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  جوزيف  المطران سيادة  من المقّدم التقاعد كتاب  رسميا   تبّلغ   قد المقّدس  األنطاكي المجمع  كان لّما
  أيلول   17  بتاريخ  الشمالية  أمريكا  وسائر  نيويورك  في  األنطاكية  األبرشية  متروبوليت  زحالوي، 

  سبقت   التي  الفترة  في  األبرشية  شهدتها  التي   بالتطورات  علم ا  أخذ  قد  المجمع  كان  ولما ، 2022
  إلجراء  مؤقتة  لجنة   تعيين   لجهة  التقاعد  قرار   تلت   التي   اإلجراءات   على   واطّلع   االستقالة،  إعالن
  مجمع ال انعقاد  وتاريخ   التقاعد  تاريخ   بين  الممتدة   الفترة   في   األبرشية  شؤون   وإدارة   التسّلم   عملية

   المقدس، 

 والتداول، النقاش وبعد

 :المقّدس األنطاكي  المجمع  قّرر

 :   أيلول   17  في   تقديمه  تاريخ  من  نافذ ا  زحالوي   جوزيف  المطران   سيادة  من  المقدم  التقاعد  اعتبار  أوال 
  األنطاكية  األبرشية  خدمة  في  قضاها  التي  السنوات  على  والسيما  الكنسية  خدمته  على  وشكره  ، 2022

 الشمالية؛ اأمريك في

  مع   القرار   هذا صدور تاريخ منذ  شاغرة   أبرشية  الشمالية   أمريكا   في   األنطاكية   األبرشية اعتبار  ثاني ا:
 األنطاكية؛ واألنظمة القوانين  عليها  تنص  مفاعيل  من الشغور هذا عن ينتج ما

  أمريكا   في   ة األنطاكي  لألبرشية   سابقا    مطرانا    زحالوي،  جوزيف  المتقاعد  المطران اعتبار  ثالث ا:
 المقدس؛ األنطاكي  المجمع  في  عضو غير  الشمالية،

  زحالوي   جوزيف   المطران  إلى   الطلب   حيث  من  الكنسية  القانونية  األصول   تتبع   التقاعد،   بحكم  رابع ا: 
  المعتمد  مع  بالتنسيق  ُيحّدَد،   وأن  اإلطالق،   على  إكليريكية  رسامة  بأية  المشاركة  وعدم  القيام  عدم

  اإلفخارستيا   سرّ   يقيم   سوف   التي   الكنيسةَ   انتخابه،  بعد  العتيد  األبرشية  وراعي  ينهتعي  عند   البطريركي
  اإلطالق،  على   تقديسية   أو   أسرارية،  أو   ليتورجية  خدمة  بأية   القيام   عدم  منه   والطلب   ثابت؛   بشكل    فيها

 مطران  إذن  على  االستحصال  بعد  إال  أخرى،  أبرشية  أي  وفي  الشمالية،   أمريكا  أبرشية  ضمن
  األنطاكي  البطريرك  اإللهية  الخدم  في  يذكر  أن  على  المعروفة؛   الكنسية  األصول  وفق  رشيةاألب

  رؤساء  على  يسري   ما كل  المتقاعد الكهنة رئيس  على بالعموم ويسري  كما األبرشية.  مطران وبعده
 الخارجية. العالقات  ناحية  ومن  أخرى  كنيسة   في خدمتهم أو  سفرهم ناحية من الكهنة

ا:   تغمره   وبأن   المديد،  والعمر   بالصحة   زحالوي،  جوزيف  للمطران   المقدس  المجمع   آباء  يدعو   خامس 
 .ورحمته هللا نعمة

 


