
مركز الدراسات واألبحاث املرشقيَّة
تأّســس مركــز الدراســات واألبحــاث املرشقيَّــة »CERO« التابــع للرهبانيــة األنطونيّــة املارونيّــة ســنة 

.1989

ــا وحضــارة، مــن خــال عقــد مؤمتــرات الــراث  ــاين، تاريًخ ــاء الــراث الرسي يعمــل املركــز عــى إحي

ــاين. ــاد االنتشــار الرسي ــان وب ــاين، يف لبن الرسي

كــا يُصــِدر املركــز كتبًــا روحيّــة ودراســات عــى صعيــد التنشــئة املتواصلــة وخمــس مجــات – دينيّة، 

تربويـّـة، تثقيفيّــة ورعويـّـة - تهــدف اىل مرافقــة أبنائنــا يف منّوهــم الروحــي واالنســاين واالجتاعي: 



»نور«
مجلـّـة تعليميَّــة دينيَّــة لألطفــال، مــن عمــر 4 إىل 7 ســنوات. تبــّث اإلميــان يف قلــوب األطفــال 

م للمعلّمــن واملعلـّـات واألهــل  يــه بكلمــة اللــه. تُرافــق كتــاب التعليــم املســيحي وتُقــدِّ وتُغذِّ

مــواد تُســاعد عــى التوعيــة اإلميانيّــة األُوىل للطفــل.



»هللويا«
مجلَّة مسيحيَّة للفتيان والفتيات، من عمر 8 إىل 13 سنة.

تُجيــب عــى أســئلة األطفــال حــول اللــه والكنيســة والكتــاب املقــّدس والحيــاة بطــرٍق شــيّقة 

وبســيطة. هــي الرفيقــة الدامئــة التــي تُســاعدك للتعــرُّف إىل الــرّب بعمــق، وللســر معــه يف 

دروب الحيــاة.



»كيف شباب اليوم«
مجلـّـة شــبابيّة )13-18ســنة(. تجمــع بــن الثقافــة والتســلية. تجيــب عــى تســاؤالت الشــباب 

ومتــأل أوقــات فراغهــم. تركّــز عــى الثقافــة االجتاعيّــة والنفســيّة والوطنيّــة والدينيَّــة 

ــة. واألخاقيّ



»العائلة«
ــقفيَّة  ــة األُس ــع اللّجن ــاون م ــدر بالتع ــريب. تص ــامل الع ــان والع ــا يف لبن ــن نوعه ــي األُوىل م ه

ــان. ــاة يف لبن ــة والحي ــؤون العائل لش

ــز عــى دور العائلــة يف بنــاء  ــة، تركّ ــة، اجتاعيَّ ــة، تربويَّــة، ثقافيَّ هــي مجلّــة مســيحيَّة، روحيَّ

مجتمــعٍ أفضــل. تُغنــي العائلــة وتُرافقهــا يف مســرتها الحياتيَّــة وتســاعدها يف منّوها وســعادتها. 



»حياتنا الليتورجّية«
هــي باكــورة إصــدارات املركــز منــذ ســنة 1989. تُرافــق املؤمنــن عــى مــدار الســنة الطقســية، 

ــة،  ــواد ليتورجيَّ ــة م ــن يف الكنيس ــّدم للعامل ــا تق ــاالت. ك ــيّة و اإلحتف ــم  الكنس يف صلواته

ــة، لتســاعدهم يف خدمتهــم. ــة والهوتيَّ ــة، آبائيَّ ــة، رعويَّ كتابيّ
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