ﺗﺄﯾﯿﻦ اﺳﻘﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮق آﻣﺮﯾﮑﺎ ) دﯾﺘﺮوﯾﺖ ـ ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن( و ﻣﺪﺑﺮ ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮي ﮐﺎﻧﺎدا

در ﻣﻮرﺧﻪ  3ﻣﺎه ﻣﻪ  2014ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  13اردﯾﺒﻬﺸﺖ  1393ﺣﻀﺮت ﭘﺎپ اﻋﻈﻢ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ اول اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﺎﻣﻪ ي ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب
ﻣﺎر اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﻘﻒ ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮي ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺣﻀﺮت ﺗﻮﻣﺎ رﺳﻮل ﺑﺮاي ﺷﺮق آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ) 75ﺳﺎل( را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺠﺎي اﯾﺸﺎن ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب ﮐﺸﯿﺶ ﻓﺮاﻧﮏ ﻗﻼﺑﺎت ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﯿﺸﺎن آن ﺣﻮزه را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺳﻘﻒ ﺣﻮزه ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

اﺳﻘﻒ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
در ﺷﻬﺮ ﺗﻠﮑﯿﻒ در ﻣﻮرﺧﻪ  1937/10/1ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در ﺳﺎل  1951وارد
ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺸﯿﺸﯽ )ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ( ﺷﺪ .در ﺳﺎل  1957ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ
ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﯿﺸﯽ ﺳﻦ ﺳﻮﻟﭙﯿﺲ در ﭘﺎرﯾﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .و در ﻣﻮرﺧﻪ
 30دﺳﺎﻣﺒﺮ  1992ﺑﻪ درﺟﻪ ﮐﺸﯿﺶ در ﺑﻐﺪاد ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺖ .در ﺳﺎل  1964ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺸﯿﺸﯽ در ﺑﻐﺪاد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺳﺎل  1975درﺟﻪ
دﮐﺘﺮاي ﻋﻠﻮم اﻟﻬﯿﺎت را از داﻧﺸﮕﺎه رم درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد .در ﺳﺎل  1978در
ﮐﻠﯿﺴﺎي ﺣﻀﺮت ﭘﻄﺮوس در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻧﺪﯾﺎﮔﻮ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و ﺳﭙﺲ در ﮐﻠﯿﺴﺎي
ﺣﻀﺮت ﺳﻦ ﭘﻞ در ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﯿﺶ ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ را
در آﻧﺠﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد .در ﻣﻮرﺧﻪ  22ژاﻧﻮﯾﻪ  1982ﭘﺎپ اﻋﻈﻢ وﻗﺖ ﺣﻀﺮت ژان ﭘﻞ دوم او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻘﻒ ﮐﻠﺪاﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد  ،ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎي ﮐﻠﺪاﻧﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ
ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ دارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎي اﯾﺸﺎن ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ 12ﮐﻠﯿﺴﺎ و دﺳﺘﮕﺬاري  14ﮐﺸﯿﺶ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

ﮐﺸﯿﺶ ﻓﺮاﻧﮏ ﻗﻼﺑﺎت در ﺷﻮراي اﺳﻘﻔﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎي ﮐﻠﺪاﻧﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.
اﺳﻘﻒ ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ  31ﻣﯽ  1970ﻣﯿﻼدي در ﺷﻬﺮ ﮐﻮﯾﺖ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ .اﺻﻠﯿﺖ اﯾﺸﺎن از ﺷﻬﺮ ﺗﻠﮑﯿﻒ در
اﺳﺘﺎن ﻧﯿﻨﻮي در ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ وآﻣﻮﺧﺘﻦ دروس ﻓﻠﺴﻔﯽ و
اﻟﻬﯿﺎت در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﯿﺸﯽ در ﺷﻬﺮ دﯾﺘﺮوﯾﺖ در ﻣﻮرﺧﻪ  5ژوﺋﻦ  1995ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب اﺳﻘﻒ ﻣﺎر اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﮐﺸﯿﺸﯽ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺸﯿﺶ ﻓﺮاﻧﮏ ﺑﺎ
ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺳﺎده زﯾﺴﺘﻦ و اﯾﺜﺎرﮔﺮي در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺷﻬﺮت دارد او ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن
ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،زﺑﺎن ﮐﻠﺪاﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﺮﺑﯽ.

ﺣﻀﺮت ﭘﺎپ اﻋﻈﻢ ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﺎﻣﻪ ي ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب اﺳﻘﻒ ﺣﻨﺎ زورا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ) 75ﺳﺎل( ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و
ﮐﺸﯿﺶ داود ﺑﻔﺮو را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺑﺮ ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮي ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب ﺣﻨﺎ زورا
در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻃﻨﺎﯾﺎ در اﺳﺘﺎن ﻧﯿﻨﻮي در ﺳﺎل  1939ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ .در ﺳﺎل 1951
وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺸﯿﺸﯽ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺣﻨﺎ اﻧﺠﯿﻠﯽ در ﻣﻮﺻﻞ ﺷﺪ .در ﺳﺎل
 1992ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﮐﺸﯿﺶ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ .در ﺳﺎل  1994ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ
اﻫﻮاز ـ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎپ ﭘﻞ ﺷﺸﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ و در ﻣﻮرﺧﻪ  10ژوﺋﻦ 2011
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻘﻒ ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎي ﮐﻠﺪاﻧﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ دارد.

ﮐﺸﯿﺶ داود ﺑﻔﺮو در روﺳﺘﺎي ﻣﻨﮕﯿﺶ اﺳﺘﺎن دﻫﻮك در ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق در
ﻣﻮرﺧﻪ  1941ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ دوره ﮐﺸﯿﺸﯽ را در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎر
ﯾﻮﺣﻨﺎي اﻧﺠﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ و در  12ژوﺋﻦ  1966ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﮐﺸﯿﺶ ﻧﺎﺋﻞ

ﺷﺪ .ﺣﻀﺮت ﭘﺎپ ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺑﺮ ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮي ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﻘﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎس و ﻗﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤﺎت اﺳﻘﻔﺎن اﻋﻈﻢ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎﺑﺎن :اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺣﻨﺎ زورا )
ﮐﻪ آﺷﻮرﯾﻬﺎي اﯾﺮان او را ﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﻧﺪ( .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﯿﻄﻠﺒﺪ .و
در ﺿﻤﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻤﺖ اﺳﻘﻔﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب ﮐﺸﯿﺶ ﻓﺮاﻧﮏ ﻗﻼﺑﺎت ﺑﺮاي ﺣﻮزه اﺳﻘﻔﯽ ﺷﺮق آﻣﺮﯾﮑﺎ ) دﯾﺘﺮوﯾﺖ
ـ ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن( از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺗﺮﺑﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪواﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ روح اﻟﻘﺪس و ﭘﺎﺳﺪاري ﻣﺮﯾﻢ
ﻣﻘﺪس ﻣﺎدر آﺳﻤﺎﻧﯿﻤﺎن را ﺑﺮاي اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻄﯿﺮ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﻣﺴﺌﻠﺖ دارد .و ﻧﯿﺰ از ﺧﺪاي
ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﯿﻄﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﯿﺶ داود ﺑﻔﺮو را در اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻢ ﯾﺎري و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

