامالت ىف القداس االهلى  )اصنعوا هذا لذكرى  9593

فؤاد جنيب يوسف دراسة منهجية للقراءات الليتورجية للكنيسة القبطية 9603
جون كالفى مقالة قصرية ىف العشاء املقدس 9612

وفدى حكيم املراغى 9623 مع شرح عقيدى لطقس القداس االهلى20/21عمالقة الكنيسة ىف القرن 
القس/برنابا احملرقى القداس االهلى شرح وتامل 9633
املطران/جورج خضر كلمات اجنيلية 9641

هدرا وديع ناشد القس صلوات القسم املقدسة 9651
يوسف حبيب مىت القداس الكريلسى 9661

القداس الباسيلى اليومى 9671
الراهب/يوانس االنبا بوال الطقس ما بني االفخارستيا وذبائح العهد القدمي 9683

الشماس/ فريد جورج مرقص  القداس االهلى 9691
االنبا/رافائيل قداس املؤمنني 9701

االب/لويس برسوم الفرنسيسكاىن ذبيحة القداس االهلى و شرح لقداس الباسيلى 9711
القس/لبيب ميخائيل عشاء الرب 9721

القس/ابراهيم القمص عازر تاوضروس مدخل اىل الليتورجيا و الطقس الكنسى 9733
القس/بيشوى صدقى *سر االفخارستيا  9741

جمدى فرج القداس االهلى و سر امللكوت كيف ننال بركة القداس االهلى؟ 9751
يوئيل املقارى املراة و التناول 9762
روماىن فاروق املرشد الروحى ىف سر التناول 9781

القمص/انسطاسى الصموئيلى حياة التوبة 10353
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احد اآلباء الرهبان اساسات البناء الروحى 10364
اللجنة العامة ملدارس الرتبية الكنسية االسكندرية التوبة وهبجة القيامة 10374

القس/انطونيوس جرجس كمسيحى كيف أمارس التوبة 10382
القس/عبد املسيح لبيب مرقص 10395 التوبة و االعرتاف4هلموا معى اىل الكنيسة ج

2التوبة من بستان الرهبان ج 10405
القديس/مارآفرام السرياىن ترمجة يوسف حبيب- دموع التوبة     10423

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس من تأمالت االباء- التوبة  10435
عوض مسعان اسباب اخلطية 10442

القس/اثناسيوس بطرس اسئلة الشباب حول التوبة واالعرتاف 10454
10462 سر االعرتاف3سلسلة اعرف كنيستك ج

االنبا/يوساب الشهري باالبح نداء اىل معلم التوبة 10473
القس/بيشوى فؤاد واصف عواقب اخلطية 10485

القمص/زكريا بطرس الطريق الروحى حياة التوبة 10491
القمص/زكريا بطرس كيف ابدأمع املسيح ؟ 10505

فوزى مسعد جريس سر االعرتاف ىف مفهومه االرثوذكسى 10515
ابراهيم سدراك سر التوبة واالعرتاف 10523

(اسقف االمشونيني)االنبا /ساويرس ابن املقفع ذبيحة االعرتاف 10535
القمص/يوسف اسعد حول سر االعرتاف 10545

(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن املرشد اىل االعرتاف 10553
جلنة الثقافة القبطية بكنيسة املالك ميخائيل بدمنهور االعرتاف 10563

دار جملة مرقس (نبذة  )فلنستعد حسنا لالعرتاف  10573
جمدى اسحق خطوات على طريق التوبة- من مصر دعوت ابىن  10584

2 احلب الرعوى ج0تلمذتى الب اعرتاىف   10593
عالء وجيه رسالة من مالك املوت 10602

(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن كيف امارس سر االعرتاف ؟ 10614
اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس ترمجة بانوب عوض- اهلى اعرتف لك    10625

القديس/كريلس االورشليمى تعريب القمص متياس فريد-  كلمات مضيئة ىف التوبة  000الباب املفتوح  10633
فتحى داود غربيال عالج اخلطية ىف ضوء تعاليم الديانة املسيحية 10645

االبيل/اسحق احملرقى التوبة و االعرتاف طبعة تانية 10651
القمص/اشعياء ميخائيل بباوى رمحة للتائبني 10664

اسقف ميالن/امربوسيوس 00!! ترفقوا باخلطاة  10675
القمص/بيشوى وديع 1-سلسلة انا مسيحى -تائب ومعرتف  10685

القديس صفرونيوس (تادرس)التوبة و عمل الروح القدس ىف القلب رسالة لالب صفرونيوس اىل تلميذه ثيؤدوروس  10693
االنبا/ياكوبوس فكر اآلباء وطريق التوبة 10703
االنبا/ياكوبوس التوبة و االعرتاف ىف حياتنا 10712
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القمص/فليمون االنبا بيشوى كيف استفيد من سر االعرتاف 10721
القمص/زكريا بطرس دليل االعرتاف 10731

(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن نبذة- كيف ابدا  10744
االسقف/(وير  )كاليستوس  التوبة ىف االختبار االرثوذكسى 10754

ترتليانوس مقتطفات عن التوبة 10773
االنبا/ياكوبوس التوبة و اقتناء الفضائل 10782

(التوبة ىف حضن الرب يسوع  )راجعني  10793
كنيسة العذراء حمرم بك (15لو ) 000رجع اىل نفسه  10803

القمص/يوسف اسعد نبذات من عظات- ماذا يعطلنا عن التوبة  10825
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل فلنتوب 10835

يوسف حبيب مىت 1ارشادات ىف االعرتاف الباء الربية ج 10843
االب/كونياريس. انتوىن م 10855  توبوا فقد اقرتب ملكوت السموات1نبذات روحية هادفة ج

القمص/بولس بولس 10862 الروحية0 النفسية 0 الطقسية 0سر االعرتاف من الناحية العقائدية 
باسيليا شلينك التوبة حياة ملؤها السعادة 10875

القمص/بولس بولس التداريب الروحية 10882
القمص/اكسيوس االنبا بيشوى كيف اعرتف 10895

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  الرجوع اىل اهلل 10905
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  خمافة اهلل 10915
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  الفتور الروحى 10925

يوسف حبيب مىت 1اختبارات اباء الربية ىف االعرتاف ج 10933
القس/تكال عزمى تعالوا اىل مرشدك اىل االعرتاف 10943

مدارس الرتبية الكنسية بشبني الكوم سر االعرتاف 10953
االنبا/ثاوفيلس التوبة1953رسالة مارمينا ىف عيد القيامة ابريل  10961

ابراهيم عياد جرجس سرية عطرة الغفران ىف حياة القديسني 10974
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  حياة التوبة والنقاوة 10985

القمص/القس/بيشوى بشرى التوبة املثمرة و املفرحة 10994
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل التوبة و االعرتاف 11001

القمص/فليمون االنبا بيشوى كيف اعرتف ؟ 11013
االب/مىت املسكني التوبة 11022
االب/مىت املسكني التوبة و النسك ىف االجنيل 11033
القمص/يوسف اسعد توبىن يارب فأتوب 11043
صادق الياس النجدة ىف سر التوبة 11052

ميخائيل شحاتة سر التوبة و مستلزماته علميا و عمليا 11061
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس القيم الروحية ىف سر التوبة 11073

راهب من االسقيط املقدس كيف أبدأ خطوات عملية للوصول اىل حياة التوبة 11083
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القمص/فليمون االنبا بيشوى كيف حناسب انفسنا  ؟ 11093
القمص/القس/تادرس عطية اهلل التوبة و االعرتاف اسئلة صرحية و اجابات مرحية 11103

االب/صفرونيوس 2التوبة و عمل الروح القدس ىف القلب ج 11113
يوحنا ذهىب الفم ترمجة نشات مرجان-التوبة  11123

جامفاس* نيقوالس ف  ترمجة شريف يوسف جيد- سيكولوجية االعرتاف   11133
القمص/اشعياء ميخائيل بباوى بني اعرتافات و اعرتافات 11143

القس/داود ملعى رسائل توبة 11153
القس/ابراهيم القمص عازر تاوضروس توبىت كيف امارس سر االعرتاف ؟ 11163

اسقف مغاغه و العدوه/اغاثون سر االعرتاف كتابيا 11174
فاضل سيداروس اليسوعى .سر املصاحلة  11181

يوسف حبيب مىت 1مقتطفات من عظات التوبة للقديس العظيم االنبا شنودة رئيس املتوحدين ج 11191
جمدى اسحق التوبة رحلة فرح 11203

الراهب/اثناسيوس املقارى التاريخ الطقسى لسر التوبة واالعرتاف 11213
(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  (نبضة التوبة  )نبضات ىف الربية  11224

جوزيف ليتيندر0ل  11234  كيف تستعد لسر االعرتاف27نبذات هادفة للشباب ج
امري مالك اديب سر املصاحلة 11243

جوزيف ليتيندر0ل  11253 م0التوبة و االعرتاف    نقله اىل العربية ى
القمص/تادرس يعقوب ملطى ماذا يقول يوحنا ذهىب الفم عن التوبة 11263

القمص/صرابامون عطية اعرتف للرب واخربىن 11272
(رفعت ملك )القس /بوال ملك حقائق ىف سر التوبة و االعرتاف 11283

القس/بطرس الرباموسى دعوة اىل التوبة 11293
القس/بطرس الرباموسى عرفىن كيف اتوب 11303

القس/داود ملعى ملاذا االعرتاف 11313
الراهب/سارافيم الربموسى حنو التوبة 11323
القمص/القس/تيموثاوس احملرقى مشكلة التوبة وخطوات النعمة حللها 11333

اسقف ميالن/امربوسيوس 0التوبة  11343
يوسف حبيب مىت صلوات التوبة البائنا القديسني الكبار 11351
فؤاد بولس مرقس لقاء يسوع 11361

القمص/يوسف اسعد 11371 من لذات التوبة37نبذات من عظات ج
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  من عظات توبىن يارب فاتوب 11383

رؤوف ابراهيم التوبة واالعرتاف وامليطانوا والسوبورنوست 11391
القمص/اكسيوس االنبا بيشوى 2كيف اعرتف ج 11401

االب/كونياريس. انتوىن م 12005 التوبة باب املراحم االهلية114نبذات روحية هادفة ج
يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  املراة اخلاطئة 12011

احد رهبان دير السريان اقوال القديس العظيم مارافرام السرياىن قيثارة الروح عن التوبة 12021
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القس/شنودة افا مينا (الطشت )صلوات مسحة املرضى و تربيك املنازل اجلديدة و صالة احلميم  12171
ابراهيم سدراك سر مسحة املرضى وسر الزجية 12194

كنيسة مارجرجس منشية التحرير واحملتاجون اىل الشفاء شفاهم 12202
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 12213 ىف سر مسحة املرضى6القيم الروحية املنطوية ىف عقائد و طقوس الكنيسة االرثوذكسية ج

عاطف حبيب غربيال انا الرب شافيك 12222
اسقفية الشباب سر مسحة املرضى صالة القنديل 12232

القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس سر مسحة املرضى  صالة القنديل 12243
كنيسة العذراء الفجالة طقس سر مسحة املرضى القنديل- 1املكتبة الطقسية  12252

ابو ظىب- كنيسة االنبا انطونيوس  صالة تربيك املنازل و سر مسحة املرضى 12262
كنيسة مارجرجس خبماروية شربا صالة سر مسحة املرضى 12272

دير االنبا بيشوى صالة مسحة املرضى و تربيك املنازل اجلديدة 12282
حنا غربيال القمص املسحة املقدسة وابو تربو 12291

القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس .صالة تربيك املنازل 12513
االنبا/دميرتيوس صالة تربيك املنازل اجلديدة 12523

صالة تربيك املنازل 12533
القمص/يوسف اسعد اوشية الراقدين 12713

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 12725 ملاذا نصلى من اجلهم00الراقدون 
مسعان سليدس فام ( 300 - 149 ) 2القول اليقني ىف الصالة عن املنتقلني  ج 12732
مسعان سليدس فام 2+1القول اليقني ىف الصالة عن املنتقلني ج 12741

القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس صالة التجنيز 12754
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس روحانية صلوات التجنيز ىف الكنيسة القبطية ااالرثوذكسية 12763

القمص/ارسانيوس عوض شحاتة العمق الروحى واالمياىن ىف طقوس التجنيز ىف الكنيسة القبطية االرثوذكسية 12775
القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس صالة الثالث 12783

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس الصالة على املنتقلني واوشية الراقدين 12795
مسعان سليدس فام 1القول اليقني ىف الصالة عن املنتقلني ج 12801

القمص/بطرس بطرس بسطوروس ملاذا نصلى على الراقدين 12813
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس طقس سر الزواج املقدس 13003

ليول افدوكموف الروسى ترمجة ايريس حبيب املصرى-  او السر الزجيى على ضوء التقليد االرثوذكسى 0سر احملبة  13013
جاد الرب راغب دميرتى الزواج و اجمللس االكلرييكى 13023
القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس صالة االكليل املقدس 13031

الراهب/اثناسيوس املقارى الدبلة واالكليل 13043
طقس سر الزواج للكنيسة القبطية الكاثوليكية 13051

(املتنيح)االنبا /ديسقورس الزواج االهلى 13062
القس/بيشوى فؤاد واصف صالة االكليل ىف معانيها ومدلوالهتا 13073

13083 االكليل املقدس16هلموا معى اىل الكنيسة ج
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طقس صالة االكليل هذا السر العظيم 13091
االب/كونياريس. انتوىن م 13103 روحانية صالة االكليل املقدس143نبذات روحية هادفة ج
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس طقس اخلطبة و طقس سر الزواج املقدس 13111

عوض مسعان الكهنوت الطقسى ىف ضوء الوحى والتاريخ 13381
عوض مسعان كهنوت املؤمنني 13391

ابراهيم سدراك سر الكهنوت 13405
القمص/مينا جاد الكاهن وقداسة السرية 13413

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس سر الكهنوت و اجابات على اسئلة 13422
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 13433 قصة عن روعة الكهنوت القبطى200

يوحنا ذهىب الفم الكهنوت املسيحى 13443
القمص/مرقس سالمة الكهنوت ىف العهد اجلديد 13455

االنبا/بيشوى خدمة الكهنوت 13464
القمص/لوقا سيداروس الكاهن دعوة حياة وأسرار 13474

القمص/انطونيوس فهمى 13482 معاىن روحية0ثياب رئيس الكهنة 
االنبا/ايسوذورس نظم الياقوت ىف سر الكهنوت 13492

صفوت لطفى مقار الكهنوت ىف العقيدة والطقس 13503
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  1الكهنوت  ج 13514

يوحنا ذهىب الفم ترمجة االسقف استفانوس حداد-  احاديث عن الزواج والرسائل اىل اوملبيا 0ىف الكهنوت  13523
القمص/تادرس يعقوب ملطى الكهنوت والشعب عند العالمة اورجيينوس 13533

(اسقف االمشونيني)االنبا /ساويرس ابن املقفع ترتيب الكهنوت 13542
عوىن برسوم الشمامسة - 1ج- االكلريوس  13553

(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن الكاهن القبطى 13563
االرشدياكون/فايز رياض جهاد كاهن 13573

القس/مرقويوس االنبا بيشوى 0الكهنوت ىف العهد القديـم  13584
االب0ليف جيليه  13593 رمسيس اسحق0تعريب املتنيح د- كن كاهناً ىل  

يوسف حبيب مىت طقوس الرسامة من االناغنوستيس اىل القمص 13604
لوكاس االنبا بيشوى الراهب البابا هو الرئيس االعلى لدرجات الكهنوت 13613

كنيسة العذراء العصافرة الكهنوت و االبوة 13621
ترتيب قسمة الكهنوت من االبصالتس اىل القمص و تكريس مجيع اواىن املذبح 13632

االنبا/ساويرس البطريرك االنطاكى مليكه ويوسف حبيب- مقالة ىف ذكرى يوم رسامته بطريركاً   13644
االنبا/دميرتيوس طقس استقبال الكاهن اجلديد 13653
رئاسة كهنوت البابا البطريرك و االب االسقف حسب طقوس و ليتورجيات الكنيسة القبطية االرثوذكسية و عقائدهااالنبا/بيشوى 13663

الكاهن و القلب النارى 13672
احد رهبان برية القديس مقاريوس 13683 حبث وثائقى كنسى0التدبري االهلى ىف تاسيس الكنيسة و ترتيب نظام الكهنوت 

اخلورى/بولس الفغاىل الكهنة و الكهنوت ىف الكتاب املقدس 13691
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ابراهيم روفائيل الطوخى ردع اهل اجلهالة بسيفى الكهنوت واالستحالة 13701
االنبا اغاثون اسقف مغاغة والعدوه- عزرا االنبا بيشوى الراهب  املفهوم االرثوذكسى لوضع اليد 13715

القس/ابراهيم عبد السيد وضع اليد ىف الكنيسة املقدسة 13725
القس/منقريوس عوض اهلل خدمة القداس+ االنوار + مالبس الكهنوت + تكريس الكنيسة 2منارة االقداس   ج 13733

يوحنا ذهىب الفم شهوة الرتقى للمناصب الكهنوتية 13743
شخصية الكاهن 13751

رسالة توضيحية ان قداسة البابا و االساقفة هم رؤساء اعمال الكهنوت و ليسوا رؤساء سر الكهنوتاالنبا/بفنويوس 13762
االباء الرهبان بدير العذراء برموس وصية الكاهن ىف طقس السيامة 13773

الراهب/اثناسيوس املقارى 1الكهنوت املقدس و الرتب الكنسية ج 13781
الراهب/اثناسيوس املقارى 2الكهنوت املقدس و الرتب الكنسية ج 13791

عوض مسعان كهنوت املسيح 13801
*طقس استقبال الكاهن اجلديد 13811

االب0ليف جيليه  تعريب ايلى عبيد-8سلسلة تعرف اىل كنيستك ج- كن كاهىن 13821
القس/باسم عدىل الشمامسة خدمة الشمامسة حنو الفاعلية و التاثري 13851

القديس/غريغوريوس الكبري جورج فهمى حنا+ ترمجة جمدى فهيم  - 2وج1الرعاية ج 14243
غريغوريوس االب ترمجة جورج فهمى حنا / 4 و ج3الرعاية ج 14252

ابناء البابا كريلس السادس الرعاية والرعاة 14263
-مساعدة الشماسة - طقس تكريس املكرسة - الئحة املكرسات اليت اقرها اجملمع املقدس مع باقى شئون املكرسات  14502

مطرانية بنها و قويسنا رسالة اىل قلب كل مشاس 14512
كنيسة العذراء امبابة 0الدرجة الشماسية  14522

كنيسة املالك بطوسون الدرجة الشماسية 14533
القمص/مينا جاد جرجس خدمة الشماسية و الرسالة العظمى حبث وثائقى 14544

مالك فتح اهلل اليك اخى الشماس 14553
يوسف حبيب مىت سبع الرتب الكنسية للشماسية 14561

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس الشمامسة والشماسات 14576
فؤاد بولس مرقس تليفون الكاهن 14581

القمص/تادرس يعقوب ملطى (عرىب   / E)دراسات ىف التقليد الكنسى و االيقنة 0الكنيسة بيت اهلل  15003
الكنيسة عند العالمة اورجيينوس 15013

(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  كنيسة بال غصن 15023
القمص/اسحق صادق تامالت ودروس من العلية 15033
القمص/لوقا االنطوىن عروس املسيح 15043

القمص/القس/تادرس عطية اهلل 1املعاىن الروحية ىف الطقوس الكنسية ج 15054
مطرانية البحرية ومطروح وبنتابوليس طقس تدشني الكنائس 15063

االب/مىت املسكني الكنيسة اخلالدة 15073
خدمة الدياكونية الريفية باالسكندرية الكنيسة ىف فكر االباء 15083
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القمص/تادرس يعقوب ملطى الكنيسة القبطية االرثوذكسية والروحانية 15094
راغب عبد النور ...كنيسىت  15103

(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس العبادة ىف كنيستنا داللتها وروحانيتها 15115
القمص/كريلس اميل (احلياة الكنسية  )الكنيسة  15122
القمص/لوقا االنطوىن التعاليم الكنسية 15133
مىت سيلمان مدخل اىل احلياة الكنيسة ىف ضوء حياة واقوال املتنيح القمص بيشوى كامل 15143

القمص/تادرس يعقوب ملطى (اجنليزى + عرىب  )الكنيسة القبطية االرثوذكسية كنيسة نسك  15154
سامح حلمى كنيسىت االرثوذكسية ما امجلك      15164
االرشدياكون/جنيب جرجس كنيسة االجماد 15174

االنبا/باخوميوس ارثوذكسية التدبري االدارى ىف الكنيسة القبطية 15183
القس/ مشس الرياسة ابو الربكات املعروف بأبن كرب  مصباح الظلمة ىف ايضاح اخلدمة موسوعة تارخيية قانونية 15192
القس/ مشس الرياسة ابو الربكات املعروف بأبن كرب  اجلزء االول- مصباح الظلمة ىف ايضاح اخلدمة  15204
القس/ مشس الرياسة ابو الربكات املعروف بأبن كرب  2ج ( م 14القرن  )مصباح الظلمة ىف ايضاح اخلدمة  15212

القمص/مكارى جاد جرجس الكنيسة املقدسة اجنيل معاش عرب االجيال 15223
القس/اثناسيوس فهمى جورج 1 املوسوعة االبائية ج0حياة و فكر كنيسة االباء  15233

احد رهبان برية القديس مقاريوس حبث و ثائقى كنسى0التدبري االهلى ىف بنيان الكنيسة حنو دستور دائم للكنيسة القبطية االرثوذكسية  15243
الكنز الثمني لراعى الكنيسة االمني او تلخيص احلقوق الكنسية ىف واجبات راعى الكنيسة االرثوذكسيةبطرس نتشايف 15251

القمص/جرجس ابراهيم+القمص /دوماديوس يوسف مقتطفات االمثار الروحية و شرح العقائد االرثوذكسية 15264
موريس كامل دميرتى الكنيسة مملكة املسيح على االرض 15271

العبادة املسيحية 15281
جمدى فرج الوجدان القبطى كيف نتذوق عبادتنا الروحية و ممارستنا الكنسية 15293

ميخائيل مكسى اسكندر 0 سؤال عن الكنيسة ومبانيها وادواهتا ومصطلحاهتا وصلواهتا 90 (1ج)موسوعة طقوس الكنيسة  15301
ميخائيل مكسى اسكندر ( اجزاء 4)موسوعة طقوس الكنيسة  15325

القمص/مينا جاد جرجس الطقوس بني العبادة الشكلية و اجلوهر 15333
رالف ب مارتن العبادة تامالت الهوتية و رعوية و عملية 15341

2مرشد العبادة للشباب ج 15361
15381 ترمجة ادوارد وديع عبد املسيح4مرشد العبادة للشباب ج 

الراهب/متياس الصموئيلى ردىن كالقدمي و جدد ايامى 15481
القمص/تادرس يعقوب ملطى دراسات ىف التقليد الكنسى و االيقنة0الكنيسة بيت اهلل  15493

الراهب/اثناسيوس املقارى الكنيسة مبناها معناها 15503
الراهب/اثناسيوس املقارى (ج-ا)1معجم املصطلحات الكنسية ج 15513
الراهب/اثناسيوس املقارى ض- ح2معجم املصطلحات الكنسية ج 15523
الراهب/اثناسيوس املقارى ى- ط3معجم املصطلحات الكنسية ج 15533

القمص/صليب حكيم الكنيسة طريقى اىل السماء 15543
االنبا/رافائيل ثبت اساس الكنيسة (11)دراسات كنسية  15552
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دراسة لعقائد الكنسية القبطية االرثوذكسية من خالل االجنيل املقدس 15562
القمص/ارسانيوس عوض شحاتة مجال الطقس القبطى االرثوذكسى 15573

االسقف العام- االنبا /موسى 0عالمات الكنيسة  15582
االنبا/رافائيل حضور املسيح ىف الكنيسة 15593

جمموعة من االساتذة اراء ارثوذكسية ىف الكنيسة 15603
االنبا/ايسوذورس 1ىف الدفاع عن الكنيسة القبطية االرثوذكسية  ج 15613

دار جملة مرقس الرؤية النسكية الباء الربية شركة احملبة ىف الكنيسة 15622
ميالد زكى بطرس الكنيسة ما نراه داخلها وخارجها 15634

القمص/بولس القمص ميخائيل حنن و الكنيسة 15643
القمص/تادرس يعقوب ملطى (عرىب  )الكنيسة القبطية االرثوذكسية كنيسة نسك  15652
موريس كامل دميرتى نقاوة عقائد الكنيسة القبطية االرثوذكسية 15661

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 15673 ىف العقائد املسيحية العظمى1القيم الروحية املنطوية ىف عقائد و طقوس الكنيسة االرثوذكسية ج
رشدى عازر اقالديوس الكنيسة 15683

االرشدياكون/رمسيس جنيب الكنيسة القبطية روحانية وكرازة 15693
حبيب اسكندر مسيحة 1اعرف كنيستك ج 15702

1طقوس الكنييسة ج 15711
القمص/القس/بطرس منصور الكنيسة القبطية و معتقداهتا 15721

كنيسة العذراء والقديس يوسف مسوحة كنيسة اهلل 15734
القمص/لوقا االنطوىن بيعة اهلل 15745

الكنيسة ىف ارض املهجر 15753
القس/بيشوى فؤاد واصف كنيسة العهد اجلديد بيت الرب اجمليد 15763

الطقوس ىف مفهومها االرثوذكسى 15775
كنيسة جديدة وقلب جديد 15784

الطقوس القبطية االصطالحات الكتب التقومي 15792
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس روحانية الكنيسة القبطية 15801

يوحنا ذهىب الفم الكنيسة حتبك مع عرض روحى ملفهوم التجسد 15815
اسقف مغاغه و العدوه/اغاثون معاىن كلمة كنيسة 15824

ف د هندرسن القس املرشد الكنسى للشيوخ و الشمامسة 15831
رفع الغطاء 15841

15855 بيت الرب1هلموا معى اىل الكنيسة ج
القمص/انطونيوس فهمى بني العقيدة والطقس 15865

القمص/بيشوى وديع سلسلة انا مسيحى - 9- ملاذا العقيدة  15873
القس/ديسقورس االنطوىن+ القمص /رويس االنطوىن 1ج-سلسلة افر وافهم  - قاموس الطقوس  15882

القمص/مينا جاد جرجس 15895 ما املفهوم السليم للكنيسة املسيحية ؟9املوسوعة االوىل ج
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 15 من روائع االنبا غريغوريوس ج0عالمات الكنيسة احلقيقية 15904
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(املتنيح)القمص/بيشوى كامل الطقس بني الروحانية والشكلية 15915
املذبح واواىن اخلدمة 15925

ايريس حبيب املصرى الكنيسة اخلادمة 15934
ايريس حبيب املصرى الكنيسة الكارزة 15944

راغب عبد النور 2كنيسىت ام ولود  ج 15954
الكنيسة مثال السماء 15964

جنيب مجيل الكنيسة االوىل مساهتا وحياهتا 15975
القمص/يوسف اسعد كنيسىت 15985

ايريس حبيب املصرى التطلع حنو كنيسة متالفة 15995
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن عالمات الكنيسة 16004

القمص/انطونيوس االنطوىن الكنيسة حياة مساوية 16012
سليمان نسيم الطقوس ىف الكنيسة اصوهلا الروحية والتعليمية 16023

(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  "مالمح الكنيسة كما ىف ذهن السيد املسيح " مسات كنيسة املسيح  16033
ياسر القس بطرس الطحاوى حملات طقسية وكنسية 16043

القس/بيشوى فؤاد واصف التعاليم االرثوذكسية ىف الكتاب املقدس 16053
االنبا/ياكوبوس احلياة الروحية االرثوذكسية حياة مسائية 16063

جورج حبيب بباوى تطور النظرة اىل التطهريات اجلسدية 16071
تعاليم الكتاب املقدس 16081

رابطة مرتلى الكنيسة مشتهى النفوس ىف ترتيب الطقوس 16093
مدحت معزوز صليب بستان الكلمات و املصطلحات الطقسية و القبطية 16103

القمص/يوحنا سالمه 1الالىل النفيسة ىف شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة ج 16113
القس/منقريوس عوض اهلل االجتاه للش+ القداس + املعمودية + املذبح و ادواته + شكل الكنيسة + الطقس +  التقليد 1منارة االقداس  ج 16123

هشام روفائيل 1معلومات هتم كل قبطى ج 16133
هشام روفائيل 2معلومات هتم كل قبطى ج 16144

احد اآلباء الرهبان صلوات- رد اجلواب  16171
القمص/ايسيذوروس الرباموسى الصلوات الطقسية الكنيسة القبطية االرثوذكسية 16182

القمص/صليب حكيم كيف ارتبط بالكنيسة 16191
القس/بيشوى حلمى عقائدنا املسيحية االرثوذكسية 16204
القس/بيشوى حلمى 2كنيسىت االرثوذكسية ما امجلك ج 16214

طقس تدشني املذبح 16231
جون ستوت الكنيسة اهلروب اىل اهلل ام من اهلل 16251

كامبل.ك.ر ماهو احلق ؟/ التاديب الكنسى   16342
كامبل.ك.ر كنيسة اهلل احلى 16351

القمص/بولس عبد املسيح 4عظة لكل مناسبة عظات االحاد حسب السنة القبطية ج 16713
الشماس/جوهر عطية 1العظات اجلوهرية او طريق االجماد ىف تفسري اناجيل االحاد و االعياد ج 16811
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القمص/باخوم عبد املسيح تابوت العهد 17352
حماضرات ىف الالهوت الطقسى 17363

يوسف منصور علم الالهوت الطقسى 17372
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 0علم الالهوت الطقسى  17382

كنيسة مارجرجس املطرية 17393 الهوت طقسى1موسوعة اخلادم القبطى ج
القمص/ويصا سليمان 1علم الالهوت الطقسى ج 17403

كلية القديس اثناسيوس الرسوىل االكلرييكية بدمنهور 4دراسات ىف الالهوت الطقسى ج 17423
االمة اليهودية- الطقوس عند االمم الوثنية  17432

القمص/ويصا سليمان 2الالهوت الطقسى ج 17442
مبادىء الالهوت الطقسى 17451

القس/بطرس الرباموسى ( 1االسرار  ) 2مقدمات ىف الالهوت الطقسى ج 17462
صالتى-كنيسىت-قداسى-امياىن-عقيدتى كتاىب 17693

انور يسى منصور شرح العقيدة املسيحية باالمثال املصورة 17703
كوسىت بندىل مدخل اىل العقيدة املسيحية 17712

القمص/القس/عبد املسيح بسيط ابو اخلري 17723 م325 من البدء حىت هناية جممع نيقية سنة 1تاريخ العقيدة املسيحية ج
القمص/القس/عبد املسيح بسيط ابو اخلري 17732 من هناية جممع نيقية اىل جممع القسطنطينية و حىت هناية جممع افسس االول2تاريخ العقيدة املسيحية ج

اقالديوس ابراهيم روائح العطور ىف شرح تاريخ و روحانية طقس رفع البخور 18003
القس/ابراهيم عبد السيد 0البخور  18015

القس/عبد املسيح عبد السيد البخور صلوات القديسني ىف التاريخ والطقس والعقيدة 18024
القس/جورجيوس بشارة البخور 18033

كنيسة مارجرجس غيط العنب تأمل معى ىف طقوس كنيستنا  -1-االنوار ىف الكنيسة   18204
القمص/ارسانيوس عوض شحاتة روحانية استخدام املياه ىف الكنيسة القبطية االرثوذكسية 18305

القمص/باسيليوس السرياىن روحانية استعمال الزيت ىف الطقس الكنسى 18405
القس/انطونيوس جرجس العشور والتقدمات 18502
القس/ابراهيم عبد السيد البكور والعشور والنذور 18513

باقى صدقة جرجس العشور ام الوكالة 18521
ميخائيل مكسى اسكندر 18533 سؤال و جواب75اول موسوعة عن العشور و البكور 

القس/بولس سيدهم تكريس العشور و حساب العطاء 18542
1-سلسلة بركات السماء وعطايا البشر  - هاتوا العشور وجربوىن  18553

راهب من جبل انطونيوس 1منك و اليك ج 18603
راهب من جبل انطونيوس 2منك و اليك ج 18613
راهب من جبل انطونيوس 3منك و اليك ج 18623
راهب من جبل انطونيوس 4منك و اليك ج 18633

االنبا/ياكوبوس العطاء وكيف يكون؟ 18701
القديس/كربيانوس 3االعمال و العطاء سلسلة من كتابات االباء ج 18713
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(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس مقتطفات من بستان الروح- العطاء  18721
القمص/عبد املسيح ميخائيل 18753 الصدقة تفتح ابواب السماء0الرمحة 

يوسف حبيب مىت القديس االنبا ساويرس البطريرك االنطاكى- طوىب للرمحاء الهنم يرمحون  18765
ماهر عريان طوىب للرمحاء 18771

ميخائيل مكسى اسكندر 9من هم السعداء ىف نظر املسيحية  )املطوبون من اهلل  18784
ميخائيل مكسى اسكندر 18794 دراسة لفضيلة الرمحة مدعمة بأقوال اآلباء وسري القديسني0طوىب للرمحاء 

القمص/تادرس يعقوب ملطى حبنا الخوتنا الفقراء 18803
القمص/اشعياء ميخائيل بباوى صالحا لالغنياء 18814

االب/مىت االنبا بوال طوىب للرمحاء للقديس غريغوريوس النزينزى 18823
مايك ويكلى نعمة سخاء العطاء 18831

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس الرمحة 18843
االب/كونياريس. انتوىن م 18853 غىن الرمحة108نبذات روحية هادفة ج

القس/بطرس الرباموسى 18863 طوىب للرمحاء13سلسلة شبابيات ج
الرمحة االهلية يا يسوع انا اثق بك 18871

القديس/غريغوريوس النيصى الطوباويات التسع 18881
القمص/تادرس السرياىن 1املتابعة اليومية للقراءات الكنسية ج 19002
القمص/تادرس السرياىن 19011 شهر بابة2املتابعة اليومية للقراءات الكنسية فىالقطمارس السنوى الدوار لاليام واالحاد مع السنكسار ج
القمص/تادرس السرياىن شهر هاتور3املتابعة اليومية للقراءات الكنسية فىالقطمارس السنوى الدوار لاليام واالحاد مع السنكسار ج 19021
القمص/تادرس السرياىن شهر كيهيك4املتابعة اليومية للقراءات الكنسية فىالقطمارس السنوى الدوار لاليام واالحاد مع السنكسار ج 19031
القمص/تادرس السرياىن 19041 شهر طوىب5املتابعة اليومية للقراءات الكنسية فىالقطمارس السنوى الدوار لاليام واالحاد مع السنكسار ج
القمص/تادرس السرياىن شهرى امشريبرمهات6املتابعة اليومية للقراءات الكنسيةفىالقطمارس السنوىالدوار لاليام االحادمع السنكسار ج 19051
القمص/تادرس السرياىن 7املتابعة اليومية للقراءات الكنسية ىف قطمارس الصوم الكبري ج 19061
القمص/تادرس السرياىن 8املتابعة اليومية للقراءات الكنسية ىف قطمارس اخلمسني املقدسة ج 19071
القمص/تادرس السرياىن شهر بشنس9املتابعة اليومية للقراءات الكنسية فىالقطمارس السنوى الدوار لاليام واالحاد مع السنكسار ج 19081
القمص/تادرس السرياىن شهر بؤونه10املتابعة اليومية للقراءات الكنسية فىالقطمارس السنوى الدوار لاليام واالحاد مع السنكسار ج 19091
القمص/تادرس السرياىن يولية اغسطس11املتابعة اليومية للقراءات الكنسية فىالقطمارس السنوى الدوار لاليام واالحاد مع السنكسار ج 19101
القمص/تادرس السرياىن شهرى مسرىوالنسئ12املتابعة اليومية للقراءات الكنسيةفىالقطمارس السنوى الدوار لاليام االحادمع السنكسارج 19111

القمص/بولس عبد املسيح 19123 االعياد1عظة لكل مناسبة ج
القمص/بولس عبد املسيح 19132 السيدة العذراء2عظة لكل مناسبة ج

القمص/لوقا االنطوىن 19143 و يشمل الفرتة من بشنس حىت النسئ3املواعظ االهلية ج
القمص/لوقا االنطوىن (للعشيات  ) و يشمل الفرتة من توت اىل امشري 5املواعظ االهلية ج 19153
القمص/لوقا االنطوىن 19163 لعشيات آحاد السنة القبطية  ويشمل الفرت من بشنس اىل النسىء6املواعظ االهلية ج
القس/يسى ثابت القراءات الكنسية جددا و عتقاء (التوبة  )تامالت ىف قراءات ايام الصوم الكبري  19172
القس/يسى ثابت القراءات الكنسية جددا و عتقاء (فعل الثالوث )تامالت ىف قراءات احاد الصوم و اخلماسني  19183

االسرة املسيحية والقراءات الكنسية 19192
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مؤسسة القديس انطونيوس املركز االرثوذكسى لدرسات االبائية املسيح ىف القراءات الكنسية 19203
القمص/يوسف اسعد القراءات اليومية للكنيسة القبطية االرثوذكسية 19212
مكتبة احملبة دليل وطقس القراءات اليومية الكنسية 19225

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس روحانية طقس القراءات ىف الكنيسة القبطية االرثوذكسية 19233
القمص/مكارى يونان 1االعماق الروحية ىف القراءات الكنسية  ج 19243
القمص/لوقا سيداروس تامالت روحية ىف قراءات اناجيل احاد السنة القبطية 19253

دير السريان دليل الطقوس الكنسية على مدار السنة التوتية 19263
القمص/تادرس الرباموس 1تامالت و عناصر روحية ىف احاد و ايام السنة التوتية   ج 19273
القمص/تادرس الرباموس 2تامالت و عناصر روحية ىف احاد و ايام السنة التوتية   ج 19283
القمص/تادرس الرباموس 3تامالت و عناصر روحية ىف احاد و ايام السنة التوتية   ج 19293

صموئيل تاوضروس السرياىن القمص ( هاتور 0بابه 0توت  ) 1ترتيب البيعة ج 19302
صموئيل تاوضروس السرياىن القمص (جملد كامل من توت اىل النسىء  )ترتيب البيعة  19313

1كتاب امليناون ج 19321
2كتاب امليناون ج 19331
3كتاب امليناون ج 19341

القمص/جربائيل االنبا بيشوى من توت اىل كيهك - 1الدفنار  ج 19352
القمص/جربائيل االنبا بيشوى من برمهات اىل النسىء  - 2الدفنار  ج 19362

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس عرىب وقبطى لكل ايام السنة- الدفنار  19372
جلنة البابا شنودة [االيام واالعياد السيدية والعذراء واملالئكه والشهداء والقديسني  ]قطمارس السنوى الدوار  19393

مكتبة احملبة قطمارس اخلمسني املقدسة باللغة العربية 19413
1قطمارس االحاد باللغة العربية يتضمن فصول االحاد و اعياد البشارة و امليالد و الغطاس جمكتبة احملبة 19422

كتاب قطماروس االيام شهر باؤنه 19432
شهر كيهك 19442

مطرانية املنيا وابوقرقاص قطمارس احاد شهر بؤونة 19453
مطرانية املنيا وابوقرقاص قطمارس احاد شهر ابيب 19463
مطرانية املنيا وابوقرقاص 10قطمارس احاد شهر مسرى و احد النسى و االحد اخلامس    19473

19483 القراءات الكنسية الحاد و ايام الصوم املقدس1سفينة الفضاء ج
19493 القراءات الكنسية الحاد و ايام الصوم املقدس2سفينة الفضاء ج
19503 القراءات الكنسية الحاد و ايام الصوم املقدس3سفينة الفضاء ج

القمص/بطرس اثناسيوس اجلبالوى تامالت روحية ىف تفسري اناجيل احاد السنة التوتية 19513
كنيسة العذراء عياد بك ىف اخلفاء 19523
القس/عبد املسيح لبيب مرقص املسيح يسوع ىف قراءات احاد شهر كيهك و برمون  و عيد امليالد اجمليد 19531

بانوب عبده هاتور شرح اناجيل السنة التوتية-  توت 1كنوز النعمة  ج 19543
بانوب عبده ىف شرح اناجيل السنة التوتية (امشري -كيهك  ) 2كنوز النعمة   ج 19553
بانوب عبده 3كنوز النعمة ىف خدام الكلمة ج 19561
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بانوب عبده 7كنوز النعمة  ج 19573
بانوب عبده ىف شرح اناجيل السنة التوتية1موسوعة كنوز النعمة ملعونة خدام الكلمة اجمللد  19582
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل تامالت ىف القراءات الكنسية اليام االحاد من شهر كيهك 19591

اسقف الربلس/يوحنا+اسقف اتريب/ميخائيل+اسقف مليج/بطرس 1السنكسار   ج 19613
مكتبة احملبة 2السنكسار   ج 19622

ايريس حبيب املصرى 1السنكسار  اجلديد ج 19632
ايريس حبيب املصرى 2السنكسار اجلديد ج 19641

القمص/يوسف جملى الدليل السنكسارى لشهرى توت وبابه 19651
مؤسسة القديس باسيليوس 19663 شهر توت1شرح وتفسري اباء الكنيسة الناجيل احاد السنة التوتية ج
مؤسسة القديس باسيليوس 19673 شهر بابه2شرح وتفسري اباء الكنيسة الناجيل احاد السنة التوتية ج
مؤسسة القديس باسيليوس 19683 شهر هاتور3شرح وتفسري اباء الكنيسة الناجيل احاد السنة التوتية ج

نبيل فاروق (1959)السنة الكنسية القبطية يسى عبد املسيح  19693
القمص/روفائيل سامى 2هاتور ج/ بابه /كلمات خمتصرة من عظات احاد توت  19702
االب/مىت املسكني 19713 احاد السنة القبطية1عظات خمتارة على اناجيل القداسات ج
عماد اسحق السنكسار 19771

اعداد اللجنة اجملمعية للطقوس 1كتاب السنكسار ج 19783
اللجنة اجملمعية للطقوس 2السنكسار ج 19793

املنجلية القبطية االرثوذكسية 19812
املتنيح (الراهب صموئيل السرياىن )االنبا /صموئيل هاتور-بابه - توت1السنكسار القبطى اليعقوىب لرينيه باسيه ج  19823
املتنيح (الراهب صموئيل السرياىن )االنبا /صموئيل امشري- طوبه -  كيهك 2السنكسار القبطى اليعقوىب لرينيه باسيه ج 19831
املتنيح (الراهب صموئيل السرياىن )االنبا /صموئيل 19843 من برمهات حىت نسىء3السنكسار القبطى اليعقوىب لرينيه باسيه ج

القمص/لوقا االنطوىن 19891 و يشمل الفرتة من اول توت اىل اخر امشري2املواعظ االهلية لقداسات احاد و اعياد السنة القبطية ج
كتاب الرسايل املشتمل على اعمال الرسل القديسني ورسايل بولس الرسول ويعقوب وبطرس ويوحنا ويهوذا كنايسيا 20001

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 1اسئلة واالجابات عليها بالعامية  ج 20373
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 2اسئلة واالجابات عليها بالعامية  ج 20383
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 3اسئلة واالجابات عليها بالعامية  ج 20393
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 4اسئلة واالجابات عليها بالعامية  ج 20403
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 5اسئلة واالجابات عليها بالعامية  ج 20414
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 6اسئلة واالجابات عنها بالعامية   ج 20422

نيكى مجبل اسئلة من واقع احلياة 20481
"االساقفة " االكلريوس  20491

علم االكلريوس دراسة حتليلية للقوانني الىت حتكم االساقفة و القسوس و الشمامسة و كل االكلريوسعوىن برسوم 20501
عوىن برسوم التقنني الكنسى 20511

الراهب/اثناسيوس املقارى قوانني البابا اثناسيوس بطريرك االسكندرية 20523
الراهب/اثناسيوس املقارى قوانني هيبوليتس القبطية 20533
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متثيل االقليات بني النظرية و الواقع ىف مصر 20541
واتشمان ىن السلطان الروحى 20552

االب/مسري غالم 20562 تعرف اىل كنيستك19املفهوم االرثوذكسى للحق القانوىن 
قانون انشاء هيئة اوقاف االقباط االرثوذكس و القرار اجلمهورى اخلاص بادارة االوقاف و الئحة النظام 20572

جمدى جرجس القضاء القبطى ىف مصر  دراسة تارخيية 20583
صربى عبد املالك+ عبد املسيح دانيال 1سلسلة القانون الكنسى  ج 20592

مشروع االئحة اجلديدة جملالس الكنائس 20601
قانون مجعية هنضة كنائس الكرازة املرقسية باالسكندرية 20611

القمص/بطرس اثناسيوس اجلبالوى دائرة معارف اجليب االرثوذكسية 20623
بطريركية االقباط االرثوذكس االسكندرية 1959 / 5 / 10من باباوات االسكندرية 116برنامج حفلة رسامة غبطة احلرب اجلليل االنبا كريلس السادس  20631

املتنيح (الراهب صموئيل السرياىن )االنبا /صموئيل الطب الروحاىن  قوانني خمتصرة مما رتبه االباء 20643
ناخبو البطريرك حبسب قوانني و تقاليد الكنيسة القبطية االرثوذكسية 20651

القمص/ابراهيم لوقا البطاركة و من اى فئة خيتارون 20661
بيان اىل الشعب القبطى الكرمي بشان انتخاب البطريرك و احملادثات االثيوبية 20673

السلطان الروحى ىف الكنيسة و التقليد القانوىن الكنسى ىف اختيار و اقامة بابا االسكندريةاحد رهبان برية القديس مقاريوس 20683
يوحنا ابن زكريا املعروف بأبن سباع اجلوهرة النفيسة ىف علوم الكنيسة 20692

مشروح قانون االحوال الشخصية 20701
جرجس صموئيل عازر ملخص قانون الكنيسة االرثوذكسية وهو مرشد عام للسلوك املسيحى ىف مجيع االمور 20713

اجلوهرة النفيسة ىف خطب الكنيسة يشتمل على اخلطب الىت تتلى ىف ايام االحاد واالعياد ىف الكنائس القبطيةحبيب جرجس 20721
يوحنا ابن زكريا املعروف بأبن سباع اجلوهرة النفيسة ىف علوم الكنيسة تعليق خمائيل مكسى اسكندر 20732

كنيسة مارجرجس املطرية 20743 قانون كنسى4موسوعة اخلادم القبطى ج
ابن املكني تلخيص دياكون ميخائيل مكسى اسكندر (اربعة اجزاء )موسوعة علوم الدين البن ااملكني  20753

موريس صادق 20761 اخلطبة والزواج والطاعة والطالق0موسوعة االحوال الشخصية لغري املسلمني 
ابن العسال جزئني- اجملموع الصفوى البن العسال  20771
ابن العسال يتضمن القوانني الىت مجعها العالمة الشيخ الصفى اىب الفضائل بن العسال -       1اجملموع الصفوى  ج 20783
ابن العسال يتضمن املعامالت وحيتوى على مارتب ىف االمور السياسية والنوعية واملنزلية  - 2اجملموع الصفوى  ج 20792

القمص/صليب سولاير 20853 ىف قوانني اآلباء الرسل1مذكرات ىف القوانني الكنسية  ح
القمص/صليب سولاير 20862 اكليمندس وابوليدس وعالقتهما بقوانني الرسل2مذكرات ىف القوانني الكنسية  ج
كرمية كمال االحوال الشخصية لالقباط من تفاحة بنت شنودة اىل وفاء و كاميليا 20931

القمص/صليب سولاير قوانني االحوال الشخصية لعقدى اخلطوبة والزواج وبطالنه وفسخة 20943
القمص/صليب سولاير 20952 ىف عصر اجملامع الكنسية3دراسات ىف القوانني الكنسية ج
القمص/صليب سولاير 20962 ىف كتاب اجملموع الصفوى البن العسال4دراسات ىف القوانني الكنسية الكتاب 
وليم سليمان جملد-الدسقولية آباء الرسل   20973
القمص/مرقس داود حجم صغري-تعاليم الرسل 0الدسقولية  20984

الراهب/اثناسيوس املقارى 20993 مصادر طقوس لكنيسة1/1- الديداخى اى تعليم الرسل 
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الراهب/اثناسيوس املقارى نص الكتاب الثامن- املراسيم الرسولية دراسة موجزة  21003
القمص/بولس عبد املسيح 1القوانني الكنسية ىف اطار املوضوعية  ج 21013

2القوانني الكنسية ىف اطار املوضوعية  ج 21023
القمص/صليب سولاير درسات ىف القوانني الكنيسة الكتاب الثاىن ىف تعاليم االباء الرسل املعروفة بالدسقولية 21031

القمص/بولس عبد املسيح 4القوانني الكنسية ىف اطار املوضوعية  ج 21043
عماد صبحى غربيال الطالق حقا مشروعا ىف املسيحية حبسب الشريعة الكتابية 21051

الراهب/اثناسيوس املقارى قوانني بطاركة الكنيسة القبطية ىف العصور الوسطى 21063
القس/سولاير فوزى ذكى قوانني االحوال الشخصية 21072

القمص/القس/بنيامني مرجان هل يوجد طالق ىف املسيحية دراسة كتابية 21081
القمص/بولس عبد املسيح 3القوانني الكنسية ىف اطار املوضوعية ج 21093

القس/شنودة جربه اقالديوس 1938الزجيات اخلطا واضرار الئحة  21103
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس القرارات اجملمعية اخلاصة بالطقوس الكنسية 21111

نظري فرج مينا شرح جمموعة االحوال الشخصية لالقباط االرثوذكس ومشروعها املوحد 21121
الكرسى املرقسى من وحى ما كتبه اسقف البحث العلمى ىف ايضاح وبيان كيفيه اختيار البطريركمدحت حمروس 21133

القمص/فرنسيس فريد دراسة ىف تشريعات االسرة ىف الكنيسة القبطية االرثوذكسية 21143
االنبا/بفنويوس من احباث القانون الكنسى مقومات االسقف وركائزه 21152

مينا اسعد كامل احلق ىف الطالق ردا على الشبهات 21163
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس انتخاب البطريرك 21171

قانون االحوال الشخصية لالقباط االرثوذكس 21181
اجمللس امللى العام قانون االحوال الشخصية االقباط االرثوذكسيني 21191

الئحة ترتيب واختصاصات جملس االقباط االثوذكسيني 21201
االنبا/بفنويوس من احباث القانون الكنسى هل االسقف رئيس اعمال الكهنوت ام رئيس سر الكهنوت 21211

االرمشندريت/حنانيا الياس كساب جمموعة الشرع الكنسىي او قوانني الكنيسة املسيحية اجلامعة 21221
مدحت حمروس الكرسى املرقسى و خطاب القديس غريغوريوس االهوتى امام اباء اجملمع املسكوىن- 2-سلسلة الكرسى املرقسى  21232

القمص/زكريا بطرس التقليد اثبات امهية وصحة طقوس وعقائد الكنيسة القبطية االرثوكسية من الكتاب املقدس 21764
القمص/القس/بوال عطية هل هناك تقليد كنسى ؟ 21771

مدارس الرتبية الكنسية بشبني الكوم التسليم الرسوىل 21782
القمص/القس/بوال عطية 2التقليد الكنسى ج 21793

القمص/بطرس جيد التقاليد 21801
مالك لوقا 21813 كنسيًا0 تارخيياً 0كتابياً - التقليد املقدس 

الكنيسة والتقليد 21823
ابراهيم صربى معوض معارض للتعليم االرثوذكسى ) هل حقاً هو اجنييل آخر ؟ 00 التقليد 0رسالة عاجلة اىل رئيس حترير الكرازة  21831
نشأت عطية عبد اهلل 1التقليد الكنسى ودوره ىف الكنيسة اجلامعة  ج 21843

القمص/اغاثون سدراك ملاذا نتمسك بالتقليد ؟ 21854
جرجس صموئيل عازر التقاليد الكنسية 21863
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القس/سرابيون شفيق التقليد الكنسى 21872
اميل ماهر حبث ىف التقليد املقدس 21883

حرىب جرجس التقليد املقدس: ثالثا  21891
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس التقليد املقدس 21903
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس التقليد 21913

وجيه غاىل موسى التقليد امهيته و ضرورته 21923
الراهب/اثناسيوس املقارى التقليد الرسوىل مصادر طقوس الكنيسة 21933

القمص/تادرس يعقوب ملطى التقليد و االرثوذكسية 21943
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس الكنيسة والتقاليد واجملامع 21953

االب/مىت املسكني التقليد وامهيته ىف االميان املسيحى كمدخل لشرح االسفار وفهم االسرار 21963
القس/اجنيلوس جرجس شنودة التقليد- ارثوذكسيات نبضات قلب الكنيسة عرب العصور 21973

كمال فخرى كامل مطابقة طقوس وعقائد الكنيسة مع كنيسة القرن االول 21983
شفاعة القديسني  رؤية كتابية ارثوذكسية ىف مواجهة وجهة نظر بروتستانتية ناصر نصيف سابقا0القس د /يوحنا نصيف 22463

وجيه غاىل موسى حماضرات ىف الشفاعة 22473
جرجس صموئيل عازر شفاعة الرجاء 22482

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس الشفاعة الكفارية و الشفاعة التوسلية 22491
القس/ابراهيم عبد السيد 22504 للعذراء واملالئكة والقديسني0الشفاعة التوسلية 

ميخائيل مكسى اسكندر الشفاعة على ضوء الكتاب املقدس و اقوال االباء القديسني 22513
القمص/اغاثون سدراك 0شفاعة القديسني  22522

كينث ى هيجن شفاعة املؤمن 22532
القمص/القس/ابانوب لويس مكانة القديسني 22541

االنبا/دميرتيوس فكرة عن التقاومي و حساب االبقطى 22803
القمص/عبد املسيح صليب الربموسى الدرة النفيسة ىف حسابات الكنيسة 22811

يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  شرح حساب الكنيسة القبطية وضع قواعده القديس انبا دميرتيوس الكرام بطريرك الكرازة املرقسية الثاىن عشر 22821
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس التقومي القبطى لكل السنني 22833

رشدى واصف هبمان دوس التقومي وحساب االبقطى 22843
لبيب يعقوب صليب اجلغرافية الفلكية او التقومي القبطى املصرى 22853

القمص/عبد املسيح صليب الربموسى تصوير- 1التحفة الربموسية ىف حساب االبقطى ج 22861
القمص/عبد املسيح صليب الربموسى تصوير - 2التحفة الربموسية ىف حساب االبقطى  ج 22871

مجعية النشاة القبطية االرثوذكسية  ك املالك غربيال بالسقايني ميالد1999-1998للشهداء 1715النتيجة القبطية السنوية الزراعية لالعياد الدينية القبطية االرثوذكسية لسنة  22881
القمص/عبد املسيح مقار مفتاح طقس الكنيسة القبطية االرثوذكسية ىف االصوام و االعياد و املوسم السنوية 22892

2006 - 2005النتيجة القبطية السنوية  22903
موريس منسى عبد النور حساب االبقطى حسب ترتيب الكنيسة القبطية االرثوذكسية 22913

جنيب بولس تطور التقومي املصرى و ضبطه 22923
القمص/فليمون االنبا بيشوى التاريخ الفلكى لعيد الفصح اليهودى و عيد القيامة اجمليد 22933
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القمص/عبد املسيح صليب الربموسى الكنز الثمني ىف كرمات املتقدمني 22943
حبث فلكى تارخيى متواضع عن رغبة عامة ملحة بتعديل التقومي القبطى االرثوذكسى النجمىتوفيق حداد 22952

دير مارمينا مبريوط 22971 م2052 - 1521نتيجة دورية طبقا للتقوميني القبطى و امليالدى مع اهم االعياد الكنسية من 
سامح جنيب من الفصح اىل املظال االعيادد اليهودية ىف العهد القدمي 22982

القمص/مسعان السرياىن احلساب االبقطى الصوام الكنيسة القبطية االىرثوذكسية 22991
جورج القمص ارسانيوس التقومي القبطى و احلساب االبقطى 23001

الفيلوكاليا النصوص االصلية الكاملة  اجمللد االول 23353
كنيسة مارجرجس سبورتنج 1الفيلوكاليا ملشاهري االباء القديسني ج 23363

من الفيلوكاليا- ىف اتون التجارب    23373
القديس/نيقودميوس اهلاجيوريىت 23382 كاليستوس و اغناطيوس الكسانتوبوليان1فيلوكاليا االباء الزاهدين ج

بطرس الدمشقى 2فيلوكاليا االباء الزاهدين ج 23391
23401 هيزخييوس القاطى و يوحنا الكرباثى3فيلوكاليا االباء الزاهدين ج

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس مبناسبة االحتفال باليوبيل الذهىب لرهبنة القمص متاؤس السرياىن- مذكرات راهب معاصر  23412
االب/جورج فلورفسكى العبادة الفردية و العبادة اجلماعية 23422

القمص/القس/اغسطينوس الربموسى دراسة ىف بستان الرهبان- الوصايا العشر للراهب  23433
تعريب القمص اشعياء ميخائيل- الروحانية الباخومية        23443

اندره سكرميا اصول احلياة الروحية 23453
ابناء البابا كريلس السادس السلوك املسيحى والرهبنة ىف فكر البابا كريلس السادس 23463

راهبات دير بنات مرمي بىن سويف الرتهب واخلدمة نداء العصر 23473
ابراهيم عياد جرجس فردوس الرهبان 23483

االنبا/مارتريوس الرهبنة القبطية االم لرهبانيات العامل 23493
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن العبادة املقبولة 23503

االنبا/ياكوبوس حكمة اباء الربية 23513
يوسف حبيب مىت 1الراهبات وأديرهتن   ج 23522

شوقى توفيق كرامة الربية وبركاهتا 23533
الراهب/صليب احملرقى 1تامالت ىف قالية ج 23543
الراهب/صليب احملرقى 2تامالت ىف قالية ج 23553
الراهب/صليب احملرقى 3تامالت ىف قالية ج 23562

ابراهيم جنيب ابو سيف للرد على اكاذيب جريدة النبا مسو التعليم ىف رهبنة االقباط املسيحيني 23573
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس العبادة الكاملة 23583

ادوارد سولاير العبادة بني الشكلية واجلوهر 23593
فوزى مسعد جرجس روحانية العبادة 23603

يسى حنا ايها العابد تامالت عن العبادة بالروح و احلق و فاعلية صالة االميان 23613
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس نظام قبول املبتدئني ىف السرية الرهبانية 23623

االسقف العام املنيا/مكاريوس شبابنا وفكر الرهبنة 23634
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االب/هنرى بوالد اليسوعى احلياة الرهبانية ىف ايامنا 23642
القمص/ارمانيوس حبشى الربماوى ترويض االذهان ىف بستان الرهبان 23655

القمص/يوسف اسعد رسالة كاهن عن البتوليةاىل اب راهب 23665
6ازهار فردوسية ج- نصائح شيوخ معاصرين من رومانيا  23671

املرج الروحى 23681
اسقف عام/بطرس كيف نعيش احلياة الرهبانية ؟ 23693

اندريه سكرميا ىف حياة التوحد 23701
االنبا/ايسوذورس كتاب مرشد العابد و دليل القاصد اىل وجوب العبادة 23711

املطران/جورج خضر 1مطارح سجود ج 23721
املطران/جورج خضر 2مطارح سجود ج 23731

عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  (جملد كامل  )السجود والعبادة بالروح واحلق  23743
االسقف العام املنيا/مكاريوس امليطانيات ىف التدبري الروحى 23753

لورانس احاديث وخطابات راهب عن اختبار الوجود مع اهلل 23763
احد اآلباء الرهبان الدعوة الرهبانية 23774
يوسف حبيب مىت طقس رسامة الرهبان والرهبات واالسكيم 23782

وديع ميخائيل دراسات كتابية هامة- صور كتابية 23801
القديس/يوحنا كاسيان (جملد كامل  )مناظرات يوحنا كاسيان مع آباء الربية   23843

املتنيح (الراهب صموئيل السرياىن )االنبا /صموئيل (اللوزاكى )تاريخ بالديوس اللوساسى  23853
تعريب الراهب بوال الربموسى- هستوريا موناخورم او التاريخ الرهباىن ملصر   23863

القديس/يوحنا كاسيان املعاهد يشرح النظم الرهبانية ىف مصر 23873
الراهب/حنانيا السرياىن 1-سلسلة احلياة الرهبانية - الزى الرهباىن   23883
الراهب/حنانيا السرياىن 2-سلسلة احلياة الرهبانية - القالية السكىن مع اهلل  23893

(وصف رحلة الرهبان السبعة اىل مصر اواخر القرن الرابع امليالدى  )هستوريا موناخوم  23902
االبيل/اسحق احملرقى حياة الرهبنة و رهبنة احلياة 23931

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس (مخسة اجزاء  )مسو الرهبنة    23943
القديس/مار فيلوكسينوس (كامل االجزاء  )االباء احلاذقون ىف العبادة   23953
البابا املالك سعيدا/ بيوس الثاىن عشر ىف الرهبان واموال الكنيسة ومعىن الكلمات للكنائس الشرقية 23971

من آقوال اآلباء القديسني بستان الرهبان الباء الكنيسة القبطية 23985
من آقوال اآلباء القديسني بستان الرهبان  جملد صغري 23993

(السينائى  )القديس يوحنا السلمى  تعريب رهبنة دير مارجرجس احلرف- السلم اىل اهلل    24003
(السينائى  )القديس يوحنا السلمى  سلم السماء 24011
(السينائى  )القديس يوحنا السلمى  اعداد املتنيح االنبا مكارى اسقف سيناء- السلم اىل اهلل  24023

(يوحنا الدرجى  )القديس يوحنا كليماكوس  اعداد املتنيح حبيب جرجس- سلم الدرجى ودرجات الفضائل    24035
موسوعة سلم الفضائل اختبارات روحية عظيمة للعالمة القديس يوحنا الدرجى السينائىميخائيل مكسى اسكندر 24043

القمص/القس/اغسطينوس الربموسى (1991-1987)    1يوميات ىف الربية    ج  24052
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القمص/القس/اغسطينوس الربموسى 1996- 1992 2يوميات ىف الربية ج 24062
(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  تامالت ىف الربية 24072

دير مارجرجس بزويلة ترتيب رسامة الراهبات 24081
القمص/بطرس السرياىن ترتيب طقس و صلوات تكريس الرهبان 24093

اصدقاء االنبا صموئيل مذكرات شخصية عن حياة الرهبنة 24103
االسقف العام املنيا/مكاريوس ملاذا يقبل شباب االقباط على الرهبنة ؟ 24113

تيتو كولياندر طريق النساك 24123
القمص/يوسف اسعد الرهبنة 24132

كلمة ىف الرهبنة مع دراسة عن الرهبنة و التكريس ىف الكنيسة القبطية االرثوذكسية للمتنيح االنبا باسيليوسامري نصر 24142
القمص/موسى السرياىن العبادة ىف الربية من واقع الكتاب املقدس 24153
مرقس الناسك+القديس/افاغريس البنطى 5-فصول ىف الصالة واحلياة الروحية  24162

القمص/روفائيل الربموسى جوهر احلياة الرهبانية 24173
جلنة شئون االديرة 2005مقاالت مومتر الرهبنة القبطية لعلم  24182

االب/مىت املسكني اماتة الذات هبدف احلب االهلى واختبار اهلل ىف حياة الراهب 24193
االب/مىت املسكني التحوالت الروحية السوية ىف حياة الراهب وموطن االخفاق والنكوص 24202
االب/مىت املسكني ارشادات روحية للرهبان 24212

(تعريب القمص اشعياء ميخائيل  )حياة الشركة الباخومية  24223
االسقف العام املنيا/مكاريوس 24243 قديسوها0 تاتريها 0 تطورها 0 نشاهتا 0الرهبنة احلبشية 

البابا/تواضروس الثاىن مقاالت و عظات ديرية 24251
القس/بطرس الرباموسى ملاذا حنب الرهبنة ؟ 24262

القمص/لوقا االنطوىن الرهبنة والقديسان العظيمان االنبا انطونيوس واالنبا بوال 24273
زخارياس االنطوىن القس طقس سيامة الرهبان وحياة كبار قادة الرهبنة 24283

االب/مىت املسكني الرهبنة القبطية ىف عصر انبا مقار 24293
القمص/يوسف احملرقى مثرة االختبار بني الربارى والقفار 24303

(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس مذكرات ىف الرهبنة املسيحية 24314
مطرانية ملوى وانصنا واالمشونيني الشيخ الروحاىن 24322

راهب من برية شهيت 1فردوس االباء بستان الرهبان املوسع ج 24333
رهبان بربية شهيت 2فردوس االباء بستان الرهبان املوسع ج 24343

راهب من برية شهيت 3فردوس االباء بستان الرهبان املوسع ج 24352
القمص/القس/زكريا السرياىن بركات احلياة الرهبانية 24363

الراهب/سارافيم الربموسى النظام الرهباىن ىف ترتيل املزامري 24373
االب/مىت املسكني نصائح لرهبان جدد واختبار اهلل ىف حياة الراهب 24381

الرهبنة القبطية ىف مصر والعامل 24393
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  ( اجنليزى 0عرىب  )احلركةالنسكية ىف املشرق نشاهتا و تطورها و انتشارها ىف مصر  24403

ايروثيئوس مطران نافباكتوس الرهبنة االرثوذكسية كطريقة حياة لالنبياء و الرسل و الشهداء 24413
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فردوس االباء للقديس بالديوس 24421
القمص/جربائيل االنبا بيشوى سلم الدرجى 24431

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  بستان الرهبان خبط يد الراهب انطونيوس السرياىن 24443
القمص/القس/زكريا السرياىن الفكر الرهباىن االبائى ىف حياة وكتابات القمص متاؤس السرياىن 24453
الراهب القس/اناتوىل الروسى رسائل رهبانية 24463

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  عظات رهبانية قداسة البابا شنودة الثالث 24473
االنبا/بيشوى كيف بدات الرهبنة ىف املسيحية 24482

االرثوذكسية وحياة الشركة 24491
عزيز سولاير عطية ( م346 - 286)من مفاخر تارخينا القومى عبقرية االنبا باخوم  24502

االب/مىت املسكني 1968-1967توجيهات و كلمات ىف احلياة الرهبانية و الكنسية القيت ىف وادى الريان ىف العامني  24513
االرمشندريت/ يوحنا التلى  نور الدهر اآلتى 24531

االم/ مرمي زكا  1احاديث ديرية ج 24541
االم/ مرمي زكا  2احاديث ديرية ج 24551
االم/ مرمي زكا  3احاديث ديرية ج 24561

االب/مىت املسكني (تصوير )احلياة الرهبانية ىف كلمات  24571
من قديسى القرن الرابع- جريوم  25161 يوم القيامة00يوم االحد 

عبده يوسف عبد املسيح كيف نكرم الرب ؟ 25175
اميل ماهر 25183 يوم الرب0يوم االحد 

القس/ابراهيم عبد السيد يوم الرب 25191
االنبا/ساويرس البطريرك االنطاكى ترمجة يوسف حبيب- تقديس يوم االحد   25205

القس/انطونيوس رياض يوم الرب السبت ام االحد 25213
االب/كونياريس. انتوىن م 0يوم الرب  25223
االب/كونياريس. انتوىن م 25234 تقديس يوم االحد111نبذات روحية هادفة ج

ا جان ماركسون قانون وجوب حفظ يوم االحد 25243
االب/كونياريس. انتوىن م 25253 بركات يوم الرب140نبذات روحية هادفة ج

مسري شفيق  سابقًا* انسطاسى شفيق القس   صفحة577- سر الصليب - ذبائح العهد القدمي سر الدم  25593
حليم جندى ابراهيم 25613 ذبيحة االجيال0الذبائح ومفهوم اخلالص 

القس/مرقويوس االنبا بيشوى الشريعة الطقسية ىف العهد القدمي 25623
القس اغسطينوس الربموس+االنبا مكاريوس+ راهب من دير الربموس ايقونة السماء 25633

عايد هنرى خيمة االجتماع والذبائح 25643
ناشد حنا الشكينة سحابة اجملد عالمة احلضور االهلى 25652

ادوارد مسري كامل خيمة االسرار االهلية رحلة روحية داخل خيمة االجتماع 25663
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس العليقة والتابوت 25674

القس/عبد املسيح لبيب مرقص خيمة االجتماع 25681
كرم عبده فهيم مسكن اهلل بني الناس 25693
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هيكل سليمان الثالث هل سيتمكن اليهود مرة اخرى من بناء هيكل سليمان للمرة الثالثة ىف نفس مكان املسجدمجيل عبد السيد فرح 25701
القس/مرقويوس االنبا بيشوى خيمة االجتماع مسكن اهلل مع شعبه 25713

كنيسة العذراء العمرانية (نبذة  )   1ربنا يسوع وخيمة االجتماع   ج 25723
افرامي فخرى قصة اهليكل من البداية للنهاية 25733

ج بولوك.ا.ا خيمة االجتماع ورموز اخرى 25743
البيت الذهىب يرحب بكم 25753

كنيسة املالك الظاهر الذبائح والتقدمات ىف العهد القدمي 25765
هايكوب* ل * هـ 25773 كرم ناشد0تعريب د- اجماد املسيح كماترى ىف الذبائح    

عاطف ابراهيم صليب التابوت 25782
لوكاس االنبا بيشوى الراهب هيكل سليمان 25793

القس/مرقويوس االنبا بيشوى ( 3) دراسات الهوتية ىف العهد القدمي  00الذبائح  25803
الفريد ادرزهامي 25812 اهليكل طقوس االعياد و االحتفاالت2اضواء على احلياة اليهودية ىف عصر السيد املسيح ج

القس/مرقويوس االنبا بيشوى اهليكل 25823
السكن ىف وسطهم 25831

القس/ماجد سيدهم+القس/ماجد فخرى  االضحية والذبيح االعظم 25843
نبيل يعقوب هل حقا يسكن اهلل ىف خيمة ؟ خيمة االجتماع بني الرمز حتقيقه 25852
صبحة مقار الظالل شرح مفصل و مبسط خليمة االجتماع و الذبائح 25862

وليم كلي الكاهن العظيم 25871
مارك هانىب البيت الذى يبنيه اهلل 25881

القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس دورة عيدى الصليب و الشعانني 26294
القس/فيلوباتري الباخومى طقس عيدى الصليب و احد الشعانني 26303

القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس 0لقان مخيس العهد 26324
دير مارمينا مبريوط لقان مخيس العهد 26333

القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس .لقان عيد الرسل 26342
القمص/باسيليوس السرياىن ماء الربكة 26353

القمص/بطرس السرياىن روحانية طقس قداسات اللقان 26364
كنيسة مارجرجس حبمامات القبة 26373 عيد الرسل0 مخيس العهد 0عيد الغطاس - طقس قداسات اللقان 

كنيسة مارجرجس سبورتنج الرسل-مخيس العهد - الغطاس 0قداسات اللقان الثالثة    26384
مطرانية الفيوم صلوات اللقان 26392

ميخائيل مكسى اسكندر للتامل اخلاص وللمتابعة اثناء الطقس)ترتيب طقس اللقان لعيد الغطاس وعيد مخيس العهد وعيد الرسل االطهار 26401
لقان عيد الغطاس اجمليد و اخلميس الكبري و عيد ابائنا الرسل و العنصرة- اللقان و السجدة  26411

يوسف حبيب مىت 26422 الغطاس اجمليد0 اخلميس الكبري 0االباء الرسل - قداسات اللقان الثالثة 
القمص/بطرس السرياىن طقس قداسات اللقان 26432

االب/مىت املسكني عيد الرسل واميان الكنيسة 26441
مجال حممد ابو زيد قوى اهلية ىف الكنيسة املياه 26453
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ترتيب طقس و صلوات قداسات اللقان الثالثة 26461
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن 1من امليالد اىل الصوم الكبري ج 26813
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن مقتطفات من االعياد 26821

(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس 26833  عيد القيامة اجمليد3تامالت ىف االعياد السيدية  ج
يسى منصور هبجة االعياد 26842
القمص/يوسف اسعد االعياد ىف الكتاب املقدس 26853
اسقف/االنبا/بولس البوشى االعيادترمجة منقريوس عوض اهلل القس- مقاالت االنبا بولس البوشى  26863

القمص/ بطرس جرجس االعياد السيدية الكربى و الصغرى 26871
االب/مىت املسكني اعياد الظهور االهلى1الرؤية االهلية لالعياد السيديةح 26883
االب/مىت املسكني 26903 مع املسيح ىف االمه حىت الصليب3الرؤية االهلية لالعياد الكنسية ج
االب/مىت املسكني 26913 القيامة والصعود4الرؤية االهلية لالعياد السيديةح
االب/مىت املسكني الروح القدس الرب احملىي (أ) 5الرؤية االهلية لالعياد السيديةح 26923
االب/مىت املسكني الروح القدس الرب احملىي (ب )5الرؤية االهلية لالعياد السيديةح 26933

القس/مكسيموس وصفى االعياد السيدية 26943
القمص/عبد املسيح ميخائيل من السقوط اىل الصعود 26953

القمص/يوسف اسعد 15-نبذات من عظات - كيف حنتفل بأعيادنا روحياً   26965
رهبان دير السريان ميامر اعياد امليالد والغطاس والقيامة 26973

القس/مرقويوس االنبا بيشوى االعياد 26982
االنبا/دميرتيوس 1 االصوام و االعياد ج2موسوعة االنبا بيمن  اجمللد  26992
االنبا/دميرتيوس 2  االصوام و االعياد ج3موسوعة االنبا بيمن اجمللد  27003

(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن 1دراسات و تامالت ىف االعياد الكربى ج 27014
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن 2دراسات وتامالت ىف االعياد الكربى ج 27021

االنبا/بنيامني (مخيس العهد - احد الشعانني  ) اعياد اخلالص 4االعياد السيدية ج 27033
االنبا/بنيامني 27045 اعياد اجملد5االعياد السيدية ج

القمص/مسعان السرياىن االعياد السيدية الكربى 27054
القمص/مسعان السرياىن االعياد السيدية الصغرى 27064

االنبا/بنيامني االعياد السيدية- الالهوت الطقسى 27071
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  تامالت ىف عشرة اعياد 27085

القديس/يعقوب السروجى تامالت ىف حياة السيد املسيح 27092
27103 مناسبات كنسية72سلسلة حتت العشرين ج
2 مناسبات كنسية ج89سلسلة حتت العشرين ج 27113

القمص/مسعان السرياىن االعياد السيديه 27123
االنبا/بنيامني 27132 اعياد الظهور االهلى3االعياد السيدية ج
االنبا/بنيامني 27143 عيد البشارة اجمليد1االعياد السيدية ج
االنبا/بنيامني 27152 الدخول للهيكل0 اخلتان 0 اعياد التجسد االهلى امليالد 2االعياد السيدية ج
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دير مار ميخائيل هنر بسكنتا اناجيل االحاد بعد العنصرة 27161
دير مار ميخائيل هنر بسكنتا اناجيل االحاد الصوم الكبري والقيامة 27171
دير مار ميخائيل هنر بسكنتا رسائل االحاد بعد العنصرة 27181
دير مار ميخائيل هنر بسكنتا رسائل االحاد الصوم الكبري والقيامة 27191
دير مار ميخائيل هنر بسكنتا 1كانون الثاىن ج- اناجيل و رسائل االعياد السيدية و الثابتة ايلول  27201
دير مار ميخائيل هنر بسكنتا 2اب ج-اناجيل و رسائل االعياد السيدية و الثابتة شباط  27211

موريس اديب جهشان اعيادنا وامياننا يتناول بالشرح والتحليل االعياد املسيحية اهلامة 27221
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس اعيادنا السيدية الصغرى السبعة 27231

رشاد فكرى تامالت ىف اعياد الرب السبعة 27301
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس .متاجيد الشهداء والقديسني 27502

االب/يوسف شلفون اليسوعى كنز اخوية امليتة الصاحلة و مقتطف تراتيل و صلوات خشوعية 27511
1سبحوا للرب تسبيحا جديدا ج 27523

مكتبة احملبة ترانيم و مدائح منتخبة 27532
ترانيم و احلان مع صلوات الغروب و النوم 27542

ترانيم و احلان 27552
انا و مالكى 27562

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل ذبيحة التسبيح 27572
جنيب وهبة 1انشودات و سيمفونيات ج- تفاح من ذهب  27581

القيثارة االرثوذكسية 27591
يوسف حبيب مىت املنتخب من املدائح الكنسية 27602

الىل الثيؤطوكوس 27613
رمنوا للرب 27622

مصاعد روحية ترانيم منتخبة 27633
كنز املرمنني ىف مدائح القديسني 27642

متجيد ومدائح للعذراء القديسة مرمي 27652
دالل التوزيع  ما يقال ىف القداس االهلى اثناء التناول من االسرار املقدسة على مدار السنة  احلان مدائح سيدى بشر0كنيسة القديسني مارمرقس والبابا بطرس خامت الشهداء  27693

مكتبة احملبة الدر املنثور ىف مدح ام النور ومدح الشهيدة دميانة 27713
كنائس وسط القاهرة التماجيد املقدسة 27722
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب ترانيم اوالد اهلل 27731

ابناء القمص يوسف اسعد سحابة شهود مدائح القديسني 27743
طقس االحلان الكنسية 27753

ترانيم مرحلة الطفولة 27763
تسابيح املالئكة 27772
2 و ج1قيثارة الطفل ج 27791

جرجس رفلة 3ترانيم مصورة  ج 27821
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كبار الشعراء والزجاليني السيدة العذراء ىف عيون شقراء 27862
رياض سولاير املعلقات املسيحية 27872

جرجس تادرس قريصه احلب حياتى 27884
كمال اسحق اغنيات ىف حب مصر 27891

جرجس تادرس قريصه 1ازجال مسيحية ج - موكب االبرار  27902
مالك لوقا هلم نرمن 27911

عبد املسيح روفائيل 2خمتارات التسابيح و الرتانيم ج  27921
امني فرج حنا االحلان و التسابيح الروحية 27941

نسيم صموئيل ترانيم و مدائح العذراء 27952
عازر حبيب عطية ترانيم روحية من وحى ظهور السيدة العذراء 28001

كنيسة العذراء ومارمرقس بسان مارك توزيع الصوم املقدس 28023
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس القيثارة الروحية ىف مدائح الكنيسة القبطية 28032

مالك لوقا ترانيم و مدائح  للسيدة العذراء 28041
نبيل وصفى جندى اهتفى هلل يا كل االرض 28082

امليالدية* ليلة راس السنة القبطية  سيدى بشر0كنيسة القديسني مارمرقس والبابا بطرس خامت الشهداء  28103
كنيسة مارمينا فلمنج هوس ايروف 28112

انسى سولاير جمموعة قصائد روحية- ينابيع  28123
ترانيم و متاجيد السيدة العذراء 28133

تسابيح و احلان سيدى بشر0كنيسة القديسني مارمرقس والبابا بطرس خامت الشهداء  28142
القس/بيشوى فؤاد واصف تراتيل ارثوذكسية 28152

خمتارات من الرتانيم الروحية 28161
القس/مرقس ميخائيل طقس التماجيد 28172

القس/يواقيم سامى امني ترانيم حديثة الضعاف الكنيسة 28183
هلم نرمن معا مناجاة روحية 28191

اجمد وهبه قيثارات سودانية 28202
كنيسة اىب سيفني باملهندسني متجيد القديسني 28221

متجيد للقديس العظيم االنبا باخوميوس اب الشركة مع السرية العطرة حلياته 28231
االنبا/هدرا 28242 و الرتتيل الديىن ىف الكنيسة اليوم00الرتتيل الروحى 

جورج كريلس االحلان القبطية روحانيتها و موسيقاها 28251
الشماس/بولس مالك ترانيم روحية للشهيد مارمينا والبابا كريلس السادس مع متجيد للعذراء والشهداء والقديسني 28291

القمص/كريلس فهمى حنا احلان و مدائح الصوم الكبري و صوم يونان 28303
اسرة مشامسة كنائس منطقة الشاطىب 28331 رؤساء املالئكة و الشهداء و القديسني3التماجيد املقدسة ج

القس/اخنوخ السرياىن 1متاجيد جديدة واناشيد فريدة لنفوس سعيدة ىف اجماد جميدة ج 28342
1932-1648االغذية الروحية ىف الرتانيم ومدائح الكنيسة القبطية االرثوذكسية  28351

ابراهيم فخرى بقطر جاحد الظالم شعر 28361
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ميالد صادق (هاتور - بابة - توت  ) 1قارورة الناردين ىف مدائح القديسني ج 28371
تراتيل واحلان و متجيد للعذراء امى 28383

قيثارة حب ترانيم ومدائح روحية 28391
كنيسة الشهيدين اىب سيفني و دميانة بشربا ذبيح التسبيح 28401

ميخائيل ذكرى ميخائيل ترانيم من الزمن اجلميل 28413
اسرة الشمامسة متجيد للسيدة العذراء مع باقة من املدائح لشهداء وقديسني 28421

االسقف العام- االنبا /موسى ترنيمة امليالد 28435
القس/اخنوخ السرياىن 2متاجيد جديدة و اناشيد فريدة ج 28441

اسامة لطفى احلان ومتاجيد صوم السيدة العذراء واعيادها مكتوبة باهلزات 28482
خورس الشماسة احلان الطقس السنوى 28491

البري مجال ميخائيل موسوعة احلان و طقوس الكنيسة القبطية االرثوذكسية املفيد ىف طقس التمجيد 28502
مدائح ومتاجيد كنسية 28523

28532 الطقس السنوى1احلان خورس الشمامسة ومردات الشماس ج
(من احد الشعانني اىل اجلمعة العظيمة  )احلان اسبوع االالم  28543

القديس مرقس االجنيلى ىف تسابيح وصلوات وقداسات الكنيسة 28551
حسام اديب احلان و ترانيم قبطية بالنوتة املوسيقية كنيسىت الفريدة 28563

وجيه ناصر فرنسيس ازاهري واشواك شعر 28602
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  كيف نبدا عاما جديدا 29305

القمص/يوسف اسعد 14- نبذات من عظات - كيف نبدأ عاماً جديداً   29315
القمص/يوسف اسعد 29324 البدايات ىف حياتنا18نبذات من عظات ج

(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس اخطاء العام املاضى هى دروس للعام اجلديد 29333
القمص/يوسف اسعد 11مخسة نصائح للعام اجلديد نبذات ج 29342

مكارى اسقف سيناء الشمالية املتنيح 29353 كيف نبدا عاما جديدا0حماسبة النفس اخر كل عام    
القمص/يوسف اسعد نبذات من عظات- حماسبة النفس ىف هناية العام  29363

هرمينا الربموسى الراهب اتركها هذه السنة ايضا 29373
القس/بيشوى صدقى اىل بيت حلم 29902

كنيسة العذراء عياد بك 29913 وسيأتى000جاء مرة 
القمص/متياس فريد وليد املذود 29923

االسقف العام- االنبا /موسى املسيح فوق الزمان 29943
القمص/تادرس يعقوب ملطى احلياة اظهرت 29953

طالب اسحق نور اشرق ىف الظلمة 29962
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  9سلسلة نبذات ج000اسئلة ىف امليالد 29974

كنيسة القديس انبا مقار مسيحنا يرفعنا فوق الزمان  من وحى االلفية الثالثة مليالد املسيح له اجملد 29983
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب رحلة الوجود امام املولود 29992

االسقف العام- االنبا /موسى رئيس السالم- ابا ابديا - اهلا قديرا - مشريا -  عجيبا 1امساء وليد املذود ج 30005
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االسقف العام- االنبا /موسى يسوع املسيح-عمانوئيل - الكلمة  - امساء وليد املذود يهوه  30013
االسقف العام- االنبا /موسى (اجملد + اخلالص + النور )عطايا امليالد لالنسان  30023
االسقف العام- االنبا /موسى ملء الزمان 30033
االسقف العام- االنبا /موسى بني املذود واهليكل 30043
االسقف العام- االنبا /موسى من هو املولود ؟ 30053
االسقف العام- االنبا /موسى واالنسان00امليالد  30063
االسقف العام- االنبا /موسى ولد مصلوبًا 30073
االسقف العام- االنبا /موسى رحلة اهلل اىل االنسان التجسد 30083

االنبا/ابرام رعاة امليالد القديسني 30093
الراهب/كاراس احملرقى عيد امليالد 30102

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب دروس من اجملوس 30112
االب/مىت املسكني مسيح التاريخ مسيح حى 30122
االب/مىت املسكني الوعد تأمالت ىف امليالد 30135
االب/مىت املسكني بر االتضاع 30144
االب/مىت املسكني ولد لكم اليوم 30153
االب/مىت املسكني ىف وسطكم قائم الذى لستم تعرفونه 30162

من هو هذا ؟ 30171
ميخائيل مكسى اسكندر 30184 سوال و جواب عن احداث عيدي امليالد و الغطاس35

القمص/يوسف اسعد رحلة مع الزمن 30191
طلعت عبده حنني مع عرض لكتابات آباء الكنيسة العظام-طفل املذود   30203

االسقف العام- االنبا /موسى التجسد افتقاد اهلى 30215
كتب للفتيان- انت فرحى كله  30223

القمص/لوقا سيداروس حول املذود 30235
مكس ميشيل ملاذا ولد املسيح 30241
االبيل/اسحق احملرقى كشف البيان ىف سر جتسد الديان 30251

االنبا/بنيامني اجملد هلل ىف االعاىل وعلى االرض السالم وبالناس املسرة 30265
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس (طبعة منقحة و مزيدة  )وضع نفسه  30273
االسقف العام- االنبا /موسى من هو وليد املذود ؟ 30285

راغب عبد النور والكلمة صار جسدا وحل بيينا 30293
(الزقازيق)القمص/بيشوى عبد املسيح خلصاء احاطوا بالسيد املسيح ىف مولده 30305

القس/عبد املسيح لبيب مرقص 1 البشارة املفرحة   ج0هلموا معى نعاين الرب  30313
راغب عبد النور انطباعات ميالدية 30325

القس/يوحنا حنني اهلل ظهر ىف اجلسد 30334
كنيسة مارمينا شربا التجسد و االنسان  نظرة تاملية ىف ذكرى امليالد 30343

القمص/صموئيل وهبة سيمفونية امليالد 30352
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االب/كونياريس. انتوىن م 30365 بركات امليالد17نبذات هادفة للشباب ج
0ولد لكم اليوم  30375

(املتنيح)اسقف االمساعيلية /اغاثون  8سر التجسد سلسلة نبذات ج 30384
(املتنيح)اسقف االمساعيلية /اغاثون  امليالد بشارة املفرحة 30393

اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  املالئكة والرعاة 30405
مالك لوقا العصر الذى ولد فيه املسيح 30413

يوسف حبيب مىت اهلل معنا 30423
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب املولود املخلص 30435
القديس/غريغوريوس النزينزى 30443 اى ميالد املسيح0عيد الثيؤفانيا 

االنبا اغاثون اسقف مغاغة والعدوه- عزرا االنبا بيشوى الراهب  مسات املسيح ىف ميالده 30453
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب ابشركم بفرح عظيم 30461

بولني تدرى* م  مناجاة لطفل املذود 30473
كنيسة مارجرجس سبورتنج اخذ صورة العبد 30482

االسقف العام- االنبا /موسى مع وليد املذود 30495
االسقف العام- االنبا /موسى مولود املذود ىف اسفار العهد القدمي 30505
االسقف العام- االنبا /موسى رئيس السالم 30515

االسقف العام املنيا/مكاريوس *ملء الزمان 30522
االنبا/بيشوى سلسلة تبسيط االميان الشريط الثاىن حتقيق النبوات امليالد 30534

راغب عبد النور الليل طوى ردائه 30545
القس/بيشوى صدقى رحلة النجم 30555

القمص/اثناسيوس القمص منقريوس تقدمات للسيد املسيح ىف عيد ميالده اجمليد 30564
اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  النجم واجملوس 30575

امسه يسوع 30585
االسقف العام- االنبا /موسى الكلمة املتجسد 30595

القس/منيس عبد النور 00اهلل ظهر ىف اجلسد  30601
اجملوس والنجم 30614

القمص/مكارى جورجى ذهباً ولباناً ومرًا- املخلص العجيب  30622
(جريوم)ايرونيموس+غريغوريوس النيسى 0ميالد املخلص  30633

االسقف العام- االنبا /موسى اجماد امليالد 30645
الرتبية الكنسية 14 : 1يو - و الكلمة صار جسدا  30651

(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس تامالت ىف عيد امليالد اجمليد 30663
يوسف حبيب+ مليكه حبيب يوسف  مقاالت االنبا ساويرس االنطاكى0امليالد  30673

جمموعة من االباء تامالت ابائنا ىف ميالد خملصنا 30681
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  تامالت ىف امليالد 30695

كلمنا ىف ابنه 30705
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االسقف العام- االنبا /موسى يولد لنا ولد 30715
الرتبية الكنسية باالنبا رويس تامالت االباء ىف ميالد خملصنا 30725

ابراهيم عياد جرجس االم وليد املذود 30731
يوسف حبيب مىت افراح عيد امليالد اجمليد 30743

االنبا/بيشوى خواطر ميالدية 30753
خدمة الشباب اخذ الذى لنا واعطانا الذى له 30765

القمص/لوقا االنطوىن و الكلمة اختذ جسدًا 30774
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح التجسد االهلى بني عليقة حوريب النباتية و عليقة الناصرة البشرية 30783

االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  هدايا املولود 30793
االسقف العام- االنبا /موسى نور اشرق... امليالد  30802

(و هومسري كامل)القس /اندراوس كامل ملوك من املشرق 30813
االسقف العام املنيا/مكاريوس *املذود 30822

القمص/صرابامون عطية مناجاة عمانوئيل 30833
االسقف العام- االنبا /موسى مولود غري خملوق 30845
االسقف العام- االنبا /موسى انشودة امليالد 30855
االسقف العام- االنبا /موسى امليالد و املصاحلة 30865

القمص/صموئيل وهبة مينا تامالت ىف سر التجسد االهلى 30875
القمص/القس/تيموثاوس احملرقى مولود من عذراء خمطوبة 30885
القديس/يعقوب السروجى كوكب اىل بابل وزيارة اىل مصر 30891

القمص/متياس فريد العليقة املشتعلة 30905
كنيسة الشهيدين اباكري ويوحنا باىب قري مقتطفات من كتابات آباء الكنيسة ىف امليالد اجمليد 30915

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 30925 االختيار امللهم لفصول القراءة0ىف ليلة عيد امليالد اجمليد 
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن جمد وسالم ومسرة 30935

شهود امليالد اجمليد 30942
االسقف العام- االنبا /موسى زيارة للمذود 30955

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب النجم اهلادى ملذود الفادى 30962
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن التجسد االهلى الهوتيا روحيا كنسيا عصريا 30973
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن ذهبا و لبانا و مرا 30983

القس/بيشوى صدقى ميالد االنسان 30995
القس/يعقوب حنا بني املذود وسحابة اجملد 31003

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب املولود الذى شرف الوجود 31015
يوحنا ذهىب الفم 8جنم املشرق من سلسلة كتابات االباء ج 31023

قلىب القش  ميالد جديد ىف حياتنا 31033
(املتنيح)اسقف االمساعيلية /اغاثون  17دروس من امليالد سلسلة نبذات ج 31043
االسقف العام- االنبا /موسى القديس العظيم اثناسيوس الرسوىل يشرح التجسد دراسة مبسطة ىف كتاب جتسد الكلمة 31053
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سامى زكى+ جرجس صبحى املنياوى  و الكلمة صار جسدا 31062
اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس 181نصوص ابائية - هللوا أشرق النور 31073
اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس من وحى امليالد عظات 31083

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  دروس روحية من امليالد والغطاس 31093
القمص/بطرس بطرس بسطوروس ؟00من الذى ولدته العذراء  31103

زكريا عبد السيد مهسات مع الكلمة املتجسد 31113
!!ملاذا رتب ان يولد ىف مذود ؟  31123

القس/ميخائيل يوسف اجنليزى/  عرىب 0تامالت ىف عالمة املذود  31133
القس/بيشوى صدقى الرعاة واحلمل 31143

القس/اثناسيوس بطرس املذود اجلديد املذبح اجلريد 31153
االب/مىت املسكني ميالد املسيح وميالد االنسان 31163
االب/مىت املسكني السماء تتهيألنزول االبن واالرض تتهيأالستقباله متجسدًا 31172
االب/مىت املسكني حكماء من املشرق 31181
االب/مىت املسكني ميالد املخلص 31192

القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح ميالد السيد املسيح و املستحيالت العشرة 31203
نشأت زقلمة معنا دائمًا 31213

االنبا/رافائيل باركت طبيعىت فيك 31223
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس ميالد املسيح ىف فكر االباء 31233

قصة ميالد املسيح كما جندها ىف الكتاب املقدس و ىف النصوص التقليدية اليت تظهر الكثري من املفاجاتاندريه جيورجو اكسندرى 31241
القمص/فليمون االنبا بيشوى ىف ليلة ميالدك ؟ 31252
القديس/غريغوريوس النزينزى 0انشودة امليالد 31263

راغب عبد النور اهلل ظهر ىف اجلسد   كتب الشباب 31273
االنبا/تكال خملصون احاطوا باملذود 31281

انيس موريس 1احداث امليالد  ج 31293
اقالديوس ابراهيم 31303 يناير7ديسمرب ام 25 000عيد امليالد اجمليد 

القديس/غريغوريوس النزينزى ثيئوفانيا ميالد املسيح 31313
من هو هذا سيدى بشر0كنيسة القديسني مارمرقس والبابا بطرس خامت الشهداء  31323

انور صبحى 0اهلل ظهر ىف اجلسد 31332
القس/موسى وهبة مينا 31343 مقاالت ىف الالهوت والفكر املعاصر0البشارة 
القس/بيشوى صدقى .ملاذا التجسد  31351

جورج عزمى عيسى هيات ىل جسدا 31364
يوحنا ذهىب الفم ميالد املسيح 31373

اخذ الذى لنا و اعطانا الذى له 31382
االنبا/بنيامني قريب هو الرب 31393

جتسد ليجعلىن انسان اهلل 31403

74 / 201647,  نوفمبر02



االنبا/بنيامني ميالد السيد املسيح وظهور احلق 31413
االنبا/بنيامني معا حول املذود 31423

تامالت ىف البشارة و التجسد االهلى ملشاهري االباء القديسني 31432
غريغوريوس صانع العجائب البشارة مبجىء املسيح 31443

مسري هندى الكنيسة و التجسد االهلى 31451
نيكى مجبل عيد امليالد احلقيقى 31461

االغنسطس/ابراهيم عياد+ القس/ يؤانس كمال  اين هو املولود 31491
القديس/يعقوب السروجى تامالت ىف البشارة و التجسد االهلى 31513

خنبة من اساتذة كلية الطب جمد امليالد 31531
اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس ترمجة القس اثناسيوس بطرس- نسمات اباءية راينا جمده جمدا  اغسطينات  31543

القديس/مارآفرام السرياىن جورج فهمى حنا+ ترمجة القمص تادرس يعقوب  (احلب االخوى -احلب املقدس -ميامر امليالد  31553
رسالة امليالد الطيب املسكوب 31561

القمص/بطرس بطرس بسطوروس مل يزل اهلا اتى و صار ابن البشر لكنه االله احلقيقى اتى وخلصنا 31633
فائق ادوارد رياض احداث امليالد العجيب 31653

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  من وحى امليالد 31664
عياد عياد 0ميالديات  31674

القمص/بيشوى وديع ميالديات 31683
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس ميالد املسيح و الظهور االهلى ىف فكر االباء 31693

االب/كونياريس. انتوىن م 31702 اهلل ظهر ىف اجلسد43نبذات هادفة للشباب ج
االب/كونياريس. انتوىن م 31714 اخبار سارة عن امليالد32نبذات هادفة للشباب ج

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب اروع سجود للطفل املولود 31721
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل عيد ميالد البشرية كلها 31731
الراهب/جريوم املقارى امليالد دراسة و حتليل ىف القراءات الكنسية 31743

(املتنيح)االنبا /ديسقورس امكانية التجسد االهلى و ضرورته 31751
ارثوذكسية االحتفال بعيد امليالد 31762

ولد لنا 31771
رشدى واصف هبمان دوس موعد عيد امليالد حبسب تقومي وطقوس الكنيسة القبطية االرثوذكسية 31781

االسقف العام- االنبا /موسى جتسد الجلى 31803
القس/اثناسيوس بطرس 1اسئلة الشباب حول موضوع التجسد االهلى ج 31812

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب يولد لنا ابنا 31822
القمص/بطرس بطرس بسطوروس الكائن ىف حضن ابيه كل حني اتى وحل ىف احلشاء البتول 31835

االب/مىت املسكني (ملكوت اهلل)امليالد ىف الوجه غري املنظور  31843
0000اخذ الذى لنا واعطانا الذى له  31851

االب/كونياريس. انتوىن م 31863 ماذا يعىن عيد امليالد بالنسبة للمؤمن احلقيقى60نبذات روحية هادفة ج
اهلدية العجيبة قصة ميالدية 31871
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االسقف العام- االنبا /موسى هلم نسجد للمولود 31882
12بستان امليالد ج 31891
13بستان امليالد ج 31901
14بستان امليالد ج 31911

الراهب/اثناسيوس املقارى طقوس الصلوات/ امليالد البتوىل و الظهور االهلى التاريخ الطقسى  31923
االب/مىت املسكني احلياة اظهرت مقاالت 31933

االسقف العام- االنبا /موسى االميان باملولود 31945
االسقف العام- االنبا /موسى شباب حتت العشرين-بانوراما امليالد 31955

القس/تيموثاوس عزيز التجسد والتقديس 31963
االنبا/بيشوى بني ميالد السيد املسيح واملالئكة 31975

حتت اقدام الوليد 31981
القمص/بطرس بطرس بسطوروس كيف نستقبل وليد املذود 31995

القديس/يعقوب السروجى مؤمتر خطري حول طفل املذود 32002
االسقف العام- االنبا /موسى مناجاة مع وليد املزود 32013

الراهب/جريوم املقارى 1اسرار التجسد ج 32023
الراهب/جريوم املقارى 2اسرار التجسد ج 32033

جورج عبد النور الرعاة و اجملوس و بيت حلم 32041
االسقف العام- االنبا /موسى ولد لكم خملص 32054
االنبا/بيشوى قيثارة امليالد 32063
االب/كونياريس. انتوىن م 32073 بركات امليالد17نبذات روحية هادفة ج
االب/كونياريس. انتوىن م 32083 امليالد واخلالص127نبذات روحية هادفة ج
االسقف العام- االنبا /موسى الوهية وليد املذود 32094
االسقف العام- االنبا /موسى جاء ليخلصنا 32103

اسقف/االنبا/بولس البوشى امليالد اجمليد 32113
اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس لنفرح مبيالد املخلص - 165نصوص ابائية  32123
هدرا اسحق التجسد حقيقة يقبلها العقل 32131

0اين هو املولود 32141
خدام الصليب من يرى الوليد 32153

التجسد وامليالد ىف تعليم اباء الكنيسة 32163
االب/كونياريس. انتوىن م 32173 ميالد عمانوئيل142نبذات روحية هادفة ج

ريك وارين الكريسماس 32181
االسقف العام- االنبا /موسى مسيحنا فوق الزمان و املكان و االحداث 32193

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل فلنؤمن بالتجسد 32201
خدام الصليب اجملد هلل ىف االعاىل 32213
االرمشندريت/سلوان موسى سر التجسد 32221
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الراهب/كاراس احملرقى احتفاالت الكريسماس   شجرة الكريسماس ، املغارة ، بابا نويل 32233
مؤمترات الدراسات االبائية ايباشية الفيوم سر التجسد االهلى عند اباء الكنيسة 32241

االنبا/بيشوى حل بيننا 32253
كنيسة العذراء حمرم بك 32902 عيد اخلتان0اخلتان 

اسقف مغاغه و العدوه/اغاثون تامالت ىف عيد الغطاس 33154
الراهب/كاراس احملرقى عيد الغطاس 33163

(سابقا ويصا السرياىن القمص)االنبا /ايساك  للقديسني كريلس الكبري و يوحنا فم الذهب (الغطاس  )عيد الظهور االهلى  33173
القمص/القس/بوال عطية 33182 الثيؤفانيا عند آباء الكنيسة0عيد الظهور االهلى 

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  نبذة- عيد الغطاس والقديس املعمدان     33195
كنيسة العذراء حمرم بك عيد الغطاس اجمليد 33203

مكارى اسقف سيناء الشمالية املتنيح ىف البدء كان الكلمة تامالت ىف معاىن عيد الغطاس 33213
القديس/غريغوريوس النزينزى تعريب القمص متياس فريد- اى عماد املسيح     0عيد االنوار  33225

االب/كونياريس. انتوىن م 33233 الغطاس و تربيك املياه44نبذات هادفة للشباب ج
االب/مىت املسكني عيد الغطاس االبيفانيا 33244
االب/مىت املسكني عماد املسيح ىف االردن واستعالن ملكوت اهلل 33252
االب/مىت املسكني عظات امليالد و الغطاس على االردن تامالت ىف الغطاس 33264

القس/عبد املسيح لبيب مرقص عيد الغطاس اجمليد و املعمودية املقدسة 33271
االنبا/ابرام امليالد قصة مصاحلة 33283
االنبا/ابرام جتسد ربنا يسوع املسيح و تأريخ عيد امليالد 33293

االب/كونياريس. انتوىن م 33302 عيد الغطاس استعالن الثالوث القدوس33نبذات هادفة للشباب ج
القمص/اغاثون سدراك 2ملاذا جتسد املسيح سلسلة نبذات الروحية اهلادفة ج 33311
االب/مىت املسكني عيد الغطاس رؤية وشهادة 33321
االب/مىت املسكني االبيفانيا عيد الظهور االهلى او عيد االنوار 33331

االنبا/ابرام عيد الغطاس والدروس املستفادة 33343
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح القلقاس ىف عيد الغطاس 33353

القس/ابراهيم سعيد امليالديات اجملموعة الكاملة 33361
االب/كونياريس. انتوىن م 33373 ظهور واعالن144نبذات روحية هادفة ج

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل ملاذا جتسد املسيح؟ 33381
كنيسة العذراء حمرم بك عيد عرس قانا اجلليل 33802

االنبا/ساويرس البطريرك االنطاكى عرس قانا اجلليل 33813
القمص/يوسف اسعد نبذات من عظات- عرس قانا اجلليل  33823

38ميمر عرس قانا اجلليل للبابا بنيامني  33832
ىف الالهوت/ جمدى وهبه سابقا د- القس/صموئيل وهبه صموئيل من االعياد السيدية00تقدمي املسيح اىل اهليكل  34212

القديس/يعقوب السروجى عيد دخول السيد املسيح اهليكل 34223
0عيد دخول السيد املسيح اهليكل  34243
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اسكندر جديد الصليب ىف االجنيل والقرآن 34605
راغب عبد النور ذبيحة الصليب من خالل سفر التكوين 34613

القمص/ميخائيل سعد 34623 برمهات10-  توت 17الصليب املقدس  
القمص/شنودة حنا الصليب 34633

االسقف العام- االنبا /موسى ؟ ؟ملاذا الصليب ؟  34643
مالك لوقا هل صلب املسيح 34653

من عجائب الصليب 34661
حلمى القمص يعقوب ؟000 هل ننجو بدونه 000الصليب - 6اقرا و افهم اميان كنيستنا  34675

االب/مىت املسكني 34685 يوم القضاء ، ويوم الرباءة0يوم الصليب 
نللى كمال غبور الصليب و االم املسيح-كلمة اهلل 34691

(املتنيح)القمص/بيشوى كامل الصليب ىف حياة القمص بيشوى كامل 34713
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل تامالت ىف عيد الصليب 34721
االب/مىت املسكني دير ابو مقار_سر الصليب  34733

34744 عهد و حياة و قوة و جهاد0الصليب 0 13هلموا معى اىل الكنيسة ج
القمص/القس/ديسقورس احملرقى  علمىن الصليب 34753

كنيسة العذراء حمرم بك جمد الصليب 34763
القمص/لوقا االنطوىن ينبوع النعم 34775

االنبا/بيشوى ملاذا الصليب بالذات ؟ ملاذا اختار السيد املسيح ان ميوت مصلوباً  ؟ 34784
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  عيد الصليب 34795

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس شهود الصليب 34805
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس ملاذا الصليب ؟ 34815

فريز صموئيل صليب املسيح هل هو حدث يقيىن؟ 34824
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب هل حقا صلب املسيح 34835

القس/بيشوى حلمى ( 5تساؤالت حول االميان املسيحى  )هل حقا صلب املسيح   34843
االنبا/ياكوبوس الصليب ىف املسيحية 34852

مسري شفيق  سابقًا* انسطاسى شفيق القس   34865 من رموز الصليب0مذبح هابيل 
مسري شفيق  سابقًا* انسطاسى شفيق القس   34875 من رموز الصليب0موسى النىب 
مسري شفيق  سابقًا* انسطاسى شفيق القس   34882 من رموز الصليب0سلم يعقوب  
مسري شفيق  سابقًا* انسطاسى شفيق القس   34895 من رموز الصليب0خروف الفصح  

القمص/صرابامون عطية (حقيقة صلب املسيح  )احلقيقة  34901
القس/ابراهيم عبده الصليب مفاهيمه حتميتة بركاته 34912
يسى منصور سباعيات الصليب 34923

قطعة من صليب السيد املسيح بكنيسة السيدة العذراء مرمي بدمياط 34935
القس/شاروبيم ابراهيم مسيحة تاريخ خشبة الصليب 34943

القس/يواقيم سامى امني الصليب اعظم مدرسة 34952
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القس/يوحنا حنني سر الصليب 34963
القس/عبد املسيح لبيب مرقص ملاذا الصليب  ؟ 34972

القمص/مسعان السرياىن الصليب ىف حياتنا 34981
صليب عبد السيد اضواء من الصليب 34991

يوسف رياض الصليب وكلمات املصلوب 35002
مكارى اسقف سيناء الشمالية املتنيح سكب الطيب و االم الصليب 35013

د/نصحى عبد الشهيد الصليب و املعمودية و االمتالء من الروح القدس 35023
هل صلب املسيح اختياريا 35031

فريز صموئيل من هو املصلوب؟ 35043
االب/مىت املسكني الصليب املقدس 35053

القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح سبع مناظر للصليب (3)سباعيات اسبوع االسابيع  35063
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح الصليب على الطريقة املصرية (4)سباعيات اسبوع االسابيع  35072

يسى منصور الصليب ىف مجيع االديان 35084
القمص/يوسف اسعد عظات عن الصليب 35092
جمدى سالمة الصليب وتساؤالت االحفاد 35103

طلعت عبده حنني صليب اجللجثة 35113
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 35122 والصليب00الصلب 

القس/مكسيموس وصفى عيد الصليب اجمليد 35133
عوض مسعان قضية صلب املسيح بني مؤيد و معارض 35143

يوحنا ذهىب الفم الصليب عظتان للقديس يوحنا ذهىب الفم 35154
(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس املسيحية والصليب 35164

اشارات اىل الصليب- خروف الفصح  35171
جورج حبيب بباوى الصلب و الصليب حقيقة ام خرافة ؟ 35181

فؤاد بولس مرقس عند اقدام الصليب 35192
حلمى القمص يعقوب الصليب - 6 اسئلة حول 2 ج3اقرا و افهم دراسات اميانية الكتاب  35203

35215 اثبات حادثة الصلب باالدلة التارخيية والكتابية واملادية0هذا شعارنا 
القمص/صليب حكيم من هو املسيح القادم ال الصليب 35223

جورج حبيب بباوى معاىن رشم الصليب ىف احلياة الروحية وطقوس الكنيسة القبطية االرثوذكسية 35233
الصليب ىف العهد القدمي 35243

القمص/صرابامون عطية حقيقة ام خرافة 35252
ابناء القمص بولس بولس بالصليب يعظم انتصارنا 35261
ابناء القمص بولس بولس ان كلمة الصليب هى قوة اهلل 35271

يوحنا ذهىب الفم عن الصليب عظة عن الصليب واعرتاف اللص والصالة من اجل االعداء 35281
القس/لبيب ميخائيل قضية الصليب 35292
صموئيل زومير دروس ىف الصليب 35301
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القس/بيشوى فؤاد واصف الصليب قوة اهلل 35311
القس/اغسطينوس حنا الصليب و سبع معجزات اجللجثة 35323

م0ى 35333 ملاذا نفتخر بالصليب166نبذات روحية هادفة ج
االنبا/بيشوى من القيامة اىل االقداس السمائية و ارسال الروح القدس 35343

روث كلفورد حماكمة االميان املسيحى دراسة قانونية لقيامية املسيح 35351
دافيد براون االسقف ؟! هل صلب املسيح  35361

وحيد االخ ردا على كتاب امحد ديدات مسالة صلب املسيح- شهود الصليب  35371
وليم كلى يوم الكفارة العظيم 35381

ديريك برنس املبادلة االهلية العظمى موت يسوع املسيح الفدائى على الصليب 35391
داود رياض ارسانيوس ما هى حتمية كفارة املسيح ؟ 3540

وديع شحادة ولدت مصلوبا او الصليب ىف حياة املؤمن 35411
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل تامالت حتت اقدام الصليب 35421

فؤاد بولس مرقس ابتسامة املصلوب 35433
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل *مع املسيح صلبت  35443

ترتيب القداس- اناجيل دورة باكر- رفع خبور عشية- طقس عيد الصليب 35453
م0ى الصليب ىف حياة املؤمنني157نبذات روحية هادفة ج  35461

كنيسة العذراء حمرم بك عيد البشارة اجمليد 36243
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  عيد البشارة 36255

كنيسة العذراء حمرم بك 0التجربة على اجلبل  36911
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  التجربة على اجلبل 36925

ايريس حبيب املصرى جتربة املسيح 36934
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  التجربة و االختبار 36943

كفاح ىف الربية 36951
االب/كونياريس. انتوىن م 37123 مثل املديونني173نبذات روحية هادفةج

االنبا/ابرام تامالت ىف مثل االبن الضال 37132
عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  مثل االبن الضال اجنيل االبن الضال 37143

الراهب/جريوم املقارى 37153 االبن الضال7امثال العهد اجلديد ج
القمص/لوقا سيداروس االبن الضال - 2-وكلمهم ايضاً بأمثال  37165

ثروت ثابت وهبه عودة الضال 37173
تيتو غربيال صليب االب الصاحل عودة البنني 37182

القمص/لوقا سيداروس مثل االبنني 37194
االب/كونياريس. انتوىن م 37203  يا له من استقبال حافل133نبذات روحية هادفة ج

جاد الرب راغب دميرتى اقوم االن و اذهب اىل اىب 37213
تيموثى كلر مثل االبنني الضالني 37221

االب/كونياريس. انتوىن م 37403 امراة عند البئر165نبذات روحية هادفة ج
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عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  لقاء املسيح مع السامرية 37413
اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس السامرية 37424

يوحنا ذهىب الفم املركز االرثوذكسى- السامرية   37433
عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  احد السامرية االحد الرابع من الصوم الكبري 37442

القس/مينا زكى سليمان حوار مع السامرية اعطيىن الشرب 37451
االب/كونياريس. انتوىن م 37461 مع السامرية عند البئر34نبذات هادفة للشباب ج

اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس القديس اغسطينوس حديث مع السامرية رابح النفوس العجيب 37472
الراهب/جريوم املقارى (السامرية - الكنعانية )امراتان  37482

يوحنا ذهىب الفم *السامرية  37491
عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  شفاء مريض بركة بيت حسدا 37653

كنيسة العذراء حمرم بك املخلع 37665
عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  احد املخلع 37671

القديس/اوغسطينوس شفاء املخلع  للقديس اغسطينوس 37683
يوحنا ذهىب الفم املركز االرثوذكسى- املخلع  37694

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس املولود اعمى او احد التناصري 37903
عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  للقديس كريلس الكبري/ احد املولود اعمى  37913

اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس شفاء املولود اعمى للقديس اغسطينوس 37923
يواقيم ايوب يواهيم كنت اعمى و االن ابصر 37932

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس ايستطيع اعمى ان يقود أعمى ؟ 37945
يوحنا ذهىب الفم (االحد السادس من الصوم  )املولود اعمى  37952

ابراهيم سالمة ابراهيم قضية املولود اعمى 37963
يوحنا ذهىب الفم املولود أعمى 37974

القس/كرنيليوس املقارى كنت اعمى واالن ابصر 37983
اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس القديس اغسطينوس و اقامة لعازر و لباس العرس 38172

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس اقامة لعازر و قيامة املسيح 38181
لعازر هلم خارجا 38193

القس/مقار الربموسى 38203 هلم خارجا سبت لعازر1خالصا مقدسا ج
االنبا/بيشوى 38293 اجزاء8العبور املقدس من احد الشعانني اىل القيامة اجمليد 
االنبا/بيشوى 38493 عشية وهنار احد الشعانني1االسبوع املقدس ج

مسري شفيق  سابقًا* انسطاسى شفيق القس   38505 اليوم العاشر من نيسان0احد الشعانني 
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 27 من روائع االنبا غريغوريوس ج0املسيح ىف احد الشعانني او احد السعف  38514

لوكاس االنبا بيشوى الراهب احد الشعانني اوصنا البن داود مبارك االتى باسم الرب اوصنا ىف االعاىل 38524
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس املسيح ملكًا 38534

عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  (احد الشعانني  )دخول املسيح اورشليم  38542
كنيسة العذراء حمرم بك احد الشعانني 38555
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يوسف حبيب مىت باقة ميامر كنسية من احد الشعانني حىت القيامة 38563
وليم سليمان املسيح ىف بيته 38573

القس/مقار الربموسى 38583 الصليب هو دورة الشعانني2خالصا مقدسا ج
القس/مقار الربموسى 38593 اوصنا احد الشعانني3خالصا مقدسا ج
القس/مقار الربموسى 38613 هذه الساعة ليلة االثنني من البصخة املقدسة5خالصا مقدسا ج
القس/مقار الربموسى 38622 شجرة التني يوم االثنني من البصخة املقدسة6خالصا مقدسا ج
القس/مقار الربموسى 38631 الباب الضيق ليلة الثالثاء من البصخة املقدسة7خالصا مقدسا ج
القس/مقار الربموسى 38642 اجنحة النسور يوم الثالثاء من البصخة املقدسة8خالصا مقدسا ج

االنبا/بيشوى 38653 اقوال ماثورة0جمروح الجل معاصينا
طقس البصخة املقدسة- جمروح الجل معاصينا مسحوق الجل اثامنا  38662

يوسف رياض املسيح املتامل 38931
جلنة التحرير والنشر مطرانية بىن سويف دالل اسبوع اآلالم 38963

(قبطى  )طروحات البصخة املقدسة   38972
قبطى- عرىب - اجنليزى - ترتيب اسبوع االالم  38992

صلوات البصخة املقدسة حسب طقس الكنيسة القبطية االرثوذكسية 39001
فيكتور بشري اقدم خمطوطة حتوى طقوس اسبوع البصخة 39013

القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح اسبوع االالم قدس اقداس الصوم الكبري 39022
احلان البصخة املقدسة 39042

القمص/صرابامون عطية طقس وصلوات اجلمعة العظيمة 39053
مدارس االحد باجليزة ترتيب اسبوع اآلالم 39062

القس/منقريوس عوض اهلل (البصخة  )  4منارة االقداس  ج 39073
بانوب عبده 39083  البضخة املقدسة5كنوز النعمة  ج

االنبا/بنيامني (طقس اسبوع اآلالم  )مذكرات ىف علم الالهوت الطقسى  39093
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس سر الفداء 39103

شاهني0ا + بشرى صليب  حماكمة السيد املسيح او قضية التاريخ الكربى 39112
يسرى لبيب حبيب (قصية االنسانية الكربى  )حماكمة املسيح  39122

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  (كتب 5 )جمموعة تأمالت ىف اسبوع اآلالم  39135
د/هاىن صبحى مات لنحيا 39143

القمص/مسعان السرياىن تفسري أناجيل أسبوع اآلالم 39153
تأمالت مبسطة ىف اسبوع اآلالم!  وليمة حب 00الفصح  39163

القمص/بيشوى وديع االم رىب 39173
39193 عرض روحى مبسط للغاية يشرح طقس اسبوع االالم0قصة حب على أنغام القيثارة  

االب/مىت املسكني مع املسيح ىف آالمه وموته وقيامته مع مقاالت مناسبة عن االالم 39202
املتنيح/القمص/منسى يوحنا يسوع املصلوب 39214
مكتبة احملبة 39222 مناظر الصليب من احملاكمة اىل القيامة00اياه مصلوباً 
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االب/مىت املسكني (نبذة  )تامالت هادئة ىف مجعة ختام الصوم اىل مجعة الصلبوت   39231
بطرس السدمنىت من الرتاث القبطى اهلام للدارسني و اخلدام و الشعب-القول الصحيح ىف االم السيد املسيح  39244

القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 2اسبوع االالم اسبوع الوظائف العشرة للسيد املسيح ج 39253
ىف الالهوت/ جمدى وهبه سابقا د- القس/صموئيل وهبه صموئيل صالة املسيح ىف البستان والقبض عليه وحماكمته 39272
القمص/اشعياء ميخائيل بباوى تامالت عند قدمى الرب 39283

اليشع حبيب االسبوع االخري 39293
كروماخر*و*ف تعريب فؤاد حبيب- املخلص املتأمل      39302

القمص/فليمون االنبا بيشوى كيف نعيش اسبوع اآلالم ؟ 39313
راغب عبد النور كشاة سيق اىل الذبح 39323

العبد اململوك 39333
فيزلني كيزيك تعريب القمص اشعياء ميخائيل-  دراسة كتابية عن آالم املسيح    0العبد املتأمل  39343

القمص/ارسانيوس عوض شحاتة جبراحاته شفينا 39353
دار جملة مرقس يوم الفصح 39365
فرانك ج باول ترمجة ابراهيم سالمة ابراهيم- حماكمة يسوع املسيح   39373

راغب عبد النور تامل جمربا 39383
جوزيف بطرس ميخائيل االستحقاق للدم وتساؤالت حول الصلب والقيامة 39393

فارس فهمى بني جثيماىن وجلجثة تامالت ىف حماكمة وموت الرب يسوع املسيح 39402
جيم بيشوب ترمجة عزت زكى- ساعة بساعة اليوم الذى صلب فيه املسيح  39413

عزيز مرتى عبد امللك جمروح الجل معاصينا 39421
القمص/فليمون االنبا بيشوى 1خطوات حنو املصلوب  ج 39433

فليب دحابرة (اليوناىن)ترتيب اسبوع االالم املقدس  39441
القمص/القس/عبد املسيح بسيط ابو اخلري هل صلب املسيح حقا وقام 39453

ابراهيم عياد جرجس اسرار اجللجثة كما رواها لعازر حبيب الرب 39463
باسيليا شلينك تاملوا حمبته 39473

كنيسة مارمرقس مصر اجلديدة 39482 لفايز رياض3النسخة -دليل العبادة ىف اسبوع االالم  
فوزى الياس احداث يوم اجلمعه العظيمه 39492

فائق ادوار رياض شخصيات اسبوع االالم 39503
القمص/فيلبس االنبا بيشوى حبث خاص عن الفصح االخري للسيد املسيح مع تالميذه- الفصح بني الرمز و احلقيقة  39513

راغب عبد النور اىل اجللجثة مع املسيح 39523
القس/اجنيلوس جرجس شنودة قصة رمزية وحقائق الهوتية عن التجسد والفداء- حنيا مبوته  39533

الراهب/جريوم املقارى الوجه املنظور للصليب 39543
الراهب/جريوم املقارى الوجه غري املنظور للصليب سلسلة اجنيل بال حدود 39553

االنبا/رافائيل 9اتيت اىل الذبح من حى البضخة دراسات كنسية ج 39563
االرشدياكون/رمسيس جنيب صالة امام احلمل القائم املذبوح 39575
جاد املنفلوطى رسائل من بيالطس البنطى اىل سينكا الفيلسوف الروماىن 39583
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االب/مىت املسكني مع املسيح ىف آالمه وموته وقيامته 39593
يوحنا ذهىب الفم 39603 ترمجة العذراء الفجالة00مع التالميذ 

مكتبة احملبة طروحات اسبوع اآلالم مع العظات والقراءات الكنسية 39611
عوض مسعان صلب املسيح و اراء الفالسفة الغنوسطني 39621

باسيليوس ترمجة بيت التكريس خلدمة الكرازة - (عمل املسيح الفدائى على الصليب وىف القيامة)سر الفداء   39633
كنيسة مارجرجس مصر اجلديدة مع املخلص من اآلالم اىل القيامة 39643

القس/يعقوب حنا تامالت عابد ىف طريق اجللجثة 39653
اسكندر القمص لوقا اسكندر اسرار و عقيدة وراء الصليب و القيامة 39663

ايضاحاللحكم على يسوع الناصرى-تقرير بيالطس حاكم اليهودية اىل االمرباطور طباريوس قيصر  ]اثر قدمي نفيس  39673
انطون فهمى جورج رؤية ابائية- قصة احلب العجيب - ذكرى االمه املقدسة  39683

القس/موسى وهبة مينا 3الصليب ج 39693
القس/موسى وهبة مينا 2-اخلطية  39703
القس/موسى وهبة مينا 1-قضية االنسان  39713
القس/موسى وهبة مينا 4-خملص العامل  39723
خمتارات اسبوع االالم و القيامة من احد الشعانني حىت القيامة اجمليدة حتت رعاية البابا كريلس السادس 39732

القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح اسبوع االالم اسبوع االباء و االنبياء 39742
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح اسبوع االالم اسبوع الرسل االطهار 39752

االب/كونياريس. انتوىن م البصخة املقدسة من سبت لعازر اىل سبت النور 39763
الراهب/كاراس احملرقى رحلة االالم 39774

لورد شو اوف دنفرملني حماكمة يسوع املسيح 39781
جنيب جورجى جرجس دم العهد اجلديد قصة احلب االهلى 39791

القمص/مينا ميخائيل من جثسيماىن اىل الطربية 39803
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس الكلمات السبع املوجهة اىل املسيح املصلوب 39813

بديع الشماع السيد املسيح بني آالم احملاكمة وعذاب الصلب 39824
(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس من ميامر اسبوع اآلالم 39835

كنيسة االنبا انطونيوس بشربا االمه املقدسة وقيامته حبسب االناجيل 39843
من آقوال اآلباء القديسني املعاىن الروحية ألسبوع اآلالم والقيامة اجمليدة 39853

39864 البصخة املقدسة5هلموا معى اىل الكنيسة ج
كنيسة مارمينا فلمنج جمروح ألجل معاصينا مسحوق ألجل آثامنا 39874

االسقف العام املنيا/مكاريوس دراسة حول الشخصيات واالماكن واالدوات ( 1ج )دراما الصلب  39883
االسقف العام املنيا/مكاريوس دراسة حول الشخصيات واالماكن واالدوات ( 2ج )دراما الصلب  39893

احد رهبان دير السريان االمنا و اجمادنا 39905
القس/تيموثاوس عزيز حولت ىل العقوبة خالصا 39914

مسري شفيق  سابقًا* انسطاسى شفيق القس   يوم اجلمعة العظيمة )ذبيحة الرب  39923
حلمى القمص يعقوب هناك كنت معه 39933
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املطران/سلوان موسى سر االالم 39941
ميشيل رياض عبد املسيح حماكمة السيد املسيح 39954

يوسف حبيب مىت خمتارات من تفاسري االباء القديسني لقراءات اسبوع االالم 39963
القس/بيشوى صدقى االربعاء صباحا و مساء-الثالثاء-ايام البصخة االثنني  39972
القمص املتنيح- شنودة صادق  من االمل اىل اجملد عظات ذهبية على اسبوع االالم و عيد القيامة اجمليد 39981

كنيسة مارمينا فلمنج جبل املر وتل اللبان 39995
يوحنا ذهىب الفم فلتعرب عىن هذه الكاس 40003

القمص/يعقوب موزر تسمري املسيح ىف نظر الكنيسة القبطية 40011
فيزلني كيزيش (اخلادم املعذب  )االم املسيح   40025

القديس/يعقوب السروجى اعطىن القول تامالت ىف االسبوع االخري 40063
االم احلب وحب االالم 40113

كنيسة مارجرجس سبورتنج موت املسيح و قيامته 40122
سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب حقيقة صلب املسيح 40131

حنا منقريوس رزق اهلل 1صلب حقاً ج 40144
االب/مىت املسكني (نبذة  )اسبوع اآلالم وصورة جديدة لألمل  40152
القس/مرقس فوزى احبىن و اسلم نفسه الجلى دراسة كتابية ىف احداث و قراءات اسبوع االالم 40162

خدام الصليب يسوع جيلس على عرشة تامالت ىف اسبوع االالم 40184
القمص/مسعان السرياىن الفداء العجيب - 1اهلل حمبة   ج 40194

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 53:5مسحوق ألجل آثامنا اش000جمروح ألجل معاصينا  40222
القمص/انطونيوس الرباموسى 5سلسلة احلب - جراح احلب   40232

ميخائيل مكسى اسكندر 24تابع احداث اسبوع االالم ج 40241
يوسف حبيب مىت تامالت القديس ابيفانيوس حول اسبوع االالم 40252

ابراهيم سالمة ابراهيم وسيط العهد اجلديد 40262
صموئيل يوسف حديث مع مجاد تامالت روحية ىف اسبوع االالم 40285
خدام الصليب امللك و عاطمة الرياء 40295

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  املسيح املتأمل 40305
راغب عبد النور الذبيحة ممتدة و مستمدة 40315

القمص/بيشوى وديع سلسلة انا مسيحى - 15-هنا اجللجثة  40324
0االسقف العام/يوانس كيف نقضى اسبوع االالم ؟ 40335

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل فلنتامل ىف االمه 40355
االب/كونياريس. انتوىن م 40365 غفران اهلل للخطاة20نبذات هادفة للشباب ج

القمص/زكريا بطرس مشكلة الغفران - 1صلب املسيح ج 40371
كنيسة العذراء حمرم بك !0000اجللجثة كما رآها االنبياء  40395
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح قدوس الذى بالضعف قد اظهر ما اعظم من القوة 40402

يوحنا ذهىب الفم تعريب القس صموئيل وهبة سولاير- ليوم الصليب   40413
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فائق ادوار رياض اللصان 40424
القديس/غريغوريوس النزينزى تعريب القمص متياس فريد- يوم الفصح  40434

بيت الشمامسة القبطى باجليزة عقيدة الفداء ىف املسيحية 40443
القس/يعقوب سولاير عبد املسيح املصلوب و صالبوه 40451

القديس/يعقوب السروجى 0تامالت ىف اسبوع اآلالم  40463
وديع ميخائيل ثالثيات اجللجثة 40471

كنيسة مارجرجس كفر الزيات كيف احتمل ؟ 40483
االنبا/بيشوى عقيدة الكفارة و الفداء و اعالن حمبة اهلل و عدله على الصليب 40493

مسيحة حبيب اسكندر وحى االالم 40501
القمص/القس/تادرس عطية اهلل نفوس مضيئة ىف عامل مظلم 40513

القس/بيشوى حلمى ( 1تساؤالت حول االميان املسيحى )عقيدة الفداء  40523
ميخائيل مكسى اسكندر !ملاذا ظلم فادى اخلطاه ومل يفتح فاة ؟ 40534

الهوت املشورة املسيحية اكثر من جمرد عقيدة الفداء 40541
يوحنا ذهىب الفم و جاء معهم 40565
راغب عبد النور صلبوه ظافرًا 40575

يوسف حبيب مىت عظات اسبوع االالم للقديس العظيم انبا شنودة رئيس املتوحدين 40584
الراهب/ارسانيوس املقارى ساعة بساعة مع اناجيل اسبوع االالم كلمات لالب مىت املسكني 40593

القديس/كريلس االورشليمى تامل وقرب 40603
دير مارمينا مبريوط 40641 من احد الشعانني اىل اربعاء البصخة1كتاب البصخة املقدسة حسب ترتيب الكنيسة القبطية االرثوذكسية ج
دير مارمينا مبريوط 40651 مخيس العهد2كتاب البصخة املقدسة حسب ترتيب الكنيسة القبطية االرثوذكسية ج
دير مارمينا مبريوط 40661 اجلمعة العظيمة3كتاب البصخة املقدسة حسب ترتيب الكنيسة القيطية االرثوذكسية ج
دير مارمينا مبريوط 40671 سبت الفرح و عيد القيامة4كتاب البصخة املقدسة حسب ترتيب الكنيسة القبطية االرثوذكسية ج

االب/كونياريس. انتوىن م كلمات السيد املسيح على الصليب تامالت مفيدة مبناسبة الصوم املقدس و اسبوع االالم 40683
القمص/صليب حكيم كمال االم املسيح 40694
القس/باخوم حبيب بعض االعرتاضات والرد عليها.احداث الصلب والقيامة  40703

القمص/كريلس عبد املسيح حنا 40712 تأمالت ىف ليتورجيا سبت الفرح0قائم كأنه مذبوح 
ابناء البابا كريلس السادس 40721 ادم االول و ادم الثاىن ىف مزامري البصخة املقدسة0صوت ادم 

دار جملة مرقس عظات اسبوع االالم 40733
القمص/زكريا ايوب تفسري نبوات و اناجيل اسبوع االالم من انفاس علماء الكنيسة القبطية االرثوذكسية 40743

يوحنا ذهىب الفم لك القوة واجملد 40752
طقس الصوم الكبري و اسبوع االالم 40761

القمص/شاروبيم يعقوب خليل 40773 يوم اجلمعة العظيمة0دراسة مبسطة ىف االم الرب يسوع املسيح 
ابناء البابا كريلس السادس فصحنا املسيح 40781

االب/مىت املسكني 40793 من مجعة ختام الصوم اىل مجعة الصلبوت1تامالت ىف اسبوع االالم ج
االب/مىت املسكني 40803 مخيس العهد2تامالت ىف اسبوع االالم ج
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االب/مىت املسكني 40813 مجعة الصلبوت3تامالت ىف اسبوع االالم ج
االب/مىت املسكني 40823 يوم الصليب يوم القضاء و يوم الرباءة4تامالت ىف اسبوع االالم ج

رسالة عيد القيامة االم املسيح اجمليدة 40833
القس/بولس عوض اهلل ذبيح اجللجثة 40842
القمص/صرابامون عطية اىل جبل املر وتل اللبان 40854

ناصف لويس 40863 مخسون سؤاال هاما حول اخر سبعة ايام ىف حياة املخلص2سبعة ايام لن تنساها البشرية ج
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح مخيس االفخارستيا 40873

وليم سليمان صالة اللقان- مائدة الرب  40882
كنيسة العذراء حمرم بك مخيس العهد 40895

االرشدياكون/نقوال بشارة سر العشاء الرباىن 40901
القس/كريلس ابراهيم سعد املرشد ىف صالة مخيس العهد واللقان ويوم اجلمعة العظيمة 40912

ىف الالهوت/ جمدى وهبه سابقا د- القس/صموئيل وهبه صموئيل 40923 العشاء االخري و احاديث ما بعد العشاء1االالم املسيح و قيامته ج
عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  مخيس العهد عظتان للقديس كريلس عمود الدين 40933

فريز صموئيل موت املسيح حقيقة ام افرتاء 40943
االب/كونياريس. انتوىن م 40955 ىف بستان جثسيماىن48نبذات هادفة للشباب ج

ال ختف من القرب 40962
فريز صموئيل قرب املسيح ىف كشمري 40973
فريز صموئيل موت ام اغماء؟ 40983

البابا/اثناسيوس الرسوىل وهيب قزمان/ ترمجة د -  الرسائل السبعة االوىل 1الرسائل الفصحية للقديس اثناسيوس ج 40992
القمص/تادرس يعقوب ملطى 2003فصحنا االهلى يناجينا أبريل  41005

القس/موسى وهبة مينا [ملك اجملد  ]املسيح فصحنا  41012
1العشاء الرباىن ج 4102

القديس/يعقوب السروجى الصعود- القيامة - تامالت ىف الصلب  41033
االسقف/(وير  )كاليستوس  سر املوت و القيامة 41044

االنبا/ياكوبوس االم املسيح واجماد القيامة 41053
الراهب/جريوم املقارى لص الفردوس 41064

ابناء القمص بولس بولس صار لنا حكمة من اهلل وبرا و قداسة و فداء 41073
لوكاس االنبا بيشوى الراهب القرب املقدس و مدة اقامة املسيح فيه 41083

القمص/القس/بنيامني مرجان االمك يارب اجملد 41092
اسقف قربص/ابيفانيوس نزل اىل اجلحيم من قبل الصليب عظة عن سبت الفرح للقديس ابيفانيوس اسقف قربص 41103

ناصف لويس مخسون سؤاال هاما حول اخر سبعة ايام ىف حياة املخلص1سبعة ايام لن تنساها البشرية ج 41113
القس/بيشوى صدقى مخيس العهد احداث تفسري تطبيق طقس 41121
القس/بيشوى صدقى اجلمعة العظيمة احداث تفسري تطبيق طقس 41133

الراهب/اثناسيوس املقارى 1طقوس الصلوات ج/التار يخ الطقسى - البصخة املقدسة  41143
الراهب/اثناسيوس املقارى 2طقوس الصلوات ج/التار يخ الطقسى - البصخة املقدسة  41153
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القس/مقار الربموسى 41163 ل القوة البصخة املقدسة4خالصا مقدسا ج 
القمص/القس/عبد املسيح بسيط ابو اخلري 41173 موت املسيح و قيامته حقيقة ام خدعة ام اسطورة15الالهوت الدفاعى ج 

ابراهيم عياد جرجس ترتيب اسبوع االالم حبسب طقس الكنيسة القبطية االرثوذكسية 41183
مكتبة احملبة طقس اسبوع االالم و افراح القيامة اجمليدة و عيد حلول الروح القدس 41193

يوحنا نسيم يوسف حملات عن تاريخ و تطور طقس اسبوع االالم 41201
االنبا/ابرام 00الصليب ىف حياتنا  41213

االنبا/يوسف تامالت ىف الصليب 41223
طقس مجعة ختام الصوم وسبت لعازر 41231

يوحنا ذهىب الفم االالم احملررة- 157- نصوص ابائية  41243
ابناء القمص بولس بولس محل اهلل و عشاء عرس اخلروف 41251

القمص/القس/بنيامني مرجان تامالت ىف اسبوع االالم 41261
القمص/مينا جاد احداث االسبوع االخري من حياة الرب يسوع وذلك حسب شروحات اباء الكنيسة االوائل 41273

القمص/فليمون االنبا بيشوى ىف اسبوع االمك نسال و نتساءل 41281
القمص/مكارى يونان تامل و قرب و قام 41292

خدام الصليب حكاية فرقلة تامالت ىف اسبوع االالم 41304
احداث اسبوع االالم 41312

عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  املسيح فصحنا اجلديد 41321
القس/بطرس الرباموسى خلصىن يا ابن داود 41333

يسى منصور كتاب اسبوع االالم 41341
االب/كونياريس. انتوىن م 41353 كاس االالم134نبذات روحية هادفة ج

القس/دانيال ماهر اسكندر الكفارة و الفداء ىف العهد اجلديد 41361
يوحنا ذهىب الفم االسبوع العظيم و التسبيح للقديس يوحنا ذهىب الفم 41373

االب/مىت املسكني اجنيل االم واجماد قيامة 41381
بيشوى فايز اسبوع االالم تامالت وتفاسري ىف احداث واناجيل اسبوع االالم ساعة بساعة 41393

ادوارد. وليم د  املوت اجلسدى ليسوع املسيح 41403
ادوار بشرى كيف تستفيد من قراءات اسبوع االالم 41413

االنبا/بيشوى 41423 ليلة اخلميس الكبري من البصخة املقدسة4االسبوع املقدس ج
االنبا/بيشوى 41433 اخلميس الكبري من البصخة املقدسة5االسبوع املقدس ج

اسبوع االالم حسب الطائفة الكاثوليكية 41441
جورج حبيب بباوى موت املسيح على الصليب حسب تسليم االباء 41451
دير مارمينا مبريوط صلوات البصخة املقدسة 41461

القمص/القس/زكريا السرياىن سفر الرؤيا مع مردات ليلة ابو غاملسيس 45005
سفر رويا يوحنا الالهوتى خلدمة ليلة االبو غلمسيس ليلة سبت الفرح 45013

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس 45026 ليلة ابو غاملسيس0روحانية طقس سبت الفرح 
45032 ليلة ابو غاملسيس سبت الفرح14هلموا معى اىل الكنيسة ج
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عماد فتحى ابو غاملسيس 45043
الراهب/اثناسيوس املقارى طقوس الصلوات/ سبت الفرح والنور التاريخ الطقسى  45052

الراهب/اسطفانوس السرياىن ليلة ابو غاملسيس سفر الرؤيا 45061
سبت الفرح 45071

م0ى 45453 استعالن القيامة باخلربة احلية167نبذات روحية هادفة ج
االب/مىت املسكني القيامة فرح القيامة القيامة كحياة 45461

ابناء االنبا مكارى اسقف شبه جزيرة سيناء قوة القيامة من سلسلة صوت الروح 45473
ميليتوس اسقف ساردس 15رحلة عبورنا اىل القيامة ىف البصخة من سلسلة كتابات االباء ج 45481

اسرة القديسني البابا اثناسيوس و البابا كريلس عمود الدين 13درب القيامة جمموعة مقاالت الباء الكنيسة من سلسلة كتابات االباء ج 45492
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  ملاذا القيامة ؟ 45503
117شنودة الثالث بابا االسكندرية  تامالت ىف القيامة 45513

االب/مىت املسكني اين شوكتك يا موت اين غلبتك يا هاوية 45523
دار جملة مرقس نشرة مستويات تدريس حوادث القيامة اجمليدة 45531

كنيسة مارجرجس سبورتنج عيد القيامة والفصح القدمي 45543
من آقوال اآلباء القديسني جرجس كامل+ترمجة وهيب قزمان   - 2من تامالت اآلباء ىف القيامة ج 45552

القس/صموئيل مشرقى رزق القيامة رجاء البشرية ىف اخللود 45563
القس/منيس عبد النور قيامة املسيح حقيقة تارخيية واختبار معاصر 45573

القديس/غريغوريوس النيصى تعريب القمص اشعياء ميخائيل- حوار للقديس غريغوريوس النيصى مع القديسة ماكرينا - النفس والقيامة  45583
مجعية مارمينا العجائىب باالسكندرية رسالة مارمينا ىف عيد القيام تلميذا عمواس 45591

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  رسالة رعوية من البابا شنودة الثالث مبناسبة عيد القيامة اجمليد 45602
قيامة املسيح عند العالمة اورجيينوس 45613

جوزيف بطرس ميخائيل افراح القيامة بعد موت الصليب 45622
االب/مىت املسكني االالم الفصحية و فرح القيامة 45632

فرانك موريسون من دحرج احلجر ؟ تعريب حبيب سعيد 45643
خدام الصليب ابدا لن اعود اىل فربى تامالت ىف قيامة الرب يسوع 45653
القمص/بيشوى وديع اخرستوس انسىت 45663

عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  قيامة املسيح 45673
اسقف مغاغه و العدوه/اغاثون 1قيامة املسيح و قيامة البشر ج 45683

القمص/بيشوى وديع املسيحية قيامة و يقظة 45693
ميخائيل مكسى اسكندر (نبذة  )هدية العيد    45703

االب/مىت املسكني القيامة و اخلليقة اجلديدة 45713
االنبا/بنيامني 6عيد القيامة اجمليد ج 45724

دير السريان قيامة املسيح ىف فكر االباء 45733
القمص/ابراهيم جربه قيامة املسيح احداث الفجر 45742

يوحنا ذهىب الفم االحتفال بالقيامة 45753
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القديس/غريغوريوس النيصى قيامة اجلسد 45763
يوحنا ذهىب الفم باحلقيقة قام ترمجة جورج عوض ابراهيم 45773
رمسيس حلظى القيامة و الصعود احلقيقة و الربهان 45783

القس/موسى وهبة مينا [ملك اجملد  ]حى اىل االبد  45793
دير السريان ميمر القيامة من تفسري موت الرب و قيامته  للقديس بطرس السدمنىت 45801

القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح دموع القيامة و افراح االالم 45813
(و هومسري كامل)القس /اندراوس كامل لك اجملد ىف قيامتك 45823

القيامة و الفرح 45833
عوض مسعان قيامة املسيح و االدلة على صدقها 45842

القمص/فليمون االنبا بيشوى احقا قام الرب؟ 45853
االب/مىت املسكني القيامة والرجاء احلى 45863

القمص/فيلبس االنبا بيشوى املوعد الصحيح لعيد القيامة اجمليد 45873
القس/مينا حبيب املسيح املمجد ىف قيامته وصعوده 45883

راغب عبد النور من جمد اىل جمد 45894
طالب اسحق قام و اقامنا معه 45902

جورج عزمى عيسى اقامنا معه واجلسنا معه ىف السماويات 45913
االنبا/بنيامني افراحها- القيامة قوهتا  45923

القمص/يوسف اسعد خواطر القيامة 45935
القس/ابرام فانوس انت قيامىت 45943

الراهب/كاراس احملرقى عيد القيامة امهيته امساوه تارخيه طقوسه 45952
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل كيف نعيش القيامة 45963

البابا/اثناسيوس الرسوىل رسائل القيامة 45972
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 20قيامة السيد املسيح و املستحيالت الـ  45983

االرشدياكون/رمسيس جنيب من القيامة اىل الصعود 45993
يوسف حبيب مىت قيامة السيد املسيح وزيارة املرميات للقرب 46004

من آقوال اآلباء القديسني ترمجة وهيب قزمان- من تأمالت اآلباء ىف القيامة  46015
اسقف/االنبا/بولس البوشى ميمر القيامة اجمليدة 46023
القمص/يوسف اسعد 46031 القيامة7نبذات من عظات ج

القمص/انطونيوس كمال حليم اقامنا و اصعدنا و اجلسنا معه (2)اعظم حمبة  46042
القمص/انطونيوس كمال حليم نور القيامة (1)اعظم حمبة  46052

د/نصحى عبد الشهيد قيامة املسيح- 45-دراسات ابائية  46063
االسقف العام- االنبا /موسى عطايا الفداء و القيامة 46075
االسقف العام- االنبا /موسى مع املسيح القائم على حبر طربيه 46085

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب عند قرب القيامة 46094
(و هومسري كامل)القس /اندراوس كامل اجماد القيامة 46104
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االسقف العام- االنبا /موسى 46115 واجماد000قيامتان 
االسقف العام- االنبا /موسى 0اجماد القيامة  46125
االسقف العام- االنبا /موسى القيامة ىف حياتى 46135

القس/اسحق ابراهيم اشهرهم جهاراً  ومقاالت اخرى 46145
االسقف العام- االنبا /موسى حلن القيامة 46155

ملاذا ىف احداث القيامة 46165
القديس/يعقوب السروجى تامالت ىف القيامة و الصعود 46172

القمص/يوسف اسعد 7القيامة  نبذات ج 46182
بطريركية االقباط االرثوذكس االسكندرية مفهوم عيد القيامة 46194

فريز صموئيل قيامة املسيح حقيقة ام خدعة ؟ 46203
القمص/تادرس يعقوب ملطى موت ام حياة ابدية ؟ 46215

االسقف العام- االنبا /موسى زيارة اىل القرب الفارغ 46225
االرمشندريت/سلوان موسى سر القيامة 46231
فريز صموئيل حوار مع الشباب قيامة املسيح بني املنطق و اخليال 46243

يوسف حبيب مىت عظة على القيامة للقديس االنبا شنودة رئيس املتوحدين 46251
االسقف العام- االنبا /موسى القيامة و شباب املستقبل 46265
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن 5القيامة ومشكالت الشباب  ج 46275
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن 9القيامة و حياتنا الروحية   ج 46285

االسقف العام- االنبا /موسى القيامة و االنسان 46293
قيامة املسيح وداعاً ايها املوت 46302
قيامة املسيح انتظار وانتصار 46313

قيامة املسيح ىف ضمري التالميذ 46323
راغب عبد النور باحلقيقة قام 46333
راغب عبد النور القيامة اميان البعث وفكر التجديد 46343

(الزقازيق)القمص/بيشوى عبد املسيح بني الصليب والقيامة 46353
(الزقازيق)القمص/بيشوى عبد املسيح القيامة املذهلة وداللتها 46363
(الزقازيق)القمص/بيشوى عبد املسيح االحد اول االسبوع 46373

كنيسة مارجرجس سبورتنج نبذة - 1979 ملاذا تطلنب احلى من بني االموات ؟ 0رسالة عيد القيامة  46383
يوحنا ذهىب الفم 9هل حقا قام من سلسلة كتابات االباء ج 46393

القمص/متياس فريد مع املسيح القائم ىف الطريق اىل عمواس 46403
يوحنا ذهىب الفم القمص متياس فريد- باكورة الراقدين تأمالت هادئه  46413

القديس/كريلس االورشليمى القمص متياس فريد- و قام كما ىف الكتب      46423
االسقف العام- االنبا /موسى شباب حتت العشرين- اقامنا معه 46433

كنيسة العذراء الفجالة قيامتنا كلنا 46443
اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  ملاذا تبكني ؟0من وحى القيامة  46453
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القمص/بطرس بطرس بسطوروس املسيح احلى 46463
كنيسة العذراء حمرم بك عيد القيامة اجمليد 46473

وديع مرقس اسكندر يارب علمىن كيف افرح بك 46483
القس/ارسانيوس شفيق تامالت ىف املوت والقيامة 46493

االنسان ىف ضوء القيامة انثروبولوجية مسيحانية 46501
القس/يعقوب حنا 46513 من سفر زكريا000 الوجه غري املنظور ألحداث الصلب والقيامة 0اطلقت أسراك 
باسيليوس السريان- القمص ويصا وبفنوتيوس - الفداء بصلب املسيح وقيامته     46523

االب/كونياريس. انتوىن م 46533 القيامة عيد االعياد50نبذات هادفة للشباب ج
االسقف العام- االنبا /موسى القيامة و اخلالص 46543
االسقف العام- االنبا /موسى الثالوث و القيامة 46553

د/نصحى عبد الشهيد القيامة ىف حياتنا 46562
القمص/ايسيذوروس الرباموسى املسيح قام 46573

االب/مىت املسكني ما بني القيامة و الصعود 46581
القمص/بطرس بطرس بسطوروس قوة القيامة بني املنظور وغري املنظور 46593

اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس 6لقاء مع املسيح القائم من كتابات االباء ج 46603
االسقف العام- االنبا /موسى افراح القيامة 46612

طالب اسحق و انتصرنا 46622
زكريا عبد السيد مهسات مع القائم من بني االموات 46633

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب القيامة هتزم اخلوف 46643
االسقف العام- االنبا /موسى قوة القيامة 46653
االسقف العام- االنبا /موسى مثار القيامة 46665

يوساب اسقف امخيم وجرجا سابقا ميمر القيامة 46671
االسقف العام- االنبا /موسى شهود القيامة 46685
االسقف العام- االنبا /موسى براهني القيامة 46694

القمص/بطرس بطرس بسطوروس ليس هو ههنا لكنه قام 46705
عيد القيامة 46714

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب املسيح قام واقامنا معه 46723
اسرتاليا- القس شنودة  * ساجى سليمان عزيز  من وحى القيامة  القرب الفارغ 46734
د/نصحى عبد الشهيد قيامة املسيح  دراسات ابائية 46744

القس/بيشوى صدقى ىف ذكرى القيامة- عريس اجملدلية    46753
يوسف حبيب مىت طقوس عيد القيامة اجمليد 46762

االسقف العام- االنبا /موسى القيامة و قضايا العصر 46775
القديس/ايرونيموس 1يوم االحد يوم القيامة سلسلة من كتابات االباء ج 46783

طالب اسحق باملوت داس املوت 46791
القس/عبد املسيح لبيب مرقص انوار القيامة اجمليدة 46801
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قيامة املسيح اكاذيب و حقائق 46812
القمص/لوقا االنطوىن الرب يسوع املسيح والقيامة 46821

االسقف العام- االنبا /موسى انا هو القيامة و احلياة 46833
االب/مىت املسكني 46844 حقاً قام00املسيح قام 
االب/مىت املسكني عيد القيامة يوم اخلليقة اجلديدة 46853
االب/مىت املسكني االميان باملواعيد 46865
االب/مىت املسكني العرفه و قوة قيامته 46875
االب/مىت املسكني القيامة والفداء ىف املفهوم االرثوذكسى 46884
االب/مىت املسكني بني االميان والرؤيا 46894
االب/مىت املسكني اخبار سارة عن القيامة والصعود 46903
القس/يوحنا حنني 0عيد القيامة اجمليد  46912

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب قيامة املسيح قيامتنا كلنا 46925
مالك لوقا براهني قيامة املسيح 46931
مالك لوقا القيامة قصص واختبارات 46942

يوسف حبيب مىت ىف قيامة املوتى للقديس انبا افرام السرياىن 46952
الرتبية الكنسية تامالت االباء ىف قيامة خملصنا 46962

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 00اجماد القيامة  46971
القمص/بطرس بطرس بسطوروس نور القيامة 46985

القس/فيلوباتري االنبا بيشوى كيف قام ؟ 46991
االسقف العام- االنبا /موسى القديس العظيم اثناسيوس يشرح الفداء والقيامة 47005

قيامة املسيا ىف حياتنا 47015
جيمس مارتن قام حقا 47021

القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح وقرب مث قام 47032
االنبا/بيشوى باقة تامالت ىف قيامة الرب اجمليدة 47043

خدام الصليب اعظم من منتصرين تامالت ىف قيامة الرب يسوع 47055
القمص/بيشوى وديع 47063 القيامة و االنسان41سلسلة انا مسيحى ج

االسقف العام- االنبا /موسى لك اقول قم 47075
االب/كونياريس. انتوىن م 47085 رسالة تعزية0 حقا قام 00 املسيح قام 37نبذات هادفة للشباب ج
االب/كونياريس. انتوىن م 47093 انا هو القيامة و احلياة22نبذات هادفة للشباب ج

القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح ال تلمسيىن 47103
االسقف العام- االنبا /موسى يا رئيس احلياة 47115
االسقف العام- االنبا /موسى القيامة و الوهية السيد املسيح 47125

القس/بيشوى صدقى ىف ذكرى القيامة- لقاء طربية    47134
االب/مىت املسكني واراهم نفسه حيا برباهني كثرية 47144

دير مارمينا مبريوط و كان ميشى معهما و لكن امسكت اعينهما عن معرفته 47151

74 / 201666,  نوفمبر02



القس/بيشوى صدقى لقاء العلية 47165
االسقف العام- االنبا /موسى مع تلميذى عمواس 47175

جورج حبيب بباوى التلمسيىن 47181
القس/بيشوى صدقى وظهر ىل انا 47195

مرجان ناشد مرجان كم مرة ؟ وملن ؟ وملاذا ؟- ظهورات السيد املسيح بعد القيامة  47202
يوسف حبيب مىت (1)سلسلة مقاالت االنبا ساويرس البطريرك االنطاكى - ظهور السيد املسيح للمرميات  47213

االسقف العام- االنبا /موسى ظهورات الرب يسوع 47225
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 0باملوت داس املوت  47231

(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل فلنتامل ىف قيامته 47242
القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح اعياد عيد القيامة اجمليد 47251

االسقف العام- االنبا /موسى القيامة جوهر امياننا 47265
عادل البطوسى احتفالية القيامة احداث االالم والصلب القيامة باحلروف االجبدية 47273

االب/كونياريس. انتوىن م 47285 القيامة العبور العظيم5نبذات روحية هادفة ج
القمص/بطرس بطرس بسطوروس شك توما الرسول وحقيقة القيامة 47295

االسقف العام- االنبا /موسى ماذا اعطتنا القيامة 47305
الراهب/جريوم املقارى (درسات ىف القراءات الكنسية) )مع  (جسد القيامة )املسيح قام  47313

13بستان القيامة ج 47321
14بستنا القيامة ج 47331

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  كيف مت فداء البشر 47344
يوحنا ذهىب الفم قام والقرب مغلق 47353

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 0براهني القيامة  47361
االب/مىت املسكني يا مسعان بن يونا احتبىن ؟ 47372
القمص/القس/يوحنا باقى املسيح القائم ىف وسطنا مع قصص من احلياة 47383

االسقف العام- االنبا /موسى القيامة وجتديد االنسان 47395
القمص/بطرس بطرس بسطوروس القيامة و النبوات 47404

االسقف العام- االنبا /موسى قيامتان 47415
القمص/بطرس بطرس بسطوروس الرجاء والقيامة 47424

17بستان القيامة ج 47431
القس/سلوانس افامينا التوبة قيامة و حياة 47441

مجال حممد ابو زيد حقيقة النور املقدس ىف كنيسة القيامة 47453
القمص/تادرس يعقوب ملطى متتع يا ابىن ببهجة االمى و قيامىت: صوت حبيىب يناجيىن  47465

االب/مىت املسكني واراهم نفسه حيا برباهني كثرية وظهر لبطرس يامسعان بن يونا  احتبىن ؟-3تامالت ىف قيامة املسيح  47472
خدام الصليب زهور احلب تامالت ىف القيامة 47483

االنبا/بيشوى سلسلة تبسيط االميان الشريط االول التجسد و الفداء 47494
االسقف العام- االنبا /موسى بانوراما القيامة 47501
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االنبا/بيشوى 1املسيح القائم ج 47513
االنبا/يوسف املسيح قام باحلقيقة قام 47523

تيتو غربيال صليب يعظم انتصارنا 47533
نور القيامة املفرح واسرتداد اللؤلؤة املفقودة  للقديس ماريعقوب السروجى 47543

االنبا/بيشوى انوار القيامة 47553
الراهب/اثناسيوس املقارى طقوس الصلوات/ عيد قيامة املسيح خملصنا التاريخ الطقسى  47563

االسقف العام- االنبا /موسى القيامة والشباب 47572
يوحنا ذهىب الفم قيامة املسيح وقيامة االجساد 47582

اقام من االموات راعى اخلراف العظيم 47591
االب/كونياريس. انتوىن م 47603 القيامة رسالة النصرة والغلبة119نبذات روحية هادفة ج
االسقف العام- االنبا /موسى قام و احيانا 47613
االسقف العام- االنبا /موسى القيامة و التربير 47623

القس/تيموثاوس عزيز قمت يا خملصى باجلربوت 47631
القمص/انطونيوس كمال حليم 47643 احملبة الغافرة صلب ليقيمنا دراسة وتامالت ىف اسبوع االالم احملييه15سلسلة احملبة ج
القمص/انطونيوس كمال حليم الفداء حمبة 47653
القمص/انطونيوس كمال حليم احملبة الغافرة تامالت ىف الصلب و القيامة املبادلة اخلالصية 47663

االنبا/بيشوى القيامة والرد على الشكوك 47671
فيليب الثالثى الفداء 47681

وفدى حكيم املراغى 47693 قوة القيامة والفرح بالرب11عظات ذهبية ملثلث الرمحات قداسة البابا شنودة ج
االب/كونياريس. انتوىن م 47703 قد قام ليس هو ههنا135نبذات روحية هادفة ج

رينهارد بونك الفداء قصة احلب السماوى 47712
القس/صموئيل وهبه سولاير من القيامة اىل العنصرة 47722

االب/كونياريس. انتوىن م 47731 فرحنا بقيامة املسيح104نبذات روحية هادفة ج
ناصف لويس اسئلة هامة عن قيامة وصعود السيد املسيح موت املوت باملوت داس املوت 47743

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  دم و نار 47753
االب/كونياريس. انتوىن م 47763 هبة اخلالص150نبذات روحية هادفة ج
االب/كونياريس. انتوىن م 47773 هبجة القيامة151نبذات روحية هادفة ج
عمود الدين/ الكبري / االسكندرى / كريلس  47783 املسيح قام183نصوص ابائية 

القس/اغسطينوس حنا قضية القيامة 47793
سيلمان نسيم ملاذا قام 47801
االب/مىت املسكني 00عيد القيامة اجمليد  47812

القمص/بطرس بطرس بسطوروس 0قيامتنا كلنا  47823
وداد عباس توفيق الفداء عدل و رمحة 47832

انا احلى و كنت ميتا 47841
راغب عبد النور متفرد مبجده 47851
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القمص/يوسف اسعد 47861  دروس من مثار القيامة48نبذات من عظات ج
االسقف العام- االنبا /موسى الرب قام 47871
االسقف العام- االنبا /موسى قيامة املسيح قيامة خمتلفة 47883

هاىن ملعى عشم اهلل ألعرفه وقوة قيامته و شركة االمه 47892
الراهب/اولوجيوس الربموسى قيامة املسيح ىف اسفار موسى اخلمسة 47901

القمص/لوقا االنطوىن 1دخول السيد املسيح اورشليم ج 48882
القمص/لوقا االنطوىن 2ىف بستان اجلهاد ج 48892
القمص/لوقا االنطوىن 3صليب املسيح ج 48902
القمص/لوقا االنطوىن 4املسيح و الصليب ىف اسبوع االالم ج 48914
القمص/لوقا االنطوىن 5فادى البشرية ج 48922
القمص/لوقا االنطوىن 6خملص العامل ج 48933
القمص/لوقا االنطوىن 8قيامة الفادى ج 48953
القمص/لوقا االنطوىن 9هبجة القيامة ج 48963
القمص/لوقا االنطوىن 10ملك االعياد ج 48973

القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح شم النسيم 48992
الراهب/كاراس احملرقى عادات شعبية اكل البيض والسمك والبصل ىف شم النسيم 49003

كنيسة العذراء حمرم بك احد توما 49085
احد اآلباء الرهبان اخلطاب الوداعى 49103

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  6سلسلة نبذات ج000تامالت ىف عيد الصعود  49175
عيد الصعود 49185

(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن ىف الصعود االهلى 49193
االنبا/ساويرس البطريرك االنطاكى يوسف حبيب+ الصعود    ترمجة مليكة حبيب يوسف  49203

القمص/القس/بيشوى عوض صعد ىف جمد 49213
االب/مىت املسكني عيدى الصعود والعنصرة 49223

(الراهب القمص بفنوتيوس السرياىن )االنبا /متاؤس تامالت روحية ىف عيد الصعود اجمليد 49235
القمص/باسيليوس السرياىن الصعود ىف حياتنا الروحية 49245

القس/لوقا عزمى امني وصعد اىل السموات 49253
(و هومسري كامل)القس /اندراوس كامل لك اجملد ىف صعودك 49262
االب/مىت املسكني رسالتان مبناسبة عيدى الصعود والعنصرة 49273

القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح 0وصعد اىل السموات   49282
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 28 من روائع االنبا غريغوريوس ج0(العنصرة  )عيدى الصعود االهلى و حلول الروح القدس  49294

مؤسسة القديس انطونيوس املركز االرثوذكسى لدرسات االبائية بولس البوشى- يوحنا ذهىب الفم - صعود املسيح للقديسني غريغوريوس النيسى  49303
كنيسة العذراء حمرم بك عيد الصعود اجمليد 49314

االب/كونياريس. انتوىن م 49325 عيد الصعود7نبذات هادفة للشباب ج
جورج عزمى عيسى صعد اهلل هبتاف الرب بصوت البوق 49333
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االب/مىت املسكني تامالت ىف صعود املسيح تامالت ىف عيد الصعود من ادىن االتضاع اىل اعلى االنتصار 49341
د/نصحى عبد الشهيد الصعود و كهنوت املسيح 49353

بيت التكريس خلدمة الكرازة صعود املسيح وحلول الروح القدس 49361
االب/مىت املسكني عيد الصعود ىف الالهوت الكنسى 49371

القس/ابرام سعد يوم اخلمسني 49801
كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس واىب سيفني بزويلة 2اسئلة حول الروح القدس ج  49811

االب/مىت املسكني املواهب الكنسية او الروح القدس ىف حياة الكنيسة 49822
القس/بيشوى فؤاد واصف تامالت ىف اناجيل قداسات اخلمسني املقدسة 49842

االب/مىت املسكني العنصرة  يوم اخلمسني 49851
الراهب/اثناسيوس املقارى زمن اخلمسني املقدسة 49863

(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس تامالت ىف عيد حلول الروح القدس 49873
االب/مىت املسكني يوم اخلمسني ىف التقليد اآلبائى 49883

من آقوال اآلباء القديسني السريان- القمص ويصا وبفنوتيوس - بركات عيد العنصرة       49894
بانوب عبده 49901 فرتة اخلمسني املقدسة6موسوعة كنوز النعمة ملعونة خدام الكلمة ج

يوحنا ذهىب الفم عيد اخلمسني 49913
االب/كونياريس. انتوىن م 49924 يوم اخلمسني ومفاعيل الروح القدس10نبذات هادفة للشباب ج

يوسف حبيب مىت طقوس عيد العنصرة العظيم 49933
الكنيسة املرقسية باالسكندرية طقس عيد العنصرة و صلوات السجدة 49943

االنبا/يوسف الروح القدس ويوم اخلمسني 49952
القديس/غريغوريوس النزينزى روح البنوة 49963

االب/مىت املسكني احاد اخلمسني املقدسة 49973
القديس/غريغوريوس النزينزى (حلول الروح القدس  )عيد اخلمسني  49983

االسقف العام/يوانس تامالت ىف االعياد السيدية عيد حلول الروح القدس 49991
االب/ماثيو كراوىل بوىن ساعة السجود الليلى باملنازل 50451

ابراهيم صربى معوض (نبذة معارضة للتعليم االرثوذكسى   )السجود لغري اهلل هل حقاً هو تعليم مسيحى    50461
كنيسة العذراء حمرم بك (تقال مساء احد العنصرة  )صالة السجدة   50473

يسى حنا لقاء و سجود 50482
القس/اسطفانوس نريوز ترتيب صلوات احد العنصرة والسجدة 50494

كنيسة مارجرجس غيط العنب صالة السجدة 50503
القمص/القس/امونيوس ميخائيل تادرس ترتيب احد العنصرة و صلوات السجدة 50513

القس/جربائيل الصموئيلى طقس صالة السجدة 50523
سعد جنيب داود (قراءة نقدية لنبذة ابراهيم صربى  )قضية السجود  50533
القمص/بطرس السرياىن تامالت ىف طقس صالة السجدة 50543

القس/كريلس ابراهيم سعد ملسة حنان على ارض مصر 51102
ابراهيم صربى معوض 51113 مبناسبة ذكرى االلفية الثالثة مليالد السيد امل0وثائق تنشر الول مرة عن رحلة العائلة املقدسة الرض مصر 
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كنيسة العذراء حمرم بك عيد دخول السيد املسيح ارض مصر 51125
القس/داود عزيز عن زيارة السيد املسيح للديار املصرية-مبارك شعىب مصر   51143

وليم فريد باسيلى رحلة السيد املسيح اىل مصر 51151
بطريركية االقباط االرثوذكس االسكندرية عيد دخول السيد املسيح اىل ارض مصر 51164

ايريس حبيب املصرى ملاذا نسينا ؟   51173
القمص/ارميا زكى اهلروب و اجملهر املسيحى 51183

القمص بالكلية االكلرييكية بشبني الكوم مث/سيداروس عبد املسيح جمئ العائلة املقدسة اىل ارض مصر حديث كل االديان 51192
يوسف حبيب مىت العائلة املقدسة مبصر 51203

االنبا/دميرتيوس حتقيق الربدية الىت حسمت الفرتة الىت قضاها الرب يسوع ىف مصر مع دراسات قبطية اخرى 51213
القس/ميخائيل شفيق نبوة اشعياء عن مصر 51223

خريى بشارة يسوع ىف مصر 51232
دار الكتاب املقدس السيد املسيح ىف مصر 51243
اديب جنيب سالمة العائلة املقدسة ىف مصر مع احوال اجملتمع املصرى ىف بداية القرن االول امليالدى 51251

دير الشهيد العظيم مارجرجس للراهبات مبصر القدمية رحلة العائلة املقدسة اىل مصر و منطقة مصر القدمية 51262
االنبا/دميرتيوس رحلة العائلة املقدسة  ىف ملوى 51273

لقمص/ابراهيم ابراهيم 51282 او اهلروب اىل ارض مصر وكنيسة ابو سرجة مبصر القدمية0رحلة العائلة املقدسة 
االنبا/دميرتيوس طقس االحتفال بعيد دخول السيد املسيح ارض مصر 51293

جمدى نصيف ميالد روحية0تارخيية 0حبثية 0قصة ادبية 0من مصر دعوت ابىن  51303
وليم فريد باسيلى هروب السيد املسيح اىل مصر 51313

نشأت زقلمة 0العائلة املقدسة ىف مصر 51322
ىف الالهوت/ جمدى وهبه سابقا د- القس/صموئيل وهبه صموئيل زيارة اجملوس للمسيح و هروبه اىل مصر 51333
فتحى سعيد جورجى اجنليزى/  مبارك شعىب مصر     عرىب 0رحلة العائلة املقدسة ىف ارض مصر  51343

ميخائيل مكسى اسكندر املسيح ىف مصر 51352
ش1716-م1999اسبوع القبطيات التاسع ملف خاص عن هروب العائلة املقدسة اىل ارض مصر 51362

51373 هروب وبركة2كلمات مضيئة ج
العائلة املقدسة ىف مسطرد 51382
اعظم زائر ىف تاريخ مصر 51391

القس/عبد املسيح لبيب مرقص ملاذا التجلى ؟ 51941
احملامى/ فكرى رمزى زكى  (االثار -املعجزات - الرحلة  ) عام على جمئ العائلة املقدسة ارض مصر 2000 51951

كنيسة العذراء حمرم بك 51962 اغسطس19عيد التجلى 
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس عيد التجلى اجمليد 51974

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  التجلى وتأمالت ىف عيد التجلى 51985
راغب عبد النور مع الرب على جبل التجلى 51993
القمص/لوقا سيداروس جتلى الرب يسوع جمموعة مقاالت الباء الكنيسة 52003

االب/كونياريس. انتوىن م 52012 عيد التجلى26نبذات هادفة للشباب ج

74 / 201671,  نوفمبر02



مارك شنودة دراسات التجلى 52023
هاملتون مسيث اجماد جبل التجلى 52031

مطرانية املنيا وابوقرقاص اآلم الرب يسوع: الكفن املقدس حديث علمى مؤثر عن  52503
ايلني ويلسون 52513 جورجيوس عطااهلل0ترمجة القس - الكفن املقدس بتورينو   

كنيسة العذراء حمرم بك نبذة- الكفن املقدس  52523
مطرانية املنيا وابوقرقاص 52533 الربهان العلمى القاطع لصلبه وقيامته0كفن السيد املسيح 

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس القيامة والكفن املقدس 52542
االنبا/بيشوى كفن ربنا يسوع املسيح بني العلم والكتاب املقدس 52552

صفوت لطفى مقار الكفن املقدس بني الدراسات العلمية و التامالت الروحية 52563
فائق ادوار رياض تكفني جسد يسوع والتقاليد املتوارثة ىف دفن املوتى 52575

كنيسة العذراء حمرم بك الكفن املقدس 52583
وفدى حكيم املراغى الكفن املقدس وثيقة رمسية 52593

د/سليمان نسيم قصة النريوز 53491
القمص/عبد املسيح مقار و وفاء الشهداء بدمائهم+ وفاء النيل مبياهه "  عيد الوفاء  " (مباركة االهنار  )النريوز  53502

خدمة الدياكونية الريفية باالسكندرية كنيسة شهداء 53511
(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس االستشهاد ىف املسيحية 53524

منري شكرى ىف عيد النريوز مبناسبة مطلع القرن الثامن عشر القبطى( 10 )رسالة مارمينا   53533
االستشهاد عند العالمة اورجيينوس 53543

القمص/بيشوى وديع 15-شاهد وشهيد  53553
انطون فهمى جورج 53563 مارترييا0االستشهاد ىف فكر االباء 

(املتنيح)لقمص /شنودة السرياىن=االنبا/يؤانس ىف ذكرى شهداء املسيحية 53583
نبيل فاروق 53593 توت1/  سبتمرب  11عيد النريوز اقدم عيد القدم امة 

القس/جربائيل السرياىن االساقفة وشعلة االستشهاد 53602
الراهب/اثناسيوس املقارى الزمن الطقسى بني عيدى النريوز والصليب 53613

دير انبا مقار شهيد السراديب 53623
النريوز عيد مصرى قدمي 53633

االسقف العام املنيا/مكاريوس 53643 دراسسة ىف اضطهاد اليهود للمسيحيني ىف شبه اجلزيرة0شهداء جنران 
القمص/فليمون االنبا بيشوى النريوز ىف حياتنا 53652

مجعية التوفيق القبطية بالقاهرة 1984اخلطب والكلمات الىت القيت ىف االحتفال بعيد النريوز  53662
االب/مىت املسكني الشهادة والشهداء 53673

استيفن جاد اهلل االستشهاد ىف املسيحية حب واكليل 53683
الشهداء شهود اقوياء للحق156نبذات روحية هادفة  53691

اورجيينوس ترمجة موسى وهبة مينا- رسالة اىل الشهداء  53703
اينال حبيب شهادتنا كلنا 53715
االب/مىت املسكني عيد الشهداء 53723
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القيم الروحية لعيد النريوز 53736
راغب عبد النور شهود وشهداء 53743
راغب عبد النور نريوز االستشهاد 53755
االرشدياكون/ميالد قسطندى رسالة النريوز 53761

(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن ومل حيبوا حياهتم 53775
القمص/لوقا االنطوىن عيد النريوز 53782
القمص/لوقا االنطوىن االالم الشهداء قيمة ابدية 53793

القمص/عبد املسيح مقار 53804 تارخيياً وطقسياً وروحيًا0النريوز 
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 1 من روائع االنبا غريغوريوس ج0الشهادة و االستشهاد املعاصر  53814

االب/مىت املسكني نبذة- النريوز رأس السنة   53823
االب/مىت املسكني تكرمي الشهداء ىف الطقس الكنسى 53831
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل املزامري والقراءات: من النريوز اىل الصليب 53841

النريوز وطنية واميان 53852
فضيلة املعصراىن الشهادة املسيحية واساليبها 53861

القمص/لوقا االنطوىن و مل حيبوا حياهتم حىت املوت 53873
(كمال حبيب سابقا) (املتنيح)االنبا /بيمن االستشهاد والشهادة 53885

النريوز 53893
جورج ميشيل اندراوس انتصار الشهداء 53903

كنيسة العذراء حمرم بك روح االستشهاد 53913
(املتنيح)القمص/بيشوى كامل ترمجة عايدة حنا بسطا- روائع من سري الشهداء        53923

القس/جربائيل السرياىن القبطى شاهد و شهيد 53933
قسم تقال ىف االعياد السيدية وعيد النريوز 53941

جورج حبيب بباوى شهادة و شهيد 53952
كربيانوس اسقف قرطاجنة الشهيد 53963 ترمجة االب مىت االنبا بوال0جمد االستشهاد 

الراهب/سارافيم الربموسى مازال ينزف 53973
الراهب/حينس احملرقى اىل قمة اجملد 53983

القس/مكسيموس وصفى االستشهاد و قصة السرديب 53993
يسى منصور قطر الشهادة االرثوذكسى 54001

االب/كونياريس. انتوىن م 54013 لصليب واالستشهاد ىف القرن العشرين81نبذات روحية هادفة ج
وفدى حكيم املراغى 54023 الشهداء واالستشهاد1عظات ذهبية ملثلث الرمحات قداسة البابا شنودة ج

اسقف هيبو.القديس/اغسطينوس املسيح جمد الشهداء للقديس اغسطينوس اسقف هيبو 54053
م0ى نبذات روحية هادفة مواقف بطولية ىف حياة الشهداء 54063

كنيسة العذراء حمرم بك االستشهاد روح وحياة 54073
م. ي  مواقف بطولية ىف حياة الشهداء 54082

الراهب/سارافيم الربموسى الشهادة ىف نصوص العهد اجلديد و حياة الكنيسة االوىل 54093
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(5)حماضرات لقاء تثبيت العقيدة- مقدما ىف التعليم نقاوة  55001
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس امهية العقيدة االرثوذكسية للحياة الروحية او الرد على الالطائفية املسيحية 55012

جمموعة متكلمني 2002اكتوبر  (5)مؤمتر تثبيت العقيدة  55033
جمموعة متكلمني 2003سبتمرب   (6)مؤمتر تثبيت العقيدة  55042
جمموعة متكلمني 2004سبتمرب   (7)مؤمتر تثبيت العقيدة  55052
جمموعة متكلمني 2005سبتمرب ( 8 )التحديات االميانية و العقائدية املعاصرة  55062
جمموعة متكلمني 2006سبتمرب ( 9)مؤمتر العقيدة االرثوذكسية  55073
جمموعة متكلمني 2007الفيوم (10)مؤمتر العقيدة االرثوذكسية  55081
جمموعة متكلمني 2009الفيوم  (12)مؤمتر العقيدة االرثوذكسية  55102
جمموعة متكلمني 2010الفيوم  (13)مؤمتر العقيدة االرثوذكسية  55111

كل الكتاب هو موحى به من اهلل ارثوذكس حقا و ايضا اجنيليون 55122
طقس تنصيب قداسة احلرب اجلليل االنبا شنودة الثالث 55901

2562 6829:اجمالي عدد الكتب  :اجمالي عدد النسخ 
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