


  

  

  

  

  

  

  

  “مّجـانأ أخـذتم، مّجـاناً أعطـوا ” :قال الرب

  )10/8: متى(
  

ــــة   وحنـن، يف حرصـــنا املطـلق عـــلى نعمــة الصُّــوفانيـَّ
  ويف حمبـتــنـــا ألمنــــــــــا الســــــــــــيدة العــــــــــــــــــــــذراء،

  ـذا الكتـــــــــابجنـــــدنا مضـطــرين لإلعــــــالن بـأن هـــــ
  يُـــوزّع جمّــــــــاناً دون أيّ مقـــابل، أيّـــــاً كــــان نوعـــــــــــه

  

  

  

  

  

  





صورتان لسيدة الصوفانية األوىل  بدايات ظهور الزيت والثانية التقطت 
عندما انسكب الزيت من األيقونة آلخر مرة فجر عيد الفصح عام 2001 



 
انسكاب الزيت من األيقونة آلخر مرة فجر عيد الفصح عام ٢٠٠١ 
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صورة كبرية لسيدة الصوفانية أرسلت من كندا تغطي قسماً من واجهة البيت  الذكرى السنوية 

مشهد حلي الصوفانية  بداية الظاهرة 



مرينا تسجل أمساء األشخاص 
املكتوبة خلف الصور واليت ظهر 
الزيت عليها  شهر تشرين 

الثاني عام 1983 

الشاب نبيل املعري حامال 
صورته عالياً بعد أن نضح 

منها الزيت - 1983 

األب معلويل يتفحص 
الصور اليت ظهر الزيت 
عليها خالل شهر تشرين 

الثاني عام 1983 



األب دميرتي معمّر األرثوذكسي، ينشد أمام األيقونة العجائبية مع قسم من جوقته 

 
 René Fromont جلوساً: املطران بولس السوقي (سريان أرثوذكس) األب رينيه فرومون الفرنسي
وقوفاً: األب يوسف معلويل - األب موريس ينّي (مصر) - مرينا - نقوال - األب الياس بلدي - األب ابراهيم غربي (اسرتاليا) 



االحتفال بالذبيحة اإلهلية  الصوفانية 
بالذكرى السنوية الرابعة عشرة 
ويظهر الالهوتي األب رينيه لورنتان 
واألب رينيه فرومون  1996/11/26 

مار بوليكاربوس جيفاكيزي (سريان أرثوذكس) مطران كرياال - اهلند أثناء زيارته للصوفانية 



 
مشهد من نقل األيقونة يوم األحد ٩ كانون الثاني ١٩٨٣ من البيت إىل كنيسة الصليب 

 
عام ٢٠٠١ 

يوم اجلمعة العظيمة محل النعش عدد من املؤمنني األجانب  تطواف جبوار بيت العذراء 



 
اخلميس العظيم  ٢٠٠١ 

إبان انفتاح اجلراح  بدت من مرينا حركات من يدها اليسرى وكأهنا تريد أن تقتلع شوكا 
 من رأسها وجبينها 



مرينا تصلي وتدهن بالزيت بعض املرضى 

 
اسرتاليا نيسان ٢٠٠٥ 



 
اسرتاليا نيسان ٢٠٠٥ 

مرينا تصلي وتدهن بالزيت بعض املرضى 



 
الزيت يغطي يدي مرينا بتاريخ ١٩٩٩/١/١٥ 

جيتمع املقربون لنيل ما يتبقى منه حتت احملبس عندما جتف يدا مرينا بعد أن تبارك 
آخر املوجودين مباشرة. . . مهما كان عددهم  



 
سبت النور 2007 

 
مساء سبت النور عام ٢٠٠٧ ظهر الزيت فجأة على وجه مرينا وعينيها ويديها إذ كان املؤمنون 

ينشدون (املسيح قام)  ختام القداس اإلهلي 

 
األب بولس فاضل والسيدة كوليت دوهوك اليت نظمت رحلة مرينا إىل الربتغال عام ١٩٩٩ 

حيث التقت األخت لوسيا اليت شهدت ظهورات فاطمة 



 
سبت النور 2007

 
قداس سبت النور ٢٠٠٧ ويظهر مراسل تلفزيون من الربازيل السيد السيو راماهلو 
ومراسل تلفزيون قازان  روسيا والسيد غي فورمان من فرنسا، يصورون ظهور الزيت 

على يدي مرينا 



 
سبت النور 2007 

 
قداس سبت النور ويبدو األب الفرنسي جوزيف بينييه Joseph Besnier و صدر الصورة 

السيد روجيه كحيل ويبدو أيضاً السيد دميرتي حافيظوف مستشار حمافظ قازان 

 
بعد القداس ويبدو نيقوال ومرينا وولدامها مرييام وجان عمانوئيل ومراسل حمافظة قازان 

والسيد دميرتي حافيظوف واملصور باسل حنا 



السيد جان األخرس والسيدة هنى نصور والدا مرينا والسيدة أليس والدة نقوال 
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مرينا  جلسة تأمل 

الذكرى السنوية السابعة لعيد 
الصوفانية  1989/11/26 



مرينا ونقوال 

مع جوقة الفرح  االحتفال بالذكرى 
السنوية لعيد الصوفانية عام 2005 



األب يوسف معلويل 
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األب معلويل يبارك املزار اجلديد للصوفانية الواقع عند الباب اخلارجي يوم ١ أيار ١٩٨٣ 

األب يوسف معلويل ووالد مرينا السيد جان األخرس 



األب جورج صعب اللعازري حيتفل 
بالذبيحة اإلهلية  الصوفانية 

األب بولس سليمان مؤسس "أسرة اإلخاء" يقيم القداس اإلهلي  الصوفانية 



 
انفتاح اجلراح يوم مخيس األسرار 1990 

 
األب يوسف معلويل مع مرينا بعد انفتاح جرح اجلبني بلحظات يوم مخيس األسرار 1990 



"مرينا حباجة إىل صالتنا. . . 
حتى تكون خملصة. . . وفية 
للرسالة العظيمة اللي أوكلها 

 " . . .اياها ا

" مسعتوا الرسالة. . . 
ما  خالص بال صليب. . . 
والصليب ميكن يكون مرض. . . 
ميكن ضائقة مادية. . . " 

" الصليب ال بد منه. . . 
هذا كالم املسيح. . . " 



األب يوسف معلويل مع جمموعة من األطفال 



األب يوسف معلويل 
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 مخيس األسرار 
 1990 

جراح اليدين. . . 

جرح اجلنب. . . 



 
اجلرح الذي ظهر  خاصرة مرينا وهو بقياس ١٢ سم 

 اخلميس العظيم 
 2001 

اجلراح  يدي مرينا 

قدما مرينا وقد انفتح  
فيهما جرحان دون انسكاب 
أي نقطة من الدم وذلك 
حبضور حشد كبري بينهم 
عدد من األطباء 



 

اخنطاف سبت النور عام  2001 



 

سبت النـور 2004 

 
مرينا تشاهد يسوع بعد االخنطاف يوم سبت النور 2004 
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األب األرثوذكسي نقوال بعلبكي 
وهو طبيب جراح ميسك 
بيد مرينا واألب انطون عني 
من كنيسة السريان الكاثوليك 
يوم اخلميس العظيم 

16 نيسان 1987 

اخنطاف سبت النور 
يوم 18 نيسان 1987 

رشح الزيت من عيين مرينا 
ويديها، قبيل اخنطاف 
يوم سبت النور 1990/4/14 



سيادة املطران هبنام ججاوي مطران القدس وعمان للسريان األرثوذكس 

سيادة املطران اسطفانوس حداد واألب قسطنطني ينّي (روم أرثوذكس) 
 زيارة للصوفانية بتاريخ 1983/11/25 



الشماس اإلجنيلي والالهوتي 
سبريو جبور يقرأ اإلجنيل خالل 
حتول بصر مرينا مساء 1984/11/26 

الدكتور مجيل مرجي يتفحص 
عيين مرينا بعد اخنطاف 
1984/11/26 وقد احنجب 
النور الطبيعي عن عينيها 
حتى مساء 1984/11/29 



مرينا مع جمموعة احلجاج الفرنسيني  بيت العذراء  الصوفانية 

مشهد لواجهة البيت  االحتفاالت 
السنوية وقد أرسلت الصورة الكبرية 

هدية من اسرتاليا 



ســوريا 

لقاء  السفارة البابوية مع السفري 
السابق نيقوال روتونو عام 1986 



بقعة الزيت على سطح املنزل اليت تبني 
فيها السفري البابوي لوجيي أكويل 

وجه يسوع املتأمل 

السفري البابوي لوجيي أكويل يقيم الذبيحة اإلهلية  الصوفانية مع األخوين جاكار 
واألب فارس معكرون (مطران الربازيل حالياً 



ســوريا 

قداسة البطريرك زكا األول عيواص يستقبل مرينا واألب جان بول دوفودو
بتاريخ 1996/6/1 

لقاء  بطريركية السريان األرثوذكس مع قداسة البطريرك مار أغناطيوس زكا األول عيواص 

 Jean Paul Deveudeux



2005 السويد - حزيران  

املطران اسحق ساكا مطران املوصل يطالع رسائل الصوفانية  ستوكهومل 

مع املطران اسحق ساكا مطران املوصل  ستوكهومل 



األب الياس بلدي (روم كاثوليك) - األب ميشيل فرح (روم أرثوذكس) 
سيادة املطران هبنام ججاوي (مطران القدس وعمان للسريان األرثوذكس) 

 الصوفانية - 7 أيلول 1988 

 
مخيس الصعود ٢٤ أيار ١٩٩٠ وتظهر  الصورة إىل ميني مرينا األخت فيورين 

من راهبات املستشفى اإليطايل 



ســوريا 

سيادة املطران جوزيف عبسي حيتفل بقداس الذكرى الرابعة والعشرين لظاهرة الصوفانية 
 كاتدرائية سيدة النياح للروم الكاثوليك  حارة الزيتون بدمشق بتاريخ 2006/11/26 

لقاء سيادة املطران جوزيف عبسي ومرينا مع بعض الفرنسيني ومنهم الدكتور ميشيل داجونو 



األب عبدو رحال املاروني وهو يقيم 
الذبيحة اإلهلية  الصوفانية 

سيادة املطران مسعود مسعود أسقف املوارنة  طرطوس يقيم القداس اإلهلي  الصوفانية 
ويشاركه األب جوزيف بينيه Joseph Besnier من فرنسا واألب الياس زحالوي 



ســوريا 

القداس اإلهلي الذي أقامه األب جوزيف قسطندتي مبناسبة الذكرى احلادية والعشرين لظاهرة الصوفانية 
 كنيسة القديس بولس لآلباء الفرنسيسكان  دمشق حبضور السفري البابوي دييغو كاوزيرو 



نيقوال ومرينا  لقاء مع غبطة البطريرك مكسيموس اخلامس حكيم 
 القنصلية اللبنانية - الواليات املتحدة األمريكية - أيار 1988 

 ختام القداس اإلهلي مبناسبة الذكرى 
اخلامسة والعشرين بارك غبطة البطريرك 
غريغوريوس الثالث حلام مجهور املصلني 

بأيقونة سيدة الصوفانية 



يدخل غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث حلام وسيادة املطران جوزيف عبسي وسيادة املطران 
مسري نصار للموارنة قبيل األمسية اليت قدمتها  كاتدرائية سيدة النياح جوقة أرزة لبنان  
يتقدمهم األب مارون حرب املرسل اللبناني مؤسس اجلوقة، واألب إيليا فرنسيس كاهن الكاتدرائية 

إبان األمسية اليت أحيتها جوقة أرزة لبنان مبناسبة الذكرى اخلامسة والعشرين 
لظاهرة الصوفانية وكان على رأس احلضور غبطة البطريرك غريغوريوس حلام 
واألب إيليا آغيا رئيس عام اآلباء البولسيني واألب موريس يين من مصر ويبدو إىل يسار 

الصورة الشاعر رياض جنمة 
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سوريا 

 
السيد فريز مهنا أحد رجال األمن الذين قدموا إىل الصوفانية يوم ٢٨ تشرين الثاني ١٩٨٢ وهو ميسك 

بيده القطعة اليت اقتطعها من األيقونة أثناء فكها حيث احتفظ هبا  كيس من النايلون 



ســوريا 

 
صورة سيدة الصوفانية اليت انسكب منها الزيت يوم اجلمعة ١٩٨٥/٣/١ تنقل من مطرانية خبب 
إىل الكاتدرائية  موكب رمسي يرتأسه املطران بولس برخش ونائبه األب موفق العيد 

 
يوم األحد ٣ آذار ١٩٨٥ أعيدت الصورة العجائبية من كاتدرائية خبب إىل املطرانية  موكب رمسي 



األستاذ وديع الصا يرنّم أمام األيقونة العجائبية 

 
األستاذ وديع الصا إبان زيارته األوىل للصوفانية  ١٩٨٤/١٢/٣١، مع مرينا، عوض نظور، 

نقوال، وطوني حنا 



ســوريا 

السفري البابوي السابق بدمشق بيري جاكومو دي نيكولو واألب جورج بطيخة 
تشرين الثاني ١٩٩٨ 

 
مرينا مع األب باولو دل أوليو  دير مار موسى احلبشي ( ١٠٠ كم بعيداً عن دمشق ) 

بتاريخ ١٩٩٢/٧/٧ 



سوريا 

األب موفق العيد نائب مطران حوران ميسك باأليقونة اليت سال منها الزيت وجبواره 
األب مسعان صيداوي 

املطران بولس برخش واألب مسعان صيداوي يستقبالن مرينا ونيقوال  املطرانية خببب 



ســوريا 

 
القداس االحتفايل مبناسبة ختام الشهر املرميي  رعية سيدة البحار "اخلراب" - طرطوس 

ويبدو األب الياس يعقوب إىل ميني الكاهن احملتفل - أيار ۲۰۰۱ 

 
مرينا  حلب مع األب جورج شهباز  كنيسة القديسة بربارة بتاريخ ۱۰ حزيران ۲۰۰۱ 



ســوريا 

لقاء مرينا  كنيسة بلدة القريتني بالقرب من النبك ويظهر األب يعقوب كاهن الرعية 



ســوريا 

 
 الذكرى السنوية احلادية والعشرين راهبات األم ترييزا  بعد القداس 2003/11/26 

 الذكرى السنوية احلادية والعشرين مع األب فادي تابت "املرسل اللبناني" 
مدير إذاعة صوت احملبة 



ســوريا 

 
سيادة املطران بولس برخش إبان زيارة مرينا لبلدة إزرع  حوران  ١٩٩٤/٥/٥ 

 
سيادة املطران مار مالطيوس برنابا (سريان أرثوذكس)  كنيسة أم الزنار  محص 

بتاريخ 6 شباط 1990 



ســوريا - محص 

 
 " . . . سأربي جيلي فيك . . . "                              (السيدة العذراء - 1985/8/4)      
" . . . سأربي جيلي فيك . . . "                              (السيد املسيح - 1987/7/22)   
". . أنتم ستعلمون األجيال كلمة الوحدة واحملبة واإلميان. ." (السيد املسيح - 1990/4/14)   

 
شهادة حياة  كنيسة اآلباء اليسوعيني  محص - 2008/5/22   

  ويبدو األب غسان سهوة كاهن الرعية 



ســوريا - محص 

 
مرينا تقدم شهادة حياة  كنيسة اآلباء اليسوعيني - 2008/5/22    

 

املؤمنون يصافحون مرينا بعد اللقاء 



جمموعة من احلجاج 
الفرنسيني ومعهم املطران 
جوزيف ميديك 
 Mgr. J. MEDEC
واألب بيري دو موالن 
 Pr. P. DUMOULIN
 زيارة للصوفانية  زيارة للصوفانية 

8 أيار - 2008 

صورة وداعية موعة 
حجاج من فرنسا يوم 
اثنني الباعوث 1990/4/16 
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اخنطاف بلدة معاد 

وتبدو آثار الزيت الذي 
رشح أثناء االخنطاف 
من يدي ووجه مرينا 

 
في 22 متوز (يوليو) 1987   

 

لبنـــان 



نضح الزيت من يدي مرينا ومسحت لكل الطالب  مدرسة سان ميشيل زوق مكايل - لبنان 
بتاريخ 22 أيار 2001 

دير املخلص - صيدا عام 1994 - من اليمني  
 األب انطوان صبحية - األب مكاريوس هيدموس - األب سليمان جرجورة - مرينا - األب ميشيل زعرورة 

لبنـــان 



مرينا  مزار سيدة املنطرة  مغدوشة - لبنان حبضور املطران جورج كويرت 
واألب سليمان حجار مطران كندا الحقاً - 1994/5/15 

لبنـــان 



لبنـــان 

سيادة املطران سليم بسرتس مطران بعلبك ينظر إىل يدي مرينا وقد غطامها الزيت 

 
مع األخ نور مؤسس Télé lumière  ويبدو األب جورج بطيخة واألب بولس فاضل 

 واألب فادي تابت (املرسل اللبناني) ومرييام نظور 



لبنـــان 

مرينا تعطي شهادة حياة  كنيسة سانت ترييز باملنصورية حبضور املطران خليل أبي نادر 
31 أيار 2001 

سيادة املطران خليل أبي نادر يبارك 
بصورة سيدة الصوفانية  كنيسة 
 القديسة ترييزيا - املنصورية يوم 

 االثنني 29 أيار 1995 



لبنـــان 

لقاء مرينا مع املؤمنني 
 كنيسة رأس بعلبك، 
يتوسط الصورة األب 
ميشيل بركات واألب 

الياس سلوم 

لقاء بعد القداس  باحة الكنيسة 
األخوات الصغريات - بعلبك 

 دير مار مسعان - أيطو 
مع مجانة مدور واألخ 
شارل صوايا مبناسبة 
عيد القديسة رفقا 
12 متوز 2001 
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األب يوسف معلويل واألب سبريو صناع كاهن مأدبة  األردن 

من عائلة الصوفانية  األردن عميد آل معشر السيد يوسف املعشّر والدكتور رجائي املعشر 
خالل زيارهتم للصوفانية  فصح ٢٠٠١ 

األردن 



مصـــر 

 
لقاء مع قداسة البابا شنودة  مصر - شباط 1995   

 
قداسة البابا شنودة ميسح الزيت بعد أن انسكب من يدي مرينا - شباط 1995   



مصـــر 

 
مرينا مع األب موريس يين خالل صالة أقيمت  كنيسة الراهبات الساليزيانيات  املقطم - القاهرة عام 1991 

من عائلة الصوفانية  القاهرة السيد انطوان خوري وعقيلته أديل 
وابنهما جوزيف (هدية سيدة الصوفانية) 



 
مصـر - 2008 

مرينا ونقوال مع غبطة  
بطريرك األقباط الكاثوليك 

انطونيوس جنيب 

مع غبطة البطريرك وشقيقته 
الراهبة ماري جورجيت 

واألب موريس يين 
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الواليات املتحدة 

سيادة املطران يشوع للسريان األرثوذكس  لوس أجنلس 
يشاهد ظهور الزيت على يدي مرينا عام 1989 

 
من عائلة الصوفانية  سان فرانسيسكو السيد داوود حنا والسيدة عقيلته 



الواليات املتحدة 

مع األم ترييزا 
 الواليات املتحدة 

 دير للرهبان األوكرانيني 
الكاثوليك على جبل طابور 
 سان فرانسيسكو وتبدو 
مرينا  لقاء مع رئيس 
الدير األب بونيفاس لويكس 
ولفيف من الكهنة عام ١٩٨٩ 

مرينا ونقوال  بيت السيد 
جربا الطويل وإىل ميينه 
السيد نبيل شقري الذي صور 
بالفيديو خالل سنوات أحداث 
الصوفانية  دمشق 



األب روبرت فوكس على سطح املنزل 
 الصوفانية ممسكاً يدي مرينا بعد 
أن رشحتا بالزيت ليلة 2001/9/18 

سيادة املطران مسعود مسعود أسقف املوارنة  طرطوس يقيم القداس اإلهلي  الصوفانية 
ويشاركه األب جوزيف بينيه Joseph Besnien من فرنسا واألب الياس زحالوي 



الواليات املتحدة 

مرينا ونقوال خالل القداس اإلهلي  كنيسة الروم الكاثوليك 
 ديرتويت  شهر حزيران عام 1995 



الواليات املتحدة 

 
 إحدى الكنائس  الواليات املتحدة عام 1996   

 
  سيادة املطران مونرتوز Montrose والدكتور جورج تيناوي الذي نظم رحلة مرينا 

إىل الواليات املتحدة - كاليفورنيا 1996   



الواليات املتحدة 

مرينا  الكنيسة األوكرانية الكاثوليكية  مدينة ميامي / فلوريدا. وإىل ميينها األب جون ســـتيفانسكي 
الذي أقام القداس اإلهلي مع لفيف من الكهنة عام 1997 

مرينا مع سيادة املطران يوسف طويل واملطران عادل إيليا واألب األمريكي كينغ 
وجوقة كنيسة الروم الكاثوليك  بوسطن عام 1997 



الواليات املتحدة 

 
 St. John Chrystonom Greek Orthodox كنيسة 

مرينا مع سيادة املطران مونرتوز وإىل ميينه األب ماك دين واألب باباس إىل يسار مرينا 
عام ١٩٩٦ 



الواليات املتحدة 

املطران بوتني مع جمموعة من الكهنة وبينهم األب جورج كيج 

األب جورج كيج حيمل الصورة وجبانبه أسقفه املطران بوتني ومرينا تدهن املؤمنني بالزيت 



الواليات املتحدة 

أول مزار رمسي لسيدة الصوفانية يقام  الواليات املتحدة  رعية األب جورج كيج 



الواليات املتحدة 
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دموع العذراء وقد رمست املسبحة الكاثوليكية والصليب اليوناني األرثوذكسي 



كنــــدا 

األب ميشيل سيدة حيتفل 
بالقداس ويلقي كلمة 
 كنيسة سيدة االنتقال 

آب عام ٢٠٠٢ 

مرينا تتحدث والسيدة 
انطوانيت كعدة ترتجم 
 كنيسة سيدة االنتقال 
ويبدو األب الياس كويرت 



كنــــدا 

مرينا مع األب جورج شاهني خالل القداس اإلهلي الذي أقامه  كنيسة العذراء للروم األرثوذكس  

األب الياس زحالوي حيتفل بالذبيحة اإلهلية مع لفيف من الكهنة  مزار القديس يوسف 
مونرتيال Auratoire St. Joseph à Montrèal ويبدو  أول الصورة األب اندريه بريسيكو 



كنــــدا 

 
مع املطران أفرام عبودي مطران السريان األرثوذكس  كندا - آب ٢٠٠٢ 

من عائلة الصوفانية  كنـدا 
السيد روجيه كحيل والراهبة 

سوزان آالر 

مع كاهن كنيسة مار برصوم 
للسريان األرثوذكس - ٢٠٠٢ 
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األب رينيه لورنتان يتفحص مرينا وهي  حالة االخنطاف 

 
مرينا مع األب يوزو من بلدة "مديوغوريه" الشهرية يوم زار الصوفانية عام ١٩٩٩ 



 
سبت النور ٢٠٠٧ 

األب جوزيف موزر من مجعية 
”اآلباء البيض“ من أملانيا 
 زيارة للصوفانية خالل 

أسبوع اآلالم 1992 

 
السيد ميشيل حبيب دولونكل  Michel Habib DELONCLE  رئيس غرفة التجارة 

الفرنسية - العربية أمام أيقونة سيدة الصوفانية  دمشق - نيسان 2001 



فرنسا  

 
تطواف  أحد شوارع باريس وتبدو صورة سيدة الصوفانية - ٢٢ أيلول ١٩٩٠ 

 
مهرجان الرجاء الذي نظمه األخوان األبوان جاكار  بيزنسون Besençon -  ٢٨ - ٢٩ أيلول ١٩٩١ 



لقاء مرينا بوفد من تاهييت  باريس 
 الثاني من آب ٢٠٠٣ 

 
فرنسا 2003 



 
 Mylène وزوجته ميلني Guy Fourmann عائلة الصوفانية  فرنسا: غي فورمان
 Renèe Fromon واألب رينيه فرومون Grègory مع أحد ولديهما غريغوري

 
املؤمنون ميسحون بالقطن يدي مرينا  منطقة كومبيني - فرنسا ١٩٩٣ 

فرنسا  



فرنسا  

القداس اإلهلي الذي احتفل به األب يوحنا عياد 
من مصر  كنيسة فيلري سور كودان  مطلع 
شهر آب ٢٠٠٣ وقد ظهر الزيت  هناية القداس 

على يدي مرينا 



 
فرنسا 2003 

 
مرينا مع بعض رهبان دير تيمادوك غربي فرنسا عام ٢٠٠٣ 

 
مرينا  لقاء مع راهبات دير فيسك غربي فرنسا عام ٢٠٠٣ 



املطران مارتان يقدم القربان املقدس ملرينا 

 
فرنسا 2007 

مرينا ونقوال واملطران مارتان 
وأحد كهنة دير سان ميشيل 

املطران فيجيل يستقبل مرينا  دير 
سان ميشيل دوفار األرثوذكسي 

 جنوب فرنسا 



االحتفال بعيد ميالد املطران مارتان - فرنسا 

 
فرنسا 2007 



 
فرنسا 2004 

 
 Abbaye St .-Anne de Kergonan األب فيليب بريون رئيس دير سانت آن دو كركونان

يرحب مبرينا قبيل شهادهتا 

مرينا مع راهبات دير سانت آن كركونان 
 فرنسا - آب ٢٠٠٤ 
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إيطاليــا 

السفري البابوي السابق  دمشق املونسنيور لوجيي أكويل يقدم أيقونة سيدة الصوفانية 
 هدية لقداسة البابا يوحنا بولس الثاني  

لقاء مرينا ونقوال مع الكاردينال والرت كاسرب ممثل الفاتيكان  االجتماع اخلامس للحوار الالهوتي 
بني الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الشرقية الالخلقدونية ومساعده املونسنيور جوهان بوني 

 معرة صيدنايا 2008/2/1 



إيطاليــا 

 
 PIO  مع املونسنيور لوجيي أكويل السفري البابوي السابق  افتتاح « مركز سيدة الصوفانية - األب بيو
من أجل وحدة املسيحيني واحلوار الديين  روما» رافعاً يد مرينا بعد أن رشح الزيت منها. . .  

أمام متثال األب .«بادر بيو» الذي مسي مركز سيدة الصوفانية بامسه  



أملانيـــا 

األب الربوفسور عادل تيودور خوري 
عميد كلية الالهوت جبامعة مونسرت 
 أملانيا يلقي حماضرة حول الصوفانية  

بتاريخ 2003/3/6 

عمادة كريستني حنا ابنة الدكتور رياض حنا حبضور األب عادل تيودور خوري 
واألب بولس فاضل و هناية العماد رشح الزيت من يدي مرينا  1991/9/18 

مع األب جوزيف موتزر 
خالل قداس أقامه  
ميونيخ  1991/9/10 
مبشاركة عدد من الكهنة 



 
اخنطاف الذكرى السابعة  ١٩٨٩/١١/٢٦ 

 
مرينا  حالة االخنطاف مساء األحد ۱۹۸۹/۱۱/۲۶ 

 
األب الدكتور عادل تيودور خوري يسجل رسالة االخنطاف مساء ۱۹۸۹/۱۱/۲۶ 



 
السويد- حزيران 2005   

لقاء مرينا مع املطران اندرس اوريليوس أسقف الكنيسة الكاثوليكية الالتينية  ستوكهومل 

 مكتب املطران اندرس اوريليوس أسقف الكنيسة الكاثوليكية الالتينية  ستوكهومل 



 
السويد- حزيران 2005   

تطواف داخل كنيسة القديسة مريم 

لقاء مرينا مع املؤمنني  كنيسة القديسة مريم 



 
السويد- حزيران 2005   

بعض املستقبلني بالقرب من كنيسة 
 القديس ايريك 

األب غطاس لويس  كنيسة 
القديسة مريم مع كاهن 
الرعية الذي حيمل أيقونة 

سيدة الصوفانية 

 السفارة السورية 
 ستوكهومل 



 
األب عادل تيودور خوري يقيم القداس اإلهلي مع األب جوزيف بينييه يوم اخلميس العظيم ٢٠٠٤   



جمموعة من الكهنة اإليطاليني يقيمون الذبيحة اإلهلية خالل زيارهتم للصوفانية 
مع أسقفهم عام ١٩٩٩ 

مرينا مع األب جريار ميدون وجمموعة من اإلكلرييكيني الفرنسيني املرافقني له أمام أيقونة 
سيدة الوفانية عام ١٩٩٥ 



 
الالهوتي اإليطايل األب نيكوالس بوكس Bux مع مرينا وبعض األصدقاء أمام أيقونة سيدة الصوفانية 

 
 Baijot الذكرى السنوية السابعة عشرة مرينا مع الرسام البلجيكي ليوبولد بيجو 

والسيدة ماجدة خوري رزق من مصر عام ١٩٩٩ 



الربتغال 
1990

مرينا خالل زياهتا للربتغال وتبدو الراهبات الكرمليات احلبيسات  دير مدينة كوميربا 
حيث كانت تقيم األخت لوسيا اليت ظهرت هلا العذراء  بلدة فاطمة عام ١٩١٧ 

 
Domus Pacis حيث كانت أيقونة سيدة قازان اليت أعادها البابا يوحنا بولس الثاني 

إىل روسيا - الربتغال كانون الثاني  ١٩٩٠ 



بلجـيــــكا 
براسكات - ١٩٩٠/٨/١٥ 

مرينا  حالة االخنطاف  كنيسة 
القلب األقدس  

مرينا متسح املؤمنني بالزيت 



 
براسكات - بلجيكا 

 
مع األب فرنشيسكو فان دير فورت مع مرينا  براسكات (بلجيكا) بتاريخ ٨ نيسان ١٩٩٨ 



براسكات - بلجيكا 

يدا مرينا ترشحان زيتاً حبضور  
األب فرنشيسكو ـان دير ـورت 
 كنيسة براسكات - بلجيكا عام 1990 

مرينا  براسكات - بلجيكا بني األب بولس فاضل واألب فاندرفورت 
وهي متسح املؤمنني بالزيت - آب 1990 



 
قازان  ٢٠٠٧ 

مع الراهب الطبيب فالدميري  دير رئيفة 

مرينا أمام أيقونة سيدة قازان   كنيسة «ارتفاع الصليب» 



 
قازان  ٢٠٠٧ 

مع رئيس دير الريسالفيني العجائبيني ويظهر السيد دميرتي حافيظوف مستشار حمافظ قازان 

لقــــاء  دار اإلفتـــاء  قازان 
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الشماس اإلجنيلي ميديريك برناردينو Mèdèric Bernardino من تاهييت ينشد بلغته 

نشيد الصوفانية عام ٢٠٠٤ 

 
األب غي بان Guy Pin كاهن من تاهييت 



اسرتاليا 
نيسان 2005 

لقاء مع مجهور من املؤمنني 
 سيدني  

لقاء مع الشبيبة  اسرتاليا 
بعد القداس اإلهلي الذي  
احتفل به األب فادي سالمة 
ويبدو واقفاً  وسط الصورة 



اسرتاليا  

 
مرينا مع راهبتني من دير سيدة االنتقال الذي استضافها - اسرتاليا - نيسان ٢٠٠٥ 

 
املطران عصام درويش ونائبه األب عبدا محيدية يستقبالن مرينا  صالون املطرانية  اسرتاليا - نيسان ٢٠٠٥ 



اسرتاليا  

سيادة املطران جورج رياشي يقيم الذبيحة اإلهلية  كنيسة مار خمائيل للروم الكاثوليك 
 مدينة سيدني - اسرتاليا بتاريخ ١٩٩٣/٨/٢٢ 

 
مرينا تشارك بالقداس  كنيسة القديس اسطفان  مدينة برزبن - اسرتاليا بتاريخ ١٩٩٣/٩/٤ 



اسرتاليا  

 
 كنيسة القديس اغناطيوس - ملبورن - اسرتاليا بتاريخ ١٩٩٣/٩/١٢ 
يظهر املطران جورج رياشي املونسنيور هنري دبوس واألب بولس فاضل 

سيادة املطران أفرام عبودي (سريان أرثوذكس) واألب ابراهيم غربي بعد انتهاء الصالة 
إبان زيارة مرينا إلحدى الكنائس  سيدني - اسرتاليا ١٩٩٤/١١/٢٦ 



اسرتاليا 
نيسان 2005 

مرينا تصلي  
وتدهن بالزيت 
بعض املرضى 

 



 
اسرتاليا نيسان 2005 

مرينا تصلي وتدهن بالزيت بعض املرضى 



مرينا تصلي وتدهن بالزيت بعض املرضى 

 
اسرتاليا نيسان 2005 
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األديب واملفكر العربي انطون مقدسي 
يصلي أمام األيقونة العجائبية 

 
العامل النفساني الدكتور اندريه بتساليدس وإىل ميينه والد مرينا، السيد جان األخرس عام ١٩٨٦ 



السيد انطون مقدسي  الصوفانية، حييط به السيدة لوريس قسيس زوجته، والسيدة جانيت قسيس نسيبته 
والسيد جوزيف أبو يونس وزوجته والسيد غابي ظابيطا 



السيد أديب مصلح أمام األيقونة العجائبية 



كنــــدا 

 
مرينا  لقاء مع اإلعالمي والالهوتي الكبري "رميون بوغران - شامبانيي" 

(Raymond Beaugrand-CHAMPAGNE) - نيسان ٢٠٠٦ 

 
لقاء مع تلفزيون City TV  - آب ٢٠٠٢ 
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انفتاح اجلراح يوم اخلميس العظيم ١٩٨٧/٤/١٦ 

مرينا إبان انفتاح اجلراح 
يوم اخلميس العظيم ١٩٨٧ 

الدكتور جورج مسمار والدكتور لويس كوّا يتفحصان اجلراح  جبهة مرينا 



 
اخنطاف الذكرى اخلامسة ١٩٨٧/١١/٢٦ 

 
مرينا إبان انفتاح اجلراح يوم اخلميس العظيم 2001 حييط هبا بعض املصورين واألطباء 
 Philipe Loron ومنهم الدكتور األمريكي أنطوان منصور والدكتور فيليب لورون

 

الدكتور مجيل مرجي يفحص مرينا خالل اخنطاف 1987/11/26 



 
سبت النور ٢٠٠٤ 

 
األب بولس فاضل يدون مالحظاته بينما مرينا  حالة اخنطاف حبضور الدكتور 

كفرنيبو كنوت Kvernebo Knut رئيس الوفد االسكندنا الطيب 

جمموعة من األطباء اللبنانيني يراقبون مرينا  حالة االخنطاف وهم من اليسار 
الربوفسور سامي طعمة - الربوفسور سليم غوسطني - الدكتورة يوالند شبري ويبدو  اخللف 
الالهوتي الدامنركي كريستيان نيلز هيفيت (وحبضور الطبيب اللبناني مسري صلييب) - ٢٠٠٤ 



مخيس األسرار 
 ٢٠٠٤  

 بعض األخصائيني من الوفد الطيب 
 االسكندنا خيضعون مرينا لبعض 
 الفحوصات يوم مخيس األسرار  

 7 نيسان 2004 



اخلميس العظيم 
 ٢٠٠٤ 

بعض األخصائيني من الوفد 
الطيب االسكندنا خيضعون 
مرينا لبعض الفحوصات 



اخلميس العظيم 
 ٢٠٠٤

اجلرح الوحيد الذي فتح يوم اخلميس العظيم 

 بعض األخصائيني من 
الوفد الطيب االسكندنا 
خيضعون مرينا لبعض 

الفحوصات 



 
انطون مقدسي  بيت العذراء بالصوفانية يوم اخلميس العظيم عام ١٩٨٧ واألب الياس جرجورة 

والدكتورة جنفييف انطكلي والدكتور جان كلود انطكلي 

 
اخلميس العظيم - ١٩٨٧ 

الدكتورة جنفييف انطكلي تتفحص مرينا وإىل جانبها زوجها الدكتور جان كلود انطكلي 



 
سبت النــور  ٢٠٠٤ 

 

مرينا تشاهد يسوع بعد االخنطاف يوم سبت النور ٢٠٠٤ 

 
مرينا تروي ما شاهدت  اخنطاف سبت النور ٢٠٠٤ لألب بولس فاضل والدكتور 

كفرنيبو كنوت Kvernebo Knut رئيس الوفد الطيب االسكندنا  



براسكات - بلجيكا 

مرينا  اخنطاف 
 براسكات - بلجيكا ويبدو الطبيب 

 Guy Claes غي كاليس
 

 
الطبيب غي كاليس Guy Claes يفحص نبض مرينا ويبدو األب بولس فاضل واألب فاندرفورت 



سوريا 

فادي باهم حلظة شفائه من شلل والدي 
يوم ١٩٨٢/١٢/١٩ 

السيد مسري حنا الذي شفي 
مبعجزة  النصف األول من 
شهر كانون األول عام ١٩٨٢ 
وهو خارج من غرفة األيقونة 

العجائبية 

الصبية صفاء أبو فارس بعد 
شفائها املعجز من عمى طارئ 
يوم اجلمعة  كانون الثاني ١٩٨٣ 



ـجـــــورج خـــــــــوام مــع ( احلنــــــــونــــــــة ) 
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الكاتب والالهوتي باتريك سبالكيريو خالل زيارة له إىل الصوفانية وقد أخذ على عاتقه 
تنظيم رحلتني ملرينا إىل فرنسا وبلجيكا عامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ 

بعثة التلفزيون الدامناركي مع األب فادي تابت مدير إذاعة صوت احملبة اللبنانية  
خالل اجلمعة العظيمة  ٢٠٠١/٤/١٤ 



املؤمتر الصحفي الذي عقده املطران عصام درويش حول الصوفانية  اسرتاليا 

 
لقاء  إذاعة SBS  سيدني - اسرتاليا  

 
اسرتاليا - نيسان 2005 



 
جمموعة من احلضور خالل االخنطاف يوم سبت النور ٢٠٠٤ يتوسطهم مراسل املؤسسة 

 LBC اللبنانية لإلرسال

 
لقاء مع حمطة السريان األرثوذكس Suryo TV - ستوكهومل 



انكلتـــرا 

مرينا مع أحد الكهنة - انكلرتا 

 
 BBC خالل لقاء مع إذاعة لندن
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الواليات املتحدة 

 
مرينا مع املونسنيور جوزيف فغايل خالل زيارهتا لديرتويت عام ١٩٩٦ 

 
مرينا  ديرتويت عام ١٩٩٦ حييط هبا عدد من الكهنة ومن بينهم املونسنيور جوزيف فغايل 



 
دبي - ٢٠٠٤ 

ريستال جوقة كنيسة 
القديسة مريم  دبي 
ويبدو كاهن الرعية 

جبانب مرينا 

مرينا ونقوال مع جوقة كنيسة  
القديسة مريم  دبي 

مرينا مع أبناء الرعية 
 دبي ٢٠٠٤ 



فرنسا  

األبوان جاكار حيتفالن بالقداس اإلهلي  إحدى كنائس فرنسا ويبدو إىل جانب مرينا 
 الصورة العليا السيد باتريك سبالكيريو الذي نظم زيارهتا إىل فرنسا - آب ٢٠٠٤ 



 
فرنسا - ٢٠٠٤ 

االحتفال بالقداس اإلهلي  كنيسة دير  
Ourscamp قبيل حديث مرينا - فرنسا 



 
فرنسا - ٢٠٠٤ 

 
 Ourscamp مرينا مع رئيس دير

مرينا تصافح السيد باتريك سبالكيريو الذي نظم رحلتها إىل فرنسا 



 
فرنسا - ٢٠٠٤ 

 
مرينا تقدم شهادهتا أمام احلضور 
 كنيسة دير Ourscamp - فرنسا 



 
فرنسا - ٢٠٠٤ 

 
الصالة أمام قرب الراهبة Mère Yvonne-aimée de Jésus - فرنسا 

مرينا مع إحدى راهبات دير 
 MALESTROIT
للراهبات األوغستينيات 



 
فرنسا - ٢٠٠٤ 

 
مع رئيسة دير MALESTROIT للراهبلت األوغستينيات 

 
مع األب رينه لورنتان  صالون دير MALESTROIT - فرنسا 



مرينا  لقاء مع الراهبات احلبيسات 
 فيسك - فرنسا - آب ٢٠٠٤ 

 
فرنسا - ٢٠٠٤ 



لقاء مع جمموعة من املؤمنني   دير مار بولس   فيسك حبضور رئيس الدير 
 األب دون جريار الفون Don Gerard LAFOND  - فرنسا - آب ٢٠٠٤ 



فرنسا  

 
مرينا تعطي شهادة حياة  كنيسة Notre Dame Du Roncier  آب ٢٠٠٤ 

 
مرينا مع الراهبات  دير Abbaye Carmélite de Compiègne - فرنسا - آب ٢٠٠٤ 



 
فرنسا ٢٠٠٤ 

 
شهادة مرينا  كنيسة St . PIE-X  مدينة فان - فرنسا 



 
فرنسا ٢٠٠٤ 

شهادة مرينا أمام رهبان دير سان ميشيل دو كركونان 
 ويبدو نائب رئيس الدير والسيد باتريك سبالكيريو 



 
فرنسا ٢٠٠٤ 

مرينا مع رئيس دير كركونان 
األب Pr. Piron قبيل شهادهتا 

دير سان ميشيل دو كركونان 



كنــــدا 

 كنيسة القديس جاورجيوس األرثوذكسية  مونرتيال 
 Peter Shportun وقد احتفل بالقداس اإلهلي األب بيرت شبورتن

 ١٩٩٣/٦/٢٧  

مرينا مع مجهور املصلني 
 كنيسة املخلص  ١٩٩٣/٦/٢٢ 



كنــــدا 

الزيت يرشح من يد مرينا  كنيسة يسوع امللك  تورنتو - آب ٢٠٠٢ 

األب جورج فرح يتحدث  كنيسة يسوع امللك للروم الكاثوليك تورنتو - آب ٢٠٠٢ 



انكلتـــرا 

 
مع املطران جورج رياشي  انكلرتا  تشرين األول عام ٢٠٠٤ 



انكلتـــرا 

املطران جورج رياشي يبارك 
بصورة سيدة الصوفانية  
إحدى كنائس انكلرتا ٢٠٠٤ 

 
كاهن رعية القديس برنابا يقدم مرينا جلمهور املؤمنني - انكلرتا ٢٠٠٤ 



 
الربتغال ١٩٩٠ 

مرينا مع مجهور املصلني  لشبونة - الربتغال - كانون الثاني  



الواليات املتحدة 

مرينا مع بعض املسؤلني  جامعة ستوبنفيل منهم الدكتور شريك ومريافال 

مرينا تتحدث أمام شبيبة جامعة ستوبنفيل  الواليات املتحدة 



 
أوكرانيـــــا - ٢٠٠٨ 

 
القداس اإلهلي  كنيسة اجلامعة الكاثوليكية، احتفل به املطران "هليب لونشينا"، 

 ورئيس اجلامعة، األب "بوريس كودزياك" 

 
املطران "هليب لونشينا" إىل يسار مرينا، واألب "بيرت غالدزا" 



 
أوكرانـيــــــا - ٢٠٠٨ 

 
أحد رهبان دير "أونيف" يبارك مرينا 

 
مرينا خالل شهادة هلا  دير "اونيف" وتبدو املرتمجة ايرينا روهوفسكا 



 
أوكرانـيــــــا - 2008 

 
أيقونة السيدة العذراء اليت تعلو نبعة دير "اونيف" 

 
بعض الشبان والشابات الذين اشرتكوا  الرياضة الصامتة  دير "اونيف" 



 
أوكرانـيــــــا - 2008 

 
صالة  كنيسة اجلامعة الكاثوليكية  "لفيف"  

الدكتور انطوان ارجاكوفسكي، مدير "معهد الدراسات املسكونية"  جامعة "لفيف" الكاثوليكية 



أوكرانـيــــــا - 2008 

مرينا خالل إحدى شهاداهتا 
 دير "اونيف" 

 
الدكتور انطوان ارجاكوفسكي يفتتح اللقاء الذي عقد ألربعة أيام  دير "اونيف" حول الصوفانية 



 
أوكرانـيــــــا - 2008 

 
إىل يسار مرينا األب "بوريس كودزياك" واملرتمجة "هالينا كوربالو" واألب "بيرت غالدزا" 

 
القداس اإلهلي  كنيسة اجلامعة الكاثوليكية، وقد أقامه  املطران "هليب لونشينا" 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  “مّجـانأ أخـذتم، مّجـاناً أعطـوا ”: قال الرب

  )10/8: متى(
  

ــــةوحنـن، يف حرصـــنا املطـلق عـــلى    نعمــة الصُّــوفانيـَّ
  ويف حمبـتــنـــا ألمنــــــــــا الســــــــــــيدة العــــــــــــــــــــــذراء،
  جنـــــدنا مضـطــرين لإلعــــــالن بـأن هــــــذا الكتـــــــــاب
  يُـــوزّع جمّــــــــاناً دون أيّ مقـــابل، أيّـــــاً كــــان نوعـــــــــــه
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