






جملة الكرازة - 23 نوفمرب  2018

ُتعتَبـــر أســـقفية الخدمـــات العامـــة 
واالجتماعيـــــــــــــة والمسكونيـــــــــــة هــــــــــــــي 
الخدمـــة  تقديـــم  بهـــا  المنـــوط  الجهـــة 

االجتماعية بكل صورها على مســـتوى الكنائس 
واإليبارشـــيات فـــي ربـــوع الوطن. وقد تأسســـت 
كيرلـــس  البابـــا  القديـــس  يـــد  علـــى  عـــام 1962 
الســـادس، وذلـــك بســـيامة األســـقف الشـــهيد األنبـــا 
صموئيـــل األســـقف العـــام، والـــذي ُاسُتشـــِهد منـــذ 
أنـــور  الرئيـــس  اغتيـــال  حـــادث  فـــي  ســـنة   37

الســـادات فـــي أكتوبـــر 1981.
مـــن  عـــدد  األســـقفية  إدارة  علـــى  وتوالـــى 
األحبار األجالء من اآلباء المطارنة واألساقفة، 
مـــع مجموعـــة مـــن المختصيـــن والعامليـــن مـــن 
الخـــدام والخادمـــات؛ ويشـــرف عليهـــا حالًيا نيافة 
األنبــــــــــــا يوليــــــــــــــوس األســـقف العــــــــــــام لكنائــــــــــس 

مصـــر القديمـــة.
ويقـــــــــــوم عمــــــــــل األسقفيــــــــــة علــــــــــــى 

أساسيين: محورين 
األول: التنميـــة بـــكل صورهـــا، وذلـــك من 
خـــالل برامـــج تهـــدف إلى العمل مـــع المجتمعات 
الصحيـــة  التنميـــة  وتقديـــم  والُمهّمشـــة،  الفقيـــرة 
الطفولـــة،  ورعايـــة  واالقتصاديـــة،  والتعليميـــة 
ضـــد  العنـــف  ومكافحـــة  الزراعيـــة،  والتنميـــة 
المـــرأة والطفـــل، ومكافحـــة اإلدمـــان وغيرها... 
بحيـــث تحصـــل هـــذه المجتمعـــات علـــى قـــدر من 
الخبـــرة والمعرفـــة لتتعامل مع مشـــاكلها بالجهود 
الذاتيـــة، وال تعتمـــد علـــى أّيـــة جهـــات خارجيـــة.

والثانـــي: برنامـــج أغابـــي )كلمـــة يونانيـــة 
تعنـــي »محبـــة«(، وهـــو يختـــص بتقديـــم الدعـــم 
والمعاونـــة للحـــاالت التـــي تحتاج إلـــى هذا النوع 
مـــن الخدمة مثـــل المرضى واألرامل، وتحســـين 
المـــأوى، وزواج الفتيـــات، ومســـاعدات التعليـــم 
ســـواء العـــام أو الجامعـــي، وتمتـــد الخدمـــة إلـــى 
ذوي اإلعاقـــات والمســـاجين وأســـرهم وغيرهم.
ويقـــوم بهـــذا البرنامج عشـــرات مـــن الخدام 
محـــّددة  وخطـــط  مواعيـــد  وفـــق  والخادمـــات 
لضمان وصول الخدمة لمســـتحقيها. ومن خالل 
هـــذا البرنامـــج تـــم مشـــروع الرعايـــة االجتماعية 
علـــى مســـتوى القاهرة واإلســـكندرية، ثم القاهرة 
الكبـــرى، ثـــم الوجـــه البحـــري، ثم الوجـــه القبلي. 
لمتابعـــة  إلكترونـــي عـــام  تأســـيس برنامـــج  وتـــم 
هـــذه الخدمـــة وفـــق نظـــام خـــاص بجمـــع حـــاالت 
االحتيـــاج علـــى مســـتوى اإليبارشـــيات والكنائس 

اعتمـــاًدا علـــى الرقـــم القومـــي.
وألن هناك عدة جهات كنسية تقدم خدمات 
مماثلة لما تقدمه األســـقفية، ومنًعا لإلزدواجية ، 
والتزاًما بجودة الخدمة واســـتدامتها مع الشـــفافية 
المتكاملـــة بيـــن الخدمــــــــــات المتنوعـــــــــة.. قامـــت 
األســـقفية بعمل تنســـيقي بين هذه الجهات لتكون 

تحـــت مظلـــة واحدة في عملهـــا إدارًيا ورعوًيا.
ونجحـــت األســـقفية في جمع هـــذه الخدمات 
مثـــل: خدمـــة الراعـــي وأم النـــورن وخدمـــة األنبا 
أبـــرآم، وخدمـــة أبونـــا أنسطاســـي، وخدمـــة لجنـــة 
البـــر، وخدمـــة الرعايـــة االجتماعيـــة، وغيرهـــا.. 
ـــق العـــام بيـــن هـــذه  لتكـــون األســـقفية هـــي المنسِّ
الخدمـــات التـــي تعمـــل جميًعـــا مـــن خـــالل محبتنا 
هلل التي تدفعنا لمحبة اإلنســـان واحترام كرامته، 

وتشـــجيع روح اإلبـــداع والعطـــاء والتطـــوع.
وعلـــى ســـبيل المثال: »لجنـــة البر«، والتي 
بدأهـــا المتنيـــح البابـــا شـــنوده الثالـــث، وكان لهـــا 
مكان خاص، وحالًيا تم نقلها ومكاتبها إلى قســـم 
خاص في مباني أســـقفية الخدمات بمنطقة األنبا 
رويـــس بالعباســـية بالقاهـــرة )حيـــث ســـيتم إقامـــة 
مبنـــى كبيـــر للخدمـــات ملحق بالمقـــر البابوي(. 

وقـــد َعِهـــد البابـــا تواضـــروس الثانـــي خدمة 
هـــذه اللجنـــة بفرعيهـــا )القاهـــرة واإلســـكندرية(، 
إلى نيافة األنبا مكســـيموس األســـقف العام، وإلى 
نيافـــة األنبـــا كيرلس آڤا مينا أســـقف ورئيس دير 
مـــار مينـــا بمريـــوط. وتقـــوم هـــذه الخدمـــة تحـــت 
برنامـــج أغابي في األســـقفية باالهتمام بمســـاعدة 
العرائـــس فـــي زواجهـــن، وكذلـــك مســـاعدة ذوي 
الحاجـــة للمـــأوى والســـكن، وتعتمـــد فـــي تمويلهـــا 
األفـــراد  خـــالل  مـــن  األقبـــاط  تبرعـــات  علـــى 

والكنائـــس القبطيـــه ورجـــال األعمـــال. 
وأوّد أن أقـــرأ معكـــم التقرير المالي خالل 
عـــام )نوفمبـــر 2017  حتى نوفمبر 2018(، 
الـــذي يوّضـــح صـــوره الخدمـــة المنظمـــة فـــي 

هذيـــن المجالين خـــالل عام:
أوًل: مجـــال زواج العرائـــس: تـــم خدمـــة 
أحـــد  بقيمـــة  وذلـــك  زواج،  حالـــة   1310 عـــدد 
عشـــر مليوًنـــا وثالثمائـــة وأربعـــة وســـبعين ألًفـــا 
 ،)11,374,900( مصـــري  جنيـــه  وتســـعمائة 
وقـــام بخدمـــة هـــذه الحـــاالت 682 كاهًنا من 19 

إيبارشـــية ومنطقـــة رعويـــة.
ثانًيا: مجال المأوى والسكــــــــن: تم خدمة 
عـــدد 324 حالـــة سكــــــــن، وذلـــك بقيمـــه ثالثـــــــــة 
مالييـــن ومائتيـــن واثنيـــن وســـبعين ألًفـــا وســـتمائة 

مصرًيـــا  جنيًهـــا  وأربعيــــــــــــن  وســـبعة 
بخدمـــــــــــــــة  وقـــــــــــــام   ،)3,272,647(
هذه الحـــــــــــاالت 213 كاهًنا مــــــــن 17 

إيبارشـــية ومنطقـــة رعويـــة.
وهكـــذا العمــــــــــــل المنظـــــــــم يأتـــي بثمـــاره.. 
وعلـــى ســـبيل المثـــال نشـــأت الحاجة إلى تأســـيس 
قســـم جديـــد باألســـقفية لرعايـــــــــــة أســـر الشـــهداء 
ودوام  اإلرهابيـــة،  العمليـــات  فـــي  والمصابيـــن 
خدمتهـــم صحًيـــا وتعليمًيـــا ومعيشـــًيا، وهـــو يتلقي 
التبرعـــات والمســـاهمات التـــي تســـاعد فـــي تقديم 
هذه الرعاية، وآخرها أســـر الشهداء والمصابين 
فـــي حـــادث طريـــق ديـــر األنبـــا صموئيـــل أوائـــل 

نوفمبـــر الجـــاري.
إن أسقفية الخدمات كجزء من الكنيسة تقوم 
بعمـــل رعـــوي وتنمـــوي وخدمي كبيـــر، وتخضع 
لمتابعـــة إداريـــه ومحاســـبية دقيقـــة وتقـــدم تقاريـــر 

نصف ســـنوية وســـنوية عن نشـــاطها وأعمالها.
ويعمـــل باألسقفيـــــــــــة عـــدد مـــن الرؤســـــــــــاء 
والمديريـــن لوحـــدات العمـــل الرئيســـية، كمـــا أن 
لـــه اجتماعـــات شـــهرية،  تنفيذًيـــا  هنـــاك مجلًســـا 
ويقوم بالتنسيق بين وحدات العمــــــــــل ألداء كافة 

المهـــام وتذليـــل أّيـــة عقبـــات تعتـــرض العمـــل.
كذلـــك هنـــاك لجنـــة استشاريــــــــــة معاونـــــــة، 
ومصدر للخبرات المطلوبة في مجاالت اإلدارة 
والمـــوارد البشـــرية والشـــئون القانونيـــة والمالية. 
وُيعتَبـــر أســـقف الخدمـــات هـــو مديـــر األسقفيـــــــــة، 
ونقطـــه االتصـــال الرئيســـية بيـــن اإليبارشيــــــــــات 
القبطيـــة داخـــل وخـــارج مصـــر، وهـــو المســـئول 
عن إعداد التقارير الفنية السنوية، وعن ترشيح 
األشـــخاص لشـــغل المناصب العليا باألسقفية، ثم 

اعتمادهـــا مـــن قداســـة البابا.
إنـــه عمـــل كبيـــر وهام فـــي خدمه الكنيســـة، 
منتظمـــة  بصـــورة  يتـــم  أن  الضـــروري  ومـــن 
ومتطـــورة، وبصـــورة علميـــة مدروســـة.. وفـــي 
سبيل ذلك أنشأنا منذ ثالثة أعوام معهًدا »لـلتدبير 
الكنســـي والتنمية«، لتدريب كوادر بين األســـاقفة 
والكهنـــة والشماســـة والخـــدام والخادمـــات، قادره 
وتحســـين  التنميـــة  مجـــاالت  فـــي  الخدمـــة  علـــى 
المعيشـــة وفهـــم الواقـــع المعاصـــر، وهـــذه كلهـــا 
مـــن صميـــم العمـــل الرعوي للكنيســـة وهي تخدم 
فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين بمـــا يتناســـب مع 
معطيـــات العصـــر. وكل هـــذه الخدمـــات تحتـــاج 
صلواتكـــم ومحبتكـــم وجهدكم ووقتكـــم... »الَحقَّ 
أقـــوُل لُكْم: بما أنَُّكـــْم فَعلُتموُه بأَحِد إخَوتي هُؤالِء 

األصاِغـــِر، فبـــي فَعلتُـــْم« )متـــى25: 40(.
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المرقســـية  الكاتدرائيـــة  إنشـــاء  تـــم 
الكبـــرى فـــي أرض ديـــر األنبـــا رويس 
بالعباســـية، فـــي حبريـــة القديـــس البابـــا 
كانـــت  )الــــ116(.  الســـادس  كيرلـــس 
مدافـــن،  منطقـــة  ســـبق  فيمـــا  المنطقـــة 
وقـــد كان المتنيـــح البابـــا يوســـاب ثانـــي 
)الــــ115( قـــد بـــدأ في تعميرها وُأنِشـــئ 
فيهـــا المعهد العالي للدراســـات القبطية 
يحــــــــــــــــوي  والــــــــــذي   ،1954 فــــــــــــــي 
األنبـــا  )مســـرح  اليوسابيــــــــــــة  القاعـــــــــــة 

رويـــس حالًيـــا(.

وفـــي 24 يوليـــو 1965، تـــم وضـــع حجـــر األســـاس للكاتدرائيـــة 
بيـــد القديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس، بحضـــور الرئيـــس جمـــال عبـــد 
الناصـــر.. وكانـــت هـــذه المـــرة األولـــى التـــي تشـــارك فيهـــا الحكومـــة 

المصريـــة فـــي تكاليـــف إنشـــاء كاتدرائيـــة لألقبـــاط األرثوذكـــس. 

وفـــي 1968، وبمناســـبة عـــودة رفـــات القديـــس مـــار مرقـــس للديار 
المصريـــة بعـــد 1900 عـــام من استشـــهاده، تم افتتـــاح الكاتدرائية في 
حفـــل عالمـــي حضـــره الرئيـــس جمـــال عبـــد الناصـــر واإلمبراطـــور 
هيالسالســـي إمبراطـــور إثيوبيـــا، وبطاركة بعض الكنائس المســـيحية 
فـــي الشـــرق، ومندوبـــون مـــن كافـــة الطوائـــف المســـيحية فـــي العالـــم. 
قـــداس حبـــري مســـكوني  ُأقيـــم أول  يـــوم 25 يونيـــو 1968،  وفـــي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية الجديدة )وقتها(، رأســـه القديـــس البابا كيرلس 
الســـادس، وشـــاركه الصـــالة بطاركـــة ومندوبـــو الكنائـــس الســـريانية 
واألرمنيـــة واإلثيوبيـــة الشـــقيقة. وفـــي نهايـــة القـــداس ُوِضعـــت رفـــات 
القديـــس مـــار مرقـــس فـــي المــــــــــــزار الـــذي ُأعــــــــــــد خصيًصـــا أسفــــــــــــل 

مذبح الكاتدرائية.

وبعـــد نياحـــة القديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس، تـــم جلـــوس المتنيـــح 
البابا شـــنوده الثالث بطريرًكا بها في 14 نوڤمبر 1971، ومنذ ذلك 
الحيـــن أصبحـــت الكاتدرائيـــة المرقســـية الكبرى بالعباســـية، هي المقر 
البابوي الســـادس في تاريخ بطاركة الكرازة المرقســـية )اإلسكندرية، 
كنيســـة العذراء المعلقة، كنيســـة الســـيدة العذراء بحارة زويلة، كنيســـة 
العذراء المغيثة بحارة الروم، الكنيســـة المرقســـية الكبرى باألزبكية، 

الكاتدرائية الحالية بالعباســـية(.

جتديد وتدشني 
الاكتدرائية

أعلـــن  2015م،  فبرايـــر   13 وفـــي 
قداســـة البابا األنبـــا تواضروس الثاني، 
عبـــر صفحـــات مجلـــة الكـــرازة )الســـنة 

45، العـــددان 7، 8(، عـــن تأســـيس عـــدد مـــن اللجـــان لإلعـــداد لالحتفـــال 
باليوبيـــل الذهبـــي الفتتـــاح الكاتدرائيـــة )مـــع بقيـــة احتفـــاالت عـــام 2018(. 
وبـــدأ منـــذ وقتهـــا مشـــروع ضخم لتجديـــد الكاتدرائية ورســـم أيقونات لها... 
وقد اســـتغرق العمل ثالث ســـنوات، ليتمم افتتاح الكاتدرائية وتدشـــينها في 
العيـــد الســـادس لجلـــوس قداســـة البابـــا األنبا تواضـــروس الثانـــي، يوم األحد 

9 هاتـــور 1735ش الموافـــق 18 نوفمبـــر 2018م.
بدأت صباح يوم األحد 18 نوفمبر 2018م، صلوات تدشين الكاتدرائية 
المرقســـية بالعباســـية، حيـــث أزاح قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، 
خ للتدشـــين، ثـــم ُأِخـــذت صـــورة  الســـتار عـــن اللوحـــة التذكاريـــة التـــي تـــؤرِّ
تذكارية لقداســـة البابا وأعضاء المجمع المقدس المشـــاركين في التدشـــين. 
وقـــد شـــارك فـــي التدشـــين أربعـــة وتســـعون من اآلبـــاء المطارنة واألســـاقفة 
أعضـــاء المجمـــع المقـــدس، ووكيـــال البطريركيـــة بالقاهـــرة واإلســـكندرية، 
وهـــم: )1( األنبـــا باخوميـــوس، مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مدن 
الغربية، )2( األنبا أنطونيوس، مطران الكرســـي األورشـــليمي، )3( األنبا 
ويصـــا، مطـــران البلينـــا، )4( األنبـــا تادرس، مطران بورســـعيد، )5( األنبا 
أثناســـيوس، مطـــران فرنســـا، )6( األنبـــا صرابامـــون، أســـقف ورئيـــس دير 
األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، )7( األنبا كيرلس، أســـقف نجع حمادي، 
)8( األنبـــا بـــوال، أســـقف طنطـــا، )9( األنبـــا متـــاؤس، أســـقف ورئيـــس دير 
العـــذراء )الســـريان(، )10( األنبـــا موســـي، أســـقف عـــام الشـــباب، )11( 
األنبا بســـاده، أســـقف أخميم وســـاقلته، )12( األنبا أندراوس، أسقف أبوتيج 
وصدفا، )13( األنبا إشـــعياء، أســـقف طهطا وجهينة، )14( األنبا مرقس، 
أســـقف شـــبرا الخيمـــة، )15( األنبـــا بطـــرس، األســـقف العـــام، )16( األنبـــا 
أبـــرآم، أســـقف الفيـــوم، )17( األنبـــا بيســـنتي، أســـقف حلـــوان والمعصـــرة، 
)18( األنبـــا باخـــوم، أســـقف ســـوهاج، )19( األنبـــا لوكاس، أســـقف أبنوب 
والفتـــح، )20( األنبـــا ديمتريـــوس، أســـقف ملـــوي، )21( األنبـــا أغابيـــوس، 
أســـقف دلجـــا وديـــر مـــواس، )22( األنبـــا توماس، أســـقف القوصيـــة ومير، 
)23( األنبـــا باســـيليوس، أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف، 
)24( األنبـــا دانيـــال، أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، )25( 
األنبا بيمن، أســـقف قوص ونقادة، )26( األنبا تكال، أســـقف دشـــنا، )27( 
األنبـــا يســـطس، أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا أنطونيـــوس بالبحـــر األحمـــر، 
)البرمـــوس(،  العـــذراء  ديـــر  ورئيـــس  أســـقف  إيســـوذورس،  األنبـــا   )28(
األنبـــا يوســـف،  بنهـــا وقويســـنا، )30(  أســـقف  األنبـــا مكســـيموس،   )29(
 )32( أســـيوط،  أســـقف  يوأنـــس،  األنبـــا   )31( أمريـــكا،  جنوبـــي  أســـقف 
برنابـــا،  األنبـــا   )33( وعطبـــرة،  درمـــان  أم  أســـقف  األنبـــا صرابامـــون، 
أســـقف تورينـــو ورومـــا، )34( األنبـــا دميـــان، أســـقف ألمانيـــا، )35( األنبـــا 
بولـــس، أســـقف عـــام الكـــرازة، )36( األنبا رافائيل، األســـقف العام لكنائس 
وســـط القاهـــرة، )37( األنبـــا غبريـــال، أســـقف بنـــي ســـويف، )38( األنبـــا 
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مكسيموس،األســـقف العـــام لكنائـــس مدينة الســـالم والحرفييـــن، )39( األنبا 
ســـلوانس، أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا باخوميـــوس )الشـــايب( باألقصـــر، 
)40( األنبـــا جورجيوس،أســـقف مطـــاي، )41( األنبـــا اسطفانوس،أســـقف 
ببـــا والفشـــن، )42( األنبـــا تيموثاوس،أســـقف الزقازيـــق، )43( األنبا داڤيد، 
أســـقف نيويـــورك ونيـــو إنجالنـــد بأمريـــكا، )44( األنبـــا جبرييـــل، أســـقف 
النمســـا، )45( األنبـــا ســـارافيم، أســـقف اإلســـماعيلية، )46( األنبـــا أبوللـــو، 
أســـقف ســـيناء الجنوبيـــة، )47( األنبـــا مارتيـــروس، األســـقف العـــام لكنائس 
شـــرق الســـكة الحديد، )48( األنبا قزمان، أســـقف ســـيناء الشـــمالية، )49( 
األنبا دانييل، أســـقف ســـيدني، )50( األنبا داود، أســـقف المنصورة، )51( 
األنبـــا كيرلـــس، أســـقف ورئيـــس ديـــر مارمينـــا بكنـــج مريـــوط، )52( األنبـــا 
مكاريـــوس، األســـقف العـــام بالمنيـــا وأبـــو قرقـــاص، )53( األنبـــا إرميـــا، 
األســـقف العـــام، )54( األنبـــا أباكيـــر، أســـقف الـــدول اإلســـكندناڤية، )55( 
األنبـــا مينـــا، أســـقف ورئيـــس ديـــر مارجرجـــس بالخطاطبـــة، )56( األنبـــا 
أغاثـــون، أســـقف البرازيـــل، )57( األنبـــا يوســـف، أســـقف بوليفيـــا، )58( 
األنبـــا دانيـــال، أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا بـــوال بالبحـــر األحمـــر، )59( 
األنبـــا دانيـــال، أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا شـــنوده بســـيدني - أســـتراليا، 
)60( األنبـــا ثيئودســـيوس، أســـقف وســـط الجيـــزة، )61( األنبـــا صليـــب، 
أســـقف ميـــت غمـــر، )62( األنبـــا مرقوريوس، أســـقف جرجـــا، )63( األنبا 
بطرس، أســـقف شـــبين القناطر، )64( األنبا مينا، أســـقف مسيســـاجا بكندا، 
)65( األنبـــا مقـــار، أســـقف مراكز الشـــرقية والعاشـــر مـــن رمضان، )66( 
األنبا صموئيل، أســـقف طموه، )67( األنبا دوماديوس، أســـقف 6 أكتوبر 
وأوســـيم، )68( األنبا يوحنا أســـقف شـــمال الجيزة، )69( األنبا زوســـيما، 
أســـقف أطفيـــح والصـــف، )70( األنبا ميشـــائيل، أســـقف ورئيـــس دير األنبا 
أنطونيـــوس بألمانيـــا، )71( األنبـــا أولوجيـــوس، أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبا 
شـــنوده رئيس المتوحدين بســـوهاج، )72( األنبا أرســـاني، أســـقف هولندا، 
)73( األنبـــا باڤلـــوس، أســـقف اليونـــان وقبـــرص، )74( األنبا لوقا، أســـقف 
جنوب فرنســـا وجنيف، )75( األنبا مكاري، األســـقف العام لكنائس شـــبرا 
الجنوبيـــة، )76( األنبـــا يوســـاب، األســـقف العـــام باألقصـــر، )77( األنبـــا 
كاراس، األســـقف العـــام بالمحلـــة الكبـــرى، )78( األنبـــا إيســـاك، األســـقف 
عـــام والمدبـــر الروحـــي لديـــر القديس مكاريوس الســـكندري بجبـــل القاللي، 
)79( األنبا بموا، أســـقف الســـويس، )80( األنبا إســـحاق، األســـقف العام، 
)81( األنبا كاراس، أســـقف بنســـلفانيا وديالوير وميرالند ووست فيرجينيا 
بأمريـــكا، )82( األنبـــا آنجيلـــوس، األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الشـــمالية، 
)83( األنبـــا ماركـــوس، األســـقف العـــام لكنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلـــي، 
)84( األنبـــا باڤلـــي، األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه باإلســـكندرية، 
)85( األنبا يواقيم، األســـقف العام بإســـنا وأرمنت، )86( األنبا إيالريون، 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع غـــرب اإلســـكندرية، )87( األنبـــا كليمندس، 
األســـقف العـــام لعزبـــة الهجانـــة وألماظة وزهراء مدينـــة نصر، )88( األنبا 
مارك، أســـقف شـــمال فرنســـا، )89( األنبا هرمينا، األســـقف العام لكنائس 
عيـــن شـــمس والمطريـــة وعزبـــة النخـــل، )90( األنبـــا پيتـــر، أســـقف نورث 
وســـاوث كارولينـــا وكنتاكـــي، )91( األنبـــا أبراهـــام، األســـقف العـــام بلـــوس 
آنچلوس، )92( األنبا كيرلس، األسقف العام بلوس آنچلوس، )93( األنبا 
ســـارافيم، أســـقف أهايـــو ومتشـــيجان وإنديانا بأمريـــكا، )94( األنبا بيجول، 
أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء بالمحـــرق ورزقة الديـــر وعزبة توما 
بأســـيوط، )95( القمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل عـــام البطريركيـــة 

أبـــرآم إميـــل  القمـــص  بالقاهـــرة، )96( 
باإلســـكندرية...  البطريركيـــة  وكيـــل 
إلـــى جانـــب العديـــد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة، 

غفيـــر. شـــعبي  وحضـــور 

صلوات اتلدشني
الكاتدرائيـــة  تدشـــين  صلـــوات  بـــدأت 

المرقســـية بالعباســـية بصالة الشـــكر، ثم األواشـــي الســـبع الكبار، وبعد ذلك 
بدأ قداسة البابا صالة »الطلبات«. وقال قداسته في كلمة قصيرة إن اآلباء 
المطارنـــة واألســـاقفة سيشـــاركون فـــي عمليـــة تدشـــين المذابـــح واأليقونات، 
حيث ســـيقوم 12 من اآلباء المطارنة واألســـاقفة بتدشـــين المذبح الرئيســـي، 
الجانبييـــن، وأضـــاف  المذبحيـــن  ـــنون  مـــن اآلبـــاء األســـاقفة سيدشِّ وتســـعة 
قداســـته إن باقي اآلباء األســـاقفة ســـيتوجهون إلى األيقونات الموجودة على 
جانبـــي الكاتدرائيـــة لتدشـــينها. وبعدهـــا بـــدأ طقـــس تدشـــين مذابـــح وأيقونات 
الكاتدرائيـــة فـــي مشـــهد بديـــع، حيـــث التـــف أحبـــار الكنيســـة حـــول المذابـــح 
وأمـــام األيقونـــات الموجـــودة بكافـــة أرجـــاء الكاتدرائيـــة. وتم تدشـــين المذبح 
الرئيســـي علـــى اســـم القديـــس مار مرقس الرســـول كاروز الديـــار المصرية 
ومؤســـس الكنيســـة القبطية. بينما حمل المذبح البحري اســـم السيدة العذراء 
مريـــم والـــدة اإللـــه، والمذبح القبلي اســـم القديس البابا أثناســـيوس الرســـولي 
البطريـــرك القبطـــي الــــ20 حامي اإليمان المســـيحي، والقديس البابا كيرلس 

الســـادس البطريـــرك الــــ116 الذي بنـــى الكاتدرائية.
وقـــد تـــم تدشـــين جميـــع أيقونـــات الكاتدرائيـــة فـــي كل جوانبهـــا، وأيًضـــا 
تـــم تدشـــين أيقونـــة حضـــن اآلب »الپانضوكراطـــور« فـــي شـــرقية الهيـــكل 
األوســـط للكنيســـة الكبـــرى بالكاتدرائية المرقســـية، وهي أضخـــم أيقونة من 

هـــذا النـــوع حيـــث تقـــدر مســـاحتها بــــ600 متـــر مربع.
وقد شـــهدت عملية تدشـــين أيقونات الكاتدرائية المرقســـية باألنبا رويس، 
اســـتخدام الســـلم الميكانيكـــي فـــي عمليـــة التدشـــين، حيـــث اعتاله نيافـــة األنبا 
ديفيـــد أســـقف نيويـــورك، وتـــاله نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس مطـــران الكرســـي 
األورشـــليمي والشـــرق األدنـــى، وصعـــد بـــكل منهمـــا الســـلم ليتمكنـــا مـــن 

الوصـــول إلـــى األيقونـــات المثبتـــة أعلـــى حوائـــط الكاتدرائيـــة لتدشـــينها.
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التدشـــين  صلـــوات  وعقـــب 
بدأت صلـــوات القداس اإللهي، 
برئاســـة قداســـة البابا ومشاركة 
المجمـــع  األجـــالء.  األحبـــار 
المطارنـــة  اآلبـــاء  المقـــدس 
قداســـة  ألقـــى  وقـــد  واألســـاقفة، 
اإللهـــي  القـــداس  عظـــة  البابـــا 
ـــًرا عـــن فرحتـــه بهـــذا اليوم  معبِّ

نصهـــا: وهـــذا  التاريخـــي، 
بســـم اآلب واالبـــن والـــروح 
آميـــن.  الواحـــد  اإللـــه  القـــدس 

آميـــن. األبـــد  وإلـــى  اآلن  مـــن  نعمتـــه وبركتـــه  علينـــا  تحـــل 
القبطيـــة  كنيســـتنا  تاريـــخ  فـــي  وفريـــد  مشـــهود  يـــوم  اليـــوم  هـــذا 
األرثوذكســـية، فمنـــذ خمســـين عاًمـــا احتفلـــت مصر بحضور رئيســـها 
البابـــا كيرلـــس  فـــي حبريـــة المتنيـــح  وقتـــذاك جمـــال عبـــد الناصـــر، 
بافتتـــاح  إثيوبيـــا؛  إمبراطـــور  الســـادس، واإلمبراطـــور هيالسالســـي 
الكاتدرائيـــة بعـــد أن ُوِضع حجر األســـاس لها عـــام 1965، وُافُتِتحت 
عام 1968، وكانت أكبر كاتدرائية في الشـــرق األوســـط، وكان من 
النعمـــة الكبيـــرة فـــي مصـــر أن لهـــا نصيًبا أن العائلة المقدســـة عاشـــت 
في مصر أكثر من ثالث ســـنوات.. ودائًما مصر حارســـة لكل القيم 
والمعانـــي النبيلـــة. وهـــا كنيســـة مصـــر بتاريخهـــا العظيـــم شـــاهد علـــى 
عظمـــة هـــذه الكنيســـة وعظمـــة األرض التـــي عليها الكنيســـة. فكنيســـة 

مصـــر تاريـــخ وفخر.
ونحـــن فـــي هـــذا اليـــوم نشـــترك مـــع األســـاقفة والكهنـــة والشمامســـة 
والســـيدات وأطفـــال مـــدارس األحـــد والخدام والفتيان.. يشـــاركون في 
ل في السنكســـار وُيقَرأ  يوم نادر الحدوث. وهذا اليوم يجب أن ُيســـجَّ

مـــن عـــام لعـــام، ونقـــف فيـــه أمام هللا، نشـــكر ونفـــرح ونتعهد. 
في هذا اليوم تم تدشـــين مذابح الكاتدرائية باألنبا رويس، ونشـــترك 

جميًعـــا في هذا اليوم الجميل.
أوًل يوم التدشـــين: هو يوم جميل، ويوم شـــكر أمام هللا.. نشـــكره 
علـــى نعمـــه وعطايـــاه في كل صباح، النعم التـــي يغدقها علينا جميًعا. 
هـــذا اليـــوم يـــوم فـــرح وابتهـــاج، وجـــزء كبيـــر مـــن صلـــوات التدشـــين 
مأخـــوذ مـــن صلـــوات تدشـــين هيـــكل ســـليمان. وهـــو يـــوم فـــرح لمـــا 
يعطيـــه هللا مـــن هـــذه النعـــم والبهجـــة الروحية التي تســـري فـــي دمائنا 
جميًعـــا، فنحـــن وإن كنـــا نوجـــد فـــي هـــذا الزمـــان، فإننـــا نحمـــل وراء 
ظهورنـــا تاريًخـــا مجيـــًدا وآبـــاء عظـــام عبـــر كل األجيـــال والقـــرون، 

ونحـــن ُنعتبـــر أبنـــاء أبناؤهم.
كذلـــك أيًضـــا يـــوم عهـــد.. فـــاهلل الذي أعطانـــا كل هذه النعـــم يجب أن 
نقف أمامه ونتعهد أمامه بحياة نقية، وأن تكون حياتنا مكرسة هلل كما 

عشـــنا في هذا التكريس والتدشـــين. 

منـــذ أربـــع ســـنوات بدأنـــا التطوير 
المعمـــاري، واإلضافـــات  والتجديـــد 
المـــكان  هـــذا  تجعـــل  التـــي  الجديـــدة 
وكننيســـتنا  حياتنـــا  عـــن  ـــًرا  معبِّ
مـــن  مئـــات  واشـــترك  وتاريخهـــا. 
والمختصيـــن  والفنييـــن  المهندســـين 
والعمال وعدد كبير من الشـــركات، 
وعملـــوا عمـــاًل كبيًرا فـــي كل كبيرة 

وصغيـــرة فـــي الكاتدرائية، بدًءا من أعمال الخشـــب والرخام والحديد 
واأليقونـــات والموزايـــك والزجاج المعشـــق. وكان مـــن الُمرتَّب إقامة 
احتفـــال لتكريمهـــم، ولكـــن لـــوال الظـــروف الحاضـــرة فقـــد تـــم تأجيلـــه 
لوقـــت آخـــر. ولكننـــي أنتهـــز هـــذه الفرصـــة لكـــي مـــا أقدم لهم -باســـم 
كل آبـــاء المجمـــع وباســـم الكنيســـة كلهـــا- الشـــكر. وأعمـــال في داخل 
الكاتدرائيـــة وفـــي خارجهـــا، وامتـــدت حتى إلى المنـــارة، ومن الناحية 
الهندســـية ليســـت هـــي أعمال ســـهلة، يكفـــي أن تعلمـــوا أن المنارة ُأقيم 
لهـــا ســـّقاالت حديـــد بـــوزن 160 طًنـــا لكـــي تصـــل لنهايتهـــا، ولكـــن 
أبناءنـــا قامـــوا بـــكل هـــذه األعمال بمحبة كبيرة. في الكنيســـة ما يقرب 
مـــن 200 أيقونـــة، والكنيســـة تمـــت بهـــذه الصـــورة الجميلـــة، وظهـــر 

ارتفاعهـــا وجمالهـــا.
أريد أن أحدثكم عن ثالثة أمور يمكن أن نتعلمها في يوم التدشين: 
1- صـــار فـــي الكنيســـة مســـحة جمـــال: والجمـــال يعنـــي حضور 
هللا.. والجمـــال ليـــس فـــي عنصـــر واحـــد بل فـــي كل العناصر.. وكما 
نصلـــي ونقـــول: »كما في الســـماء، كذلك علـــى األرض«.. فيجب أن 
تكـــون الكنيســـة بديعـــة الجمال مثل الســـماء، ومهمـــا صنعنا من جمال 
فلـــن يضاهـــي جمـــال الســـماء، ولكننـــا نحـــاول أن نقترب إلى الســـماء، 
وأن يكـــون شـــكل الكنيســـة وكل مـــا فيهـــا يرفـــع نفوســـنا لكيمـــا تصيـــر 
جميلـــة.. النفـــس الجميلـــة هي النفس التائبة التي يراها هللا ويعشـــقها.. 
وعلى الصليب قال الســـيد المســـيح »قد ُأكِمل«، أي أن كل شـــيء قد 
تـــم فـــي نهايتـــه الجميلة، ال يوجد نقـــص.. نحن ال نقصد الفن فقط في 
الكنيســـة، لكـــن نقصـــد مـــا وراءه وهـــو الجمال.. فدائًما اســـأل نفســـك: 
هـــل نفســـك جميلـــة؟ هـــل عندمـــا ينظر هللا إليهـــا يجدها جميلـــة، وقلبك 

جمياًل وفكـــرك جمياًل؟
2- الكنيســـة صـــارت غنيـــة باأليقونـــات: واأليقونـــات بالمعنـــى 
الروحي هي نوافذ على الســـماء. كل أيقونة تمثل نافذة على الســـماء 
وتدعونـــا إلـــى الســـماء. وتعمدنا فـــي أيقونات هـــذه الكاتدائية أن يكون 
هناك تســـجيل لبعض األحداث التي مّرت خالل هذه الخمســـين ســـنة، 
مثاًل أيقونة لشـــهداء ليبيا، وكتبنا أســـماء مناطق أخرى قدمت شـــهداء 
مثـــل اإلســـكندرية وطنطـــا والمنيـــا ودبـــر األنبـــا صموئيـــل.. وأيقونـــة 
العتراف المجمع المقدس في 2013 بقداســـة البابا كيرلس الســـادس 
واألرشـــيدياكون حبيـــب جرجـــس.. أيقونـــة تمثـــل خدمـــة المكرســـات 
وهـــي خدمـــة جديـــدة فـــي هـــذه الفتـــرة فـــي الكنيســـة.. وســـوف نصـــدر 
بمشـــيئة هللا كتاًبـــا تفصيلًيـــا عـــن كل األيقونـــات.. فـــي غـــرب الكنيســـة 
وضعنـــا ســـبع أيقونـــات تحكي أســـبوع اآلالم.. وهكذا فهـــذه األيقونات 

تســـاعد حياتنـــا الروحية، ونشـــتاق باألكثر )للســـماء(...
٣- الكنيســـة بهذا العلو: القبة العليا اســـتغرق رســـمها سته أشهر، 
وبعـــد االنتهـــاء مـــن رســـمها كّلفنا أحد اآلباء الكهنـــة أن يصلي القداس 
األلهـــي فـــي القبـــة كذبيحة شـــكر.. وهذا االرتفاع يعلمنـــا عندما ندخل 
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الكنيســـة أن تكـــون نفســـك ســـامية عاليـــة.. وال يرفـــع نفوســـنا للســـماء 
إال الصـــالة، عندمـــا تصلـــي وترفـــع يديـــك وقلبك هلل »ليكـــن رفع يديَّ 
كذبيحـــة مســـائية«.. فترفـــع الصلـــوات والتســـابيح ولتماجيـــد واأللحان 
تشـــعر  العلـــو،  بهـــذا  وتجدهـــا  الكنيســـة  تدخـــل  عندمـــا  والترانيـــم.. 
باالشـــتياق للســـماء، فنحن وإن كنا نعيش على األرض إال أن نفوســـنا 
ســـماوية. إننـــا فـــي هـــذا الصبـــاح نذكـــر الذيـــن اشـــتركوا في بنـــاء هذه 
الكاتدرائية، ومن دواعي ســـرورنا أن معنا أرشـــيدياكون فؤاد شـــفيق 
مـــن الكنيســـة المرقســـية باألزبكيـــة، يخـــدم مـــع نيافـــة األنبـــا رافائيـــل، 
وحضـــر وضـــع حجـــر األســـاس واالفتتـــاح... إننـــا أمام النعـــم الكثيرة 
التـــي يعطيهـــا هللا لنـــا.. ويعلمنـــا أن الكنيســـة يعمـــل فيهـــا روح هللا.. 
أشـــكر كل اآلبـــاء األحبـــاء المشـــاركين فـــي هـــذا التطويـــر المعماري. 
وأشـــكر كل المهندســـين والمختصيـــن... وأجمـــل شـــيء أنهـــم كانـــوا 
يعملـــون مـــن بـــالد كثيـــرة فـــي مصـــر. أقـــدم لهـــم شـــكًرا علـــى محبتهم 
وتعبهـــم، وأيًضـــا للشـــركات وربمـــا يتبقـــى بعـــض التشـــطيبات لكـــن 
األعمـــال األساســـية قـــد انتهـــت. نصلي أن يبارك المســـيح عمله، وأن 
نبـــارك ونمجـــد اســـمه القـــدوس، وتكـــون أعيننـــا على الســـماء.. ونعلم 
أن هللا يملـــك الكنيســـة ويعمـــل فيهـــا، وإن كّنـــا مـــن زمـــن إلـــى زمـــن 
نتعّرض لحروب، أبواب الجحيم، لكنها ثابتة وراســـخة. ليباركنا هللا 
جميًعـــا.  أشـــكر كل الحضـــور، والبـــد أن تخبروا الجميـــع بهذا اليوم، 
وأن تشـــاركوهم بهـــذه الفرحـــة.  ربنا يكون معكم ويبارك في حياتكم 
وفـــي وطننـــا.. إللهنا كل مجـــد وكرامة من األن وإلـــى األبد آمين. 

 
ثم قّدم قداســـة البابا، األرشـــيدياكون فؤاد شفيق الذي يخدم بالكنيسة 
المرقســـية باألزبكيـــة، والـــذي عاصر كل األحـــداث الهامة التي مرت 
بهـــا الكاتدرائيـــة، منـــذ وضـــع حجر أساســـها عـــام 1965م، وافتتاحها 
عـــام 1968م، وأول قـــداس بهـــا، وتنصيـــب مثلـــث الرحمـــات البابـــا 
شـــنوده الثالـــث وصـــالة تجنيـــزه، وكذلـــك أيًضـــا تنصيـــب قداســـة البابا 
تواضروس الثاني، ثم أخيًرا تدشـــينها: »إن اإلنســـان يســـمع التاريخ، 
التاريـــخ  يقـــرأ  فـــي مســـامعه، )فهـــو( شـــيء عظيـــم. والـــذي  ويلقـــى 
ويســـتوعبه شـــيء عظيـــم جـــًدا، واألعظم من هـــذا وذاك أن يعطيه هللا 
أن يعيـــش أحـــداث هـــذا التاريخ. أنا أشـــكر ربنا أن أعطاني أن أعيش 
هـــذا اليـــوم العظيـــم، يـــوم تدشـــين مذابـــح وأيقونـــات هـــذه الكاتدرائيـــة 
العظيمـــة، فقـــد حضـــرت حفـــل وضع حجر األســـاس لهـــذه الكاتدرائية 
ســـنة 1965م، وكنت أحد المشـــاركين في إعداد هذا الحفل. وبعدها 
حضـــرت حفـــل االفتتـــاح ســـنة 1968م، وبعدهـــا إقامـــة أول قـــداس، 
مـــع  القـــداس  هـــذا  الـــذي صلـــى  الشمامســـة  وكنـــت ضمـــن خـــورس 
مثلـــث الرحمـــات القديـــس البابـــا كيرلس الســـادس، وفي نهايـــة القداس 
ُوِضـــع رفـــات مـــار مرقـــس في مزاره أســـفل هياكل هـــذه الكاتدرائية. 
وفـــي مـــارس 1971م اشـــتركت مـــع الشمامســـة فـــي صلـــوات تجنيـــز 
القديـــس مثلـــث الرحمات القديس البابا كيرلس الســـادس. وفي نوفمبر 
1971م اشـــتركت أيًضـــا مـــع خـــورس شمامســـة الكنيســـة المرقســـية 
باألزبكيـــة وخـــورس اإلكليريكيـــة فـــي ســـيامة وتنصيـــب قداســـة البابـــا 
مثلـــث الرحمـــات األنبـــا شـــنوده الثالـــث... وحضـــرت بعـــد ذلك - من 
ســـت ســـنوات - قـــداس تنصيـــب أبونـــا البابـــا األنبا تواضـــروس، لكن 
كنـــت جالًســـا مثـــل حضراتكـــم )أي مع الشـــعب(.. واليـــوم أعطاني هللا 
نعمـــة حضـــور تدشـــين هـــذا الصـــرح العظيم. أشـــكر هللا الـــذي له المجد 

الدائـــم إلـــى األبد آمين.

1- مـــرت خمســـون عاًمـــا علــــــــــــى افتتـــــــــــــــاح الكاتدرائيــــــــة المرقسيــــــــــة 
الكبــــــــــــرى، وهــــــــا هــــــــــي تتزين بحّلة بهية من األيقونات والتجديد الشامل، 
الثانـــي  تواضـــروس  األنبـــا  البابـــا  القداســـة  صاحـــب  برعايـــة  والتدشـــين، 

)البطريـــرك الــــ118( وأحبـــار الكنيســـة األجـــالء.
2- وقـــد تابعـــُت هـــذا الحـــدث فـــي شـــبابي المبكـــر، حيـــن قـــام: قداســـة 
البابـــا كيرلـــس الســـادس )البطريـــرك الــــ116(، واإلمبراطـــور هيليسالســـي 
)إثيوبيـــا(، والرئيـــس جمـــال عبـــد الناصـــر، بافتتـــاح الكاتدرائيـــة فـــي موكب 
مهيـــب، ومعهـــم كوكبـــة ضخمـــة مـــن اآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة واآلبـــاء 
ثـــالث  بعـــد  يونيـــو 1968  يـــوم 25  األقبـــاط، وذلـــك  الكهنـــة واألراخنـــة 

ســـنوات، اســـتغرقها البنـــاء.
3- كان العالـــم كلـــه يتابـــع الحـــدث، حيـــث شـــارك فيه الكثير من رؤســـاء 
الكنائـــس، قادميـــن مـــن أنحاء العالـــم... الرئيس جمال عبد الناصر يشـــارك 
فـــي وضـــع حجر أســـاس الكاتدرائية: روى الكاتـــب الصحفي الكبير “محمد 
حســـنين هيكل” كيف طلب قداســـة البابا كيرلس الســـادس من الرئيس جمال 
عبـــد الناصـــر الموافقـــة علـــى بنـــاء الكاتدرائية فـــي مكانها الحالـــي.. وتبرع 
الرئيـــس عبـــد الناصـــر بـــاآلالف للبنـــاء.. وقد صمـــم الكاتدرائية المهندســـان 
الكبيـــران: “عونـــي كامـــل، وســـليم كامل فهمي” بمشـــاركة المهندس ميشـــيل 
باخـــوم )أشـــهر مهنـــدس إنشـــاءات فـــي مصر(، ونفذت شـــركة النيـــل العامة  

أعمال الخرســـانة )سبيكو(...
4- االســـتمرار فـــي بنـــاء الكاتدرائيـــة: - حيـــث اســـتغرق 3 ســـنوات من 
1965-1968. - كانـــت هنـــاك مشـــكالت مـــع الدولة حـــول األرض التي 
ســـتقام عليهـــا الكاتدرائيـــة، وقـــد دافـــع القانوني الكبير حبيب باشـــا المصري 

عـــن حـــق الكنيســـة فـــي األرض )3 مذكرات(.
5- البابـــا كيرلـــس الســـادس: الـــذي جـــاء مـــن طاحونـــة بمصـــر القديمـــة، 
مـــن  ويبـــارك  هللا  ويســـبح  يصلـــي  متوحـــًدا  لســـنوات  فيهـــا  عـــاش  حيـــث 
يزورونـــه، ويصلـــي مـــن أجلهـــم ومن أجل طلباتهم، فاســـتخدمه الرب بركة 
لمصـــر ولـــكل العالـــم.. حيـــث كانت مصر تبدأ مرحلة جديدة، بمشـــروعات 
شـــملت طـــول البـــالد وعرضهـــا، وبخاصـــة “الســـد العالـــي”، وقصة ســـحب 
التمويـــل، والعـــدوان الثالثـــي. - اعتلـــى كرســـي البابويـــة ســـنة 1959م، 
وقـــاد الكنيســـة فـــي مرحلـــة الســـتينات بـــكل تحدياتهـــا. - مرت أزمـــة تمويل 
الســـد العالـــي بســـالم علـــى مصـــر. - بـــدأ يجـــري المعجـــزات الكثيـــرة لـــكل 
مـــن يكـــون فـــي حاجـــة إلـــى تدخل إلهـــي خاص. - منـــع األقباط مـــن زيارة 
القـــدس، وهـــي تحـــت اإلحتالل اإلســـرائيلي، وإلـــى أن تتحرر. - ظهورات 
عـــذراء الزيتـــون فـــي 2 إبريـــل 1968. - تـــرأس قداس اإلحتفال بتأســـيس 
الكاتدرائيـــة، وإزاحـــة الســـتار عـــن لوحـــة رخاميـــة، ُكتـــب عليها: “باســـم هللا 
القـــوي فـــي يوم الثالثـــاء 25 يونيو 1968، الموافق 18 بؤونة 1684ش. 
ذكـــرى العيـــد المئـــوي التاســـع عشـــر الستشـــهاد مارمرقـــس اإلنجيلي” وفي 
صبـــاح اليـــوم التالـــي: )األربعـــاء 26 يونيـــو 1968( تـــم إقامـــة اول صـــالة 
قـــداس علـــى مذبـــح الكاتدرائيـــة الجديـــدة، بمشـــاركة الكنائـــس األرثوذكســـية 

الشـــرقية، ووفـــود الكنائـــس مـــن أنحـــاء العالم.
6- أحـــداث مجيـــدة: شـــهدت الكاتدرائيـــة تتويـــج كل من: - قداســـة 
البابا شنوده الثالث. والذي شهدت له الكاتدرائية آالف المحاضرات 
والمناســـبات واالحتفـــاالت خـــالل مايقـــرب مـــن 50 عاًمـــا. - قداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي، والذي قام بالتجديد وتدشـــين األيقونات... 
ويلقي محاضرات إســـبوعية فيها؟ أحداث مجيدة وســـعيدة، وكل عام 

وأنتـــم بخير،،،
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مع دقات أجراس يوم الثامن عشر من شهر نوفمبر من كل عام، تحتفل الكنيسة 
القبطية األرثوذكسية في مصر وبالد المهجر، بعيد جلوس قداسة البابا األنبا تواضروس 
الثاني )أطال هللا حياته ومتعه بالصحة والعافية(. وفي هذ العام نحتفل بالعيد السادس 
لجلوس قداسته على كرسي مارمرقس الرسول، وكما تعودنا من قداسته في كل عام الكثير 
والكثير من اإلنجازات الرعوية، ورحالته العديدة خارج مصر الفتقاد أوالده في كل مكان، 
تحزن  دامية  ألحداث  تعرضها  وبالتالي  للكنيسة،  وحسده  الشيطان  حروب  بخالف  هذا 
القلب ولكنها تزيده وتزيدنا معه ترابًطا وإصراًرا على تحمُّل الضيقات والتجارب بفرح عماًل 
بقول الكتاب: »احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة« )يع2:1(. 
وهذا العام له طابع خاص إذ تعددت االحتفاالت، وتعددت الرحالت الخارجية، والقرارات 
المجمعية الهامة، وشهدت الكنيسة أحداًثا مؤسفة. ونشكر هللا الذي يعمل في كنيسته ويسند 
راعيها قداسة البابا تواضروس الثاني، ويمكن إيجاز أهم اإلنجازات واألحداث الكنسية في 

السنة السادسة لحبرية قداسته فيما يلي:
االرحالت الخارجية: خالل الست سنوات الماضية بلغ عدد الرحالت الخارجية التي 

قام بها قداسة البابا 28 رحلة، أّما في عام 2018 فقد زار قداسته:
1- لبنان: في المدة من 21 إلى 23 يونيه 2018، وفي هذه الرحلة شارك قداسته 
في  كما شارك  الشرقية،  األرثوذكسية  الكنائس  لبطاركة  الثانية عشرة  الدورة  اجتماع  في 
تدشين كنيسة مار ساويرس اإلنطاكي بالمقر البطريركي للكنيسة السريانية. والتقى قداسته 

بالرئيس اللبناني العماد ميشال، وكذا رئيس الوزاء ورئيس مجلس النواب.
2( إيطاليا والنمسا: في المدة من 6 يوليو ولمدة أسبوعين، وقد شارك قداسته في 
البابا فرنسيس األول بمدينة باري اإليطالية بمشاركة  إليه قداسة  الذي دعا  يوم الصالة 
خارج  بولس  القديس  بكاتدرائية  اإللهي  القداس  قداسته  صلى  كما  الشرق.  بطاركة  كل 
الفاتيكان، والتقى بالرئيس اإليطالي، ثم سافر إلى النمسا وألقى عظته األسبوعية من كنيسة 
العذراء المنتصرة والمالك ميخائيل بفيينا، وعظة األسبوع التالي من كنيسة الشهيد مارمينا 

العجايبي بدير األنبا أنطونيوس بالنمسا.
المدة من 13ء/9 وحتى منتصف أكتوبر، وزار خاللها نيويورك  ٣- أمريكا: في 

وبوسطن وجيرسي، حيث قام قداسته بافتتاح وتدشين العديد من الكنائس.
بالعيد  الحتفال  وأهمها  االحتفاالت،  من  العديد  هذاالعام  شهد  اليوبيل:  احتفالت 
المئوي لتأسيس مدارس األحد على يد القديس األرشدياكون حبيب جرجس عام 1918م، 
وقد قام قداسته بتشكيل لجنة منذ ثالث سنوات لإلعداد لهذه االحتفاالت برئاسة نيافة األنبا 
دانيال أسقف المعادي. وقد ُأقيمت هذا العام عدة احتفاالت بهذه المناسبة، وصدرت عدة 

تحتفل الكنيسة هذا الشهر بالعيد السادس 
األنبا  البابا  والقداسة  الغبطة  صاحب  لجلوس 
وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثاني،  تواضروس 
هذه  قداسته  تولى  ومنذ  المرقسية.  الكرازة 
المسئولية الكبيرة وهو ل يألو جهًدا في سبيل 
النهوض بالكنيسة في جميع التجاهات، ما بين تأكيد أواصر المحبة مع الكنائس 
األخرى، إلى تأسيس إيبارشيات جديدة، إلى سيامة عدد كبير من اآلباء األساقفة، 
إلى تبّني مشروع عمالق للنهوض بالعملية التعليمية، إلى أسفار كثيرة لفتقاد 
األقباط في العديد من القارات، إلى تقديم صورة مصر والكنيسة القبطية )كنيسة 
السالم  الوطنية وتوطيد  الوحدة  الحفاظ على  كبير في سبيل  إلى جهد  مصر(، 
القبطية  بالكنيسة  يليق  العمالقة مما  المراكز  العديد من  تشييد  إلى  البالد،  في 
األرثوذكسية وقد أصبحت كنيسة عالمية... وما تزال لدى قداسته طموحات غير 
محدودة. نرجو من هللا أن يطيل عمر قداسته ليحقق جميعها. كل عام وقداستكم 

بخير وإلى منتهى األعوام...
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كتب عن تاريخ مدارس األحد وروادها. أّما االحتفاالت فقد كانت كما يلي:
+ 5/13 االحتفال بمئويـــــــة مــــدارس األحــــد بالكاتدرائيـــــة المرقسية 

بالعباسية.
+ 7/25 احتفاالت اإلسكندرية بمئوية مدارس األحد، وتكريم المتنيح 

القمص بيشوي كامل عن خدام اإلسكندرية.
+ 9/4 احتفال إيبارشيات جنوب القاهرة بمئوية مدارس األحد بنادي 

وادي دجلة بالمعادي.
+ 9/5 احتفاالت إيبارشية أسيوط بدير السيدة العذراء بدرنكة بأسيوط.
+ 9/6 احتفال كنائس شبرا الشمالية والجنوبية بالكاتدرائية المرقسية 

بالعباسية، وتكريم عدد من رواد مدارس األحد.
األحد،  لمئوية مدارس  العلمي  المؤتمر  نوفمبر  إلى 17  + من 15 

وتقديم العديد من األوراق البحثية في هذا األمر.
ثانًيا: الحتفال باليوبيل الذهبي لظهور السيدة العذراء في كنيستها 
بالزيتون وقد ُأقيم االحتفال لمدة أربعة أيام من 10-13 مايو، شارك فيها 
غالبية آباء المجمع المقدس. وقد رأس قداسة البابا القداس اإللهي صباح 

األحد 5/13.
ثالًثا: الحتفال باليوبيل الذهبي لفتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية 
في 1968/6/22م، وسوف يتم االحتفال بافتتاحها بعد إعادة تجديدها يوم 

السبت 17 نوفمبر عشية عيد تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني.
رابًعا: تم الحتفال أيًضا بعودة رفات وجثامين شهداء ليبيا إلى أرض 
الشهداء  لهم بكنيسة  أُِعد  الذي  بالمزار  إيداعهم  الوطن مساء 5/41، وتم 

بقرية العور بسمالوط، وكانت فرحة كبيرة للكنيسة القبطية.
قرارات مجمعية هامة: ُعِقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية في 18 
مايو 2018، وقد صدرت عن المجمع المقدس بعض القرارات الهامة وهي:

1( االعتراف بدير الشهيد مارجرجس للراهبات بأيرلندا كدير عام.
2( تحديد شروط إعالن قداسة شخص في الكنيسة.

خاصة  المقدس  المجمع  الئحة  في  جديدة  مادة  تعديل  اعتماد   )3
بتشكيل اللجنة الدائمة واختصاصتها ومدة عضويتها.

4( انتخاب نيافة األنبا دانيال سكرتيًرا عاًما للمجمع المقدس، وكذا 
سويف،  بني  أسقف  غبريال  األنبا  نيافة  من  وتتكون  السكرتارية  لجنة 
يوليــــــــــوس..  األنبا  نيافة  وتعيين  النمسا،  أسقف  جابرييل  األنبا  ونيافة 
وذلك لمــــــــدة ثالث سنوات. كما اصدر قداسة البابا القرار البابوي رقم 14 

لجلوس  السادس  بالعيد  الكنيسة  تحتفل  األسبوع  هذا 
مارمرقس  على عرش  الثاني  تواضروس  األنبا  البابا  قداسة 
األيام  في  تاريخية  لحظات  الكنيسسة  عاشت  وقد  الرسول. 
افتتاح  إعادة  منها  السادس،  قداسته  جلوس  لعيد  السابقة 
الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتساير عظمة الكنيسة القبطية 
األرثوذكسية، ومنها أيًضا افتتاح المكتبة البابوية العليا بأرض 
مركز لوجوس، ومنها التوثيق التاريخي الدقيق لمدارس االحد 
قبلها  ومن  األحد،  لمدارس  العديدة  المئوية  االحتفاالت  في 
افتتاح مركز لوجوس ليواكب العصر ويظهر عظمة الكنيسة 

القبطية في وسط كل العالم، وغيرها.
ربما ال يتفهم القارئ ما أريد أن أكتبه إذا ُمِزجت اإلنجازات 
الروحية باإلنجازات الحّسية، أو إنجازات عالم المادة. عالم 
الروحيات ينظره من له عيون روحية، أّما اإلنجازات الحسية 
لديهم  الذين  الناس  فجميع  حسية..  عيون  له  من  فينظرها 

اإلقليمية  للمجالس  الجديد  بالتشكيل   2018/6/20 بتاريخ   2018 لسنة 
اإلكليريكية لألحوال الشخصية )دورة 2021-2018(.

لقاءات شبابيـــــــة عالميــــــــة: في هذا العام ُعِقد اللقاء األول للملتقى 
العالمي لشباب الكنيسة القبطية األرثوذكسية برعاية وحضور قداسة البابا 
في مركز لوجوس بالمقر البابوي، تحت شعار “العودة للجذور” في المدة 
برنامًجا  الملتقى  برنامج  تضمن  وقد  سبتمبر.   1 إلى  أغسطس   25 من 
روحًيا وزيارات كنسية وأثرية ولقاءات رسمية أهمها لقاء الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، وكذا صاحب التجمع الشبابي أنشطة متعددة كان لها األثر البالغ 
والكنيسة  مصر  مكانة  عن  معّبًرا  الملتقى  كان  كما  الشباب.  هؤالء  على 
أوروبا  شباب  مؤتمر  وهو  الثاني  الملتقى  كان  ثم  األرثوذكسية.  القبطية 
الثامن عشر، والذي ُعِقد بالعاصمة اليونانية أثينا في المدة من 23 إلى 28 
أغسطس بإشراف نيافة األنبا موسى أسقف الشباب ونيافة األنبا باڤلوس 
مــــــــــــــن اآلباء المطارنه واألساقفــــــــــــــة،  اليونان، كما شارك فيه 9  أسقف 

وكــــــــــــــان مؤتمــــــــًرا ناجًحا بكل المقاييس.
انضمام عدد من اآلباء المطارنة واألساقفة للكنيسة المنتصرة: في 
هذا العام فقدت الكنيسة المجاهدة عدًدا من آبائها األحبار األجالء الذين 
انضموا إلى صفوف السمائيين وهم: )1( نيافة األنبا بقطر أسقف الوادي 
الجديد الذي تنيح في 2018/2/16. )2( نيافة األنبا فام أسقف طما والذي 
تنيح في 2018/2/25. )3( نيافة األنبا أنطونيوس أسقف منفلوط الذي 
تنيح في 2018/3/18. )4( نيافة األنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أنبا 
مقار بوادي النطرون في 2018/7/29. )5( نيافة األنبا أرسانيوس مطران 
المنيا وأبو قرقاص الذي تنيح في 2018/8/11م. )6( نيافة األنبا بيشوي 
مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة والذي تنيح 

في 2018/10/3.
ضيقات وشهداء: 1- في يوم الجمعة 2017/12/27 تجمهر مئات 
وتدمير  بإطفيح  الواصلين  بقرية  تادرس  األمير  كنيسة  أمام  األشخاص 

محتويات الكنيسة وتعدوا بالضرب على المسيحيين.
2- للمرة الثانية يتم االعتداء على أتوبيس رحالت بعد خروجه من 
دير األنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بإطالق الرصاص على من فيه 

بصورة عشوائية مما نتج عنه استشهاد 9 وإصابة عدد آخر.
عيد  في  تواضروس  األنبا  البابا  لقداسة  قلبية  تهنئة  نقدم  وأخيًرا 

جلوسه السادس، وإلى منتهى األعوام يا سيدنا.
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عيون للنظر، أو آذان للسمع أو كالهما، وهذا ما يملكه غالبية البشر.
»عالم  إنجازات  أو  »الحسية«  اإلنجازات  كم  في  متفكًرا  جلًيا  أقف 
المادة« التي قام بها قداسة البابا في فترة ست سنوات فقط. فكر قلياًل في 
استكمال الكاتدرائية المرقسية العظمى، والتي تعّبر عن فخر ووضع الكنيسة 
القبطية وسط العالم، قد وعد به قداسة البابا سنة 2014 أنه سيتم االنتهاء 
منه في أربعة أعوام. ومن قبلها إقامة مركز لوجوس المتكامل من استقبال 
المئات من ضيوف الكنيسة القبطية وهو فخر للكنيسة، وفيه يمكن استضافة 
شخصيات عالمية، وبه ُيقام جلسات المجمع المقدس على أحدث تكنولوجيا 
أرض  على  الرئيسية  البابوية  المكتبة  تشييد  وأيًضا  والمؤتمرات.  التواصل 
جًدا  منبهًرا  تقف  إنك  العالم...  مكتبات  على طراز  لوجوس، وهي  مركز 
أمام شخصية قداسته التي َتِعد وتفي بالوعود بكل دقة وبكل مهارة وقدرة في 
حسابات النفقة. هل هي شخصية فذة بحسابات العالم أم شخصية إنسان 

بسيط تقوده قوة إلهية ُعليا؟
غير  تضخم  بمعدالت  االسعار  غلو  من  األيام،  هذه  تقارن  وعندما 
معقولة وتدهور الجنيه المصري الرهيب مقارنة بعشرين سنة سابقة، لكنت 
تقول بالتأكيد إنه من المستحيل القيام بمثل هذه المشروعات اآلن، وكان 
السنين »في  البنائية منذ عشرات  اإلنجازات  بكل هذه  القيام  من األفضل 
الرخص«. يقول الرب يسوع المسيح: »َوَمْن ِمْنُكْم َوُهَو ُيِريُد َأْن َيْبِنَي ُبْرًجا اَل 
َيْجِلُس َأوَّاًل َوَيْحِسُب النََّفَقَة َهْل ِعْنَدُه َما َيْلَزُم ِلَكَماِلِه؟ ِلَئالَّ َيَضَع اأَلَساَس َواَل 
َل َفَيْبَتِدَئ َجِميُع النَّاِظِريَن َيْهَزُأوَن ِبِه َقاِئِليَن: َهَذا اإِلْنَساُن اْبَتَدَأ  َيْقِدَر َأْن ُيَكمِّ

َل.« )لوقا30-28:14(. َيْبِني َوَلْم َيْقِدْر َأْن ُيَكمِّ
يدركه  وال  بدقة  عليه  السير  ويتم  قداسته  ذهن  في  يوجد  الذي  فما 
اآلخرون؟ اعتقد أنه شيء معجزي. بحساب العقل اليمكن إنجازه بكل مانرى 
من ظروف اجتماعية ومادية وسياسية. ولكن عندما يرى قداسته أنه يمكن 
أنه  العاجل جًدا، فهذا يعني  القريب  إنجازه ويحدد له ميعاد استكماله في 
يوجد لدى قداسته حسابات مختلفة أدّق بكثير جًدا من حساباتنا، ويثق فيها 

قداسته ثقة ال تخّيبها الظروف واألحوال مهما كانت.
أليس هذا ما يقوله ويعظ به أناس روحيون من مختلف الطوائف وعلى 
ويصوِّرون  »األمين«،  الرب  خادم  مع  النعمة«  »عمل  عن  العصور  مر 
األمين«؟ صدقوني  »الخادم  هذا  يد  »المعجزات« على  الرب  كيف عمل 
هذه هي االسطوانة الغير مكسورة التي يستخدمها الوعاظ على مر القرون 
لوصف أحد رجال هللا وكيف يظهر عمل الرب »اإلعجازي« على يديه في 
كل إنجازاته، ولذلك ال يتهاونون أن يطلقوا عليه »راجل قديس«. أليس هذا 

ما يحدث على مر العصور؟
رجل هللا في أّي عصر من العصور الذي يقود شعبه والذي تسنده 
وتعمل به النعمة في كل إنجازاته، يوجد به خصائص خاصة جًدا وخفية 

أوّد أن أتأمل فيها:
1( التواصل مع هللا دائًما بالصلوات المستمرة. كما رأينا في اإلنجازات 
إن كانت عظيمة أو بسيطة، والتي قام بها خدام الرب الذين قادوا شعب 
هللا، مثل موسى النبي في تشييده لخيمة االجتماع كما »أخذها من الرب 
اواًل«، »َفَيْصَنُعوَن ِلي َمْقِدسا الْسُكَن ِفي َوَسِطِهْم ِبَحَسِب َجِميِع َما اَنا اِريَك 
ِمْن ِمَثاِل اْلَمْسَكِن َوِمَثاِل َجِميِع اِنَيِتِه َهَكَذا َتْصَنُعوَن« )خروج 9-8:25(. 
وقبلها كانت قيادته لشعبه في عبوره البحر األحمر إلى األمان )خروج14(. 
ويشوع في إنجازاته بالخروج بشعبه في االنتصارات )يشوع 11(. وجدعون 
 .)17 )1صموئيل  لشعبه  وقيادته  وداود   ،)7 )قضاة  هللا  شعب  ونصرة 
ونحميا للقيام بإنجاز بناء سور أورشليم المنهدم )نحميا 1( وغيرهم. المهم 
أنه فقط بالتواصل المستمر بين قائد الشعب الذي اختاره الرب وبين الرب 
مباشرة يتم اإلنجاز في مشروعات الشعب التي تخص الرب. وعلى النقيض 
من ذلك تجد أن الرب رفض بدون تهاون قواد شعبه الذين فشلوا في تتبُّع 
إرشاداته بكل دقة، مثل شاول الملك عندما خالف الرب )1صموئيل 15(. 

وأيًضا رفض الرب ألناس أرادوا أن يكونوا قادة للشعب تحت رعاية الرب 
قورح  مثل  الرب  إرشادات  حسب  اختيارهم  يكون  أن  فشلوا  ولكنهم  نفسه 
وداثان وابيرام الذين أرادوا أن يكونوا قادة لشعب هللا تحت قيادة هللا نفسه 

ولكن رفضهم الرب وقتلهم )عدد 16(.
2( اإليمان بأن الرب سينجز عمله إلى النهاية بصبره وانتظاره، ألنه 
وضع على الرب اتكاله »اْنَتِظِر الرَّبَّ َواْصِبْر َلُه« )مزمور 7:37(. فنجد 
رجال هللا لديهم اإليمان مع الصبر إلى النهاية بكل هدوء وسالم بسبب ثقتهم 
في الرب إلتمام اعمالهم. انظر كيف تحّلى القديس يوسف النجار بإيمانه 
إرشاد هللا  وكان  يسوع،  الرب  والطفل  مريم  العذراء  السيدة  برعاية  وصبره 
الوحيد له أن يهرب إلى مصر، ولم يقل له الرب كيف سيهرب وكيف يرجع 

ومتى يرجع.. كله بالتواصل مع هللا باإليمان والصبر )متى 2(.
٣( التركيز فيما وضعه الرب لهم لإلنجاز بكل سالم ودون التشتيت 
الرب  وجود  في  يثقون  أن رجال هللا  الفضيلة  هذه  وسبب  الطريق.  طول 
معهم طول الطريق. فال يتشتت تركيزهم بسبب ظروف معينة وال يظهر 
يغيرون خطة  الظروف فجائًيا، وال  تغير بعض  عليهم اضطرابات بسبب 
بسبب ضيقات  يهتّزون  وال  فجائية،  اهتزازات  بسبب  لهم  بها  الموعود  هللا 
ليس  أنه  معناه  هذا  هل  خارجها.  أو  جماعتهم  داخل  من  عليهم  تصب 
النقيض  على  ال!  بالطبع  الظروف؟  هذه  كل  مع  تتفاعل  مشاعر  لديهم 
الظروف،  بشدة في مثل هذه  يبكون  الحس،  دائًما مرهفو  إنهم  ذلك،  من 
ويقدمون أصواًما خاصة مع كل  األحوال،  هذه  مثل  في  بقوة  ويصرخون 
توسالتهم؛ ولكن بكاءهم وصراخهم يصدر فقط في مخادعهم، وهم على 
ركبهم ينسكبون أمام الرب قائدهم، وال يتركون موضعهم إاّل بعد أن ينسكب 
عليهم سالم الرب، فيخرجون بكل صالبة وسالم الستكمال العمل، وتري 
فيهم القوة والمثابرة والعزيمة التي يكون مصدرها هو هللا فقط. ولعلنا نرى 
ذلك مع عزرا الكاهن »َفَلمَّا َصلَّى َعْزَرا َواْعَتَرَف َوُهَو َباٍك َوَساِقٌط َأَماَم َبْيِت 
ا ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواأَلْواَلِد  ِ اْجَتَمَع ِإَلْيِه ِمْن ِإْسَراِئيَل َجَماَعٌة َكِثيَرٌة ِجدًّ للاَّ
ْعَب َبَكى ُبَكاًء َعِظيًما« )عزرا 1:10(. ومع نحميا »َفَلمَّا َسِمْعُت  أَلنَّ الشَّ
َماِء«  َهَذا اْلَكاَلَم َجَلْسُت َوَبَكْيُت َوُنْحُت َأيَّاًما َوُصْمُت َوَصلَّْيُت َأَماَم ِإَلِه السَّ
َفَأْبِكَي َنَهاًرا  َيْنُبوُع ُدُموٍع  َلْيَت َرْأِسي َماٌء َوَعْيَنيَّ  )نحميا 4:1(. وإرميا »َيا 
َوَلْياًل َقْتَلى ِبْنِت َشْعِبي« )غرميا 1:9(. ويوشيا »ِمْن َأْجِل َأنَُّه َقْد َرقَّ َقْلُبَك 
اِنِه  ُسكَّ َوَعَلى  اْلَمْوِضِع  َهَذا  َعَلى  َكاَلَمُه  َسِمْعَت  ِحيَن   ِ َأَماَم للاَّ َوَتَواَضْعَت 
َأَنا  َسِمْعُت  َقْد  الرَّبُّ  َيُقوُل  َأَماِمي  َوَبَكْيَت  ِثَياَبَك  ْقَت  َوَمزَّ َأَماِمي  َوَتَواَضْعَت 
َأْيًضا« )2أخبار27:34(. وبولس الرسول »َأْخِدُم الرَّبَّ ِبُكلِّ َتَواُضٍع َوُدُموٍع 
َكِثيَرٍة َوِبَتَجاِرَب َأَصاَبْتِني ِبَمَكاِيِد اْلَيُهوِد« )أعمال19:20(. وعن تيموثاوس 
الرسول يقول بولس الرسول عنه »ُمْشَتاًقا َأْن َأَراَك، َذاِكًرا ُدُموَعَك ِلَكْي َأْمَتِلَئ 

َفَرًحا« )2تيموثاوس4:1(، وغيرهم...
ولذلك دعوني أقول: نشكر هللا محب البشر الذي اختار خادًما أميًنا 
هذا  مثل  في  لشعبه  قائًدا  وليكون  الرسول،  مارمرقس  على عرش  ليجلس 
يديه بدون شك  الزمان، ونرى ونشهد كيف أن يد هللا ونعمته تعمل على 
وبكل أمانة في شهادتنا هذه. فبشهادة الكتاب المقدس وعن ما يقوله آباؤنا 
الوّعاظ فإن بطريركنا، وهو اإلنسان الوحيد الجالس على عرش مارمرقس، 
أجل  أجل كل شعبه ومن  وتذّلالته وأصوامه من  بصلواته  السماء،  تؤازره 
كنيسته الساهر عليها. وهللا ال يبخل عليه بالتواصل معه وإرشاده المستمر 
له بأّية طريقة من الطرق التي يراها هللا. وقد وضع عليه الرب أن يحمل 
هذه المسئولية بكل صبر وتحمل وإيمان بوجود الرب معه. وهو يواجه من 
الصعاب الكثير داخلًيا وخارجًيا، ويسمح بها الرب لكل يضع نفسه في يد 
له،  إلى أن تنسكب نعمة هللا وسالمه  الغزيرة  الرب على ركبتيه وبدموعه 
ليخرج من انسكابه بصالبة وهدوء يعطيه للجميع ليكمل ما بدأه ويباركه الرب.

البابا  األمين  وراعينا  أبانا  الزمان،  ذلك  بطريرك  الرب  لنا  ليحفظ 
تواضروس الثاني.
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نوفمبـــر   15 الخميـــس  مـــن  الفتـــرة  فـــي  ُعقـــد 
المؤتمـــر  2018م،  نوفمبـــر   17 الســـبت  وحتـــى 
العلمـــي األول لمـــدارس األحد في كنيســـتنا القبطية 
األرثوذكســـية، بمناســـبة االحتفـــال بمئويـــة مـــدارس 
األحـــد. وقـــد ُعقـــد المؤتمـــر تحت رعاية وتشـــريف 
قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، ورئاســـة 
وســـكرتير  المعـــادي  أســـقف  دانيـــال  األنبـــا  نيافـــة 
المجمـــع المقـــدس ومقـــرر احتفاليـــة مئويـــة مدارس 
األحـــد. وقـــد أعـــّدت وأدارت المؤتمـــر لجنة خاصة 
مـــن عـــدد من األســـاتذة الجامعيين برئاســـة األســـتاذ 
جرجـــس إبراهيـــم صالـــح. وقـــد ناقـــش المؤتمر في 

عشـــر جلســـات واحًدا وخمســـين ورقة بحثية في ســـبعة محاور قدمها خمســـون 
مـــن الباحثيـــن فـــي مقدمتهم نيافة األنبا مارتيروس األســـقف العام لكنائس شـــرق 
الســـكة الحديـــد، والســـيدة الوزيـــرة الســـفيرة نبيلـــة مكرم عبد الشـــهيد، ولفيف من 

األســـاتذة الجامعييـــن والباحثيـــن المتميزيـــن.

ـــص لـــه  كان المحـــور األول عـــن مـــدارس األحـــد عبـــر التاريـــخ وقـــد ُخصِّ
جلســـتان، وناقـــش تاريـــخ مدارس األحد والدروس المســـتفادة من هذا التاريخ. 
أّمـــا المحـــور الثانـــي فـــكان عـــن رواد في خدمـــة مدارس األحـــد، وناقش الدور 
ص له جلســـة واحدة. ثم كان  الريادي لنماذج من رواد مدارس األحد، وُخصِّ
المحـــور الثالـــث الـــذي يتكلـــم عـــن كنائـــس رائـــدة فـــي خدمـــة مـــدارس األحـــد 
كنمـــاذج مثل كنيســـة مـــار مرقس بالجيزة، والعذراء بالفجالة، وكنيســـتي األنبا 
أنطونيـــوس ومـــار مينـــا بشـــبرا، ومـــار مرقـــس بمصـــر الجديـــدة وغيرهـــا، وقد 
ـــص لـــه جلســـة واحـــدة. ثـــم نأتـــي إلـــى المحـــور الرابـــع عـــن دور مـــدارس  ُخصِّ
األحـــد فـــي خدمـــة الكنيســـة، فناقـــش تأثيـــر مـــدارس األحـــد على خدمـــة الوعظ، 
ودور الحضانـــة الكنســـية، ومـــدارس الشمامســـة، وتأثيـــر مـــدارس األحـــد على 
توزيـــع الكتـــاب المقـــدس. أّمـــا المحـــور الخامـــس فـــكان عـــن مـــدارس األحـــد 
ـــص لهـــذا المحـــور جلســـتان عـــن دور  وتأثيرهـــا علـــى المجتمـــع، حيـــث ُخصِّ
مـــدارس األحـــد فـــي الوقايـــة من اإلدمـــان، وقبول اآلخر، وخدمة العشـــوائيات، 
وغرس قيم المواطنة، واإلعالم المســـيحي، ودعم القيم االجتماعية. والمحور 
مـــدارس األحـــد ودورهـــا  فـــكان عـــن  لـــه جلســـتان  ـــص  الـــذي ُخصِّ الســـادس 
التربـــوي، وأثـــر تعلـــم اســـتراتيجيات تقديـــم المعلومـــات، ومســـتحدثات تقنيـــات 
التعليـــم، وفاعليـــة التعليـــم المدمـــج، وتنمية القـــدرات اإلبداعيـــة، وبرنامج تنمية 
المهـــارات الســـلوكية. ثم المحور الســـابع واألخير عن مـــدارس األحد ودورها 

المسكوني والرؤية المستقبلية لها حيث نوقشت ستة أوراق بحثية.
وقـــد حضـــر المؤتمـــر قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، وأكثـــر مـــن 
أربعـــة عشـــر أســـقًفا، وأكثـــر مـــن خمســـمائة مـــن اآلبـــاء الكهنـــة وأمنـــاء الخدمة 
والخادمـــات والخـــدام. وقـــد ُعقـــد المؤتمر في القاعة الرئيســـية بالمركز الثقافي 
القبطـــي األرثوذكســـي باألنبـــا رويـــس، وُعِقـــدت بعض الجلســـات المتوازية في 
القاعـــة الفرعيـــة للمركـــز، ونقلـــت قنـــاة مـــار مرقس بعـــض جلســـاته كما قامت 
بتســـجيل جميـــع جلســـاته وفعالياتـــه. وفـــي ختام المؤتمر ألقي قداســـة البابا كلمة 
مناســـبة عـــن أهميـــة دور الخـــادم فـــي مـــدارس األحـــد، ثم قام قداســـته مـــع نيافة 
األنبـــا دانيـــال بتوزيـــع شـــهادات تكريـــم للباحثيـــن الذيـــن تقدمـــوا بـــأوراق بحثية 

للمؤتمـــر، كمـــا تلـــى األســـتاذ الدكتور إســـحق عجبـــان توصيـــات المؤتمر.

تكريم رواد مدارس األحد
وقـــد قـــام قداســـة البابـــا بتكريم أربعة وعشـــرين شـــخصية مـــن رواد مدارس 
األحـــد وقدامـــى الخـــدام مـــن الباقيـــن علـــى قيـــد الحيـــاة بإعطائهم جائـــزة خاصة 
بأســـماء أربعـــة وعشـــرين مـــن رواد مـــدارس األحـــد الذين ســـبقونا إلـــى المجد، 
وبذلـــك يكـــون قـــد تـــم تكريم ثمانيـــة وأربعين رائـــًدا كنماذج لسلســـلة طويلة من 

رواد مـــدارس األحد.

أسماء املكرمني:
1( نيافة األنبا باخوميوس مطران البحيرة )جائزة البابا كيرلس الخامس(. 

2( نيافة األنبا رويس األسقف العام )جائزة البابا يوأنس التاسع عشر(.
3( نيافـــة األنبـــا أنطوينـــوس مرقـــس األســـقف العـــام لشـــئون أفريقيـــا )جائـــزة 

البابـــا مكاريـــوس الثالث(.
4( نيافة األنبا موسى األسقف العلم للشباب )جائزة البابا شنوده الثالث(.

5( القمص يوحنا باقي )جائزة القمص أنطونيوس أمين(.
6( القمص باخوم حبيب )جائزة األنبا غريغوريوس(.

7( القمص ميخائيل صبحي )جائزة األنبا صموئيل أسقف شبين القناطر(.
8( القمص ميخائيل بسطوروس )جائزة األنبا يوأنس أسقف الغربية(.

9( القمـــص ميخائيـــل جرجـــس صليـــب )جائـــزة األنبـــا أثناســـيوس مطـــران 
ســـويف(. بني 

10( القمص متى باسيلي )جائزة القمص صليب سوريال(.
11( األستاذ شوقي فهيم - شبرا )جائزة الدكتور سليمان نسيم(.
12( الدكتور نصحي عبد الشهيد )جائزة القمص متى المسكين(.
13( المهندس رمزي عبد الملك )جائزة الشهيد األنبا صموئيل(.
14( األستاذ وجدي وليم - أسيوط )جائزة الدكتور لويس فايق(.

15( مدام عايدة الراهب - طنطا )جائزة األستاذة إميلي عبد المسيح(.
16( القمص أبرآم أنور - المنصورة )جائزة القمص أنطونيوس يونان(.

17( الدكتور وهيب قزمان )جائزة الدكتور وليم سليمان(.
18( المهندس مجدي أنيس )جائزة الدكتور طلعت عبده حنين(.

19( األستاذ ميخائيل ذكري )األستاذ لويس زكري ويصا(.
20( الدكتور رئيف يني )جائزة المهندس يوحنا الراهب(.

21( المهندس فايز سدراك )جائزة األرشيدياكون رمسيس نجيب(.
22( تاسوني أنجيل باسيلي )جائزة القمص بيشوي كامل(.

23( األستاذة فيبي فايز )جائزة األستاذة إيريس حبيب المصري(.
24( المهندس سمير عدلي )جائزة الدكتور ميخائيل بسالي(.

إعداد: األستاذ جرجس صالح
واألستاذ سينوت دلوار شنوده 
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ابليان اخلتاىم وتوصيات املؤتمر
برعايـــة ورئاســـة وتشـــريف قداســـة البابـــا األنيـــا تواضـــروس الثانـــي، بابـــا 
اآلســـكندرية وبطريرك الكرازة المرقســـية؛ تم انعــــقاد المؤتمر العلمي لمئوية 
مدارس األحد )100 سنة مدارس األحد(، من 15 إلى 17 نوفمبر 2018م، 
بالمركز الثقافي القبطي األرثوذكســـي.. وعلى مدار عشـــرة جلســـات نوقشـــت 

خاللهـــا 50 ورقـــة بحثيـــة في المحـــاور التالية:
2( رواد في خدمة مدراس األحد. 1( مدراس األحد عبر التاريخ.  

3( كنائس رائدة في مدراس األحد.
4( دور مدراس األحد في خدمة الكنيسة.

5( مدراس األحد وتأثيرها خدمة المجتمع.
6 ( مدارس األحد ودورها التربوي.

7( مدراس األحد ودرها المسكوني والرؤية المستقبلبة.
وقد شـــارك في أعمال المؤتمر أكثر من خمســـة عشـــر من اصحاب النيافة 

أحبار الكنيســـة األجالء من كل قارات العالم..
والمشـــاركون بالمؤتمر يتوجهون بالتهنئة ألبيهم وراعيهم صاحب القداســـة 
والغبطـــة البابـــا المعــــظم االنبـــا تواضروس الثانـــي بابا االســـكندرية وبطريرك 
الكـــرازة المرقســـية بمناســـبة العيـــد الســـادس لجلـــوس قداســـته علـــى الكرســـي 

المرقســـي، وبمناســـبة تدشـــين الكاتدرائية المرقســـة بالعباســـية.. 
والمشـــاركون بالمؤتمـــر يقـــدرون الجهـــود المبذولـــة من قداســـة البابـــا ونيافة 
األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس والمشـــرف علـــى 
احتفـــاالت ومؤتمـــر مئويـــة مـــدراس األحـــد، وكافـــة اللجـــان التـــي بذلـــت جهـــًدا 
كبيـــًرا فـــي مجـــال إعـــداد المناهـــج واألنشـــطة وتســـجيل تاريـــخ مـــدراس األحـــد 
ووضـــع رؤيـــة مســـتقبلية وترتيـــب احتفـــاالت ومؤتمـــر مئويـــة مـــدراس األحد. 
والمشـــاركون بالمؤتمـــر يتقدمـــون بخالـــص الشـــكر للمركـــز الثقافـــي القبطي 
األرثوذكســـي الســـتضافة اجتماعـــات اللجنـــة المنظمـــة للمؤتمـــر، وكذلك لمعهد 

الدراســـات القبطيـــة الســـتضافة اعمال اللجنـــة أيًضا.
والمشـــاركون بالمؤتمر يشـــاطرون أسر الشـــهداء والمصابين آالمهم واثقين 
أن دمـــاء الشـــهداء هـــي بـــذار اإليمـــان، وأن هـــذه األحـــداث إنمـــا تزيـــد إيماننـــا 
صالبـــة.. »ورأيـــُت تحـــت المذبـــح نفوس الذيـــن ُقِتلوا من أجـــل كلمة هللا، ومن 
أجـــل الشـــهادة التـــي كانـــت عندهم« )رؤ6: 9(. وفي نفس الوقت فإن الكنيســـة 

ال تتوانـــى عـــن رعايـــة أبنائهـــا واالهتمـــام بهـــم في كافة الظـــروف واألحوال.

وفيما يلي بعض التوصيات التي توصل إليها المشاركون بالمؤتمر:
1( الخـــادم هـــو الركيـــزة االساســـية لخدمـــة التربيـــة الكنســـية، ولذلـــك يجـــب 

توجيـــه االهتمـــام لفصـــول إعـــداد الخـــدام واجتماعـــات الخـــدام.
2( تكويـــن مجموعـــة عمـــل متخصصة فـــي علم النفس والتربيـــة واالجتماع 
والطـــب النفســـي، وبعـــض اآلبـــاء والخـــدام، إلعـــادة تأهيـــل البنيـــة الروحيـــة 
والنفســـية لألطفال الذين تعّرض ذووهم لإليذاء أو االعتداء من جّراء أعمال 

العنـــف واإلرهـــاب، لمعالجـــة اآلثـــار الســـلبية الناجمـــة عن ذلك.
3( إعداد برامج لتنمية المهارات الســـلوكية الروحية والنفســـية واالجتماعية 

على مســـتوى كافة المراحل بمدارس التربية الكنســـية.
4( عقـــد ورش عمـــل ومجموعـــات عمل من خالل الكليات والمعاهد الدينية 
لتفعيـــل بعـــض األطروحـــات البحثية التـــي تم عرضها بالمؤتمـــر لتدريب خدام 
مدارس األحد )التربية الكنســـية( على بعض الوســـائل التي تســـتهدف تحســـين 

مســـتويات التعلم لدى المخدومين.
5( إعـــداد قاعـــدة بيانـــات خاصـــة بالتربيـــة الكنســـية فـــي كافـــة اإليبارشـــيات 

داخـــل مصـــر وخارجهـــا، لتســـهيل عمليـــات الحصـــر والمتابعـــة.
6( تحقيـــق التواصـــل وتبـــادل الخبرات بين اإليبارشـــات فـــي مجاالت خدمة 

الكنسية. التربية 
7( وضـــع البرامـــج الالزمـــة لخدمـــة القـــرى والمناطـــق الريفيـــة والمناطـــق 

العشـــوائية والمناطـــق العمرانيـــة الجديـــدة.
8( تكويـــن مجموعـــة عمـــل للمتخصصيـــن فـــي مجـــاالت اســـتخدام التقنيـــات 
الحديثـــة، واســـتخدام  التعليميـــة  الحديثـــة والتطبيقـــات اإللكترونيـــة والوســـائط 

التعليـــم المدمـــج واالســـتفادة منـــه فـــي مـــدارس التربيـــة الكنســـية.
9( إعـــداد برامـــج متخصصـــة لتدريـــب الخـــدام المســـئولين عـــن إدارة مواقع 

التواصـــل االجتماعي.
10( تبـــادل الخبـــرات واالســـتفادة مـــن برنامـــج إعـــداد 1000 معلـــم كنســـي، 
والـــذي يقـــوم علـــى تأهيـــل المعلـــم الكنســـي علـــى خمســـة محـــاور: ) الكتـــاب 

المقـــدس – الليتورجيـــا – اآلبـــاء – تاريـــخ الكنيســـة – الهويـــة القبطيـــة(.
11( االهتمـــام بكتابـــات آبـــاء الكنيســـة وترجمتهـــا ونشـــرها ووضعهـــا فـــي 
وُتعتبـــر  واألصـــول  الجـــذور  باعتبارهـــا  الكنســـية  التربيـــة  وبرامـــج  مناهـــج 

لـــكل تعاليـــم الكنيســـة. المرجعيـــة 
12( االســـتعانة باللوائـــح التـــي أصدرهـــا المجمـــع المقدس في حبرية قداســـة 
البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، والتـــي تنظـــم كافة مجـــاالت الخدمة الكنســـية 

وبخاصـــة دليـــل تنظيـــم الخدمـــة، وإعـــادة طبع ما نفـــذ منها.
13( ضـــرورة تكويـــن قاعـــدة بيانـــات وتوصيـــف المناهج التي يتم تدريســـها 

بمدارس الشمامســـة بكافة اإليبارشـــيات.
14( األهتمـــام بمـــدارس األحـــد ببـــالد المهجـــر ومتابعـــة أنشـــطتها وتســـجيل 

تاريخهـــا والعمـــل علـــى تقويـــة التواصـــل معهـــا.
15( االســـتفادة مـــن خبـــرات العمـــل المســـكوني فـــي مجـــاالت خدمـــة التربية 

الكنســـية وبخاصـــة خبـــرات الكنائس األرثوذكســـية الشـــقيقة. 
بة من خدام التربية الكنســـية لتعزيز التعاون  16( إعداد كوادر إعالمية ُمدرَّ
بيـــن خدمـــة مـــدارس األحـــد والمنظومـــة اإلعالمية بمـــا تتضمن مـــن الفضائيات 

والصحـــف والمجالت المتخصصة ووســـائل التواصـــل االجتماعي وغيرها.
17( تخصيـــص صفحـــة أو نصـــف صفحـــة بمجلـــة الكـــرازة لمتابعة أنشـــطة 

مـــدارس األحـــد بكافة االيبارشـــيات.
18( إيجاد وســـائل لتحقيق وترســـيخ التعاون بين األســـرة والكنســـية، نظًرا 
ألهمية دور التربية األســـرية إلى جانب التربية الكنســـية.. وإعداد خدام لديهم 
مهـــارات للتعامل مع المشـــاكل األســـرية، ومع حـــاالت اإلعاقة وكيفية التعامل 

معها ومع اســـرهم. 
نياحـــة  يـــوم  الن  ونظـــًرا  األحـــد،  لمـــدارس  ســـنوي  يـــوم  تخصيـــص   )19
األرشـــيدياكون القديـــس حبيـــب جرجـــس يتوافـــق مـــع عيد العــــذراء مريـــم، لذلك 
ُيقتَرح أن يكون يوم مدارس األحد هو يوم اعتراف المجمع المقدس بقداســـته.

20( االهتمـــام بســـيرة رواد مـــدارس األحـــد ودورهـــم وجهودهـــم، ويمكـــن 
إضافة بعض النماذج منهم بمناهج التربية الكنسية، مع إعادة طبع مؤلفاتهم.

21( مـــدارس األحـــد هـــي مدرســـة حـــب الوطـــن.. تعّلـــم أبناؤهـــا المحبـــة 
كل  فـــي  والوطنيـــة  المجتمعيـــة  والمشـــاركة  الصالحـــة  والمواطنـــة  الوطنيـــة 

واألحـــوال. الظـــروف 
واالســـتقصاءات  واالســـتبيانات  الـــرأي  اســـتطالعات  إجـــراء  أهميـــة   )22
العلميـــة بصفـــة دوريـــة لـــكل الفئـــات المســـتهدفة بـــكل خدمة من الخدمـــات التي 

تقدمهـــا مـــدارس األحـــد.
23( أن ُيعَقد هذا المؤتمر بصفة دورية سنوًيا أو كل سنتين، وُيقترح أن يتم 
ص  التبادل بأن ُيقام في إحدى السنوات في مصر، وفي السنة التي يليها ُيخصَّ

مؤتمر لمدارس األحد ببالد المهجر وُيعَقد بإحدى إيبارشيات المهجر.
التـــي  األبحـــاث  تحـــوي   )CD( مدمجـــة  واســـطوانة  كتـــاب  إصـــدار   )24

علميـــا. وتحكيمهـــا  مراجعتهـــا  بعـــد  وذلـــك  المؤتمـــر،  هـــذا  فـــي  ُعِرضـــت 
25( تشـــكيل لجنـــة بإشـــراف نيافـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف المعادي وســـكرتير 

المجمـــع المقـــدس، لمتابعـــة تنفيـــذ هـــذه التوصيات.
وأواًل وأخيًرا الشـــكر إللهنا الصالح على نجاح هذا المؤتمر، والشـــكر لكل 

المشـــاركين في هذا المؤتمر...
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ُعِقـــد ســـيمينار لآلبـــاء أعضـــاء المجمـــع المقـــدس حـــول »كنيســـتنا 
إلـــى  مـــن االثنيـــن 19  الفتـــرة  فـــي  المســـتقبلية«،  القبطيـــة والرؤيـــة 
األربعاء 21 نوفمبر 2018م، بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير 
األنبـــا بيشـــوي، بحضـــور ورعايـــة قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس 
الثانـــي، وســـكرتارية المجمـــع المقـــدس، وحضـــور حوالـــي 97 مـــن 

اآلبـــاء أعضـــاء المجمـــع المقـــدس.
وكان الســـيمينار عبـــارة عن عـــرض أوراق بحثية علمية بمرجعية 
كتابيـــة وآبائيـــة وتـــم تحضيرهـــا من خالل اآلباء المطارنة واألســـاقفة 

قبل الســـيمينار بوقت كاف.
بـــدأ الســـيمينار بالصـــالة وكلمـــة روحيـــة رعويـــة لقداســـة البابـــا. 
وتـــم إتاحـــة 30 دقيقـــة لعرض الورقة البحثية و90 دقيقة للمناقشـــة 

لكل جلســـة. 
ثـــم تـــم توزيـــع اآلبـــاء المشـــاركين علـــى 5 مجموعـــات عمـــل، تـــم 
مناقشـــة الموضوعات الخمســـة، وتم االســـتعانة بورقة بحثية شـــارك 
فيهـــا الشـــباب القبطـــي أثنـــاء الملتقـــى العالمـــي األول لشـــباب الكنيســـة 
عمـــل  مجموعـــة  كل  وخرجـــت   ،WYW األرثوذكســـية  القبطيـــة 
مـــت فـــي الجلســـة الختاميـــة للســـيمينار. بمجموعـــة مـــن التوصيـــات ُقدِّ

كان جدول السيمينار كالتالي:
الجلســـة األولى: »الكنيســـة وخدمة الشـــباب«.. أنبا باڤلي األســـقف 
العام لكنائس قطاع المنتزه باإلسكندرية، وأدار المناقشة أنبا هرمينا 

األســـقف العام لكنائس عين شـــمس والمطرية.
الجلســـة الثانية: »الهوية القبطية«.. أنبا توماس أســـقف القوصية 

ومير، وأدار المناقشـــة أنبا غبريال أســـقف بني ســـويف.
الجلســـة الثالثة: »اإليمان األرثوذكســـي وتحديات القرن الـ21«.. 
أنبـــا يوســـف أســـقف جنوبـــي الواليـــات المتحـــدة، وأدار المناقشـــة أنبـــا 

رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائس وســـط القاهرة.
الجلســـة الرابعة: »الكنيســـة والعمل المســـكوني«.. أنبـــا آنجيلوس 

أســـقف لنـــدن، وأدار المناقشـــة أنبـــا تادرس مطران بورســـعيد.
الجلســـة الخامســـة: »الكنيســـة والتكنولوچيـــا واالتصـــاالت«.. أنبا 
مرقس أســـقف شـــبرا الخيمة، وأدار المناقشـــة أنبا پيتر أســـقف نورث 

وســـاوث كارولينا.
وقاد المناقشة في مجموعات العمل:

1- »اإليمـــان األرثوذكســـي وتحديـــات القـــرن الــــ21«.. أنبـــا مقار 
أســـقف مراكـــز الشـــرقية والعاشـــر مـــن رمضان.
2- »الهوية القبطية«.. أنبا بوال أسقف طنطا.

3- »الكنيسة وخدمة الشباب«.. أنبا يوأنس أسقف أسيوط.
4- »الكنيســـة والعمـــل المســـكوني«.. أنبـــا أبراهـــام األســـقف العـــام 

بلـــوس آنچلوس.
5- »الكنيســـة والتكنولوچيـــا واالتصـــاالت«.. أنبـــا مـــارك أســـقف 

باريـــس وشـــمال فرنســـا.

وانتهى السيمينار بجلسة ختامية تم فيها ما يلي:

1- كلمة لقداسة البابا األنبا تواضروس الثاني.

2- عـــرض للتطـــورات األخيـــرة الخاصـــة بديـــر الســـلطان، قدمهـــا 
صاحبا النيافة: أنبا أنطونيوس مطران الكرســـي األورشـــليمي، وأنبا 

بيمن أســـقف نقـــادة وقوص.

3- عـــرض توصيـــات مجموعـــات العمل والتـــي ُتَعد خريطة عمل 
للمجمـــع المقدس ولجانه المجمعيـــة الفترة القادمة.

الـــرب قـــادر أن يســـتخدم هـــذا الســـيمينار لمجد اســـمه القدوس ونمو 
كنيســـته المقدســـة وخالص نفوسنا. 

بيان من املجمع املقدس
للكنيسة القبطية األرثوذكسية

نشـــكر إلهنـــا الصالـــح الـــذي أتـــى بنـــا إلـــى هذه الســـاعة لننـــال بركة 
وفرحـــة هـــذه األيـــام المقدســـة، فهـــو بالحقيقـــة »ِإلـــُه ُكلِّ َتْعِزَيـــٍة، الَّـــِذي 
َي الَِّذيَن ُهـــْم ِفي ُكلِّ  يَنـــا ِفـــي ُكلِّ ِضيَقِتَنـــا، َحتَّـــى َنْســـَتِطيَع َأْن ُنَعـــزِّ ُيَعزِّ
ى َنْحـــُن ِبَهـــا ِمـــَن هللِا« )2كـــو1: 4-3(. ِضيَقـــٍة ِبالتَّْعِزَيـــِة الَِّتـــي َنَتَعـــزَّ

فبينمـــا تمـــّر الكنيســـة ببعـــض التجـــارب والضيقـــات مـــن استشـــهاد 
أوالدنـــا وإصابـــة الكثيريـــن الذيـــن نصلـــي مـــن أجـــل شـــفائهم، وفقـــد 
البعـــض أحباءهـــم وأقاربهـــم الذيـــن نقـــدم لهـــم خالـــص العـــزاء علـــى 
رجـــاء قيامـــة رب المجـــد، يعلـــن الرب مجده فنهتـــف »َولِكنََّنا ِفي هِذِه 
بُّ  ـــَم الرَّ َجِميِعَهـــا َيْعُظـــُم اْنِتَصاُرَنـــا ِبالَّـــِذي َأَحبََّنـــا« )رو8: 37(، »َعظَّ

اْلَعَمـــَل َمَعَنـــا، َوِصْرَنـــا َفِرِحيـــَن« )مـــز 126: 3(.
كما نهّنئ صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم األنبا تواضروس 
الثانـــي فـــي عيـــد جلـــوس قداســـته الســـادس علـــى كرســـي مارمرقـــس، 
شـــاكرين الـــرب علـــى اختيـــار الســـماء لقداســـته ليقـــود الكنيســـة فـــي 
ريـــن مـــدى التعـــب والمجهـــود الكبير الـــذي يقوم به  هـــذا الزمـــان، ُمقدِّ
قداســـة البابـــا فـــي جميع مجـــاالت الخدمة المتعّددة، شـــاعرين أنه البد 
مـــن أن هنـــاك معونـــة خاصـــة ونعمة ســـمائية تـــؤازر قداســـته لتحقيق 
كل هـــذه اإلنجـــازات علـــى المســـتوى الرعـــوي والروحـــي والتدبيري 
والتنظيمـــي واإلنشـــائي والمعمـــاري فـــي هـــذه المـــدة القصيـــرة. ولعل 
القديـــس  كاتدرائيـــة  افتتـــاح  علـــى  بمـــرور خمســـين عاًمـــا  االحتفـــال 
صورتهـــا  فـــي  وتدشـــينها  بالعباســـية  الكبـــرى  مارمرقـــس  العظيـــم 
الرائعـــة بيـــد قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثاني، ومشـــاركة أكثر 
مـــن مائـــة مطـــران وأســـقف مـــن داخـــل مصـــر وخارجها، يـــوم األحد 
2018/11/18، لهـــو أعظـــم شـــاهد علـــى هـــذه اإلنجـــازات الرائعـــة 

والنعمـــة الســـمائية، وعالمـــة فارقـــة فـــي تاريـــخ كنيســـتنا المعاصـــر.
نصلـــي جميًعـــا أن يمنـــح الـــرب قداســـة البابـــا نعمـــة فـــوق نعمـــة، 
ويعطيـــه الصحـــة والقـــوة والمعونـــة علـــى الـــدوام للمزيـــد مـــن العمـــل 
المثمـــر والمتكاثـــر مع شـــركة روح هللا القـــدوس، ضارعين إلى إلهنا 
الصالح أن يبقي لنا حياة قداســـته ســـنين عديدة وأزمنة ســـالمية مديدة 

لخدمـــة الكنيســـة وبالدنـــا المحبوبـــة مصـــر وكل العالم.
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بيان املجمع املقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية
خبصوص دير السطان

الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية والتـــي تأسســـت فـــي القـــرن األول 
الميـــالدي علـــى يـــد الشـــهيد العظيـــم مارمرقس، تتمتـــع بعالقات طيبة 
مـــع كل كنائـــس العالـــم. وقـــد أرســـل القديـــس أثناســـيوس الرســـولي 
للكنيســـة  مطـــران  كأول  ســـالمة  أبونـــا  الميـــالد  الرابـــع  القـــرن  فـــي 
األرثوذكســـية التوحيديـــة اإلثيوبية، ومنـــذ ذلك الوقت ال تزال العالقة 
واالحتـــرام  والتعـــاون  المحبـــة  أســـس  علـــى  قائمـــة  الكنيســـتين  بيـــن 
المتبـــاَدل، وقـــد ظهـــر ذلـــك جلًيا في الزيارات المتبادلـــة المملؤة محبة 

بيـــن بطاركـــة الكنيســـتين فـــي العصـــر الحديـــث.
وديـــر الســـلطان القبطـــي هـــو أحـــد أديـــرة الكنيســـة القبطيـــة خـــارج 
ناتـــه تدل على قبطيته شـــأنه  مصـــر، ومبانـــي الديـــر ومشـــتمالته ومكوِّ
شـــأن جميـــع األديـــرة القبطيـــة، وهـــو جـــزء مـــن ممتلـــكات الكنيســـة 
القبطيـــة األرثوذكســـية في األراضي المقدســـة فهو مجـــاور لمطرانية 
األقبـــاط األرثوذكـــس والكليـــة األنطونيـــة وباقي الممتلـــكات بالمنطقة، 
ولـــم تنقطـــع الرهبنـــة القبطيـــة فـــي األراضي المقدســـة ولم يخـــُل الدير 
إطالًقـــا يوًمـــا مـــن األيـــام مـــن الرهبان األقبـــاط المصرييـــن حتى اآلن 
بالرغـــم مـــن األحـــداث المؤســـفة التي حدثـــت ليلة عيد القيامـــة المجيد 
الموافـــق 25 أبريـــل 1970م والتـــي تـــم فيهـــا تغييـــر األقفـــال واقتحام 
الديـــر فـــي غيـــاب الرهبان األقبـــاط أصحاب الدير وســـكانه األصليين 

الذيـــن كانـــوا يصلـــون قداس عيـــد القيامـــة المجيد.
ونشـــكر هللا أنـــه بالرغـــم من المحـــاوالت المتكررة لالســـتيالء على 
الدير لمئات السنين استطاعت الكنيسة القبطية االحتفاظ بالدير، وفي 
كل مرة كان يصدر الحكم في صالح الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية 
باســـتالم الديـــر بـــكل مشـــتمالته. حتـــى المـــرة األخيرة فـــي 25 أبريل 
1970م حكمـــت المحكمـــة اإلســـرائيلية لصالـــح الكنيســـة القبطيـــة لمـــا 
لديهـــا مـــن مســـتندات تثبـــت ملكيتهـــا وحيازتهـــا للديـــر كوضـــع قانوني 
دائم في األراضي المقدســـة، ولكن لألســـف رفضت الســـلطة الحاكمة 

تنفيذ قـــرار المحكمة.
أّمـــا عـــن بيـــان الكنيســـة األرثوذكســـية التوحيديـــة اإلثيوبيـــة الشـــقيقة 
بخصـــوص ديـــر الســـلطان والصـــادر فـــي ..... فإننـــا ننـــأى عن الرد 
علـــى مـــا جـــاء فيه مـــن اتهامات ظالمـــة وإهانات جارحـــة ومغالطات 
ونثّمـــن دور  الســـلطان،  ديـــر  ملكيـــة وحيـــازة  تاريخيـــة بخصـــوص 
الديـــر  فـــي الحفـــاظ علـــى هـــذا  بـــكل أجهزتهـــا  الحكومـــة المصريـــة 
القبطـــي كأرض مصريـــة، ونشـــكر هللا أن ُحكم المحكمة اإلســـرائيلية 
بخصـــوص الترميـــم فـــي ديـــر الســـلطان قصـــر أعمـــال الترميـــم علـــى 
األماكـــن الخطـــرة فقط داخل الكنيســـة، وأن يكون ذلك تحت إشـــراف 

مهنـــدس ُمعيَّـــن مـــن قبـــل الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية.
إن منهـــج الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية فـــي التعامـــل مـــع القضايا 
الخالفيـــة - وهـــي كنيســـة كتابيـــة وآبائيـــة - يكـــون بالصـــالة واتبـــاع 
 ، ـــرِّ الحلـــول الســـلمية حســـب تعليـــم الكتـــاب المقـــدس لنـــا »ِحـــْد َعِن الشَّ
ـــاَلَمَة، َواْســـَع َوَراَءَها« )مزمور34: 14(. َواْصَنِع اْلَخْيَر. اْطُلِب السَّ

وختاًمـــا إننـــا نصلـــي إلـــى هللا أن يعـــّم الســـالم فـــي كافـــة أرجاء 
المالئكـــة  رنـــم  المقدســـة حيـــث  فـــي األراضـــي  العالـــم وخاصـــة 
مســـبِّحين »المجـــد هلل فـــي األعالـــي، وعلـــى األرض الســـالم، وفي 

النـــاس المســـرة«.

إن  تالميذي،  أّنكم  الجميع  يعرف  »بهذا 
كان لكم ُحب بعٌض لبعض« )يو٣5:1٣(.

هذه هي الكلمات التي اهتّم ربنا يسوع أن 
يستودعها في قلوب تالميذه في ختام رسالته 
على األرض.. حّتى تصير الكنيسة قلًبا واحًدا وروًحا واحًدا، فالمحّبة 
التي  الكنيسة، مثل األعصاب  الوحدانّية في  التي تحفظ  بالِفعل هي 
تربط الجسد كّله بالرأس، وتوّفر إحساس كّل عضو باآلَخر.. وهو ما 
أّكده القّديس بولس الرسول عندما تحّدث عن أعضاء الجسد التي تهتّم 
ببعضها )1كو12( وال تستغني عن بعضها، بل تسند بعضها، وتتكامل 

مع بعضها.. وتعمل كّلها لخدمة وبنيان ونمّو الجسد الواحد..
وعندما أحّب السيد المسيح أن يؤّكد هذا كالمه عن المحّبة بَمَثٍل 
عملي، نزل عند أرجل تالميذه وأصّر على غسلها.. ثّم أوصاهم أن 
الخدمة..  هي  وهذه  المحّبة،  هي  فهذه  أرجل بعض..  بعضهم  يغسل 
اآلالم  طريق  في  بالسير  المنتهى  إلى  لنا  محبته  على  أّكد  وبعدها 

والصليب حّتى الموت من أجل خالصنا..!
التضحية  من  الكثير  تستلزم  العملّية  المحّبة  إّن  الحقيقة،  في 
وهي  الماّدية..  للخسارة  والستعداد  والتضاع  والحتمال  والصبر 
تحتاج لطاقة داخلّية جبارة للقيام بكّل هذا، وهذه الطاّقة ال تأتي إاّل 

بمعونة روح هللا القّدوس..
دائًما عالية..  فتكلفتها  أو رخيًصا،  ليست عماًل سهاًل  المحّبة 
لكن في الُمقاِبل ثمارها جميلة وعظيمة، ال يحصدها اإلنسان وحده بل 
الذين حوله، مع أجيال كثيرة تأتي لتستظّل وتتآوى في شجرة  أيًضا 

المحّبة الوارفة..
القمص  المتنيِّح  أبونا  وزرعها  عاشها  التي  المحّبة  هي  هذه 
بيشوي كامل في كنيسة مارجرجس سبورتنج، بل في كّل اإلسكندرّية 
ويفّرح  الظلمة  يبّدد  الذي  كالنور  والمهجر.. هي  ربوع مصر  وبعض 
القلب.. كالِعطر الذي يفوح برائحة المسيح الذكّية ويجتذب الكثيرين.. 
كنسيم األبدّية نتنّفسه ونحن على أرض غربتنا فيمألنا بالسالم والبهجة 

والشوق ألمجاد السماء..
وأيًضا على مدى سنوات طويلة، واصل آباء الكنيسة األحّباء مع 
مئات من الُخّدام والخادمات نشر روح الُحّب، والمتاجرة بوزنة المحّبة 

التي هي مصدر الِغنى الحقيقي للكنيسة..!
الكنيسة  هذه  لتدشين  الذهبي  باليوبيل  العام  هذا  نحتفل  وإذ 
المرقسّية..  الكرازة  وأغنت  القدس،  الروح  بعمل  اغتنت  التي  المباركة، 
نذُكر أّن كلمة “يوبيل” جاءت في الترجمة السبعينّية بمعنى “العفو” 
“Remission”.. وهي تشير إلى كمال ملكوت هللا، ورّد كّل شيء إلى 
أصله »Reset” في حياة جديدة أساسها العفو والمحّبة.. فإذا كان 
اليوم الثامن يشير لحياة جديدة بقيامة المسيح في يوم أبدي ال ينتهي، 
فسنة اليوبيل التي تأتي بعد سبعة أسابيع سنين، أي تسعة وأربعين سنة، 
تكون هي السنة الخمسين التي يتحّرر فيها العبيد، ويستعيد كّل واحد 
ممتلكاته، وتختفي الفوارق بين الغني والفقير.. فقد تّم العفو عن الجميع، 

بل صاروا أعضاء في مملكة المسيح متمّتعين بغفرانه ومجده..!
للعهد،  وتجديد  للتوبة،  جميلة  مناسبة  هو  باليوبيل  الحتفال 
وإنعاش حقيقي للمحّبة األولى؛ التي هي سّر حياتنا في المسيح يسوع.

أعضائها،  في  المحّبة  تسري  الناجحة..  الكنيسة  تكون  هكذا 
بالتغذية من التعاليم الروحّية والتسابيح والتناول من الجسد الواحد، 
والرتواء بالروٍح الواحد، ليصير الجميع ِوحدًة واحدة.. فالمحبة هي 
عالمة القّوة والترابط والنمو في الكنيسة.. فتصير نفًسا واحدًة وقلًبا 
واحًدا... وبهذا يتحّقق غرض الرب واشتياق قلبه أن يكون الجميع واِحًدا 
ثابتين في اإلله الواحد )يو17(.. عندئذ تكون الكنيسة بالحقيقة َوْجه 

المسيح على األرض، وِسفارة السماء وسط العالم..!

fryohanna@hotmail.com
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مقابالت قداسة ابلابا
البابـــوي  بالمقـــر  الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  اســـتقبل 
كالتالـــي: الزائريـــن  مـــن  عـــدًدا  بالعباســـية  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة 

يوم الثنين 12 نوفمبر 2018م: 
+ وفـــد مـــن رؤســـاء أديـــرة الرهبـــان والراهبـــات مـــن الكنيســـة 
األرثوذكســـية الروســـية، في إطار زيارتهم الحالية لكنيســـتنا القبطية 

والتـــي أقامـــوا خاللهـــا بجولـــة في أديرتنـــا القبطية.
+ Sir Geoffrey Adam سفير بريطانيا الجديد في مصر.
+ السيد Paul Paredes Portella سفير دولة بيرو بالقاهرة.

يوم الثالثاء 1٣ نوفمبر 2018م:
+ أعضـــاء هيئـــة تدريـــس وطلبـــة كليـــة األركان والقـــادة التابعة 
للقـــوات المســـلحة، وقـــد ألقـــى قداســـته خـــالل اللقـــاء محاضـــرة عـــن 

»تاريـــخ الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية«.
+ مجمـــع كهنـــة إيبارشـــية منفلـــوط، برفقـــة صاحبـــي النيافـــة: 
األنبـــا لـــوكاس أســـقف أبنـــوب والفتح، واألنبا يوأنس أســـقف أســـيوط 
والنائب البابوي إليبارشـــية منفلوط. تم خالل اللقاء تدارس األمور 

الرعوية باإليبارشـــية.
األربعاء 1٤ نوفمبر 2018م

اإلنســـان  حقـــوق  لجنـــة  رئيســـة  بينســـن  جيـــدي  الســـيدة   +
والمســـاعدات اإلنســـانية بالبرلمان االتحادي األلماني )البوندستاج(.

الجمعة 16 نوفمبر 2018م
كيريـــل  البطريـــرك  مبعـــوث غبطـــة  إيالريـــون،  المطـــران   +

بطريـــرك موســـكو وســـائر روســـيا، والوفـــد المرافـــق لـــه.
+ وفد من أعضاء البرلمان األرثوذكسي.

ذكرى األربعني ملثلث الرمحات 
نيافة األنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ

صلـــى قداســـة البابـــا القـــداس اإللهـــي صبـــاح يـــوم الســـبت 10 
ذكـــرى  فـــي  بالبـــراري،  دميانـــة  القديســـة  بديـــر  نوفمبـــر 2018م، 
األربعيـــن لنياحـــة مثلـــث الرحمـــات األنبـــا بيشـــوي مطـــران دميـــاط 
وكفـــر الشـــيخ ورئيـــس ديـــر القديســـة دميانـــة بالبـــراري. شـــارك فـــي 
القداس لفيف من أحبار الكنيســـة واآلباء كهنة اإليبارشـــية وراهبات 
الديـــر. وفـــي أثنـــاء العظـــة تحدث قداســـته عن مثلـــث الرحمات نيافة 
ًحـــا أن حياتـــه مـــّرت بأربعـــة مراحل أساســـية:  األنبـــا بيشـــوي، موضِّ
)1( كان طالًبـــا متفوًقـــا، )2( كان راهًبـــا ناســـًكا فـــي ديـــر الســـريان، 
)3( كان أســـقًفا راعًيـــا، عمـــل علـــى نمـــو اإليبارشـــية واتســـاعها، 
وتعميـــر ديـــر القدســـية دميانـــة بالبـــراري، ولـــه عالقـــات قويـــة مـــع 
الكنيســـة في إثيوبيا، وســـاهم في تأســـيس الكنيســـة في إريتريا، وكان 
عامـــاًل فـــي مجلـــس الكنائـــس العالمـــي وفـــي مجلـــس كنائـــس الشـــرق 
ًفا للكنيســـة، فقـــد عمـــل أســـقًفا وراعًيـــا في  األوســـط، كان مثـــاًل مشـــرِّ

حـــدود اإليبارشـــية وخارجهـــا. )4( هـــو مطـــران عالـــم، عضـــو فـــي 
كل لجـــان الحـــوار الالهوتـــي التـــي تتـــم مـــع الكنائـــس األخـــرى، كما 
كان ســـكرتيًرا للمجمع المقدس على مدار 27 ســـنة وتحمل الكثير، 
وكان أســـتاًذا فـــي علـــم الالهـــوت بمعهـــد الدراســـات. كمـــا امتـــدح 

قداســـته محبـــة نيافتـــه للفقراء. 

قداسة ابلابا يلتيق بأرس شهداء ومصايب 
حادث دير األنبا صموئيل اإلرهايب

اســـتقبل قداســـة البابـــا بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية 
بالعباســـية، يوم االثنين 12 نوفمبر 2018م، أســـر شهداء ومصابي 
الحـــادث اإلرهابـــي األخير. حرص قداســـته خالل اللقاء على تعزية 
أســـر الشـــهداء والتأكيد على مساندة الكنيسة لهم، كما اطمأن قداسته 
علـــى أحـــوال المصابيـــن الذيـــن ال يزالـــون يتلقون العالج بمستشـــفى 

الشـــيخ زايد بأكتوبر.

اجتماع األربعاء األسبويع
االجتمـــاع  الثانـــي،  تواضـــروس  األنبـــا  البابـــا  قداســـة  عقـــد 
الســـيدة  بكنيســـة  2018م،  نوفمبـــر   7 األربعـــاء  يـــوم  األســـبوعي 
العـــذراء والقديـــس األنبـــا بيشـــوي بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، 
وكانـــت عظـــة قداســـته باالجتمـــاع عن تأمالت في المزمـــور الثالث.

كمـــا عقـــد قداســـته االجتمـــاع فـــي يـــوم األربعـــاء 14 نوفمبـــر 
2018م، بكنيسة السيدة العذراء والقديس األنبا بيشوي بالكاتدرائية 
المرقســـية بالعباســـية أيًضا. وقبل بدء كلمته أعلن قداســـة البابا عن 
تدشين الكاتدرائية يوم األحد التالي )18 نوفمبر(، وأن االحتفاالت 
قاصـــرة علـــى الصلوات فقط بســـبب األحـــداث المؤلمة األخيرة. كما 
أعلـــن قداســـته أيًضـــا عـــن ســـيمينار المجمـــع المقـــدس المزمـــع عقـــده 
األســـبوع التالي. وبعد ذلك ألقى قداســـة البابا العظة وكانت بعنوان 

»ثبـــات الكنائس«.

االحتفال بايلوبيل اذلهيب لكنيسة 
مار جرجس سبورتنج باإلسكندرية

احتفلت كنيســـة الشـــهيد مار جرجس بســـبورتنج باإلســـكندرية، 
يـــوم الخميـــس 15 نوفمبـــر 2018م، بعشـــية عيـــد تكريـــس كنيســـة 
الشـــهيد مـــار جرجـــس باللـــد بفلســـطين، وبمرور خمســـين ســـنة على 
تدشـــين الكنيســـة، حيـــث تـــم تدشـــينها بيـــد المتنيـــح األنبـــا مكســـيموس 
مطـــران القليوبيـــة الســـابق فـــي عهـــد قداســـة البابـــا كيرلس الســـادس. 
عشـــيات  تضمنـــت  أســـبوع  لمـــدة  نهضـــة  ُأقيمـــت  المناســـبة  وبهـــذه 
مســـائية وقداســـات صباحية بحضور لفيف من اآلباء، وكان شـــعار 

االحتفـــاالت هـــو »خمســـون ســـنة ســـماء«. 
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وفـــي مســـاء يـــوم الخميس 
15 نوفمبـــر 2018م، وصـــل 
قداسة البابا إلى الكنيسة لصالة 
عشية عيد الشهيد مار جرجس 
ومشـــاركة الكنيســـة فـــي يوبيلها 
اســـتقبال  فـــي  وكان  الذهبـــي. 
قداســـته اللـــواء محمد الشـــريف 
اإلسكندريــــــــة،  أمـــــــــــن  مديـــــــــــر 
وعـــدد مـــن قيـــادات المحافظـــة، 
األنبـــــــــــا  النيافـــــــــة:  وأصحـــاب 
بافلـــي األســـقف العـــام لكنائـــس 
المنتـــزة والمشـــرف على خدمة 
الشـــباب باإلســـكندرية، واألنبـــا 
العـــام  األســـقف  إيالريـــون 
لكنائـــس غـــرب اإلسكندريـــــــــــة، 
وكهنـــة الكنيســـة، وعـــدد كبيـــر 

مـــن كهنـــة اإلســـكندرية.
افتتـــح  وصولــــــــــــه،  وفـــور 
قداســـة البابـــا معـــرض الصـــور 
يحـــــــــــــــوي  والـــذي  بالكنيســـة، 
مجموعـــة كبيـــرة من الصــــــــــور 
الخدمـــة  مســـيرة  تـــؤّرخ  التـــي 
بالكنيســـة منـــذ تأسيســـها وحتـــي 
اآلن، ويتضمـــن المعـــرض عدة 
أقســـام، منهـــا قســـم يـــؤرخ لبداية 
الكنيسة كأرض فضاء أمام ترام 
تأسيســـها،  ومراحـــل  ســـبورتنج 
وقســـم آخر عن المتنيح القمص 
بيشـــوي كامل مؤســـس الكنيسة، 
وقســـم ثالث عن زيـــارات اآلباء 
البطاركة للكنيســـة في مناسبات 
مختلفـــة، وقســـم رابـــع عن كهنة 
المتعـــددة  والمناســـبات  الكنيســـة 

شـــهدتها. التي 
البابــــــا  قداســــــــــــة  زار  ثـــم 
بالمتنيـــــــــــح  الخـــــــــاص  المـــزار 
القمـــص بيشـــوي كامـــل، والذي 
مـــن  وعــــــــــدًدا  جســـــــــده  يحـــوي 
الصور التاريخية، وقام قداسته 
بتطييـــب مكان جســـده بالمزار.
ثــــــــم صلـــى قداســـــــــة البابـــا 
صلوات رفع بخــــــــــور عشيـــــــــة 
عيـــد الشـــهيد مـــار جرجـــــــــــس، 
وشاركــــــه اآلبـــــــــــاء األساقفـــــــــــة 
والكهنة، وقانم قداســـته بتطييب 

رفـــات الشـــهيد.

»ألنه ل يكون موت لعبيدك 
بل هو انتقال«

إيبارشية نورث 
وساوث كارولينا وكنتاكي
مجمع كهنة اإليبارشية 

ومجالس الكنائس
والدياكونيين والشمامسة 

والخدام والخادمات
والتربية الكنيسة وكل الشعب 

يطلبون تعزيات
السماء ألبيهم الحبيب 

صاحب النيافة الحبر الجليل
األنبا پيتــر

فى انتقال والد نيافته المتنيح

األرشيدياكون يوحنا إبراهيم
الرب ينيح روحه الطاهرة 

فى أحضان القديسين
ويهب األسرة العزاء

إيبارشية نورث 
وساوث كارولينا وكنتاكي

كاتدرائية القديسة العذراء مريم 
رالي – نورث كارولينا 

القس ميصائيل أبو الخير 
والقس مايكل حنا 

ومجلس الكنيسة والشمامسة 
والخدام والخادمات 

وكل األنشطة والشعب يتقدمون 
بوافر العزاء 

ألبيهم الحبيب صاحب
النيافة الحبر الجليل 

األنبا پيتر 
في انتقال والد نيافته المتنيح 

األرشيدياكون يوحنا إبراهيم
نياًحا لروحه الطاهرة 
في أحضان القديسين

وعزاًء لألسرة

»حينئذ يضيء األبرار كالشمس في 
ملكوت أبيهم«

شكر وذكرى األربعين 
لألم البارة

نواره ساويرس عبادي
القمص دوماديوس األنبا بيشوي

وإخوته: األستاذ حكيم
واألستاذ بولس ساويرس، 

وأوالد المرحومة
يتقدمون بخالص الشكر 

لكل من قدم لهم واجب العزاء 
بالحضور أو البرق أو االتصال

ويخصون بالذكر أباهم 
صاحب النيافة الحبر الجليل

األنبا صرابامون
أسقف ورئيس دير األنبا بيشوي العامر 

بوادي النطرون
ومجمع رهبان الدير،

ودير القديسين بالطود، ودير الشايب
ودير مارجرجس الرزيقات.
واألسرة تدعوكم لحضور 

قداس األربعين بدير القديسين بالطود
في صباح يوم الجمعة 
الموافق 2018/11/30

»الحياة الصالحة أيام معدودات
أما االسم الصالح فيدوم إلى األبد«

)سي16:41(
شكر وذكرى األربعين للمالك الطاهر

الشماس مارك أيمن أسعد 
تتقدم األسرة بخالص الشكر
لصاحب النيافة الحبر الجليل

األنبا بيمن
واآلباء الكهنة والرهبان والراهبات

ولجنة الكنيسة والشمامسة 
والخدام والخادمات
ومدرسة الشمامسة 

وكل من اشترك فى تعزيتهم.
وسُيقام القداس اإللهي
على روحه الطاهرة 

يوم الجمعة 2018/12/14
الساعة السابعة صباًحا

بكنيسة السيدة العذراء بنقادة.
الرب ينيح نفسه في فردوس النعيم

ويعوضكم عن تعب محبتكم
في أورشليم السمائية 

الذكرى السنوية الرابعة عشره
للمرحوم الشماس

هاين صليب ثابت
ُيقام القداس اإللهي على روحه الطاهرة
يوم الجمعة الموافق 2018/12/2م 

بكنيسة السيده العذراء مريم
بصفط اللبن – محافظة المنيا
في تمام الساعة الثامنة صباًحا

تلغرافًيا: العائلة صفط اللبن المنيا

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  ٣207 95٣ 0128
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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وبعـــد العشـــية بـــدأت احتفاليـــة اليوبيـــل الذهبـــي للكنيســـة، وفـــي 
بدايتهـــا ألقـــى القـــس أبـــرآم فانـــوس كاهـــن الكنيســـة، كلمـــة ترحيـــب 
لوقـــا  للقمـــص  كلمـــة  وبعدهـــا  األســـاقفة،  وباآلبـــاء  البابـــا  بقداســـة 
ســـيداروس، ثـــم قـــّدم كهنـــة الكنيســـة هديـــة تذكاريـــة لقداســـة البابـــا. 
وتـــم عـــرض فيلـــم تســـجيلي بعنوان »50 ســـنة ســـماء« عـــن مراحل 
تأســـيس الكنيســـة كبذرة ونموها وثمارها. وفي ختام االحتفالية ألقى 
قداســـة البابا كلمة هّنأ فيها شـــعب الكنيســـة باليوبيل الذهبي للكنيســـة.

إعــــــــالن
تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية 

وبطريرك الكرازة المرقسية.
تدعـــو ســـكرتارية خدمـــة الرعاية االجتماعيـــة بالمقر البابوي 
الجمعيـــات  إدارة  مجالـــس  وأعضـــاء  ورؤســـاء  األعمـــال  رجـــال 
والمؤسســـات محبـــي الخيـــر للقـــاء يشـــرفه ويحضـــره قداســـة البابـــا 
التنميـــة  خدمـــات  منظومـــة  وتنســـيق  لبحـــث  الثانـــي  تواضـــروس 

والرعايـــة االجتماعيـــة لفئـــات محـــدودي الدخـــل.
وذلـــك يـــوم الخميـــس 6 ديســـمبر  2018م بمســـرح األنبـــا 

بالكاتدرائيـــة. رويـــس 
للتواصـــــــــــل واستـــــــــــالم الدعـــــــــاوي برجـــــــــاء التصـــال 

0127157666٤  -  01200211980
support@cc-snet.net أو ارسال إيميل على

وفد بابوي يسافر إىل القدس 
ملتابعة مشلكة دير السلطان

ســـافر إلـــى القـــدس صبـــاح يـــوم الخميـــس 8 نوفمبـــر 2018م، 
وفـــد كنســـي بتكليـــف مـــن قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، 
للقاء نيافة األنبا أنطونيوس مطران الكرســـي األورشـــليمي والشرق 
األدنـــى، لبحـــث آخـــر تطـــورات الوضـــع فـــي مشـــكلة دير الســـلطان، 
والتي ترفض الســـلطات اإلســـرائيلية تســـليمه للكنيســـة القبطية رغم 
صدور حكم من المحكمة اإلســـرائيلية العليا لصالح الكنيســـة. تكون 
الوفـــد مـــن أصحـــاب النيافة: األنبا دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير 
ومنســـق  ونقـــاده  قـــوص  أســـقف  بيمـــن  واألنبـــا  المقـــدس،  المجمـــع 
العالقات بين الكنيســـتين القبطية واإلثيوبية، واألنبا غبريال أســـقف 
بنـــي ســـويف، واألنبا يوليوس األســـقف العام لكنائـــس مصر القديمة 
وأســـقفية الخدمـــات، والمهنـــدس كامـــل ميشـــيل منســـق عـــام الكنيســـة 
لقضية دير الســـلطان. وقد اســـتقبل الســـفير خالد عزمي سفير مصر 
بتـــل أبيـــب بمقـــر إقامتـــه مســـاء اليوم ذاتـــه الوفد الكنســـي وبصحبتهم 

نيافـــة األنبـــا أنطونيوس.

أرضار بالغة بدير األمري تادرس 
بمنفلوط بسبب السيول

اجتاحـــت الســـيول ديـــر األميـــر تـــادرس الشـــطبي بالجبل الشـــرقي 
بقريـــة بنـــي شـــقير التابـــع إليبارشـــية منفلوط يـــوم األربعـــاء 14 نوفمبر 
2018م، مـــا أدى إلـــى انهيـــار جـــزء مـــن ســـور الدير وارتفاع منســـوب 
الميـــاه إلـــى مســـتوى كبيـــر بكنيســـة تحـــت اإلنشـــاء داخـــل الديـــر. كانـــت 
ميـــاه الســـيول قـــد اندفعـــت بقوة داخـــل الدير المقام على حافـــة نهر النيل 
متجهـــة نحـــو النيـــل، وحـــاول المســـئول عـــن بوابـــة الديـــر فتـــح البوابـــة 
إلفســـاح الطريـــق أمـــام الميـــاه لتنصـــرف في النيل فجرفته المياه ليســـقط 
في النهر، وتبذل شـــرطة المســـطحات المائية جهودها في البحث عنه.

رقد في الرب يوم األربعاء 1٤ نوفمبر 2018م، 

القمص مرقس بشاي
كاهن كنيسة الشهيدين مار مينا وأبي سيفين 

منطي التابعة إليبارشية شبرا الخيمة
عـــن عمـــر تجـــاوز الــــ59 ســـنة بعد خدمـــة كهنوتية اســـتمرت 
ألكثـــر مـــن 29 ســـنة. وقـــد ُأقيمـــت صلـــوات التجنيـــز في العاشـــرة 
مـــن  األول  فـــي  الراحـــل  األب  ُوِلـــد  التالـــي.  اليـــوم  مـــن صبـــاح 
أغســـطس عام 1959م، وســـيم قًســـا في 8 ســـبتمبر عام 1989م، 
ونـــال القمصيـــة فـــي 18 ينايـــر عـــام 2001م. خالـــص تعازينـــا 
لنيافة األنبا مرقس أســـقف شـــبرا الخيمة، ومجمع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وأســـرة الكاهـــن المنتقـــل وكل محبيه.

ست شمعات منورين.. مألوا العالم فرح ثمين
شمعه كلها صلوات وطلبات.. 

من أجل أبنائك المحتاجين
شمعه كلها سفريات.. 

لكل القارات للعمل الرعوي والتدشين
شمعه كلها تعليم ولوائح وتنظيم.. 
وسيمينارات وشرح لإليمان السليم

شمعه كلها تجارب وأنين.. وحرب من إبليس اللعين
شمعه كلها شباب وحوارات.. ورسم لمستقبل الكنيسة لسنين

شمعه كلها عمل مسكوني.. وتواصل مع كل العالم
بيشوفوا بابا المحبة.. وكنيستنا العريقة من سنين

إلى منتهى األعوام يا أبانا الحبيب،
ولمزيد من الشموع لتضيء في كل المسكونة إلى مدي السنين.

عمـــــاد يعقــــوب
كنيسة السيدة العذراء ريتشموند ڤرچينيا
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