 91آذار 9111

 2تشرين األول 9191

نصار .أتم
صباح في مدينة الناصرة .أبواه هم أسعد ّ
ولد البطريرك ميشيل ّ
صباح وغندورة أبو ّ
دروسه اإلبتدائية في مدرسة الفرير (إخوة المدارس المسيحية) في مدينة الناصرة
األول  :1491إلتحق باإلكليريكية
إلتحق باإلكليريكية الصغرى في بيت جاال .وفي  1تشرين ّ
الكبري – دراسة الفلسفة والالهوت وشماساً مساعدا لكاهن الرعية ومشرف المجموعة
البابوية البيتجالية في بيت جاال

 22حزيران 9111

 92آب 9111

9191

ال سيامة الكهنوتية على يد غبطة البطريرك ألبيرتو غوري ،في كنيسة اآلباء السالزيان في
الناصرة
تعيينه كاهنًا مساعدًا في مأدبا (األردن) – معلم للغة العربية في اإلكليريكية -منظم
لإلحتفاالت الليتورجية الخاصة بالبطريرك -تابع دروسه في اللغة العربية في جامعة اآلباء

اليسوعيين في بيروت

أصبح ُمَن ِّشطاً للشبيبة الطالبة المسيحية في األبرشية – بدأ يقيم في الدار البطريركية في

9191-9192

عاماً لمدارس البطريركية
القدس – تعيينه مديراً ّ
تعليم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية في أبرشية جيبوتي

 9حزيران 9199

بدأ بكتابة رسالة الدكتوراة ،في فقه اللغة العربية ،في بيروت

 99آب 9199

عمان) – دافع عن أطروحة الدكتوراة في
حي المصدار ( ّ
تعيينه كاهنًا لرعية يسوع الملك في ّ
فقه اللغة العربية في جامعة السوربون

 29آذار 9191
9129
 9كانون الثاني 9121

عمان
مدير الكلية الوطنية الثانوية في ّ

رئيس جامعة بيت لحم (حتّى عام )1411؛
تم تعيينه قانوني القبر المقدس

األول  9129تم تعيينه بطريرك القدس لالتين
 99كانون ّ
شر نبأ تعيينه بطريركاً ،على راديو الفاتيكان
 22كانون األول َ 9129ن ُ
 9كانون الثاني 9122

نال السيامة األسقفية في روما ،على يد قداسة البابا يوحنا بولس الثاني

 99كانون الثاني

ظم
تلقّى الباليوم من الحبر األع َ

 99كانون الثاني

جلس على كرسي البطريركية

9122
9122
9121

الرسالة الراعوية “إيماننا في األرض المقدسة

9119
9111

ألور َشليم
الرسالة الراعوية “إسألوا السالم َ

الرسالة الراعوية “قراءة الكتاب المقدس اليوم في أرض الكتاب المقدس

9119

الرسالة الراعوية “لإلستعداد ليوبيل عام األلفين

9112

أسع إليه
الرسالة الراعوية “ ِ
إبتغ السالم و َ
أصبح رئيساً “لجمعية سالم المسيح الدولية” ()Pax Christi International؛

تموز 9111
2999
 29 – 29آذار 2999

ئيس السينودس األبرشي للكنائس الكاثوليكية
أصبح ر َ
دعوة واستقبال قداسة البابا يوحنا بولس الثّاني في األرض المقدسة

رئيس مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في األرض المقدسة ( – ).A.O.C.T.Sرئيس

2991

مجلس األساقفة الالتين في المناطق العربية ( – ).C.E.L.R.Aعضو في مجلس بطاركة
الشرق الكاثوليك ( – ).C.P.C.Oعضو في مجلس كنائس الشرق األوسط – عضو في
مجلس المؤسسات الدينية في األراضي المقدسة

2999
 9تشرين الثاني 2999
 9آذار 2992
 29حزيران 2992

رئيس مشارك للمجلس العالمي لألديان من أجل السالم
قامت الجمهورية الفرنسية بمنحه وسام جوقة الشرف برتبة ضابط
الرسالة الراعوية “لقد إقترب وقت رحيلي
قداس شكر أقيم في كنيسة الجتسمانية ،تمت خالله رتبة نقل الصولجان الرعائي إلى غبطة

البطريرك فؤاد الطوال.

