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الرهبنـــة واألديـــرة بزيـــارة الدير وقدمـــوا تقريًرا مفصاًل، 
الرهبانيـــة  الحيـــاة  ســـالمة  إلـــى  االطمئنـــان  وبعـــد 
وانتظامهـــا والتعميـــر الـــذي تـــم فيه، اعتـــرف المجمع 
المقـــدس كنســـًيا بالديـــر لُيضـــاف إلـــــــــــــى أديرتنـــــــــــــا 

القبطيـــة العامـــرة.

الفرحة السادسة:
فـــي  األربعيـــن  للمـــرة  المقـــدس  الميـــرون  إعـــداد 
تاريـــخ كنيســـتنا. وتـــم اإلعـــداد والتقديـــس فـــي ديـــر 
يومـــي  النطـــرون  بـــوادي  العامـــر  بيشـــوي  األنبـــا 
األربعـــاء والخميـــس 10 و11 مـــارس 2021م. وقد 
ُاســـُتخدم األســـلوب العلمـــي الحديـــث فـــي تحضيـــر 
وإعـــداد الميـــرون كمـــا فـــي المرَتْيِن الســـابقَتْنن عامي 
ال  الـــذي  األســـلوب  وهـــو  2017م.  2014م، 
ُيســـتخدم فيـــه مـــاء أو نـــار أو مـــواد صلبـــة، ليكـــون 
ـــًرا بالزيـــوت  زيـــت الميـــرون الناتـــج صافًيـــا نقًيـــا ُمعطَّ
الــــ27 التـــي ُتضـــاف وُتخَلط مع زيـــت الزيتون البكر 
النقـــي. كمـــا تم إنتاج زيت الغاليـــالون بنفس الكيفية 
لتكـــون المحصلـــة ألـــف كيلو زيت )620 كيلو لزيت 
الميـــرون المقـــدس، و380 كيلـــو لزيـــت الغاليـــالون 
ـــر خـــالل  المقـــدس(. وتبقـــى أوانـــي الزيـــت الُمحضَّ
قداســـات الصـــوم الكبيـــر كلهـــا، قبـــل أن يبـــدأ توزيعه 
علـــى الكنائـــس واإليبارشـــيات بعـــد إضافـــة الخميـــرة 
مـــن الميـــرون الســـابق في قداس شـــم النســـيم إذا أراد 

الـــرب وعشـــنا.

الفرحة السابعة:
للكنيســـة  اإللكترونـــي  الرســـمي  الموقـــع  افتتـــاح 
القبطية األرثوذكســـية، وهو موقع شـــامل يشـــمل ستة 
عناويـــن رئيســـية، هـــي: تاريـــخ الكنيســـة -المجمـــع 
المقـــدس- األديـــرة القبطيـــة – الهيئـــات القبطيـــة – 
األخبـــار اليوميـــة – األرشـــيف. وتحـــت كل عنـــوان 
يتعّلـــق  مـــا  كل  عـــن  فرعيـــة  عناويـــن  عـــدة  توجـــد 
بالكنيســـة وخدمتهـــا ونشـــاطها فـــي مصـــر والخـــارج. 
والموقـــع يصـــدر حالًيـــا باللغـــة العربيـــة، وســـوف يتم 
ترجمتـــه إلـــى لغـــات أخرى قريًبا. وأود أن أشـــكر من 
قلبـــي فريـــق العمـــل الذي قـــام بهذا الجهـــد الكبير في 

تفـــان وإخـــالص علـــى مـــدى عـــام كامـــل.
إننـــا نشـــكر هللا علـــى هـــذه األيـــام المجيـــدة التـــي 
أفاضهـــا علينـــا برحمته ومحبته وعنايته، كما نشـــكر 
والكهنـــة  الرهبـــان  واآلبـــاء  األجـــالء  األحبـــار  كل 
والشمامســـة، ومجموعـــات الكشـــافة وطاقـــم األطبـــاء 
كمـــا  والخادمـــات،  الخـــدام  ومجموعـــة  والتمريـــض، 
قامـــت  التـــي  المســـلحة  القـــوات  إلـــى  الشـــكر  نقـــدم 
بأعمال التطهير لكاتدرائية الميالد، ورجال الشـــرطة 
الذيـــن حافظـــوا علـــى النظـــام، وأيًضا رجـــال اإلعالم 
وكل القنوات التليفزيونية. كما نشـــكر الذين ســـاهموا 
بمجهودهـــم وتقدماتهـــم وعطاياهـــم خـــالل مناســـبات 
الجميـــع  المســـيح  المفرحـــة، وليعـــّوض  األيـــام  هـــذه 

بالخيـــر والصحـــة.

ربمـــا تكـــون المـــرة األولـــى فـــي تاريـــخ الكنيســـة 
مناســـبات  ســـبع  تجتمـــع  أن  األرثوذكســـية  القبطيـــة 
الخميـــس  مـــن  واحـــد،  أســـبوع  خـــالل  مفرحـــة 
2021/3/11م. الخميـــس  إلـــى  2021/3/4م 

أعضـــاء  األجـــالء  األحبـــار  مـــع  بهـــا  احتفلنـــا 
المجمـــع المقـــدس رغـــم وجود الجائحة وانتشـــار وباء 
كوفيد-19علـــى مســـتوى العالـــم، وقد تـــم اتخاذ كافة 
اإلجـــراءات الصّحيـــة الواجبـــة خـــالل هـــذا األســـبوع.

الفرحة األولى:
يـــوم 2021/3/4م  المقـــدس  المجمـــع  اجتمـــاع 
بعد أن توقف خالل العام الماضي 2020م بســـبب 
انتشـــار جائحـــة فيـــروس كورونـــا، والـــذي تســـبب في 
توّقـــف جميـــع األنشـــطة علـــى مســـتوى العالـــم. كان 
االجتمـــاع الســـابق فـــي يونيـــو 2019م، ورغـــم أنـــه 
لقـــاءات عبـــر  عـــّدة  تمـــت  الماضيـــة  الفتـــرة  خـــالل 
اآلبـــاء  مـــع  علـــى مســـتويات عديـــدة  تطبيـــق زووم 
األســـاقفة واآلبـــاء الكهنة واألراخنة والشـــباب والخدام 
ال  هـــذا  ولكـــن  األطفـــال،  مـــع  وأيًضـــا  والخادمـــات 
فيهـــا  نتقابـــل  التـــي  الحّيـــة  االجتماعـــات  ُيضاهـــي 
بـــكل حـــب ووّد واشـــتياق. وقـــد ســـبق جلســـة المجمع 
والتـــي  المجمعّيـــة  اللجـــان  اجتماعـــات  المقـــدس، 
وأقـــّر  المجمـــع  ناقشـــها  هامـــة  توصيـــات  أصـــدرت 

الكثيـــر منهـــا.

الفرحة الثانية:
تجليـــس اثَنْيـــِن من األحبار األجاّلء يوم الســـبت 

2021/3/6م وهما:
1. نيافة األنبا مكاريــــــوس أســـقًفا على إيبارشـــية 
أســـقًفا مســـاعًدا  المنيـــا وتوابعهـــا، وقـــد كان  مدينـــة 
فيهـــا مـــع المتنيح األنبا أرســـانيوس المطران الســـابق 

إليبارشـــية المنيـــا وأبوقرقـــاص.
2. نيافـــة األنبـــا ســـاويروس أســـقًفا ورئيًســـا لديـــر 
األنبـــا تومـــاس بســـوهاج والخطاطبـــة، وديـــر الشـــهيد 
مار بقطر بالخطاطبة. وقد كان أســـقًفا عاًما مشـــرًفا 
على هذه األديرة باإلضافة إلى دير القديس موســـى 
القـــوي بطريق العلمين، والذي ســـيظل مشـــرًفا عليه.

الفرحة الثالثة:
ســـيامة ســـبعة آباء أســـاقفة جدد للخدمة في عدة 

مواقـــع وذلـــك يومي 6، 7 مارس 2021م:
1. نيافـــة األنبـــا أغابيـــوس أســـقًفا ورئيًســـا لديـــر 
األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، بعـــد نياحـــة مثلـــث 
الرحمـــات األنبـــا صرابامون منذ عام بالتحديد، وكان 

قـــداس الذكـــرى للســـنة األولـــى يـــوم 2021/3/8م.
أســـقًفا إليبارشـــية  فيلوباتيـــــــــــر  األنبـــا  نيافـــة   .2

وتوابعهـــا. أبوقرقـــاص 
3. نيافة األنبــــــــــــا فـــــــــام أســـقًفا إليبارشـــية شـــرق 

المنيـــا وتوابعهـــا.
4. نيافة األنبا جــــوزيف أسقًفا عاًما في أفريقيا.

5. نيافـــة األنبـــا ســـيداروس أســـقًفا عاًمـــا لمنطقة 
عزبـــة النخل.

6. نيافة األنبا رويس أسقًفا عاًما في أسيا.
7. نيافـــة األنبـــا أكســـيوس أســـقًفا عاًمـــا لمنطقـــة 

عيـــن شـــمس والمطريـــة.
وهـــذه الســـيامة إضافـــة تحتاجهـــا خدمة الكنيســـة 
ومـــازال  خارجهـــا،  أو  مصـــر  فـــي  ســـواء  القبطيـــة 
الحصـــاد كثيـــر والفعلـــة قليلـــون )لوقـــا 10(. وهـــي 
المـــرة األولـــى التـــي ُتقـــام فيهـــا ســـيامة أســـاقفة جـــدد 
فـــي كاتدرائيـــة ميـــالد المســـيح بالعاصمـــة اإلداريـــة 
الجديـــدة. والمـــرة األولى أيًضا التي تدق فيها أجراس 
الكاتدرائيـــة بعـــد تركيبهـــا منـــذ أيـــام قليلـــة. وهـــذا يـــوم 
مشـــهود حيـــث حضـــر عـــّدة آالف مـــن أماكـــن كثيرة 
علـــى مدى يومي الســـيامة وســـط نظـــام جيد ودقيق.

الفرحة الرابعة:
االحتفـــال باليوبيـــل الذهبي لنياحـــة القديس البابا 
مـــارس 1971م-2021م(،   9( الســـادس  كيرلـــس 
يونيـــو  فـــي جلســـة  المقـــدس  المجمـــع  اعتـــرف  وقـــد 
2013م بقداســـتِه، والموجود مدفنه في دير الشـــهيد 
العظيـــم مـــار مينـــا بمريوط غـــرب اإلســـكندرية. وهو 
مؤســـس هـــذا الديـــر العامـــر، وفـــي حبريتـــه ظهـــرت 
أمنـــا القديســـة مريـــم العـــذراء فـــي ضاحيـــة الزيتـــون 
بالقاهـــرة )أبريـــل 1968م(، كمـــا عـــاد جســـد القديس 
المرقســـية  الكاتدرائيـــة  افتتـــاح  فـــي  مرقـــس  مـــار 
بالعباســـية بالقاهـــرة )يونيـــو 1968م(. كمـــا بـــدأ فـــي 
حبريتـــه تأســـيس كنائس قبطية خـــارج مصر في كل 
مـــن الكويـــت )1962م( وكنـــدا )1964م( وأمريـــكا 
فـــــــــــــــــي  ثــــــــــــــــم  )1969م(  وأستراليـــــــــــــــــا  )1968م( 

)1971م(. إنجلتـــرا 

الفرحة الخامسة:
االعتراف الكنســـي بدير القديس يحنس القصير 
التاريـــخ  فـــي  المشـــهورة  الطاعـــة  شـــجرة  صاحـــب 
الرهباني، وقد أشـــرف نيافة األنبا دوماديوس أســـقف 
6 أكتوبـــر وأوســـيم علـــى بدايـــات الحيـــاة الرهبانيـــة 
فيه مع التعمير اإلنشـــائي والرهباني األصيل، وبعد 
خمـــس ســـنوات مـــن الجهـــد المســـتمر قـــام وفـــد مـــن 
األحبـــار األجـــالء أعضـــاء اللجنة المجمعّية لشـــئون 

سبعة أفراح جميدة
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علمين كيف أتقن اهلروب إىل برية قليب اجلوانية، هناك يف قليب أجدك تنتظرين. )القمص يوسف أسعد(

عقد المجمع المقدس للكنيســـة القبطية األرثوذكســـية جلســـة رســـمية صباح 
الخميس الموافق 4 مارس 2021م، برئاســـة قداســـة البابا تواضروس الثاني، 
بابـــا اإلســـكندرية وبطريـــرك الكـــرازة المرقســـية، وســـكرتارية نيافـــة األنبـــا دانيال 
أســـقف المعـــادي ودار الســـالم، وذلـــك فـــي المقـــر البابـــوي بمركـــز لوجوس في 
دير القديس األنبا بيشـــوي بوادي النطرون، حيث حضر 97 عضًوا، واعتذر 
عـــن الحضـــور عـــدٌد مـــن األعضاء بســـبب قيود الســـفر المفروضـــة في بعض 
الدول مثل إنجلترا وكندا وأســـتراليا، والبعض اآلخر بســـبب الظروف الصحية 
الخاصـــة، وقـــد فّوضـــوا أعضـــاء آخرين من الحاضريـــن لتمثيلهم في التصويت 

والتوقيـــع علـــى مايصدر مـــن المجمع المقدس.
وجدير بالذكر أن آخر اجتماع للمجمع المقدس كان في يونيو 2019م، 
وقد توقف عقد االجتماعات بســـبب انتشـــار وباء كورونا المســـتجد. وقد ســـبق 
جلســـة المجمـــع أعمـــال اللجـــان المجمعيـــة علـــى مـــدى الثالثـــة أيـــام الســـابقة، 
فـــي دراســـة شـــئون اإليبارشـــيات واألديـــرة واألســـرة والتعليـــم واإلعـــالم والرعايـــة 
والخدمـــات الكنســـية والعالقـــات العامـــة والعالقـــات المســـكونية وكذلـــك شـــئون 
المهجـــر. وتمـــت كل هـــذه االجتماعـــات وســـط مراعـــاة كاملة لكافـــة اإلجراءات 

الصحيـــة الواجبة.
افتتـــح قداســـة البابـــا الجلســـة بكلمـــة روحيـــة تنـــاول فيها قداســـته في عشـــر 
نقـــاط ســـمات وصفـــات نوعيـــن مـــن العاملين في حقـــل الخدمة الكنســـية، النوع 
األول أطلـــق عليـــه قداســـته اســـم »خـــادم الســـبت«، بينمـــا أطلـــق علـــى النـــوع 

الثانـــي »خـــادم اإلنســـان« )إنجيـــل مرقـــس األصحـــاح الثاني(.
وتمت في الجلسة القرارات والتوصيات والمناقشات التالية:

أواًل: قرارات المجمع المقدس:
1- اإلعتـــراف الكنســـي بديـــر القديـــس يحنـــس القصيـــر للرهبـــان بطريـــق 

العلميـــن فـــي مصـــر.
2- عدم جواز دفن اآلباء الكهنة أو األراخنة داخل أســـوار أّية كنيســـة، أو 
ملحقاتهـــا، أو بيـــوت خدميـــة، أو ممتلكاتهـــا من مـــزارع أو منتجعات خدمية، وال 
يتم نقل أّي من اآلباء الكهنة المتنيحين سابًقا )إلى داخل الكنيسة وملحقاتها(.

3- مـــن أجـــل تأصيـــل الحياة الرهبانية والحفاظ على رهبنة الراهب، وعلى 
ســـبيل االســـتثناء، ُيســـَمح للراهـــب بالخدمـــة خارج مصر أو داخلهـــا لمدة زمنية 
ال تزيـــد علـــى ثـــالث ســـنوات، ويعود بعدها إلى ديره ليواصـــل حياته الرهبانية، 

ويتعهد بذلك الراهب ورئيس ديره، واألب األســـقف الذي ســـيخدم معه.
ثانًيا: توصيات المجمع المرفوعة من لجانه المجمعية:

األنطونـــي،  يســـطس  الراهـــب  المتنيـــح  عـــن  م  الُمقـــدَّ الملـــف  دراســـة   -1
والمتنيح القمص بيشـــوي كامل -وهما من ســـبعينيات القرن الماضي- تمهيًدا 

لالعتـــراف بقداســـتهما.
كلـــه،  المجتمـــع  تجـــاه  فـــرد  كل  بمســـئولية  الوعـــي  بنشـــر  االهتمـــام   -2
وضـــرورة االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة الوقائية، وأنها ليســـت ضد اإليمان. 

مـــع التشـــجيع علـــى تلّقـــي اللقاحـــات التـــي توفرهـــا الدولـــة.
التربيـــة  وكذلـــك  للكنائـــس،  التابعـــة  والحضانـــات  المـــدارس  تشـــجيع   -3
الكنســـية، بقبـــول ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، الذيـــن تســـمح حالتهـــم بالدمـــج، 

ـــر عليهـــم.  وتوعيـــة أبنائنـــا وبناتنـــا بعـــدم التنمُّ
3- وضـــع ميزانيـــة لدعـــم التعليـــم والصحـــة ألبنـــاء المســـجونين، وتأهيـــل 
الخارجيـــن مـــن الســـجون نفســـًيا ومهنًيـــا، بالتعـــاون مع أســـقفية الخدمـــات، وأّية 

جهـــات أخرى.

4- مســـاندة الدولـــة فـــي جهودهـــا التنمويـــة، وخاصـــة المبـــادرات الرئاســـية 
أبنائنـــا  وتشـــجيع  إلـــخ،  صحـــة«...  و»100مليـــون  كريمـــة«  »حيـــاة  مثـــل: 
لالســـتفادة منهـــا وذلـــك بالتنســـيق مـــع أســـقفية الخدمـــات العامـــة واالجتماعية.

القبطيـــة لالحتفـــال علـــى  المناســـبات  فـــي  5- االهتمـــام بعمـــل كرنفـــال 
المســـتوي الكنســـي والشـــعبي، للتقـــارب بيـــن الثقافـــات المختلفة، ولتقديـــم ثقافتنا 
ثابتـــة  ثـــالث مناســـبات  إيماننـــا األرثوذكســـي، واقتـــراح  إلـــى جـــوار  القبطيـــة 
لالحتفـــال الكنســـي والشـــعبي بالمهجـــر: أ( عيـــد دخـــول الســـيد المســـيح أرض 
مصـــر يـــوم 1 يونيـــو. ب( عيـــد الشـــهداء المعاصرين )شـــهداء ليبيـــا( يوم 15 

فبرايـــر. ج( نقـــل جبـــل المقطـــم 27 نوفمبـــر.
ثالًثـــا: ناقـــش قداســـة البابا مـــع األعضاء بعـــض الموضوعـــات الهامة 
األخـــرى: 1- طلـــب قداســـة البابـــا مـــن أعضـــاء لجنـــة اإليمـــان والتعليـــم تفعيل 
لجنـــة المراجعـــة اإليمانيـــة الخاصـــة بدراســـة كل مـــا ُينَشـــر عـــن اإليمـــان لحفظ 
ســـالمة التعليم ونقاوته. 2- وفي ظل انتشـــار جائحة فيروس كورونا المســـتجد 
)كوفيد-19(، ناقش الحاضرون خدمة الكنيســـة خالل الفترة الماضية خاصة 
التطبيقـــات اإللكترونيـــة البديلـــة، وكذلـــك الدراســـة البحثيـــة التي قـــام بها المعهد 
القبطـــي للتدبيـــر الكنســـي والتنميـــة لرصـــد الخبـــرات العديـــدة مـــن اإليبارشـــيات 
والكنائـــس خـــالل العـــام الماضـــي 2020م. 3- ينتظر المجمـــع المقدس إقرار 
قانـــون األســـرة للمســـيحيين المعـــروض حالًيـــا علـــى مجلـــس النـــواب المصري. 
4- وأثناء الجلســـة شـــرح قداســـة البابا بكل وضوح وشـــفافية موضوع الســـماح 
بمناولـــة جـــورج حبيـــب ببـــاوي –بنـــاء علـــى خطـــاب منـــه يعلـــن إيمانـــه- وتفّهم 
اآلبـــاء أعضـــاء المجمـــع الموقف الرعوي واإلنســـاني الذي اتخذه قداســـة البابا؛ 

وهـــذا ال يلغـــي قـــرار المجمـــع الســـابق عـــام 2007م بحرمان تعاليمـــه وكتبه.
رابًعا: أثنى قداسة البابا وأعضاء المجمع على اإلنجازات التالية:

1- إصـــدار الدليـــل الشـــامل لألديـــرة القبطيـــة األرثوذكســـية، والذي يصدر 
للمـــرة األولـــى. 2- أنجـــزت لجنـــة الليتوجيـــا تحقيـــق وتنقيح القطمارســـات، وتم 
طباعـــة اآلحـــاد واأليـــام منهـــا )طبعـــة ديـــر مارمينـــا 2018 بمقدمـــة لقداســـة 
البابـــا(. 3- إصـــدار لجنـــة الســـكرتارية كتـــاب الســـيمينار الســـابع: األســـقف 

والكاهـــن.. أبـــوة وبنوة. 
ويؤكـــد المجمـــع علـــى رفضه بعض منصات ومواقـــع التواصل االجتماعي 
والتـــي تقـــوم بنشـــر األكاذيـــب والضالالت والشـــائعات المغرضة، والتي تســـّبب 

بلبلة وتشـــويًها لخدمة الكنيســـة وعملها. 
هـــذا وســـوف يقـــوم قداســـة البابـــا وأعضـــاء المجمـــع المقـــدس باالحتفـــال 

بالمناســـبات التاليـــة خـــالل األســـبوع القـــادم إذا أراد الـــرب وعشـــنا:
1- سيامة سبعة أساقفة جدد مع تجليس اثنين من األحبار األجالء. 

2- اليوبيل الذهبي لنياحة القديس البابا كيرلس السادس.
3- إعداد الميرون المقدس للمرة األربعين في تاريخ الكنيسة. 

4- افتتاح الموقع الرسمي للكنيسة على شبكة اإلنترنت.
وقـــد اســـتمرت الجلســـة مـــن الســـاعة 11ص إلـــى 5م، تخّللهـــا راحـــة لمـــدة 
ســـاعة تـــم خاللهـــا أخـــذ الصـــورة الرســـمية وتوزيـــع بعـــض الهدايـــا بيـــد قداســـة 

البابا.
وإذ نشـــكر هللا علـــى نعمتـــه الفّياضـــة، نصلـــي مـــن أجـــل أن يرفـــع الوبـــاء 
المنتشـــر، ويحفظ العالم وبالدنا وكنائســـنا في دوام الصحة والســـالمة والعافية.

الـــرب يســـتخدم كل عمـــل لمجـــد اســـمه القـــدوس ونمـــو كنيســـته المقدســـة 
وخـــالص نفوســـنا. 

اجتماع املجمع املقدس – أمشري 1737ش/مارس 2021م
إعداد القمص رافائيل ثروت
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ما أقواك أيتها اتلوبة وما أروعك، إنك أروع أيقونة للقيامة )القمص بيشوي اكمل(

احتفلـــت الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية، مســـاء يـــوم 
الســـبت 6 مارس 2021م، وصباح يوم األحد 7 مارس 
2021م، بتجليس اثنين من اآلباء األســـاقفة العموميين، 
الصلـــوات  ُأقيمـــت  جـــدد.  أســـاقفة  آبـــاء  ســـبعة  وســـيامة 
بكاتدرائيـــة ميـــالد المســـيح، بالعاصمـــة اإلداريـــة الجديدة، 
وهـــي المـــرة األولـــى التـــي يتـــم فيهـــا تجليس وســـيامة آباء 
أســـاقفة بهذه الكاتدرائية منذ افتتاحها في يناير 2019م. 

رأس الصلـــوات قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، 
بابـــا اإلســـكندرية وبطريـــرك الكـــرازة المرقســـية، بحضـــور 
ومشـــاركة مئـــة وســـبعة مـــن اآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة، 
ووكيلـــي البطريركيـــة بالقاهـــرة واإلســـكندرية، وأعـــداد مـــن 
اآلبـــاء الكهنـــة والرهبـــان، وســـط حضـــور شـــعبي محـــدود 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  لمراعـــاة  فـــرد(  )حوالـــي 1500 
فيـــروس  وبـــاء  اســـتمرار  بســـبب  االجتماعـــي  والتباعـــد 

كورونـــا المســـتجد.

وقـــد قامـــت القوات المســـلحة بتعقيم مبنـــى الكاتدرائية 
بالكامـــل فـــي اليـــوم الســـابق علـــى الصلـــوات، كمـــا بذلـــت فـــرق الكشـــافة مجهـــوًدا كبيـــًرا فـــي تنظيم الحضـــور، وقياس درجـــة حـــرارة الداخلين، وتعقيـــم أيديهم، 

ومتابعـــة االلتـــزام بالتباعـــد وارتـــداء الكمامات طـــوال الصلوات.

جتليس أسقفني عموميني وسيامة سبعة أساقفة جدد

عشية جتليس وسيامة اآلباء األساقفة
بـــدأت صلـــوات عشـــية الســـيامات فـــي الثالثة من مســـاء يوم الســـبت 6 
مـــارس 2021م، بدخـــول موكب قداســـة البابا تواضـــروس الثاني واآلباء 
المطارنـــة واألســـاقفة، حيـــث تقـــدم خورس الشمامســـة بقيادة األرشـــيدياكون 
إبراهيـــم عياد الموكب، تاله أحبار الكنيســـة، ثم اآلباء الرهبان المتقدمون 
للســـيامة، ثـــم قداســـة البابـــا مرتدًيـــا البدلـــة الكهنوتيـــة. وقد قرعـــت األجراس 
للمـــرة األولـــى عنـــد دخـــول موكـــب قداســـة البابـــا للكاتدرائيـــة، حيـــث قـــد تم 

تعليقهـــا مؤخًرا.
وقد تم في هذه المناسبة:

)1( تجليس نيافة األنبا مكاريوس األســـقف العام، أســـقًفا على كرســـي 
إيبارشية المنيا وتوابعها.

)2( تجليس نيافة األنبا ساويرس األسقف العام، أسقًفا ورئيًسا لديري 
القديس األنبا توماس بسوهاج والخطاطبة، ومار بقطر بالخطاطبة. 

)3( ســـيامة الراهب القمص أغابيوس األنبا بيشـــوي، أســـقًفا ورئيًســـا 
لديـــر القديس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون. 

)4( ســـيامة الراهـــب القمـــص ثاؤفيلـــس المحرقـــي، أســـقًفا إليبارشـــية 
أبوقرقـــاص وتوابعهـــا. 

)5( ســـيامة الراهب القمص ســـيرابيون الســـرياني، أســـقًفا إليبارشـــية 
شـــرق المنيـــا وتوابعها. 

)6( ســـيامة الراهـــب القمـــص أخنـــوخ األنبـــا بيشـــوي، أســـقًفا عاًمـــا 
ألفريقيـــا. 

)7( ســـيامة الراهـــب القمـــص ســـيداروس الصموئيلـــي، أســـقًفا عاًمـــا 
لكنائـــس قطـــاع كنائـــس عزبـــة النخـــل. 

)8( سيامة الراهب القمص زوسيما المحرقي، أسقًفا عاًما آلسيا. 
)9( ســـيامة الراهـــب القس مارتيـــروس آفا مينا، أســـقًفا عاًما لكنائس 

قطاع عين شـــمس والمطرية. 
وقـــد قـــال قداســـة البابا تواضـــروس الثاني في بـــدء كلمته، بالعشـــية، 
إن اليـــوم يحمـــل ثـــالث مناســـبات مفرحة هي: )1( أنهـــا المرة األولى التي 
يجتمع فيها أعضاء المجمع المقدس في كاتدرائية ميالد المسيح بالعاصمة 
اإلداريـــة الجديـــدة، )2( وأنهـــا الســـيامة األســـقفية األولـــى بالكاتدرائية، )3( 
وهـــي كذلـــك المـــرة األولـــى التي تدق فيها أجـــراس الكاتدرائيـــة، التي ُعلِّقت 
مؤخـــًرا بمنـــارات الكاتدرائيـــة. وشـــكر قداســـة البابـــا كالًّ من: الســـيد الرئيس 
عبـــد الفتـــاح السيســـي، والحكومـــة المصرية، والقوات المســـلحة، ومن تعبوا 
فـــي إنشـــاء كاتدرائيـــة ميـــالد المســـيح بالعاصمـــة اإلداريـــة الجديـــدة، التـــي 

ُافُتتحـــت فـــي عشـــية عيد الميالد عـــام 2019م. 
بعـــد ذلـــك قـــرأ اآلبـــاء التعهد األســـقفي، حيث قرأ نيافـــة األنبا مكاريوس 
التعهد الخاص بأســـقف اإليبارشـــية، تاله نيافة األنبا ســـاويرس وقرأ التعهد 
الخـــاص برئيـــس الديـــر، ثـــم بـــدأ الراهـــب القمـــص أغابيـــوس األنبـــا بيشـــوي 
وقـــرأ تعهـــد رئيـــس الديـــر، بعدها قرأ الراهـــب القمص ثاؤفيلـــس المحرقي ثم 
والراهب القمص ســـيرابيون الســـرياني التعهد الخاص بأســـقف اإليبارشـــية. 
وأخيـــًرا قـــرأ نيافـــة االنبـــا دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع المقدس 
التعهـــد الخـــاص باألســـقف العـــام، وردده خلفـــه اآلبـــاء الرهبـــان األربعـــة 

المدعوين للســـيامة كأســـاقفة عموم.
البابـــا واآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة برشـــم المالبـــس  قـــام قداســـة  ثـــم 
الكهنوتيـــة الخاصـــة باآلباء األســـاقفة والرهبان المدعوين لألســـقفية، وتمت 

المنـــاداة علـــى كل منهـــم باســـمه واألســـقفية التـــي سُيســـام عليهـــا.
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إن اكنت املعمودية قد طهرتنا من اخلطية املتوارثة فينا من آدم، فادلموع يهَّ جتديد لقوة تطهري املعمودية لغسل اخلطايا اليت عملناها يف أنفسنا )القديس يوحنا ادلريج(

قداس سيامة اآلباء األساقفة اجلدد

قام قداســـة البابا تواضروس الثاني بصالة 
القـــداس اإللهـــي الخاص بســـيامة ســـبعة أســـاقفة 
جـــدد، بكاتدرائيـــة ميـــالد المســـيح، صبـــاح يـــوم 
األحد 7 مارس 2021م، حيث بدأت الصلوات 
فـــي الســـاعة التاســـعة صباًحـــا بدخـــول موكـــب 
قداســـة البابـــا يتقدمـــه اآلبـــاء المطارنة واألســـاقفة 
وأمامهم خورس الشمامســـة بقيادة األرشـــيدياكون 
إبراهيـــم عيـــاد مرتليـــن ألحـــان الفرح. وبعـــد قراءة 
اإلبركســـيس، بدأت صلوات الســـيامة األســـقفية، 
درجـــة  وُمِنحـــوا  اليـــد،  عليهـــم  ُوِضعـــت  حيـــث 
األســـقفية. وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة قبـــل 
بـــدأ صلـــوات الســـيامة شـــرح فيها طقـــس ومعاني 

نيافة األنبا ماكريوس
أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها

هـــو أحـــد أعضاء المجمـــع المقدس، 
من رهبان دير الســـيدة العذراء برموس، 
وســـيم أســـقًفا عاًمـــا فـــي إيبارشـــية المنيـــا 
وأبـــو قرقاص مع مثلـــث الرحمات األنبا 
أرســـانيوس مطـــران المنيـــا وأبـــو قرقاص 
الســـابق، فـــي 2004م، وخـــدم خدمـــات 
عديـــدة ســـواًء فـــي مصـــر أو خارجهـــا، 
قطـــاع  فـــي  القاهـــرة  فـــي  أيًضـــا  وخـــدم 
فـــي  وســـاهم  القبـــة،  حدائـــق  كنائـــس 

تأســـيس دير األنبا أنطونيوس في كندا، وهو المشـــرف أيًضا على مجلة 
الكـــرازة، ولـــه خدمات كثيرة. وبعد نياحة نيافة األنبا أرســـانيوس المطران، 
اســـتقر الرأي على تقســـيم هذه اإليبارشـــية الواســـعة إلى ثالث إيبارشيات، 

وتجليـــس نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس أســـقًفا علـــى مدينـــة المنيـــا وتوابعها. 

نيافة األنبا ساويرس
أسقف ورئيس ديري القديس األنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة

هـــو أحـــد أعضاء المجمـــع المقدس، 
مـــن رهبـــان ديـــر الشـــهيد مـــار مينــــــــــــــــا 
فـــي  عاًمـــا  أســـقًفا  وسيــــــــــــم  بمريـــــــــــوط، 
2018م، وُكلِّـــف باإلشـــراف على ثالثة 
أديـــرة وهـــي حديثـــة في إنشـــائها نوًعا ما 
)ديـــر القديـــس األنبـــا تومـــاس بســـوهاج 
والخطاطبـــة، وديـــر الشـــهيد مـــار بقطـــر 
بالخطاطبـــة، ودير القديـــس القوي األنبا 
موســـى بالعلميـــن(، حيـــث قـــام بتأصيـــل 

الحياة الرهبانية في هذه األديرة الجديدة. وتم تجليســـه أســـقًفا ورئيًســـا على 
ديـــر القديـــس األنبـــا تومـــاس الســـائح بســـوهاج والخطاطبة، ودير الشـــهيد 
مـــار بقطـــر بالخطاطبـــة، وســـوف يســـتمر فـــي اإلشـــراف على ديـــر القوي 

القديـــس موســـى إلـــى أن يدبـــر هللا تدبيـــًرا آخـــر لرعايـــة هـــذا الديـــر. 

صالحـــة يـــوم الجمعـــة 5 مـــارس 2021م، حيث 
قال قداســـة البابا: »أحب أن أذكر بالخير أخانا 
الحبيـــب المتنيح نيافة األنبا أثناســـيوس أســـقف 
بنـــي مـــزار الـــذي تنيح منذ يومين، هذا األســـقف 
الـــذي عمـــل واجتهـــد وخـــدم فـــي مصـــر وخـــارج 
مصـــر، وفـــي ســـنواته األخيرة حمـــل صليًبا ثقياًل 
مـــن المـــرض، وكمل هللا أيامه وانتقل إليه، نذكره 
بـــكل خيـــر ونطلـــب صلواته وتشـــفعاته من أجلنا 
ومـــن أجـــل الكنيســـة كلها، ونصلي مـــن أجل أن 
يعـــزي هللا هـــذه اإليبارشـــية، ويعزي اآلباء الكهنة 
والشمامســـة والخدام والخادمات وكل شـــعب هذه 

اإليبارشـــية المحبة للمســـيح. 

الســـيامة.  صلوات 
وعقب قراءة اإلنجيل، ألقى قداسة البابا عظة 
القـــداس اإللهـــي عـــن أبوة األســـقف، وفـــي بداية 
العظـــة قال قداســـة البابا: »نصلـــي ألجل الرئيس 
السيســـي لكـــي ُينِجح هللا طريقـــه«، وأضاف: »إن 
حرص الرئيس على أن يبدأ العمل في العاصمة 
اإلداريـــة الجديـــدة ببنـــاء المؤسســـات الروحيـــة لـــه 
مدلول هام وإيجابي، ونحن نصلي ألجل الرئيس 

لكـــي ما ينجـــح هللا طريقه«. 
مثلـــث  فـــي  التعزيـــة  البابـــا  قداســـة  قـــّدم  ثـــم 
الرحمـــات األنبـــا أثناســـيوس أســـقف بنـــي مـــزار 
بشـــيخوخة  الـــرب  فـــي  رقـــد  الـــذي  والبهنســـا، 

نيافة األنبا أاغبيوس 
أسقف ورئيس دير القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون 

هـــو أحـــد رهبـــان ديـــر القديـــس األنبا بيشـــوي بوادي النطرون، وهو تلميذ للمتنيح األنبا صربامون، أســـقف ورئيس الدير الســـابق. 
لـــه فـــي الرهبنـــة 44 ســـنة، ولـــم يخـــرج للخدمة في أي مكان، وقد ُكلِّف في البدايات أن يخدم الكنيســـة الموجـــودة في وادي النطرون، 
ولكن خدماته كلها كانت في داخل الدير: في مجمع العمال، ومجمع اآلباء، والبنزينة، والزراعة، وخدمة اآلباء المتوحدين، وداخل 
خدمـــات الديـــر العديـــدة. وهـــو مـــن اآلبـــاء المحبوبيـــن والهادئيـــن الذين يصنعون ســـالًما. وخـــالل العام الماضي -ومنـــذ نياحة مثلث 
الرحمـــات األنبـــا صربامـــون أســـقف ورئيـــس الديـــر- عقد قداســـة البابـــا عدة اجتماعات مـــع اآلباء الرهبان، وتم عمـــل انتخابات على 
أكثـــر مـــن مرحلـــة، واســـتقر األمـــر في النهاية على ترشـــيح ثالثة حصلوا على أكثر أصوات، وتم اختيـــار الراهب القمص أغابيوس. 
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ليس نلا عدٌو إال الشيطان، فلك البرش مهما اكنوا هم أحباء نلا  )يوحنا ذهيب الفم(

نيافة األنبا فيلوباتري
أسقف إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها

هـــو الراهــــــــــب القمـــص ثاؤفيلــــــــــــــــس 
المحرقـــي. حاصــــــــــــل علـــى بكالوريـــوس 
التجارة وليســـانس الحقوق، وبكالوريوس 
الكليـــة اإلكليريكيـــة. بدأ خدمتــــــــــه كاهًنا 
متبتـــاًل فـــي إيبارشـــية ســـمالوط من ســـنة 
قانـــون  فـــي  ماجســـتير  وأعـــد  2002م، 
األحـــوال الشـــخصية، ويعـــد حالًيـــا لنوال 
درجـــة الدكتـــوراه. دخـــل الرهبنـــة في عام 

2005م بدير الســـيدة العذراء المحرق، وله في الرهبنة حوالي 15 ســـنة. 
وســـيم أســـقًفا على إيبارشـــية أبو قرقاص وتوابعها، وهي إيبارشـــية جديدة 

تحتـــاج للرعايـــة والعنايـــة واالهتمام. 

نيافة األنبا فام
أسقف إيبارشية شرق المنيا وتوابعها

هـــو الراهـــب القمــــــــص سيرابيـــــــــــــــون 
بكالوريـــوس  علـــى  حاصـــل  الســـرياني. 
فـــي  التجـــارة وعمـــل محاســـًبا، وترّهـــب 
عـــام 2003م،  العامـــر  الســـريان  ديـــر 
ولـــه حوالـــي 18 ســـنة فـــي الرهبنة، وهو 
حالًيـــا »الربيتـــة« )أي المســـاعد لنيافـــة 
األنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيـــس الديـــر(، 
وعمـــل فـــي الديـــــــــر أعمـــااًل كثيـــرة منها: 
قصـــر الضيافة، وعمل الرهبان، ومبيت 

العمـــال، والزيـــارات، والمكتبـــة االســـتعارية، كما خدم أيًضـــا في دير األنبا 
تومـــاس لمـــدة عـــام، وهـــو مـــن اآلبـــاء المحبوبيـــن ولـــه عالقـــات طيبة مع 

كل اآلبـــاء فـــي ديـــر الســـريان. 

وقـــد أشـــاد قداســـة البابـــا بمجهـــود نيافة األنبا مكاريـــوس في اإلعداد لتأســـيس هاتين اإليبارشـــيتين الجديدتين خالل الشـــهور الماضية، وتمنى 
أن تبـــدأ خدمـــة هادئـــة ومثمـــرة تمجـــد هللا في كل أحد، وأوصى قداســـته اآلبـــاء الجدد باالهتمـــام بالفئات الضعيفـــة والفقيرة كإخوة الـــرب، واالهتمام 

الشباب.  بقطاعات 

نيافة األنبا جوزيف
األسقف العام

هـــو الراهـــب القمـــص أخنـــوخ األنبـــا 
عاًمـــا   30 الرهبنـــة  فـــي  ولـــه  بيشـــوي، 
تقريًبـــا في دير األنبا بيشـــوي، وخدم في 
الخدمـــات الطبية باعتبـــاره طبيًبا، وخدم 
خـــارج مصـــر فـــي قـــارة أفريقيـــا، وُاختير 
ليكـــون أســـقًفا عاًمـــا فـــي بعـــض الـــدول 
األفريقيـــة فـــي الجنـــوب األفريقـــي. وقـــد 

كّلفـــه قداســـة البابـــا بتقديـــم صورة الكنيســـة القبطية بشـــكل واضح إلخوتنا 
وأحبائنـــا األفارقـــة. 

نيافة األنبا سيداروس
األسقف العام 

ســـيداروس  القمـــص  الراهـــب  هـــو 
الصموئيلـــي، وهـــو أول ســـيامة لقداســـة 
البابـــا تواضروس مـــن دير القديس ألنبا 
القلمـــون.  بجبـــل  المعتـــرف  صموئيـــل 
يحمـــل درجـــة بكالوريـــوس فـــي الهندســـة 
ســـنة  فـــي  الديـــر  ودخـــل  الميكانيكيـــة، 
1996م ولـــه 25 عاًمـــا فـــي الرهبنـــة، 
ويخـــدم فـــي بعـــض األعياد والمناســـبات 
فـــي بعـــض األماكن عندمـــا يكون هناك 

احتياج. وســـوف يخدم كأســـقف عام لمنطقة عزبة النخل، وبها مجموعة 
مـــن الكنائـــس ذات الكثافـــة الســـكانية، ولكـــن فيهـــا محبـــة كبيـــرة هلل، ومـــن 

أكثـــر المناطـــق التـــي يمتـــاز آباؤهـــا بالتنظيـــم الشـــديد.

نيافة األنبا رويس
األسقف العام

هـــو الراهـــب القمـــص زوســـيما المحرقـــي. حاصل 
علـــى بكالوريـــوس التجـــارة فـــي إدارة األعمـــال، وخـــدم 
قبل الدير في عدة أماكن، وخدم كشـــماس في أمريكا 
حيث قام برســـامته نيافة األنبا ســـيرابيون مطران لوس 
فـــي كنيســـة مارمرقـــس بهونولولـــو  آنجلـــوس، وخـــدم 
أنجلـــوس. وخـــدم  لـــوس  إيبارشـــية  بأمريـــكا،  بهـــاواي 
فـــي خدمـــات الكـــرازة فـــي دولـــة الفلبين وهونـــج كونج، 
وخـــدم أيًضـــا مـــع نيافـــة األنبا أباكير في الســـويد، وله 
خدمـــات متعـــددة مباركة، وســـوف يصير أســـقًفا عاًما 

فـــي منطقـــة شـــرق آســـيا التـــي لنـــا فيهـــا عمـــل كـــرازي وعمل رعـــوي كبير. وســـوف يبدأ 
بالفلبين ولنا خدمة هناك، وســـوف تمتد الخدمة إلى أماكن أخرى، وُتعد ســـيامة نيافته 

الخطـــوة األولـــى لمـــد الخدمـــة فـــي آســـيا، ولنـــا عالقـــات طيبة مع هـــذه الدول. 

نيافة األنبا أكسيوس
األسقف العام

هـــو الراهــــــــــــــب القـــس 
مارتيـــــــــــــــروس آفا مينــــــــــا، 
حاصل على بكالوريـــــــوس 
قســــــــــــم كيميـــاء،  علــــــــــــوم 

ترهـــب في عــــــــــام 2007 
ولـــــــــه حوالـــــــــــي 14 عاًما 
فـــي الرهبنـــة، وله خدمات 
عديـــدة فـــي الديـــر، وخـــدم 
دولـــة  فـــي  قصيـــرة  لفتـــرة 

اإلمـــارات العربيـــة. وســـوف يخـــدم فـــي منطقـــة عين شـــمس 
والمطريـــة، وهـــو من أبناء هذه المنطقة، التي تتميز بتواجد 

كثيـــف للمســـيحيين. 
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اتلوبة يه بدء الطريق إىل اهلل، ورفيق الطريق حىت انلهاية  )ابلابا شنوده اثلالث(

على مدار يومي األربعاء 10، والخميس 11 مارس 2021م، 
تم عمل زيت الميرون المقدس، بدير القديس األنبا بيشوي بوادي 
النطــرون، للمــرة األربعيــن فــي تاريــخ الكنيســة القبطيــة، والثالثــة فــي 
عهــد قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، بحضــور 105 مــن اآلبــاء 
المطارنــة واألســاقفة، ووكيلــي البطريركيــة بالقاهــرة واإلســكندرية، 
وعــدد مــن اآلبــاء الكهنــة والرهبــان والشمامســة، وأعــداد محــدودة 

مــن أفــراد الشــعب.
وفــي صبــاح األربعــاء، تولــى قداســة البابــا توزيــع مــواد الميــرون 
علــى أعضــاء المجمــع المقــدس، ثــم تحــرك، فــي العاشــرة صباًحــا، 
موكــب اآلبــاء أعضــاء المجمــع المقــدس المقــدس المشــاركين فــي 
نــة لزيــت المســحة  إعــداد الميــرون المقــدس، حامليــن المــواد الُمكوِّ
المقدســة )27 زيًتــا عطريًّــا(، منطلًقــا مــن الكنيســة األثريــة لديــر 
القديــس األنبــا بيشــوي بــوادي النطــرون، إلــى الكاتدرائيــة الكبــرى 

بالديــر ذاتــه، لبــدء طقــس إعــداد الميــرون.
تقــدم الموكــب خــورس الشمامســة بقيــادة األرشــيدياكون إبراهيــم 
عيــاد بألحــان االســتقبال الملكــي، تالهــم اآلبــاء الكهنــة والرهبــان، 

وبعدهــم اآلبــاء المطارنــة واألســاقفة، ثــم قداســة البابــا تواضــروس الثانــي وفــي 
يــده تقليــد عمــل الميــرون المقــدس. 

بعــد ذلــك شــرح قداســة البابــا خطــوات اإلعــداد والتقديــس التــي تتــم خــالل 
اليوميــن، وقــرأ نيافــة األنبــا دانيــال أســقف المعــادي وســكرتير المجمــع المقــدس، 
القبطيــة  الكنيســة  تاريــخ  فــي  الـــ40  للمــرة  الميــرون  وتقديــس  إعــداد  تقليــد 
المطارنــة  واآلبــاء  الثانــي  تواضــروس  البابــا  قداســة  ثــم رشــم  األرثوذكســية، 

واألســاقفة المــواد العطريــة الـــ27 المكونــة للميــرون.
تال ذلك خلط الزيوت العطرية بزيت الزيتون على ست مراحل، بالتوازي 

مع قراءة فصول من نبوات العهد القديم عن رموز المســحة المقدســة. 
زيــت  مــن  كيلــو  و380  الميــرون،  زيــت  مــن  كيلــو   620 إعــداد  وتــم 
الغاليــالون. وزيــت الزيتــون المســتخدم مــن إنتــاج: ديــر األنبــا بيشــوي، وديــر 
الشــهيد مارمينــا بمريــوط، وديــر البرمــوس، ومــن نيافــة األنبــا أبولــو أســقف 

ســيناء. جنــوب 

تقديس الميرون
وفــي صبــاح الخميــس 11 مــارس، ُالُتِقطــت صــورة تذكاريــة لقداســة البابــا 
وأعضــاء المجمــع المقــدس أمــام الكاتدرائيــة الكبــرى بديــر القديــس األنبــا بيشــوي 
بــوادي النطــرون، قبــل بــدء صلــوات تقديــس الميــرون والغاليــالون، والتــي بــدأت 

فــي العاشــرة مــن صبــاح اليــوم ذاتــه. 
فــي البدايــة قــدم قداســة البابــا شــرًحا توضيحيًّــا لترتيبــات صلــوات التقديــس 
والقصــد الروحــي مــن ورائهــا، وتــم قــراءة مقاطــع مــن العهديــن، وســفر نشــيد 
األنشــاد كامــاًل، وترتيــل األلحــان المناســبة، والصلــوات بحســب الطقــس. ثــم 
صّلــى قداســة البابــا واآلبــاء المشــاركون، قــداس تقديــس زيــت الميــرون، فــي 

الكاتدرائيــة الكبــرى بديــر القديــس األنبــا بيشــوي فــي وادي النطــرون. 
هــذا وســيتم إضافــة الخميــرة المقدســة فــي قــداس شــم النســيم، يــوم االثنيــن 

3 مايــو 2021م بحســب العــادة، إن شــاء الــرب وعشــنا.

اآلباء المطارنة واألساقفة المشاركون في عمل الميرون المقدس
)1( األنبــا انطونيــوس، مطــران الكرســي األورشــليمي والشــرق األدنــى. 

)2( األنبــا باخوميــوس، مطــران البحيــرة ومطــروح والخمــس المــدن الغربيــة. 
)3( األنبــا هــدرا، مطــران أســوان وكــوم أمبــو ورئيــس ديــر األنبــا باخوميــوس 
بحاجــر ادفــو. )4( األنبــا ويصــا، مطــران البلينــا وبرديــس وأوالد طــوق شــرق. 
ــا بفنوتيــوس، مطــران ســمالوط وطحــا األعمــدة )عنــه القــس إيليــا(.  )5( األنب
)6( األنبــا تــادرس، مطــران بورســعيد. )7( األنبــا ســرابيون، مطــران لــوس 
أنجلــوس وهــاواى بأمريــكا. )8( األنبــا مرقــس ، مطــران شــبرا الخيمــة وتوابعهــا.

)9( األنبا بســاده، مطران أخميم وســاقلته. )10( األنبا أندراوس، مطران 
أبــو تيــج وصدفــا والغنايــم. )11( األنبــا أشــعياء، مطــران طهطــا وجهينــه. 
)12( األنبــا أبــرام، مطــران الفيــوم ورئيــس ديــر المــالك غبريــال بجبــل النقلــون. 
)13( األنبــا أنطونيــوس مرقــس، مطــران جنــوب أفريقيــا )عنــه نيافــة األنبــا 
أرســاني(. )14( األنبــا كيرلــس، أســقف نجــع حمــادي وتوابعهــا. )15( األنبــا 
متــاؤس ، أســقف ورئيــس ديــر العــذراء الســريان بــوادي النطــرون. )16( األنبــا 
موســي، األســقف العــام للشــباب )عنــه نيافــة األنبــا رافائيــل(. )17( األنبــا 
أســقف  لــوكاس،  األنبــا   )18( والمراغــة.  والمنشــاة  ســوهاج  أســقف  باخــوم، 
أبنــوب والفتــح ورئيــس ديــر الشــهيد مارمينــا المعلــق بأبنــوب. )19( األنبــا 
ديمتريــوس، أســقف ملــوي وأنصنــا واألشــمونين ورئيــس ديــر القديــس أبوفانــا 
األنبــا  ودلجــا. )21(  مــواس  ديــر  أســقف  أغابيــوس،  األنبــا  بملــوي. )20( 
تومــاس، أســقف القوصيــة وميــر. )22( األنبــا يوحنــا، األســقف العــام. )23( 
األنبــا باســيليوس، أســقف ورئيــس ديــر األنبــا صموئيــل بجبــل القلمــون. )24( 
األنبــا دانيــال، أســقف  المعــادي والبســاتين. )25( األنبــا تــكال، أســقف دشــنا 
وتوابعهــا. )26( األنبــا يســطس،  أســقف ورئيــس ديراألنبــا أنطونيــوس بالبحــر 
األحمــر. )27( األنبــا إيســوذورس،  أســقف ورئيــس ديــر العــذراء البرامــوس 
بوادي النطرون. )28( األنبا مكســيموس، أســقف بنها وقويســنا. )29( األنبا 
يوســف، أســقف جنوبــي أمريــكا. )30( األنبــا يوأنــس، أســقف أســيوط. )31( 
األنبــا صرابامــون، أســقف أم درمــان وعطبــرة وشــمال الســودان. )32( األنبــا 
أنتونــي ، أســقف أيرلنــدا وأســكتلندا وشــمال شــرق إنجلتــرا. )33( األنبــا برنابــا، 
أســقف تورينــو ورومــا بأيطاليــا. )34( األنبــا دميــان، أســقف ورئيــس ديــر 
العــذراء وأبــو ســيفين بهوســكتر، والكنائــس التــي حولــه، ألمانيــا. )35( األنبــا 
رافائيــل، األســقف العــام لكنائــس وســط القاهــرة. )36( األنبــا غبريــال، أســقف  
بنــي ســويف. )37( األنبــا مكســيموس، األســقف العــام لكنائــس مدينــة الســالم 
والحرفييــن. )38( األنبــا ســلوانس، أســقف ورئيــس ديــر األنبــا باخوميــوس 
)الشايب( باألقصر. )39( األنبا جورجيوس ، أسقف مطاي وتوابعها. )40( 
األنبــا اســطفانوس، أســقف ببــا وسمســطا والفشــن. )41( األنبــا تيموثــاوس، 

عمل املريون املقدس للمرة األربعني يف تاريخ الكنيسة القبطية
واثلاثلة يف عهد قداسة ابلابا توارضوس اثلاين أطال اهلل حياته
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أســقف الزقازيــق ومنيــا القمــح. )42( األنبــا 
 )43( بانجلتــرا.  لنــدن  أســقف  انجليــوس، 
واليــة  ايبارشــية  أســقف   ، ديفيــد  األنبــا 
نيويــورك وواليــات نيــو انجالنــد - أمريــكا. 
النمســا  أســقف  جبرييــل،  األنبــا   )44(
والمنطقــة األلمانيــة  بسويســرا. )45( األنبــا 
 )46( اإلســماعيلية.  أســقف  ســارافيم، 
األنبــا مارتيــروس، األســقف العــام لكنائــس 
شــرق الســكة الحديــد. )47( األنبــا قزمــان، 
األنبــا   )48( الشــمالية.  ســيناء  أســقف 
)عنــه  بأســتراليا  ســيدني  أســقف  دانييــل، 
نيافــة األنبــا إشــعياء(. )49( األنبــا داوود، 
أســقف المنصــورة. )50( األنبــا كيرلــس آفــا 
مينــا، أســقف ورئيــس ديــر الشــهيد مارمينــا 
بصحــراء مريــوط. )51( األنبــا مكاريــوس، 
أســقف المنيا وتوابعها. )52( األنبا إرميا، 
الثقافــي  المركــز  رئيــس  العــام،   األســقف 
األنبــا   )53( األرثوذكســي.  القبطــي 
أباكير، أســقف الدول اإلســكندنافية. )54( 
الشــهيد  األنبــا مينــا، أســقف ورئيــس ديــر 

البرازيــل. أســقف  أغاثــون،  األنبــا  بالخطاطبــة. )55(  مارجرجــس 
)56( األنبــا يوســف، أســقف بوليفيــا. )57( األنبــا دانيــال، أســقف ورئيــس 
ديــر األنبــا بــوال بالبحــر األحمــر. )58( األنبــا دانيــال، أســقف ورئيــس ديــر 
األنبــا  نيافــة  )عنــه  أســتراليا  ســيدنى -  المتوحديــن -  رئيــس  شــنوده  األنبــا 
األنبــا   )60( الجيــزة.  وســط  أســقف  ثيؤدوســيوس،  األنبــا   )59( إشــعياء(. 
صليب، اســقف  ميت غمر ودقادوس وديرب نجم. )61( األنبا مرقوريوس، 
أســقف جرجــا. )62( األنبــا بطــرس، أســقف  شــبين القناطــر  والخانكــة وابــو 
زعبــل وطــوخ. )63( األنبــا مينــا، أســقف ميسيســوجا وفانكوفــر - بغــرب كنــدا 
)عنــه نيافــة األنبــا إيالريــون(. )64( األنبــا مقــار، أســقف مراكــز الشــرقية 
والعاشــر مــن رمضــان. )65( األنبــا صموئيــل، أســقف طمــوه وتوابعهــا. )66( 
األنبــا دوماديــوس، أســقف مدينــة 6 أكتوبــر وأوســيم. )67( األنبــا يوحنــا، 
أســقف شــمال الجيــزة ) امبابــة والــوراق(. )68( األنبــا يوليــوس، األســقف العــام 
لكنائــس مصــر القديمــة وأســقفية الخدمــات. )69( األنبــا ميشــائيل، أســقف 
ورئيــس ديــر األنبــا انطونيــوس بكريفلبــاخ - المانيــا. )70( األنبــا اولجيــوس، 
أســقف ورئيــس ديــر األنبــا شــنوده رئيــس المتوحديــن - ســوهاج. )71( األنبــا 
ارســانى، أســقف هولنــدا. )72( األنبــا ابانــوب، أســقف عــام المقطــم. )73( 
األنبــا يوســاب، األســقف العــام باألقصــر. )74( األنبــا كاراس، أســقف عــام 
المحلــة الكبــرى. )75( األنبــا بمــوا، أســقف الســويس. )76( األنبــا اســحاق، 
وديالويــر  بنســلفانيا  أســقف  كاراس،  األنبــا   )77( وتوابعهــا.  طمــا  أســقف 
وميرالنــد ووســت فيرجينيــا بامريــكا. )78( األنبــا انجليــوس، أســقف عــام شــبرا 
الشــمالية. )79( األنبا ماركوس، أســقف دمياط وكفر الشــيخ والبراري ورئيس 
ديــر القديســة دميانــة. )80( األنبــا بافلــي، األســقف العــام لكنائــس قطــاع شــرق 

باإلســكندرية.
)81( األنبــا يواقيــم، أســقف عــام اســنا وأرمنــت. )82( األنبــا ايالريــون، 
األســقف العــام لكنائــس منطقــة غــرب اإلســكندرية. )83( األنبــا اكليمنضــس، 
األســقف العــام لعزبــة الهجانــة والماظــة وزهــراء مدينــة نصــر. )84( األنبــا 
مــارك، أســقف باريــس وشــمال فرنســا. )85( األنبــا هرمينــا، األســقف العــام 
لكنائــس منطقــة شــرق اإلســكندرية. )86( األنبــا بيتــر، أســقف نــورث وثــاوث 
كارولينــا وكنتاكــى بأمريــكا. )87( األنبــا ابراهــام، أســقف عــام لــوس أنجلــوس 
وهــاواى بأمريــكا. )88( األنبــا كيرلــس، أســقف عــام لــوس أنجلــوس وهــاواى 
بأمريــكا. )89( األنبــا بيجــول، أســقف ورئيــس ديــر الســيدة العــذراء مريــم - 
المحــرق ورزقــة الديــر وعزبــة تومــا. )90( األنبــا انطونيــو، أســقف ميالنــو  
ســيرافيم،  األنبــا   )91( المتوحديــن.  رئيــس  شــنوده  األنبــا  وديــر  بايطاليــا 
أســقف أوهايــو وميتشــجن وانديانــا بامريــكا. )92( األنبــا جيوفانــى، أســقف 

وســلوفانيا  ورومانيــا  وبولنــدا  المجــر 
والتشــيك. )93( األنبــا ارســانيوس، أســقف 
األنبــا   )94( والواحــات.  الجديــد  الــوادي 
األنبــا  ديــر  ورئيــس  أســقف  ســاويروس، 
تومــاس الســائح بســوهاج والخطاطبــة وديــر 
األنبــا   )95( بالخطاطبــة.  بقطــر  مــار 
حــي  لكنائــس  العــام  األســقف  ميخائيــل، 
القبــة. )96( األنبــا بيزيــل، األســقف العــام 
لجنوبــي أمريــكا. )97( األنبــا جريجــوري، 
 )98( أمريــكا.  لجنوبــي  العــام  األســقف 
األنبــا متــاؤس، أســقف ورئيــس ديــر الســيدة 
 )99( بإخميــم.  الشــرقي  بالجبــل  العــذراء 
األنبــا ثاؤفيلــس، أســقف منفلــوط وتوابعهــا. 
البحــر  أســقف  إيالريــون،  األنبــا   )100(
أســقف  بولــس،  األنبــا   )101( األحمــر. 
 )102( كنــدا.  وشــرق  ومنتريــال  أوتــوا 
ديــر  ورئيــس  أســقف  أغابيــوس،  األنبــا 
النطــرون.  بــوادي  بيشــوي  األنبــا  القديــس 
)103( األنبــا فيلوباتيــر، أســقف إيبارشــية 
أبوقرقــاص وتوابعهــا. )104( األنبــا فــام، 
أســقف إيبارشــية شــرق المنيا وتوابعها. )105( األنبا جوزيف، األســقف العام 
بأفريقيــا. )106( األنبــا ســيداروس، األســقف العــام لكنائــس عزبــة النخــل. 
)107( األنبــا رويــس، األســقف العــام بجنــوب شــرق آســيا. )108( األنبــا 
أكســيوس، األســقف العــام لكنائــس عيــن شــمس والمطريــة. ومعهــم )109( 
 )110( بالقاهــرة.  البطريركيــة  عــام  وكيــل  ســرجيوس،  ســرجيوس  القمــص 

باالســكندرية. البطريركيــة  عــام  وكيــل  اميــل،  ابــرام  القمــص 

افتتاح الموقع الرسمي للكنيسة القبطية األرثوذكسية

افتتــح قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، مســاء يــوم األربعــاء10 
مــارس 2021م، الموقــع الرســمي للكنيســة القبطيــة األرثوذكســية علــى 
االفتتــاح  تــم   https://copticorthodox.church اإلنترنــت:  شــبكة 
خــالل احتفــال ُأقيــم فــي مركــز لوجــوس بالمقــر البابــوي فــي ديــر القديــس 
األنبا بيشــوي بوادي النطرون، بحضور عدد من أحبار الكنيســة واآلباء 

الكهنــة والرهبــان. 
يتكــون الموقــع مــن عــدة أقســام، منهــا التاريخــي والتوثيقــي والمعلوماتــي 
بمــواد متنوعــة بيــن المكتــوب والمرئــي والمســموع، وتوفــر األقســام علــى 
اختالفهــا معلومــات ومــواد عــن آبــاء المجمــع المقــدس، وبطاركــة الكنيســة 
القبطيــة األرثوذكســية منــذ القديــس مرقــس الرســول حتــى قداســة البابــا 
تواضــروس، ولجــان المجمــع المقــدس، واألديــرة والهيئــات القبطيــة، وغيرهــا. 
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نياحة نيافة األنبا أثناسيوس
أسقف بين مزار وابلهنسا

مـــارس   5 الجمعـــة  يـــوم  فـــي 
2021م، رقـــد في الرب بشـــيخوخة 
صليـــب  احتمـــال  وبعـــد  صالحـــة، 
المـــرض بشـــكر، مثلـــث الرحمـــات، 
نيافة األنبا أثناســـيوس، أسقف بني 
مـــزار والبهنســـا، بمستشـــفى مصـــر 
المحبـــة ببنـــي مـــزار، حيـــث دخـــل 
نيافتـــه المستشـــفى قبيـــل نياحتـــه، وبـــذل الطاقـــم الطبـــي: الدكتـــور فـــارس محمـــد 

والدكتـــور  المحبـــة،  مصـــر  لمستشـــفى  العـــام  المديـــر  نبيـــل 
ميـــالد صّديـــق المديـــر الطبـــي للمستشـــفى، واألطبـــاء وطاقـــم 
التمريـــض، جهـــًدا مشـــكوًرا فـــي االهتمـــام بنيافتـــه منـــذ دخولـــه 
المستشـــفى وحتـــى وصـــول الجثمـــان للكنيســـة. وقـــد ُأقيمـــت 
صلـــوات الجنـــازة عصـــر اليـــوم ذاتـــه، بكاتدرائيـــة مـــار مرقـــس 
الرســـول ببنـــي مـــزار، بحضـــور أصحـــاب النيافـــة: )1( األنبا 
بفنوتيـــوس مطـــران ســـمالوط، نائًبـــا عـــن قداســـة البابـــا. )2( 
األنبا متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـيدة العذراء )الســـريان(. 
)3( األنبا ديمتريوس أســـقف ملوي وأنصنا واألشـــمونين. )4( 
األنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط وســـاحل ســـليم والبـــداري. )5( 
األنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس وســـط القاهـــرة. )6( 
األنبـــا اســـطفانوس أســـقف ببـــا والفشـــن وسمســـمطا، والنائـــب 
البابـــوي ألســـقفية بنـــي مـــزار والبهنســـا. )7( األنبـــا أغاثـــون 
أســـقف مغاغـــة والعـــدوة. )8( األنبا مارتيروس األســـقف العام 
لكنائـــس شـــرق الســـكة الحديـــد. )9( األنبـــا إرميـــا األســـقف 
العام. )10( األنبا ثيئودوســـيوس أســـقف وســـط الجيزة. )11( 
األنبا يوحنا أســـقف شـــمال الجيزة. )12( األنبا بيجول أســـقف 
ورئيـــس ديـــر الســـيدة العذاء المحـــرق. )13( األنبـــا ثاوفيلوس 

أســـقف منفلـــوط.
كما حضر العديد من القيادات بمحافظة المنيا، وعلى رأســـهم اللواء أوســـامة 
القاضي محافظ المنيا، واللواء محمد محمود نائب المحافظ، واألســـتاذ إســـماعيل 
الفّحـــام رئيـــس مركـــز ومدينـــة بنـــي مزار. ومن أعضـــاء مجلس النـــواب: د. إيهاب 
عـــادل رمـــزي، ود. كريـــم بـــدر حلمـــي، والنائـــب الســـابق لبني مزار األســـتاذ عادل 
بـــدوي. زمـــن القيـــادات األمنيـــة: العميـــد جميـــل مفتـــش األمـــن الوطنـــي بالمنيـــا، 
والعقيـــد عـــالء مختـــار، والرائـــد محمـــد ثـــروت رئيـــس مكتـــب األمـــن الوطنـــي ببني 

مـــزار، والرائـــد بـــالل الجناينـــي رئيـــس المباحث ببنـــي مزار.
كمـــا حضـــر للتعزيـــة: العقيد محمود الحلواني مأمور مركز شـــرطة بني مزار، 

والمستشـــار أميـــر عادل رمزي رئيس محكمـــة جنايات أمن الدولة.
كمـــا حضـــر العديـــد لآلبـــاء الكهنة من إيبارشـــية ببا والفشـــن وسمســـمطا، ومن 
إيبارشـــية حلـــوان والمعصـــرة نيابـــة عـــن نيافـــة األنبـــا بيســـنتي، ومن إيبارشـــية طما 
نيابـــة عـــن نيافـــة األنبـــا إســـحق، ومـــن إيبارشـــية طمـــوه نيابـــة عـــن نيافـــة األنبـــا 
صموئيـــل، وآبـــاء رهبـــان مـــن ديـــر القديـــس األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف نيابـــة عـــن 
نيافـــة األنبـــا باســـيليوس، وكهنـــة مـــن إيبارشـــية 6 أكتوبـــر وأوســـيم نيابة عـــن نيافة 
األنبـــا دوماديـــوس الـــذي اتصـــل للتعزيـــة، وآبـــاء رهبـــان مـــن ديـــر العـــذراء مريـــم 
والمـــالك بالبهنســـا. وبعـــض المكرســـات مـــن بنـــات مريـــم بإيبارشـــية بنـــي ســـويف.

ومـــن الكنيســـة الكاثوليكيـــة حضـــر صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا باســـيليوس مطران 
المنيـــا لألقبـــاط الكاثوليـــك، واألنبـــا بطـــرس، ووفـــد مـــن كهنـــة المنيـــا الكاثوليك.

نيافة األنبا أثناسيوس في سطور
+ ُوِلد بِاســـم: إدوارد عدلي نســـيم، بأوســـيم - محافظة الجيزة، في 27 ابريل 

.1948
+ تخرج من المعهد الفني الصحي، وعمل مفتش تغدية بوزارة الصحة.

+ تجّند بالقوات المســـلحة أثناء 
وحـــرب  االســـتنزاف  فتـــرة  حضـــر 

.1973 أكتوبـــر 
العـــذراء  الســـيدة  + دخـــل ديـــر 
البشـــارة  عيـــد  يـــوم  )الســـريان( 
المجيـــد 7 أبريـــل 1975، وترهـــب 
يـــوم الجمعـــة العظيمـــة 27 أبريـــل 

1975، باســـم الراهـــب موســـى الســـرياني، بيـــد المتنيـــح األنبـــا ثاؤفيلـــس أســـقف 
الســـابق. الديـــر  ورئيـــس 

+ ســـيم كاهًنا في 3 يناير 1978، وُرِســـم قمًصا في 24 
اغسطس 1980.

+ خـــدم وكيـــاًل لمطرانية بني ســـويف والبهنســـا، مع مثلث 
الرحمات األنبا أثناســـيوس مطران بني ســـويف والبهنســـا، عام 

.1978
+ كّلفـــه مثلـــث الرحمـــات قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث، 
بالخدمـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة عـــام 1980 حتى 
عام 1989، حيث خدم وأّســـس العديد من الكنائس في عدد 

مـــن الواليـــات هناك.
+ ثم انتقل للخدمة بســـيدني – أســـتراليا، من عام 1989 

حتـــى عـــام 1998م، وهناك أيًضا أســـس عّدة كنائس.
+ عـــاد إلـــى مصـــر وخـــدم ســـكرتيًرا لقداســـة البابـــا شـــنوده 
الثالـــث، وكّلفـــه بأخـــذ اعترافـــات الراهبـــات بعدة أديـــرة في حارة 

زويلـــة ومصـــر القديمة.
+ خدم نائًبا بابوًبا لبني مزار والبهنسا في يونيو 2001. 
+ سيم أسقًفا لبني مزار والبهنسا يوم 9 سبتمبر 2001.

+ قـــام بســـيامة أكثـــر مـــن 60 كاهًنـــا، ووصـــل عـــدد الكنائس فـــي حبريته إلى 
كنيسة.  36

+ أســـس كاتدرائيـــة مـــار مرقـــس الرســـول ببنـــي مـــزار، ودشـــنها قداســـة البابـــا 
شنوده الثالث يوم 20 مايو 2008، وأيًضا مبني المطرانية الحالي عام 2012.

+ أســـس بيـــت القديســـة دميانـــة للمكرســـات، وملجـــًأ لأليتـــام، ومقـــرات لخلـــوة 
الشـــباب بأبـــو جلبـــان والفاروقيـــة والبهنســـا. 

+ تنيـــح صبـــاح يـــوم الجمعـــة 5 مـــارس 2021م، بعد أن قضى في األســـقفية 
19 عاًما و5 أشـــهر و26 يوًما.

خالص تعازينا لمجمع اآلباء كهنة إيبارشـــية بني مزار والبهنســـا، وســـائر 
شـــعب اإليبارشـــية. هللا ينيـــح نفســـه في فـــردوس النعيم بصلوات قداســـة البابا 

الثاني. تواضروس 
)الصور إهداء من األستاذ نشأت نسيم، الخادم بكنيسة السيدة العذراء – المعلقة(
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الثانـــي  البابـــا تواضـــروس  افتتـــح قداســـة 
صبـــاح يـــوم الثالثاء 9 مارس 2021م، بانوراما 
»صديـــق المالئكـــة« للقديـــس كيرلـــس الســـادس، 
بصحـــراء  العجائبـــي  مينـــا  مـــار  الشـــهيد  بديـــر 
مريـــوط، غـــرب اإلســـكندرية، حيث يوجـــد المزار 
الـــذي يحـــوي جثمانـــه. وهـــي بانورامـــا  الشـــهير 
تـــؤرخ لألحـــداث والمحطـــات الهامـــة فـــي حيـــاة 

قداس اذلكرى السنوية األوىل ملثلث الرمحات األنبا صابامون
أسقف ورئيس دير األنبا بيشوي السابق

ُأقيم في صباح يوم االثنين 8 مارس 2021م، صلوات قداس أول أيام الصوم الكبير حســـب ترتيب كنيســـتنا القبطية 
األرثوذكســـية، بدير القديس األنبا بيشـــوي بوادي النطرون، وصلى قداســـة البابا تواضروس الثاني القداس وشـــاركه عدد 
كبيـــر مـــن اآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة ومجمـــع رهبـــان الدير، وذلك في تذكار مرور ســـنة على نياحة أســـقف ورئيس الدير 
الســـابق، مثلـــث الرحمـــات المتنيـــح األنبـــا صرابامـــون. وقـــد ألقى قداســـة البابـــا كلمة عـــن المتنيح األنبـــا صرابامون وبعض 

مـــن صفاتـــه الرهبانيـــة والرعويـــة، وبعدها ألقى قداســـة البابا عظة القداس عـــن الصوم المقدس. 

القديس البابا كيرلس الســـادس منذ طفولته 
وحتى نياحته. واســـتمع قداســـة البابا لشرح 
تفصيلـــي مـــن نيافـــة األنبا كيرلـــس آفا مينا 
أســـقف ورئيس الديـــر، لمحتوى البانوراما. 

ثـــم قـــام قداســـة البابـــا وعـــدد مـــن أحبار 
بتطييـــب  ذاتـــه،  اليـــوم  صبـــاح  الكنيســـة، 
المقبـــرة التـــي تحـــوي جســـد القديـــس البابـــا 
كيرلـــس الســـادس فـــي مـــزاره بديـــر الشـــهيد 
مـــار مينـــا العجائبـــي بمريـــوط، وذلـــك قبـــل بـــدأ 
صـــالة القـــداس اإللهي للعيد الخمســـين )اليوبيل 

الذهبـــي( لنياحتـــه. 
بعدهـــا بـــدأت فـــي العاشـــرة صباًحـــا صـــالة 
)اليوبيـــل  الخمســـين  للعيـــد  اإللهـــي  القـــداس 
الذهبـــي( لنياحة القديس البابا كيرلس الســـادس، 
البابـــا  قداســـة  صلـــى  حيـــث  الديـــر،  مؤســـس 

تواضـــروس الثانـــي القـــداس وشـــاركه عـــدٌد مـــن 
أحبـــار الكنيســـة، ومجمـــع اآلبـــاء رهبـــان الديـــر. 

مقابالت قداسة ابلابا
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى باألنبا رويس بالقاهرة، عدًدا من الزائرين، كالتالي: 

يوم االثنين األول من مارس 2021م 
+ نيافة األنبا يوساب األسقف العام لألقصر. 

+ نيافة األنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديالوير وميريالند وويست فرجينيا. 
+ األنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا. 

+ نيافة األنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم. 
يوم الثالثاء 2 مارس 2021م  

+ نيافة األنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية. 
+ نيافة األنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا واألشمونين. 

+ نيافة األنبا أغاثون أسقف البرازيل. 
+ نيافة األنبا يوسف أسقف بوليفيا. 

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، عظته باجتماع األربعاء األســـبوعي، يـــوم األربعاء 24 فبرايـــر 2021م، من المقر البابـــوي بالقاهرة دون حضور 
شـــعبي، وحملت العظة عنوان »األســـرة والصالة«. وُتعتبر هذه العظة هي آخر حلقات السلســـلة التي بدأها قداســـته مطلع شـــهر فبراير الجاري والتي اســـتمرت 

طوال الشـــهر، وخصصها قداســـة البابا، لتقديم موضوعات بنائية لألســـرة، تفيد أفرادها خالل وجودهم بالمنازل في ظل انتشـــار عدوى فيروس كورونا. 
وأعلـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي عـــن توقـــف اجتمـــاع األربعـــاء األســـبوعي خـــالل النصـــف األول مـــن شـــهر مـــارس بســـبب االنشـــغال بعـــدٍد مـــن 
الفعاليـــات والمناســـبات، مـــن بينهـــا اجتمـــاع المجمـــع المقـــدس وســـيامات آباء أســـاقفة جدد، إلى جانب عمل الميـــرون واالحتفال بذكرى القديـــس البابا كيرلس 

الســـادس ومثلـــث الرحمـــات األنبـــا صرابامـــون أســـقف ورئيـــس ديـــر القديس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون. 

+ نيافة األنبا مرقوريوس أسقف جرجا. 
+ نيافة األنبا أبراهام األسقف العام بإيبار شية لوس أنجلوس. 

+ نيافـــة األنبـــا ســـاويرس )أســـقف ورئيـــس ديـــري القديـــس األنبـــا توماس 
فـــي ســـوهاج والخطاطبـــة والشـــهيد مـــار بقطـــر بالخطاطبة(. 

يوم األربعاء 3 مارس 2021م 
+ نيافة األنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد. 

يوم الجمعة 5 مارس 2021م بالمقر البابوي بدير األنبا بيشوي 
+ نيافـــة األنبـــا دميـــان أســـقف ورئيـــس دير الســـيدة العذراء والشـــهيد أبي 

ســـيفين بهوســـكتر بألمانيـــا، والكنائـــس التي حوله. 
+ نيافة األنبا ديفيد أسقف نيويورك ونيوإنجلند. 
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ِمْسِكنِي« )أمثال 31: ٩(
ْ
َفِقريِ َوال

ْ
َعْدِل وََحاِم َعِن ال

ْ
ِض بِال

ْ
َتْح َفَمَك. اق

ْ
»اِف

عقـــدت اللَّجنـــة التنفيذيَّـــة فـــي مجلس كنائس 
الشـــرق األوسط، يوم الخميس 25 شباط/فبراير 
2021، اجتماًعـــا عـــن ُبعد عبـــر تطبيق زووم، 
تماشـــًيا مـــع التدابير الوقائية مـــن خطر فيروس 
كورونـــا، وضـــّم جميـــع األعضـــاء مـــن مصـــر 
وفلســـطين واألردن وســـورية والعـــراق والكويـــت 

وإيـــران وقبـــرص ولبنان. 
الغبطـــة:  أصحـــاب  االجتمـــاع  حضـــر 
العائلـــة  رئيـــس  العاشـــر  يوحنـــا  البطريـــرك 
األرثوذكســـّية الـــذي تـــرأس الجلســـة االفتتاحّيـــة، 
قداســـة البطريـــرك مـــار إغناطيوس أفـــرام الثاني 
ُقـــدس  الشـــرقّية،  األرثوذكســـّية  العائلـــة  رئيـــس 

القـــّس الدكتـــور حبيـــب بـــدر رئيـــس العائلـــة اإلنجيلّيـــة الذي 
تـــرأس الجلســـة الثانّيـــة، كمـــا تـــّرأس ســـيادة المطـــران بولـــس 
صّياح الجلســـة الختامّية ممثِّاًل غبطة البطريرك الكاردينال 
مـــار لويـــس رافائيـــل ســـاكو رئيـــس العائلـــة الكاثوليكّية الذي 
تغّيـــب النشـــغاله بتحضيـــرات زيـــارة قداســـة البابـــا فرنســـيس 
الـــى العـــراق. كمـــا حضـــر أعضـــاء اللجنـــة التنفيذّيـــة وفريق 
عمـــل األمانـــة العاّمـــة وعـــدد مـــن مدعـــوي األميـــن العام د. 

ميشـــال أ. عبـــس.
بعـــد اكتمـــال النصـــاب القانونـــي وافـــق أعضـــاء الّلجنـــة 
علـــى جـــدول أعمـــال االجتمـــاع ومحضـــر اجتمـــاع الجلســـة 
الســـابقة التـــي انعقـــدت فـــي بكركي - لبنان فـــي 18 أيلول/

ســـبتمبر 2020.
انطلقـــت أعمـــال االجتمـــاع بعـــرض األميـــن العـــام د. 
عبـــس لمشـــاريع المجلـــس الحالّيـــة وانجـــازات دوائـــره. كمـــا 
طرح اإلطار المســـتقبلّي لخّطة عمله بعد بلورتها بناء على 
المناقشـــات التـــي جرت مـــع الهيئات الداعمـــة ومالحظاتها. 
مـــن َثـــّم عرضـــت المديـــرة المالّيـــة للمجلـــس التَّقريـــر المالـــي 

الســـنوّي للعـــام 2020.
فـــي االجتمـــاع أيًضا أقـــّرت الّلجنة باإلجماع تعيّين قدس 
األب نقوال بســـترس أميًنا عاًما مشـــارًكا للمجلس عن العائلة 
الكاثوليكّيـــة. واألب بســـترس هـــو رئيس معهـــد القديس بولس 

للفلســـفة والاّلهـــوت في حريصا- لبنان.
وفـــي الختـــام أوصـــى الحاضـــرون بضـــرورة تعزيـــز دور 
كنائـــس الشـــرق األوســـط فـــي التوعيـــة علـــى مواجهـــة خطـــر 
فيـــروس كورونـــا )كوفيد–19( واإلســـهام في حمالت تشـــجيع 
الناس على أخذ اللقاح ضد الفيروس وتحصينهم من العدوى 

القاتلـــة إلـــى حيـــن الوصـــول إلـــى مرحلة مناعـــة القطيع.
مجلس كنائس الشرق األوسط

دائرة التواصل والعالقات العاّمة   

جنة اتلَّنفيذيَّة ملجلس كنائس الرشق األوسط:
َّ
اجتماع الل

دعوة للتجاوب مع محالت اتللقيح ضّد فريوس كورونا وتعينّي أمني اعم مساعد عن العائلة الاكثويلكّية
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َ
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َ
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نيافة األنبا بيسنيت يفتتح مدرسة 
»أنقياء القلب« ذلوي القدرات اخلاصة باملعرصة

افتتـــح نيافـــة األنبـــا بيســـنتي أســـقف حلـــوان والمعصـــرة، يـــوم األحـــد 
28 فبرايـــر 2021م، مدرســـة »أنقيـــاء القلـــب« الداخليـــة لـــذوي القـــدرات 
الخاصـــة، التابعـــة لكنيســـة الشـــهيد أبـــي ســـيفين فـــي الهجانـــة بالمعصـــرة. 
وتعمـــل المدرســـة بنظـــام اليـــوم الكامل، وهي مدرســـة داخلية تقـــدم الرعاية 
المتكاملـــة لطالبهـــا مـــن خدمـــات التعليـــم إلـــى الرعايـــة الصحيـــة وتعليـــم 

المهـــارات وضبـــط الســـلوك والجلســـات العالجيـــة بأنواعهـــا. 

سيامة اكهن جديد 
بإيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم

صلـــى نيافـــة األنبـــا دوماديـــوس أســـقف إيبارشـــية 6 أكتوبـــر وأوســـيم، 
القـــداس اإللهـــي، صبـــاح يـــوم الجمعـــة 5 مـــارس 2021م، فـــي كنيســـة 
الشـــهيد مـــار جرجـــس بمدينـــة الفـــردوس التابعة لإليبارشـــية، وســـام نيافته 
خـــالل القـــداس الشـــماس تامـــر فـــاروق كاهًنـــا باســـم القـــس فـــام للخدمـــة 
بالكنيســـة ذاتهـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا دوماديـــوس، وللقـــس فـــام، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب. 

»طوبى لمن اخترته وقبلته
ليسكن في ديارك إلى األبد« 

)مز64: 4(

شكر وذكــــرى األربعيــــــن 
للمرحوم الحبيــــب الغالــــي

إبراهيم جرجس إبراهيم
تشكر األســـــــرة 

كل المتفضلين بمواساتها
وتدعو األهل واألصدقاء 
لحضور القداس اإللهي

لروحه الطاهرة 
يوم السبت 2021/3/20 

الساعة العاشرة صباًحا
بالكنيسة المرقسية الكبرى 

بكلوت بك - األزبكية

نيافة األنبا إيالريون يضع 
حجر أساس مدرسة راكويت بالعجيم

وضـــع نيافـــــــــــة األنبــــــــــــــــا 
إيالريـــون األســـقف العـــــــــــــــــام 
غـــرب  قطــــــــــــــــاع  لكنائــــــــــــس 
اإلسكندرية، يـــــــــوم االثنيـــــــــــن 
8 مـــارس 2021م، حجـــــــــــر 
أســـاس مدرســــــــــة راكوتــــــــــــــــي 
الخاصـــة للغـــــــــــات، باألرض 
الملحقة بكنيســـة الشـــهيد مار 
مينـــا العجائبي والقديس البابا 
كيرلـــس الســـادس بمنطقـــة أم 
زغيـــو بالعجمـــي، وذلـــك فـــي 
إطار االحتفـــال باليوبيــــــــــــــــــل 

الذهبـــي لنياحـــة قديـــس الكنيســـة البابـــا كيرلـــس. ومـــن المنتظـــر أن تفتـــح 
المدرســـة بـــاب قبـــول الطـــالب مـــن جميـــع المراحـــل الدراســـية اعتبـــاًرا من 
العام الدراســـي 2023/2022، ومن المخطط له أن تخدم المدرســـة عند 

اكتمـــال فصولهـــا حوالـــي 1700 طالـــب. 

القمص بيشوي بيشاي 
من إيبارشية المعادي 

وتوابعها

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الســـبت 
بشـــيخوخة  2021م،  مـــارس 
بيشـــوي  القمـــص  صالحـــة، 
بيشـــاي، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد 
مـــار جرجـــس بكوتســـيكا، بمقـــر 
مطرانيـــة المعـــادي، عـــن عمـــر 
قـــارب 72 ســـنة، بعـــد أن خـــدم 
لــــ35  دامـــت  كهنوتيـــة  خدمـــة 
يـــوم  المتنيـــح  األب  ُوِلـــد  ســـنة. 
وســـيم  1949م،  يونيـــو   13
فــــــــــــي 15 أغسطــــــــــــــــس  كاهًنـــا 
1986م، ونـــال رتبـــة القمصيـــة 
فـــي 8 يونيـــو 2012م. وُأقيمت 
صلـــوات تجنيـــزه في اليوم التالي 
لنياحته في كنيسة القديسة مريم 
المجدليـــــــــة بكوتســـيكا. خالـــص 
تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا دانيـــال 
أســـقف المعـــــــــادي، ولمجمـــع 
اآلبـــــــــــاء كهنة اإليبارشـــــــية، 

وألســـرته وكل محبيـــه.
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زيــت  هــو  المقــدس  الميــرون  زيــت 
المسحة المقدسة، أي الزيت الذي ُيمسح 
تعميــده،  فــور  المســيحي  االنســان  بــه 
لُيغــرس فــي أصــل شــجرة الزيتــون اللذيــذة 
وتنــاول  شــركة  وليســتحق  )الكنيســة(، 
األســرار اإللهيــة الغيــر المائتــة. ومــن َثــّم، 
فهــذا الزيــت يحظــى بأهميــة عظمــى فــي 
فكــر الكنيســة وعقيدتهــا. ومــن هنــا جــاءت 
أو  َحــَدث »رفعــه« أو »طبخــه«  أهميــة 
»تقديســه« )بحســب تعبيــر المخطوطــات 
المتنوعــة(، فقــد أفــردت لــه كتــب الكنيســة 
لتســجيل  بقليــل  ليــس  عــدًدا  المخطوطــة 
إتمــام هــذا الحــدث المهــم والغيــر متكــّرر 

بكثــرة عبــر تاريخهــا الطويــل.
مــن  نملــك  مــا  أقــدم  مــن  ولعــل 
شــهادات عــن ذلــك الحــدث، يأتينــا مــن 
عهــد الدولــة الطولونيــة )868-934م(، 
منــوف  أســقف  مقــار  أنبــا  رســالة  وهــي 
المعاصــر  الســنوديقة،  وكاتــب  العليــا 
 58 الـــ  البطريــرك  الثالــث  قزمــان  ألنبــا 
هــا فــي  )920-932م(، والتــي يــرد نصُّ

الميــرون. مخطوطــات  مــن  العديــد 
هــو  وصلنــا،  ترتيــب  أقــدم  بينمــا 
ترتيــب رفــع الميــرون الــذي تــم فــي بدايــات 
-1171( األيوبيــة  الدولــة  حكــم  عهــد 

مرقــص  أنبــا  عهــد  فــي  أي  1250م(، 
البطريــرك  زرعــه  بابــن  الشــهير  الثالــث 
الـــ 73 )1166-1189م(، الــذي جــرى 
بديــر أبــو مقــار بــوادي هبيــب فــي ســنة 

)1178م(. 894ش 
فــي  أنــه  لالنتبــاه  ملفــت  هــو  وممــا 
البحريــة  المماليــك  دولتــي  حكــم  فتــرة 
تقــّدس  )1250-1517م(،  والجراكســة 
عشــرة  ثــالث  المقــدس  الميــرون  زيــت 
مــرة، وذلــك فــي عهــد عشــرة مــن اآلبــاء 
البطاركــة، منهــا اثنتــا عشــرة مــرة فــي مــدة 
123 ســنة فقــط )1251-1374( -أي 
مــرة كل عشــر ســنوات تقريًبــا- وذلــك فــي 
فتــرة حكــم دولــة المماليــك البحريــة، تلــك 
لمصــر 131  حكمهــا  دام  التــي  الدولــة 
س مرًة  سنة )1250-1382م(. بينما ُقدِّ
واحــدًة فــي عهــد دولــة المماليــك الجراكســة 
)1382-1517م( التــي حكمــت مصــر 
135 ســنة. وهــذا أمــر جديــر بالمالحظــة 
والدراســة؛ خصوًصــا إذا مــا قورنــت هــذه 
الفتــرة بالفتــرات الســابقة والالحقــة عليهــا.

تســاؤالت  لألذهــان  تبــدر  هنــا  ومــن 
عدة، لعل أبرزها: يا ترى ماهية وضعية 
األقباط االجتماعية واالقتصادية في تلك 
الفتــرة، حتــى يجــدوا المــال الكافــي إلعــداد 
الميــرون كل عشــر ســنوات تقريًبــا؟ ومــا 
عالقــة البطريــرك القبطــي وقتهــا بالدولــة 

)1250-1261م([  الـــ76  البطريــرك 
المقدســة  البصخــة  ]أســبوع[  جمعــة  فــي 
ســنة ثالثــة وســبعين وتســع مايــة للشــهدا 

1257م[.«  =[ االبــرار 
تاوضوســيوس  أنبــا  أراد  وحينمــا 
الميــرون  )تقديــس(  رفــع  الـــ79  الثانــي 
ســنة 1015ش )1299م(، واجتمع معه 
المقــدس،  العمــل  هــذا  إلتمــام  األســاقفة 
فطلبــوا كتــاب طبــخ الميــرون، ووقــع بينهــم 
مجادلــة فــي أمــره، فأحضــر أنبــا بطــرس 
أســقف شــنتنا وســندوب؛ قنــداق ألجــل 
مــن  أنــه  فيــه  يذكــر  المقــدس،  الميــرون 
كتــب أنبــا يوســاب أســقف فــوه ومنــوف، 
وذكــر فيــه أن أنبــا يوســاب قــد أحضــره 
إلــى القاليــة المعمــورة األبويــة البطريركيــة 
وذكــرت(،  ســبق  )كمــا  األثناسيوســية... 
ثــم يذكــر أنبــا بطــرس أســقف أشــنين 
-وناظــم خبــر الميــرون فــي تلــك المــرة– 
إنــه  قــال عنــه  أنــه أحضــر ترتيًبــا آخــر 
وجده في كتب أنبا يوّنس أســقف البهنســا 
المعــروف بابــن الراهبــة وهــو خــال والدتــه. 
البهنســا  أســقف  يوّنــس  أنبــا  بــأن  علًمــا 
الميــرون  رفــع  حاضــًرا  كان  المذكــور، 
أثناســيوس  أنبــا  عهــد  فــي  الثانيــة  للمــرة 

الـــ76. البطريــرك  الثالــث 
وبالتالــي يكــون أقــدم مــا نملــك مــن 
فــي  المجهوليــن  الجنــود  هــؤالء  أســماء 
كل  لنــا  ســجلوا  والذيــن  كنيســتنا،  تاريــخ 
ــا بطــرس  هــذه األخبــار المهمــة، كان أنب
خبــري  ســجل  الــذي  أشــنين  أســقف 
تقديــس الميــرون للمــرة الثانيــة فــي عهــد 
البطريــرك  كليــل  بــن  أثناســيوس  أنبــا 
وفــي  ســنة 973ش )1257م(،  الـــ76، 
الـــ79،  الثانــي  أنبــا تاوضوســيوس  عهــد 
ورد  بينمــا  )1299م(.  1015ش  ســنة 
أخــي  ابــن  يوحنــا  الَعَلــم  الشــيخ  اســم 
الســيد البطريــرك أنبــا يوّنــس الثامــن ابن 
تفاصيــل  ســجل  الــذي  الـــ80،  القديــس 
تقديــس الميــرون فــي عهــد أنبــا بطــرس 
رفعــه  والــذي  الـــ83  البطريــرك  الخامــس 
للمرة األولى ســنة 1058ش )1348م(.

وأخيــًرا، حفظــت لنــا هــذه مخطوطــات 
الميــرون أيًضــا أن أنبــا يوأنــس أســقف 
مدينــة القيــس واالهناســية وأطفيــح هــو 
واضــع )كتــاب مفقــود اآلن( ذكــر فيــه أنــه 
لّمــا كانــت مناظــرة فــي بريــة القديــس أنبــا 
المقــدس،  الميــرون  طبيــخ  بســبب  مقــار 
وجــد أنبــا يوســاب أســقف منــوف كتــاب 
إن  فيــه  قيــل  وهــو  بذلــك  مناظــرة  وفيــه 
الطيــب  أخــذ   ... الرســول  بطــرس   ...
ــم  وُقسِّ الــرب[،  ]رأس  بــه  ــب  ُطيِّ الــذي 
علــى جميــع الرســل، وركبــوه فــي زيــت، 
أنبــا  أيــام  إلــى  المتعمديــن  بــه  ودهنــوا 
ثاوفيلــس البطريــرك ]الـــ23[ ... وكان قــد 
نقــل البلســان مــن علــى األردن بالشــام، 
وُغــرس علــى البئــر الــذي فــي المطريــة 
المعروفــة بمعجــزة الســيد يســوع المســيح 

لــه المجــد...

الحاكمــة؛ والتــي ظهــرت جيــًدا فــي عهــد 
أنبــا بطــرس الخامــس البطريــرك الـــ 83؟ 
المراســيم  اســتصدار  مســألة  وكذلــك 
للســفر للبريــة المقدســة حيــال تقديســه فــي 
ديــر أنبــا مقــار. ومــا هــي أشــهر المهــن 
والحــرف التــي كانــوا يعمــل بهــا األقبــاط؟ 
ومــا مــدى عالقــة هــذا بمســتوى تقدمهــم 
الثقافــي والمعرفــي؟ ومــا مــدى تأثــر القبــط 
فــي  والصيدليــة  الطبيــة  العلــوم  بتطــور 
أن  بعــد  المملوكــي، خصوًصــا  العصــر 
العربــي  العالــم  القاهــرة حاضــرة  صــارت 
للعلمــاء  آمًنــا  الوقــت، ومــالًذا  ذلــك  فــي 
الطبــي  المجــال  فــي  وللعامليــن  عامــة، 
خاصــة، فكانــوا ينجذبــون إليهــا مــن كل 

هــدب وصــوب؟
التاريخــي  الحــث  نمــو  ُيالحــظ  كمــا 
وذلــك  وقتهــا،  األقبــاط  عنــد  والتوثيقــي 
بظهــور عــادة جميلــة فــي منتصــف القــرن 
الثالــث عشــر الميــالدي تقريًبــا، أن تقــوم 
شخصية كنسية -في البداية كان أسقف 
أو  راهًبــا  كان  )ســواء  كاهًنــا  صــار  ثــم 
متزوًجــا(، أو كاتــب القاليــة البطريركيــة- 
لعمليــة  المصاحبــة  األحــداث  بتدويــن 
واألشــخاص  المقــدس،  الميــرون  رفــع 
وعــادة  فيهــا.  والمشــاركين  المعاصريــن 
عنــد  الفكــرة  مجــيء  بكيفيــة  يبــدأ  مــا 
الميــرون  لتقديــس  البطريــرك  األب 
فــي  المــرة، وغالًبــا مــا ُيســهب  تلــك  فــي 
عمليــة  علــى  الســابقة  الترتيبــات  ذكــر 
التقديــس نفســها. ثــم يذكــر األســاقفة الذيــن 
حضــروا ومــن كانــوا برفقتهــم مــن الكهنــة 
والرهبــان والشمامســة واألراخنــة... إلــخ. 
عــدم  عــن  اعتــذروا  الذيــن  األســاقفة  ثــم 
اعتذارهــم؛  ســبب  ويذكــر  الحضــور، 
والــذي عــادة مــا كان التقــدم فــي العمــر 
يذكــر  مــا  عــادًة  كذلــك  المــرض.  أو 
ترتيــب  علــى  طــرأت  التــى  اإلضافــات 
تقديســه فــي كل مــرة، مــع إعطــاء وصــف 
للكثيــر مــن الترتيبــات الليتورجيــة، التــى 
إذا مــا ُدرســت فــي ســياقها لفســرت العديــد 
مــن التســاؤالت التــى تطــرح نفســها بيــن 

واألخــرى.  الفينــة 
ومــن بيــن المالحظــات الجميلــة التــى 
تاريــخ  مخطوطــات  ذكرهــا  علــى  أتــت 
الشــخص  اســم  ذكــر  الميــرون،  تقديــس 
أحضــر  أو  بالترتيــب  احتفــظ  الــذي 
طقــس رفــع الميــرون مــن المخطوطــات 
القديمــة. »وهــو أنبــا يوســاب أســقف فــوه 
قنــداق  أحضــر  الــذي  العليــا،  ومنــوف 
إلــى  الميــرون  عمــل  ترتيــب(  )طقــس 
البطريركيــة  األبويــة  المعمــورة  القاليــة 
أنبــا  عهــد  فــي  ]أي  األثناسيوســية 
أثناســيوس الثالــث المعــروف بابــن كليــل 

قراءة يف خمطوطات املريون
بمناسبة تقديس الميرون للمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني

األنبا ماكريوس 
أسقف المنيا وتوابعها 
ومجمع اآلباء الكهنة 

والخدام والخادمات وكل الشعب 
يتقدمون بخالص التهنئة 

نليافة األنبا فيلوباتري 

لسيامة نيافته وتجليسه
أسقًفا إليبارشية 

أبوقرقاص وتوابعها 

ونيافة األنبا فام

لسيامة نيافته وتجليسه
أسقًفا إليبارشية 

شرق المنيا وتوابعها

الرب يثبتهما على كرسييهما 
سنين عديدة 
بصلــــــوات

 قداسة ابلابا 
توارضوس اثلاين
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قلب املحب هو عرش يسكنه الروح القدس وحيل فيه اثلالوث األقدس. )ابلابا كريلس السادس(

أســـــرة مجلة الكـــــرازة 
تهنئ نيافة الحبر الجليل

األنبا ماكريوس
أسقف المنيا وتوابعها والُمشرف على مجلة الكرازة

لتجليسه أسقًفا على إيبارشية المنيا وتوابعها
الرب يثبته على كرسيه ويعطيه أزمنة سالمية

بصلوات صاحب القداسة 

ابلابا توارضوس اثلاين

شكر

  

األنبا دوماديوس
ورهبان دير األنبا يحنس القصير

بكل الحب والتقدير نشكر أبانا المحبوب إلى قلوبنا

قداسه ابلابا املعظم األنبا توارضوس اثلاين
وأعضاء المجمع المقدس

بقرار االعتراف بدير
القديس يحنس القصير للرهبان

بالطريق الصحراوي - طريق العلمين

تحت إشراف نيافة األنبا دوماديوس
أسقف 6 اكتوبر وأوسيم

مطرانية شمال الجيزة
وكيال المطرانية، واآلباء 
سكرتارية مجمع الكهنة

ومجمع كهنة اإليبارشية 
والمجالس

والمرتلون والشمامسة والخدام 
والخادمات وكل الشعب
يهنئون من أعماق قلوبهم

أباهم الروحي وأسقفهم المبجل 
حضرة

صاحب النيافة جزيل االحترام 
الحبر الجليل

األنبا يوحنا
بالعيد الثامن لسيامته المباركة، 

طالبين من هللا أن يمتعه بالصحة 
ويديم رئاسته ويحفظ حياته،

ويعطيه زمانًا هادئًا بهيًجا مديًدا، 
بصلوات صاحب القداسة والغبطة 

البابا المعظم

األنبا توارضوس اثلاين

إلرسال مراسالت االجتامعيات
Tel.: 0128 953 3207
E-mail: kiraza.ad@gmail.com








