مركز الدراسات واألبحاث املرشق َّية

تأســس مركــز الدراســات واألبحــاث املرشق َّيــة « »CEROالتابــع للرهبانيــة األنطون ّيــة املارون ّيــة ســنة
ّ
.1989
يعمــل املركــز عــى إحيــاء ال ـراث الرسيــاين ،تاري ًخــا وحضــارة ،مــن خــال عقــد مؤمت ـرات ال ـراث
الرسيــاين ،يف لبنــان وبــاد االنتشــار الرسيــاين.
كــا يُصـ ِـدر املركــز كت ًبــا روح ّيــة ودراســات عــى صعيــد التنشــئة املتواصلــة وخمــس مجــات – دين ّية،
تربويّــة ،تثقيف ّيــة ورعويّــة  -تهــدف اىل مرافقــة أبنائنــا يف من ّوهــم الروحــي واالنســاين واالجتامعي:

«نور»

مجلّــة تعليم َّيــة دين َّيــة لألطفــال ،مــن عمــر  4إىل  7ســنوات .تبــثّ اإلميــان يف قلــوب األطفــال
وت ُغذِّيــه بكلمــة اللــه .تُرافــق كتــاب التعليــم املســيحي وتُقـ ِّدم للمعلّمــن واملعلّــات واألهــل
مــواد ت ُســاعد عــى التوعيــة اإلميان ّيــة األُوىل للطفــل.

«هللويا»

مجلَّة مسيح َّية للفتيان والفتيات ،من عمر  8إىل  13سنة.
ت ُجيــب عــى أســئلة األطفــال حــول اللــه والكنيســة والكتــاب املقـ ّدس والحيــاة بطــرقٍ شـ ّيقة
ـرب بعمــق ،وللســر معــه يف
وبســيطة .هــي الرفيقــة الدامئــة التــي ت ُســاعدك للتع ـ ُّرف إىل الـ ّ
دروب الحيــاة.

«كيف شباب اليوم»

مجلّــة شــباب ّية (18-13ســنة) .تجمــع بــن الثقافــة والتســلية .تجيــب عــى تســاؤالت الشــباب
ومتــأ أوقــات فراغهــم .تركّــز عــى الثقافــة االجتامع ّيــة والنفســ ّية والوطن ّيــة والدين َّيــة
واألخالق ّيــة.

«العائلة»

هــي األُوىل مــن نوعهــا يف لبنــان والعــامل العــريب .تصــدر بالتعــاون مــع اللّجنــة األُســقف َّية
لشــؤون العائلــة والحيــاة يف لبنــان.
هــي مجلّــة مســيح َّية ،روح َّيــة ،تربويَّــة ،ثقاف َّيــة ،اجتامع َّيــة ،تركّــز عــى دور العائلــة يف بنــاء
مجتمـعٍ أفضــل .ت ُغنــي العائلــة وتُرافقهــا يف مســرتها الحيات َّيــة وتســاعدها يف من ّوها وســعادتها.

الليتورجية»
«حياتنا
ّ

هــي باكــورة إصــدارات املركــز منــذ ســنة  .1989تُرافــق املؤمنــن عــى مــدار الســنة الطقســية،
يف صلواتهــم الكنســ ّية و اإلحتفــاالت .كــا تقــ ّدم للعاملــن يف الكنيســة مــواد ليتورج َّيــة،
كتاب ّيــة ،رعويَّــة ،آبائ َّيــة والهوت َّيــة ،لتســاعدهم يف خدمتهــم.
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