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- النــــــــــــــاس نوعيـــــــــــــــن: نــــــــــــــوع 
يـــراك طيًبـــا فيحبـــك، ونـــوع يـــراك 

طيًبـــا فيأكلـــك!

ثـــم  الـــدرس  فـــي المدرســـة يعلمونـــك   -
يختبرونـــك، أّمـــا الحيـــاة فتختبـــرك ثم تعلمك 

الـــدرس. )أينشـــتين(

- إن لـــم تقـــم ببنـــاء أحالمـــــــــــــــك، ســـيقوم 
أحدهـــم بتوظيفـــك لبنـــاء أحالمـــه هـــو.

- مـــا أجمــــــــــــــل أن تكـــون شـــخًصا كلمـــا 
يذكـــرك اآلخـــرون.. يبتســـمون.

- األوانـــي الفارغـــة تحـــدث ضجـــة أكثر 
مـــن األوانـــي الممتلئـــة، وكذلـــك البشـــر.. ال 
ُيحـــدث ضجـــة إاّل ذو العقـــول الفارغـــة، فال 

تضّيـــع وقتـــك بالمجادلـــة معهم.

- إن سألونــــــــــي يوًمـــا عـــن كــــــــــــل ما هو 
جميـــل فـــي حياتي، ســـأكتفي بذكـــر أبي.

- رحيـــــــــــــــــــــل الثقــــــــــــــــــــــة أصعــــــــــــــــب من 
رحيـــل األشـــخاص.

- الحياء أشد جاذبية من الجمال.

- جمال اإلنسان في لسانه.

- تعلق باهلل ثم نفســـك، فال نفســـك تخون 
وال هللا يرحل.

- أهم من الكالم.. توقيته.

- األصدقاء مالجئ دافئة.

- ال أراك ولكنـــي ألقـــاك، فرؤيـــة العيـــن 
رؤيـــة، ورؤيـــة القلـــب لقاء.

- الصديـــق الجيـــد: من يشـــاركك الحلوة 
والمـــرة، والصديـــق الرائـــع يحّلي لـــك الُمر.

كان  بســـلك،  التليفــــــــــون  كان  عندمـــا   -
أحـــراًرا. البشـــر 

- حتـــى الصـــوت الخافـــت فـــي أقصـــى 
القلـــب، يصـــل إلـــى هللا.

- سالٌم على من مّر فوق ُمّرنا فحاّله.

- اليـــد الممتـــدة إلـــى هللا ال تعـــود 
فارغـــة أبًدا.

- قال: سأتـــــــــــــوب غـــــــــــــــًدا.. نام 
ولم يســـتيقظ.

- الجبناء ال يصنعون التاريخ.
- نحــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــزداد نضًجا بالوجــــــــــــع 

وليس بالســـنين.
- لطـــف الكلمـــات يخلـــق الثقـــة، ولطـــف 
التفكيـــر يحـــل كل صعوبـــة، ولطـــف العطاء 

يخلـــق الحب.
- ُيقـــــــــــــــاس العقــــــــــــــل بالنقــــــــــاش، وُتقاس 

المحبـــة بالمواقف.
- المال خادم جيد ولكنه سيد فاسد.

- االبتسامة كلمة طيبة بغير حروف.
- ال تناقـــش الســـفهاء فيســـتدرجونك إلى 
مســـتواهم ثـــم يغلبونـــك بخبرتهم فـــي النقاش 

الســـفيه. )مـــارك توين(
- نحـــن ال نحـــب حين ننبهر، نحن نحب 

حين نطمئن.
- ال تقـــارن الفصـــل األول فـــي حياتـــك 
بالفصـــل العشـــرين مـــن حياة شـــخص آخر.

مـــا  قلـــب يشـــقى،  يبقـــى، وال  - ال هـــّم 
يـــا هللا. تنـــادي:  دمـــت 

- فـــي الحيــــــــــــــاة نولـــــــــــد مـــــــــرة واحـــدة.. 
ونمـــوت كثيـــًرا.

- هنـــاك كلمـــــــــــات كالعطـــــــــــور، وهنـــاك 
كلمـــات كالصخـــور، وأنـــت الرامـــي بالعطر 

أو بالصخـــر.
- الحياة ليســـت مقدرتك على الفهم، بل 

مقدرتك على التجاوز.
- بعـــض البشـــر فـــي الوجـــه مســـاكين، 

الظهـــر ســـكاكين. وفـــي 
لـــم تمـــت كلماتهـــم،  - هنـــاك أمـــــــــــــوات 

وهنـــاك أحيـــاء لـــم نســـمع لهـــم صوًتـــا.
- مـــن يبعدهـــم هللا عنــــــــــــك، ال تحـــاول 

إليـــك. إعادتهـــم 
- ال يعرف طعم السعادة من يقّيد حياته 

برأي اآلخرين. )جورج برنارد شو(
- خلـــي حلمـــك مربـــوط بشـــوية خيـــوط، 

أولهـــا الثقـــة بـــاهلل وآخرهـــا المجهـــود.

- كلمــــــــــــــا كبـــــــــــــر هللا فـــي قلبـــك، صغـــر 
كل شـــيء.

- نعـــم أتغيـــر: فالعمـــر يتقـــدم، والعقـــل 
يتضـــح. والحـــق  يتســـع،  والفكـــر  ينضـــج، 

- الغـــرب ليســـوا عباقـــرة ونحـــن لســـنا 
الفاشـــل حتـــى  فقـــط يدعمـــون  هـــم  أغبيـــاء، 
ينجـــح، ونحـــن نحـــارب الناجح حتى يفشـــل. 

)أحمـــد زويـــل(

لشـــيء،  نصـــل  لـــن  األحـــالم  بـــدون   -
وبدون الحب لن نشـــعر بشـــيء، وبدون هللا 

نحـــن ال شـــيء.

- أقصـــى درجـــات الســـعادة هـــو أن نجد 
مـــن يحبنـــا فعـــاًل، يحبنا على مـــا نحن عليه، 
أو بمعنـــى أدق يحبنـــا برغـــم مـــا نحـــن عليه. 

)نجيـــب محفوظ(

إنســـان،  دمـــت  مـــا  تقلـــق  طبيعـــي   -
وطبيعـــي يفاجئـــك بمراحمـــه ألنه إلـــه حّنان.

- هللا حلولـــه فـــوق حســـاباتك، فانتظـــره 
بإيمانـــك ال بعقلـــك.

- األرض التي نحن عليها هي مزرعة 
لألبديـــة، ومـــا نزرعـــه بأيدينـــا هـــو عربـــون 
لمـــا نحصـــده فـــي الدينونـــة. )المتنيـــح األنبـــا 

كيرلـــس – مطـــران ميالنـــو(

- عندما تغضب؛ يكون كالمك صحيًحا 
وأسلوبك خاطًئا.
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ِب، َفَتِجُدوا َراَحًة ِلُُفوِسُكْم.« )مىت 11:29(
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االحتفال بالعيد اثلامن جللوس قداسة ابلابا توارضوس اثلان
يشـــهد هذا العام مرور ثماني ســـنوات على جلوس قداســـة البابا تواضروس الثاني، وعلى الرغم من اإلجراءات االحترازية بســـبب وباء 

كورونا المســـتجد، إاّل أن عّدة فعاليات قد جرت بهذه المناســـبة المباركة، ونصلي لقداســـته أن يمنحه هللا أزمنة ســـالمية مديدة لخير الكنيســـة.

قداسة ابلابا يفتتح جتديدات معهد ادلراسات القبطية

ويدشن كنيسة العذراء قرصية الرحيان
األربعـــاء ١٨  يـــوم  وفـــي صبـــاح 
نوفمبـــر ٢٠٢٠م، توجه قداســـة البابا 
إلـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء )قصرية 
القديمـــة،  بمصـــر  األثريـــة  الريحـــان( 
األنبـــا  نيافـــة  اســـتقباله  فـــي  وكان 
يوليوس األســـقف العام لقطاع كنائس 
الخدمـــات،  وأســـقفية  القديمـــة  مصـــر 
وعـــدد مـــن أحبـــار الكنيســـة، ومجمـــع 

كهنـــة القطـــاع.

قداســـته  أزاح  وصولـــه،  وفـــور 
الســـتار عـــن اللوحة التذكارية لتدشـــين 
بتدشـــين  بعدهـــا  قـــام  ثـــم  الكنيســـة، 
األخـــرى  والكنيســـة  األثريـــة  الكنيســـة 

الملحقـــة بهـــا، بعـــد أعمـــال الترميـــم والتجديـــد التي 
إلـــى  الكنيســـة  إنشـــاء  تاريـــخ  ويرجـــع  شـــملتهما. 
بدايـــة القـــرن الخامـــس الميالدي، وتقـــع في منطقة 
كانت تدعى »درب التقى« )أي التقوى(، وُســـّمي 
الزقـــاق المـــؤدي إليهـــا »بنـــي حصين«، نســـبة إلى 

حصـــن بابليـــون الـــذي يضـــم الكنيســـة.

العـــذراء مريم والقديس يوســـف النجار، والبحري 
علـــى اســـم القديـــس األنبـــا رويـــس، والقبلـــي علـــى 
ألقـــى  وقـــد  ســـيفين.  أبـــى  فيلوباتيـــر  الشـــهيد  اســـم 
قداســـة البابـــا كلمـــة عقـــب صلـــوات تدشـــين كنيســـة 

العـــذراء قصريـــة الريحـــان.

أقيـــم يـــوم الثالثـــاء ١7 نوفمبـــر ٢٠٢٠م، حفـــل معهـــد الدراســـات القبطية، بحضور قداســـة البابا، ومشـــاركة بعض مـــن اآلباء المطارنة واألســـاقفة، وعميد 
المعهـــد الدكتـــور إســـحق إبراهيـــم عجبـــان، وأســـاتذة المعهـــد. وقام قداســـة البابا بجولة داخل أقســـام المعهـــد كمكتبة الكتب، ومعمـــل الكمبيوتر، كما قام قداســـته 
بافتتـــاح ســـتوديو األلحـــان الخـــاص بمعهـــد الدراســـات القبطيـــة كمـــا قام بتســـجيل كلمة فيـــه بهذه المناســـبة. وأيًضا قام قداســـة البابا باالجتماع مع اآلباء األســـاقفة 

الحضـــور وأســـاتذة المعهـــد ومعهم الدكتور إســـحق عجبـــان عميد المعهد.

تم تدشين ستة مذابح، ثالثة بالكنيسة األثرية، 
العـــذراء،  الســـيدة  اســـم  علـــى  الرئيـــس  المذبـــح 
والبحـــري علـــى اســـم رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل، 
صرابامـــون  األنبـــا  القديـــس  اســـم  علـــى  والقبلـــي 
األســـقف والشـــهيد. وثالثة مذابح أخري بالكنيســـة 
القديســـة  اســـم  علـــى  الرئيـــس  المذبـــح  الملحقـــة، 
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»أستطيع لك يشء يف املسيح اذلي يقوين« )رسالة فيلييب 4: 13(

ويرسم أربعة قمامصة ُجدد 
من كهنة قطاع مرص القديمة 

وخـــالل القـــداس قـــام قداســـة البابـــا برســـامة أربعـــة مـــن اآلباء 
كهنـــة قطـــاع كنائـــس مصـــر القديمـــة في رتبـــة القمصية وهـــم: )١( 
القمـــص ويصـــا عبـــد الحكيـــم كاهـــن كنيســـة القديـــس األنبا شـــنوده 
األثرية. )٢( القمص ســـوريال رشـــدي كاهن كنيسة القديس األنبا 
شـــنوده األثريـــة. )3( القمص رافائيل ثروت كاهن كنيســـة الشـــهيد 
مـــار مينـــا العجائبـــي- فـــم الخليـــج. )4( القمـــص رويـــس عبـــد هللا 
كاهـــن كنيســـة الشـــهيد أبـــي ســـيفين األثريـــة. خالـــص تهانينا لنيافة 
األنبـــا يوليوس واآلباء القمامصة الُجـــــــــدد ومجمـــــــــــع اآلبـــــــــاء 

كهنـــة القطاع.

ويقوم بإطالق القناة الرقمية اجلديدة “COC” اتلابعة للمركز اإلعاليم للكنيسة القبطية
مســـاء  البابـــا  قداســـة  افتتـــح  كمـــا 
يوم األربعاء ١٨ نوفمبـــــــــــــــر ٢٠٢٠م، 
عـــــــــــــــات التـــــــــــــــي ُأجريـــــــــــــت بمقر  التوسُّ
القبطيـــة  للكنيســـة  اإلعالمـــي  المركـــز 
األرثوذكســـية، وأعطى قداســـته إشـــارة 
البـــدء النطـــالق قناة المركـــز اإلعالمي 
التواصـــــــــــــل  مواقـــــــــــــــــع  علـــى  الجديـــدة 
قداســـة  وقـــّص   .“COC” االجتماعـــي 
البابـــا شـــريط االفتتـــاح، وأزاح الســـتار 
تـــؤرخ  التـــي  التذكاريـــة  اللوحـــة  عـــن 
وبرفقتـــه  قداســـته  وتفقـــد  للتجديـــدات، 
عدد من أحبار الكنيســـة أقســـام المركز 

اإلعالمـــي والمكاتـــب اإلداريـــة، واســـتمع لشـــرح مـــن مســـئولي إدارات المركـــز عـــن دور كل إدارة فـــي العمـــل بالمركـــز. 
ثم توجه قداســـته إلى مســـرح األنبا رويس لتبدأ احتفالية المركز اإلعالمي بالعيد الســـابع لتأسيســـه، والتي تضّمنت عدًدا من األفالم الوثائقية، حيث ُعِرض 
فيلـــم عـــن تطويـــر وتجديـــد المركـــز اإلعالمـــي، تـــاله فيلم آخر بعنوان »المركز اإلعالمي، صور وأرقام في 7 ســـنوات« ثم فيلـــم ثالث عن القناة الرقمية الجديدة 
 ”COC“عنوانـــه »لمـــاذا قنـــاة السوشـــيال ميديـــا؟«. وُاخُتتمـــت األفـــالم الوثائقيـــة بفيلـــم »بابـــا التطويـــر« والـــذي تنـــاول رؤيـــة قداســـة البابا تواضـــروس في العمل 

الرعـــوي والتـــي تميـــل دوًمـــا ناحيـــة التجديـــد والتطويـــر في كافة النواحي. وألقى نيافة األنبا دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع المقدس كلمة مناســـبة.
وفـــي نهايـــة الحفـــل تحـــدث قداســـة البابـــا فشـــكر الحضـــور وفريـــق المركـــز اإلعالمي ثم تناول ثالثـــة مبادئ يحرص دوًمـــا على العمل بهم، وهـــم: )١( اهتم 

باإليجابيات واترك الســـلبيات. )٢( تطّلع إلى المســـتقبل وال تنشـــغل بما ســـبق. )3( المحبة التي ال تســـقط أبًدا.

رسامة اثن عرش قمًصا جديًدا لكنائس اإلسكندرية
قام قداســـة البابا تواضروس الثاني يوم الســـبت ١4 نوفمبر ٢٠٢٠م، 
برســـامة اثني عشـــر كاهًنا من كهنة كنائس اإلســـكندرية قمامصة، بالكنيســـة 
المرقســـية باإلســـكندرية، وهـــم: )١( القمـــص بيشـــوي ينـــي كاهـــن كنيســـة 
المـــالك ميخائيـــل، بغربـــال. )٢( القمـــص يونـــان أنطونيوس كاهن كنيســـة 
الشـــهيد مـــار جرجـــس، والقديس األنبا شـــنوده رئيس المتوحديـــن، بالطابية. 
)3( القمص باسيليوس رمزي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس األنبا 
باخوميوس، ش. ســـوريا. )4( القمص ســـيداروس يوســـف كاهن كنيســـة 
الســـيدة العـــذراء، بالدخيلـــة. )5( القمص مينا عادل كاهن كنيســـة القديســـين 
مار مرقس والبابا بطرس خاتم الشـــهداء، حي بشـــر. )6( القمص ســـمعان 
أســـعد كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء وأبي سيفين والشـــهداء، خورشيد. )7( 
القمـــص يوأنـــس تـــادرس كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديس يوســـف 
البار، ســـموحة. )٨( القمص شـــاروبيم بســـطوروس كاهن كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء والمـــالك غبريـــال، بشـــارع ســـيف. )9( القمـــص أبـــرآم فانـــوس 

كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس، ســـبورتنج. )١٠( القمـــص إســـحق 
نجيـــب كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس، ســـبورتنج. )١١( القمـــص 
ســـارافيم حنـــا كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والمـــالك غبريـــال، بشـــارع 
ســـيف. )١٢( القمص أبرآم شـــوقي كاهن كنيســـة القديســـين األنبا صموئيل 

واألنبـــا أبرآم، بغيـــط العنب.

شـــارك فـــي الصلـــوات أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بافلـــي األســـقف العـــام 
لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه، األنبا إيالريون األســـقف العام لكنائس قطاع غرب 
اإلســـكندرية، األنبا هرمينا األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق اإلسكندرية، 
ومعهم القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية باإلســـكندرية، وعدد من آباء 
مجمـــع كهنـــة اإلســـكندرية. وقـــد ألقى قداســـة البابا عظة القـــداس اإللهي عن 
»المبـــدأ األساســـي في حيـــاة الخادم«. خالـــص تهانينا لآلبـــاء القمامصة 

الُجـــدد، ولمجمع كهنة اإلســـكندرية، وكل شـــعب المدينة.
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»هَنَذا َواقٌِف َعَ ابل

تفقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صبـــاح يـــوم االثنيـــن ١6 نوفمبـــر 
٢٠٢٠م، مدرســـة عيـــون مصـــر للغـــات، التابعـــة لبطريركية األقبـــاط األرثوذكس 
باإلســـكندرية، فـــي ضاحيـــة كينـــج مريـــوط، حيـــث حضـــر قداســـته تحيـــة العلـــم، 
واســـتمع إلـــى كلمـــات من بعض أبناء المدرســـة باللغـــة اإلنجليزية، والتقط الصور 

التذكاريـــة مـــع كافـــة فصـــول المدرســـة، وعقـــد اجتماًعـــا مـــع مجلـــس إدارتهـــا.

التدريـــس  هيئـــة  أعضـــاء  كافـــة  ضـــم  باجتمـــاع  الزيـــارة  قداســـته  واختتـــم 
علـــى  وحّثهـــم  مجهوداتهـــم  علـــى  وشـــكرهم  بالمدرســـة  والعامليـــن  واإلدارييـــن 
المزيـــد مـــن العمـــل والجهـــد لتكون مدرســـتهم واحـــدة من المـــدارس الرائدة على 

والعلمـــي. التربـــوي  المســـتويين 

يـــوم الخميـــس ١٢ نوفمبـــر  فـــي 
٢٠٢٠م، قـــام قداســـة البابـــا وعـــدد 
مـــن أحبـــار الكنيســـة، بتدشـــين مذابح 
مـــار  الشـــهيد  وأيقونــــــــــــــات كنيســـــــــــة 
وتـــم  بالقاهـــرة  بألماظــــــــــــــة  جرجـــس 
تدشـــين ثالثـــة مذابـــح، الرئيـــس علـــى 
اســـم الشـــهيد مار جرجــــــــــــــس ومذبح 
األنبـــا  القديسيـــــــــــن  اســـم  علـــى  آخـــر 
صرابامـــون األســـقف والبابا كيرلس 
الســـادس، وآخر على اســــــــــــم الســـيدة 
العـــذراء ورئيس المالئكـــة ميخائيل. 
اشتـــــــــــرك في صلـــــــــــــوات التدشيــــــــــن 
أصحـــاب  بعدهـــا  اإللهـــي  والقـــداس 
النيافـــة: األنبا ديمتريـــــــوس أســـقف 
ملـــوي وأنصنا واألشـــمونين، واألنبا 

دانيال أســـقف المعادي، واألنبا مارتيروس األســـقف العام لكنائس شـــرق الســـكة الحديد، واألنبا إرميا األســـقف العــــــــــــــام 
ورئيـــس المركـــز الثقافـــــــــــــــــي القبطـــــــــــــي األرثوذكســـي، واألنبا يوليـــــــــــــوس أســـقف عام الخدمات العامـــة واالجتماعية 
وكنائـــس مصـــر القديمـــة، األنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لمنطقـــة شـــبرا الجنوبيـــة، واألنبـــا أنجيلـــوس األســـقف العـــام 
لمنطقة شـــبرا الشـــمالية، واألنبا إيالريون، األســـقف العام لقطاع غرب اإلســـكندرية، واألنبا ســـاويرس األســـقف العام 
والمشـــرف علـــى أديـــرة األنبـــا تومـــاس، واألنبـــا موســـى، ومـــار بقطر. ومعهم القمص ســـرجيوس ســـرجيوس، وكيل 

عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، واآلبـــاء كهنـــة الكنيســـة.

ويزور مدرسة عيون مرص بكينج مريوط

تدشني مذابح وأيقونات كنيسة مار جرجس بأملاظة

قداسة ابلابا يلتيق جممع كهنة اإلسكندرية
ثـــم التقـــى قداســـة البابا بعـــد القداس، بمســـرح 
المقـــر البابـــوي بالكنيســـة المرقســـية باإلســـكندرية، 
مجمـــع اآلبـــاء كهنة اإلســـكندرية بقطاعات الخدمة 
األســـاقفة  اآلبـــاء  بحضـــور  األربعـــة،  الرعويـــة 
المســـئولين عن قطاعات الخدمة في اإلســـكندرية، 
أصحـــاب النيافـــة: األنبا بافلـــي، واألنبا إيالريون، 
واألنبـــا هرمينـــا، ومعهـــم القمـــص أبـــرآم إميـــل 

اآلبـــاء  مـــن  مســـجلة  كلمـــات  كذلـــك  وُعِرضـــت 
األســـاقفة، وكاهـــن مـــن كل قطـــاع رعـــوي لتهنئـــة 
قداســـة البابـــا. وبعدهـــا ألقـــى قداســـته كلمـــة روحية 
عـــن »بـــركات العطاء« متأمـــاًل فـــي المزمور 4١ 
»طوبـــي لمـــن يتعطـــف علـــى المســـكين«، وتحدث 
عـــن دور األب الكاهـــن في عمل الرحمة كأســـاس 

لخدمـــة الكهنـــوت.

وكيـــل البطريركيـــة باإلســـكندرية.
بـــدأ اللقـــاء باالحتفـــال بالعيـــد الثامـــن لجلـــوس 
قداســـة البابـــا علـــى كرســـي مـــار مرقـــس، تحـــت 
عنوان »اإلسكندرية في قلب البابا«، وتم عرض 
محطـــات فـــي ارتبـــاط قداســـة البابـــا باإلســـكندرية 
قبـــل تنصيبـــه بطريـــرًكا، ثم النهـــوض بالخدمة في 
اإلســـكندرية بعد جلوســـه على الكرســـي المرقسي، 

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
ُأقيـــم مســـاء يـــوم األربعـــاء ١١ نوفمبـــر ٢٠٢٠م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا بيشـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، االجتماع األســـبوعي 

لقداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، حيـــث دار موضـــوع العظـــة حـــول »محبة العالـــم عداوة هلل«.

ويستقبل أعضاء نادي روتاري اإلسكندرية
اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي باإلســـكندرية، 
يـــوم الجمعـــة ١3 نوفمبـــر ٢٠٢٠م، وفـــد أعضـــاء نـــادي روتـــاري فـــاروس 
باإلســـكندرية، وألقـــى قداســـته كلمـــة دارت حـــول موضـــوع »3 صـــور مـــن 
الحضارة المصرية«، مشـــيًدا باإلرث الحضاري الذي اغتنت به الحضارة 
المصريـــة عبـــر التاريـــخ. حضـــر اللقـــاء اآلبـــاء األســـاقفة المســـئولون عـــن 

القطاعـــات الرعويـــة باإلســـكندرية، أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بافلي، واألنبا 
إيالريـــون، واألنبـــا هرمينـــا، كمـــا حضـــر القمـــص أبـــرآم إميل وكيـــل عام 
البطريركيـــة باإلســـكندرية، والراهـــب القـــس كيرلـــس األنبا بيشـــوي مدير 

مكتـــب قداســـة البابـــا، والســـيدة جاكلين ولســـن رئيســـة النادي.



7 �ب  2020
ف

لة الكرازة - 27 نو� مب

َم« )يوحنا 16: 33(
َ
َعال

ْ
ْبُت ال

َ
ْد َغل

َ
نَا ق

َ
ُكْم ِضيٌق، َولِكْن ثُِقوا: أ

َ
وُن ل

ُ
ِم َسَيك

َ
َعال

ْ
»يِف ال

خدمة إيبارشية سيدن – اسرتالا
التقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي مـــع نيافة األنبا تـــادرس مطران بورســـعيد والمنتـــدب حالًيا كنائب بابوي إليبارشـــية ســـيدني باســـتراليا وتلقى 
تقريـــًرا عـــن مـــا تـــم خـــالل العـــام الحالـــي فـــي األمور الرعوية الخاصة باإليبارشـــية مع دراســـة بعـــض األمور اإلدارية ومشـــاركة نيافة األنبا دانييل أســـقف 

ســـيدني فـــي هـــذه المناقشـــات مـــع األمـــل فـــي ترتيـــب زيارة لنيافـــة األنبا تادرس إلى ســـيدني قريًبـــا بنعمة هللا.

قداسة ابلابا يليق حمارضاته يف إلكرييكية كنج مريوط

خدمة إيبارشية باريس وشمال فرنسا

مقابالت قداسة ابلابا

يتابـــع قداســـة البابـــا األحـــوال في كنيســـة المـــالك في فيلجـــوف بباريس 
ومـــا يصـــدر مـــن البعـــض فيهـــا ويتواصـــل مـــع نيافـــة األنبـــا مـــارك أســـقف 

باريـــس وشـــمال فرنســـا الحتـــواء الموقـــف بالمحبـــة.
وبخصـــوص الراهب القمص أفرايم البرموســـي فقـــد انتهت خدمته في 
باريـــس والتـــي مضـــى عليهـــا ٢3 ســـنة بعيـــًدا عن ديـــره وتم ترتيـــب عودته 

التقـــى قداســـة البابـــا تواضروس الثاني مســـاء يوم االثنيـــن ٢3 نوفمبر 
٢٠٢٠م، صاحبـــي النيافـــة: األنبـــا باخوميـــوس مطران البحيـــرة ومطروح 
والخمس مدن الغربية، واألنبا إيســـاك األســـقف العام والمدبر الروحي لدير 

من أخبار  الكتب
١- صـــدر عـــن المجمـــع المقـــدس كتـــاب »األديـــرة القبطيـــة األرثوذكســـية  في مصر والخارج: رهبـــان - راهبات«، ويقع فـــي 5٠٠ صفحة من 

القطـــع الكبيـــر. قامـــت بإعـــداده لجنـــة اإلعـــالم ومقررها نيافة األنبـــا أبرآم مطران الفيوم ورئيـــس أديرتها.
٢- كتـــاب »مســـرحيات وسكتشـــات للقديســـين باللغـــة القبطيـــة«، تأليـــف المتنيحـــة تاســـوني أنجيل شـــريكة حيـــاة المتنيـــح القمص بيشـــوي كامل 

باإلســـكندرية، واهتـــم بطبعـــه نيافـــة األنبـــا  ديمتريـــوس أســـقف ملـــوي و توابعها.

اســـتقبل قداســـة البابـــا يـــوم الخميـــس ١9 نوفمبـــر ٢٠٢٠م، عـــدًدا مـــن 
الزائريـــن بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية الكبـــرى باألنبـــا رويـــس 

بالقاهـــرة كالتالـــي:
+ نيافـــة األنبـــا تـــادرس مطـــران بورســـعيد، حيـــث نوقشـــت عـــدًدا مـــن 

األمـــور الرعويـــة.
+ نيافـــة األنبـــا أندراوس مطران أبو تيج وصدفا والغنايم، حيث ناقشـــا 

عـــدًدا من األمور الرعوية.

فـــي شـــهر أكتوبـــر الماضـــي مع رئيـــس دير البراموس األنبا إيســـوذورس.
إذ أن الرهبنـــة للراهـــب هـــي األهـــم مـــن الخدمـــة والمعـــروف أن خدمـــة 
الكنائـــس تكـــون مـــن خالل خدمة الكهنة المتزوجين، وتســـتعين الكنيســـة في 
بعـــض األحـــوال باآلبـــاء الرهبـــان لفتـــرة محـــددة عاميـــن أو ثالثـــة ليعود إلى 

الديـــر ويســـتكمل حياتـــه الرهبانية وذلك كاســـتثناء.

القديـــس مكاريـــوس الســـكندري بجبـــل القاللـــي، كمـــا ألقى قداســـته محاضرة 
فـــي مـــادة »العهـــد الجديد« علـــى طلبة الكليـــة اإلكليريكية بالبحيـــرة - فرع 

كنـــج مريوط.

+ نيافـــة األنبـــا ديمتريـــوس أســـقف ملوي وأنصنـــا واألشـــمونين، حيث 
ناقشـــا عـــدًدا مـــن األمـــور الرعوية.

+ نيافـــة األنبـــا بطـــرس أســـقف شـــبين القناطـــر، حيـــث ناقشـــا عـــدًدا من 
األمـــور الرعويـــة.

+ نيافـــة األنبا أرســـانيوس أســـقف الـــوادي الجديد والواحات، لمناقشـــة 
عـــدًدا من األمـــور الرعوية.

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بالمقـــر البابـــوي بالقاهـــرة 
يـــوم الجمعـــة ٢٠ نوفمبـــر ٢٠٢٠م، الباحـــث الدكتور ماركو يوســـف الذي 
اســـتطاع اكتشـــاف الجين المســـبب لســـرطان الكبد، والذي حصل بموجب 
البحـــث الـــذي قـــام بـــه فـــي هـــذا الموضـــوع علـــى جائـــزة صنـــدوق نيوتـــن 
الدوليـــة، ومـــن المنتظـــر أن يســـاهم هذا البحث في القضـــاء على هذا النوع 
مـــن الســـرطان. ويخـــدم »ماركـــو« فـــي ســـمالوط، محافظـــة المنيـــا، مســـقط 
رأســـه، فـــي خدمـــة الشـــباب بمطرانيـــة ســـمالوط. وقّرر الباحـــث تخصيص 
نصـــف قيمـــة الجائـــزة الســـتكمال أبحاثـــه، وتبـــرع بالنصـــف اآلخـــر لكليـــة 
الصيدلـــة جامعـــة المنيـــا التـــي تخـــرج منهـــا، وذلـــك إلنشـــاء معمـــل للعلـــوم 

الحيويـــة بها.

قداسة ابلابا يستقبل مكتشف اجلني املسبب لرسطان الكبد
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دير القديس ماكريوس السكندري جببل القاليل

احتفـــل دير القديس مكاريوس الســـكندري بجبـــل القاللي، يوم األربعاء 
١١ نوفمبـــر ٢٠٢٠م، بعيـــد الرهبنـــة الـ5٨ لنيافة األنبا باخوميوس مطران 
البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مـــدن الغربيـــة ورئيـــس الديـــر، حيـــث صلـــى 
نيافته صالة القداس اإللهي، وشـــاركه الصالة نيافة األنبا إيســـاك األســـقف 
العـــام واألب الروحـــي للديـــر، كمـــا احتفـــل مجمـــع الدير أيًضـــا بإقامة ثالثة 
رهبـــان جـــدد للديـــر، وهـــم: )١( الراهب بيشـــوي الســـكندري. )٢( الراهب 
آنجيلـــوس الســـكندري. )3( الراهـــب مينا الســـكندري. وتم قبول أخوة جدد 
للديـــر. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا باخوميـــوس، ونيافـــة األنبـــا إيســـاك، 

وللرهبـــان الجـــدد، ولمجمـــع اآلباء رهبـــان الدير.

دير السيدة العذراء برموس

فـــي يـــوم االثنيـــن 9 نوفمبـــر ٢٠٢٠م، قـــام نيافـــة األنبـــا إيســـوذوروس 
أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء برموس، يشـــاركه أصحـــاب النيافة: 
األنبـــا أبوللـــو أســـقف ســـيناء الجنوبيـــة ورئيـــس ديـــر موســـى النبـــي بـــرأس 
ســـدر، واألنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الجنوبيـــة، واألنبـــا 
آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائس شـــبرا الشـــمالية، واألنبا هرمينا األســـقف 
العـــام لكنائـــس وســـط وشـــرق اإلســـكندرية، برهبنـــة طالـــب الرهبنـــة باســـم 
األب شيشـــوي البرموســـي. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا إيســـوذوروس، 
وللراهب شيشـــوي، ولمجمع اآلباء رهبان دير الســـيدة العذراء البرموس.

دير القديس انبا هرمينا السأيح جببل قاو

قـــام نيافـــة األنبـــا يؤانس أســـقف أســـيوط وتوابعها، ورئيـــس دير القديس 
األنبـــا هرمينـــا الســـائح بجبـــل قـــاو، بســـيامة ثالثـــة آبـــاء مـــن رهبـــان الديـــر 

فـــي درجـــة القسيســـية وهـــم: )١( الراهـــب القس ســـمعان أنبـــا هرمينا، )٢( 
الراهـــب القـــس أيـــوب أنبـــا هرمينـــا، )3( الراهـــب القـــس إبيفانيـــوس أنبـــا 
هرمينـــا، وذلـــك جـــاء خالل صلـــوات القداس اإللهي بمزرعـــة الدير صباح 
يـــوم األربعـــاء ٢5 نوفمبـــر ٢٠٢٠م، وبمشـــاركة أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا 
لـــوكاس أســـقف ابنـــوب و توابعهـــا، األنبـــا أولوجيـــوس أســـقف ورئيس دير 
األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بســـوهاج، األنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس 
الديـــر المحـــرق، واألنبا ثاؤفيلس أســـقف منفلـــوط و توابعها. خالص تهانينا 
لنيافـــة األنبـــا يوأنـــس، واآلباء الكهنـــة الجدد، ولمجمع اآلبـــاء رهبان الدير.

دير مار جرجس باخلطاطبة

مـــار جرجـــس  الشـــهيد  ديـــر  ورئيـــس  أســـقف  مينـــا  األنبـــا  نيافـــة  قـــام 
بالخطاطبـــة، صبـــاح يـــوم الخميـــس ١9 نوفمبـــر ٢٠٢٠م، برســـامة ثالثـــة 
مـــن اآلبـــاء الرهبان القســـوس بالدير في رتبـــة القمصية وهم: )١( الراهب 
القمص مكسيموس الجورجي، )٢( والراهب القمص شاروبيم الجورجي، 
)3( والراهـــب القمـــص أباكيـــر الجورجـــي. كما قام نيافته بســـيامة الراهب 
ثيـــؤدور الجورجـــي بدرجـــة القسيســـية. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مينـــا، 

وللقمامصـــة والقـــس الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء رهبـــان الدير.

دير العذراء واملالك ميخائيل للراهبات بديروط

قـــام نيافـــة األنبـــا برســـوم أســـقف صنبـــو وديـــروط ورئيـــس دير الســـيدة 
العـــذراء ورئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل بديـــروط، يـــوم الســـبت ٢١ نوفمبـــر 
٢٠٢٠م، بإقامـــة ١٢ راهبـــة جديـــدة لمجمع راهبات الدير، وهن: )١( األم 
أوغسطينا، )٢( واألم مارسلينا، )3( واألم بيالجيا، )4( واألم سابينا، )5( 
واألم ســـيرافيا، )6( واألم تكال، )7( واألم ديمترا، )٨( واألم ايســـوذورا، 
)9( واألم اســـطفانا، )١٠( واألم فيرونيـــكا، )١١( واألم ابولونيـــا، )١٢( 
واألم بيامـــون. شـــارك فـــي الصلـــوات عـــدد مـــن كهنـــة إيبارشـــية صنبـــو 
وديـــروط ومجمـــع راهبـــات الديـــر. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا برســـوم، 
وللراهبـــات الجديـــدات، ولمجمـــع راهبـــات ديـــر الســـيدة العـــذراء ورئيـــس 

المالئكـــة ميخائيـــل بديروط.
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إيبارشية شربا اخليمة

فـــي يـــوم األحـــد ٢٢ نوفمبـــر ٢٠٢٠م، قـــام نيافـــة األنبـــا مرقس مطران 
شـــبرا الخيمـــة، بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس )مقـــر المطرانيـــة(، بســـيامة 
ســـت كهنة جدد وهم: )١( الشـــماس ســـامي غالي باســـم القس بنيامين، )٢( 
الشـــماس ســـامح ســـامي باســـم القـــس إســـحق، كاهنـــان علـــى كنيســـة القديس 
األنبـــا بـــوال بميـــدان عبـــد المنعـــم ريـــاض. )3( الشـــماس ميـــالد لويـــز باســـم 
القس يوناثان، )4( الشـــماس ماهر عياد باســـم القس تداوس، كاهنان على 
كنيســـة القديـــس األنبـــا موســـى والشـــهيدة أبوللونيـــا والقديـــس األنبـــا كاراس 
بمنطقـــة أم بيومـــي. )5( الشـــماس صليـــب ميـــالد باســـم القـــس أبيـــب، )6( 
الشـــماس ماهـــر رشـــدي باســـم القـــس بـــوال، كاهنـــان علـــى كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء والقديســـين األنبـــا بـــوال واألنبـــا أنطونيـــوس بمنطقـــة منطـــي. كمـــا 
رســـم نيافتـــه القـــس تـــكال رزق كاهـــن كنيســـة القديـــس األنبـــا بـــوال بمنطقـــة 
أم بيومـــي، قمًصـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مرقـــس، وللقمـــص تـــكال 
وللقســـوس الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وكل أفراد الشـــعب.

إيبارشية طهطا وجهينة

قـــام نيافـــة األنبـــا إشـــعياء مطـــران طهطـــا وجهينـــة، يـــوم األربعـــاء ١٨ 
نوفمبـــر ٢٠٢٠م، فـــي كنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل بعنيبـــس، وســـام 
نيافتـــه خـــالل القداس الشـــماس روماني بشـــاي رزقين كاهًنا للكنيســـة ذاتها 
باســـم القس ميخائيل. خالص تهانينا لنيافة األنبا إشـــعياء، وللقس ميخائيل، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وكل أفراد الشـــعب.

إيبارشية أسيوط وساحل سليم وابلداري

قام نيافة األنبا يوأنس أســـقف أســـيوط وســـاحل ســـليم والبداري ورئيس 
ديـــر األنبـــا هرمينـــا بجبـــل قـــاو وديـــر العـــذراء بجبـــل أســـيوط، صبـــاح يـــوم 

األحـــد ٢٢ نوفمبـــر ٢٠٢٠م، بســـيامة كاهنيـــن جديدين، وهما )١( األســـتاذ 
رومانـــي القـــس أنطـــون باســـم القـــس جورجيـــوس للخدمـــة بكنيســـة القيامـــة 
بأســـيوط، )٢( واألســـتاذ مدحـــت زهـــران باســـم القـــس صرابامـــون للخدمـــة 
بكنيســـة األميـــر تواضـــروس المشـــرقي بقرية بويط، التابعة لمركز ســـاحل 
ســـليم. تمت الســـيامة في كاتدرائية رئيس المالئكة ميخائيل بمدينة أسيوط، 
وشـــارك في الصلوات لفيف من اآلباء الكهنة والشمامســـة والشـــعب وســـط 
إجراءات احترازية مشـــددة. خالص تهانينا لنيافة األنبا يوأنس، وللكاهنين 

الجديديـــن، ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية وسط اجلزية

قـــام نيافـــة األنبـــا ثيئودوســـيوس أســـقف وســـط الجيـــزة، يـــوم األحـــد ١5 
نوفمبـــر ٢٠٢٠م، بســـيامة كاهنيـــن عمومييـــن للخدمـــة باإليبارشـــية وهمـــا: 
)١( الشـــماس عدلـــي الـــزوق عزيـــز باســـم القس ســـرجيوس. )٢( الشـــماس 
بيشـــوي القمـــص باخـــوم باســـم القـــس واخـــس. شـــارك فـــي طقـــس الســـيامة 
نيافـــة األنبـــا إيالريـــون أســـقف البحـــر األحمر. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا 
ثيئودوســـيوس، وللكاهنيـــن الجديديـــن، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية بنسلفانيا وديالوير ومرييالند 
ووست فريجينيا

فـــي يـــوم الســـبت ٢١ نوفمبـــر ٢٠٢٠م، قـــام نيافة األنبا كاراس أســـقف 
بنســـلڤانيا وديالوير وميريالند ووســـت ڤيرجينيا، بسيامة الشماس المهندس 
شـــيرين ســـعد كاهًنـــا عاًمـــا باإليبارشـــية باســـم القـــس ميخائيـــل. اشـــترك في 
صلـــوات الســـيامة نيافـــة األنبا داڤيد أســـقف نيويـــورك ونيوانجيالند والنائب 
البابـــوي بنيوجيرســـي. تمـــت صلـــوات القداس والســـيامة بكاتدرائية الســـيدة 
العـــذراء مريـــم والشـــهيد مرقوريـــوس )المطرانيـــة(، بحضـــور اآلبـــاء كهنة 
اإليبارشية والشعب. خالص تهانينا لنيافة األنبا كاراس، وللقس ميخائيل، 

ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.



�ب  ١02020
ف

لة الكرازة - 27 نو� مب

ُضوَن َوالَ َيْتَعُبوَن. َيْمُشوَن َوالَ ُيْعُيوَن.« )إش 40: 31(
ُ
ْجنَِحًة َكلنُُّسورِ. يَْرك

َ
ةً. يَْرَفُعوَن أ وَّ

ُ
ُدوَن ق ا ُمْنَتِظُرو الرَّبِّ َفُيَجدِّ مَّ

َ
»وَأ

سيامة دياكون ومخس مكرسات 
بإيبارشية السويس

قـــام نيافـــة األنبـــا بموا أســـقف الســـويس، صبـــاح يوم األحـــد ١5 نوفمبر 
٢٠٢٠م، بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بحـــي الصبـــاح بمدينـــة الســـويس، 
وخاللـــه قـــام بســـيامة الخـــادم ريمـــون جنـــدي فـــي درجـــة دياكـــون )شـــماس 
كامـــل( باســـم دياكـــون مينـــا، وذلـــك للخدمـــة كشـــماس مكرس باإليبارشـــية. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بمـــوا، وللدياكـــون مينـــا، ولمجمع اآلبـــاء كهنة 

اإليبارشـــية، وكل الخـــدام وأفـــراد الشـــعب.

كمـــا تمـــم نيافتـــه يـــوم الثالثـــاء ٢4 نوفمبـــر ٢٠٢٠م، طقـــس صلـــوات 
تكريـــس خمـــس مـــن طالبـــات التكريس، للخدمة باإليبارشـــية، والمكرســـات 
الجديدات هن: )١( تاســـوني أكســـيا، )٢( وتاســـوني دميانة، )3( وتاسوني 
أناســـيمون، )4( وتاســـوني فيبـــي، )5( وتاســـوني بارثينيـــا. ُيذكـــر أن نيافـــة 
األنبـــا بمـــوا أنشـــأ فـــي شـــهر مـــارس مـــن العـــام الماضـــي بيـــت مـــار مينـــا 
للمكرســـات بكنيســـة القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس إلتاحـــة الفرصـــة للفتيـــات 
الراغبـــات فـــي التكريـــس البتولي الخادم لاللتحـــاق به. خالص تهانينا لنيافة 

األنبـــا بمـــوا، وللمكرســـات الجديدات.

نيافة األنبا سلوانس يدشن 
كنيسة املالك بدير الشايب

قام نيافة األنبا ســـلوانس أســـقف ورئيس دير القديس األنبا باخوميوس 
يـــوم الســـبت ٢١ نوفمبـــر ٢٠٢٠م، بتدشـــين كنيســـة  الشـــايب باألقصـــر، 

المـــالك بالديـــر، بمشـــاركة أصحـــاب النيافـــة: األنبا متاؤس أســـقف ورئيس 
ديـــر الســـريان بـــوادي النطرون، واألنبا يوســـاب األســـقف العام إليبارشـــية 
األقصـــر، واألنبـــا يواقيـــم األســـقف العـــام إليبارشـــية إســـنا وأرمنـــت. وتـــم 
تدشـــين أربعة مذابح بالكنيســـة، المذبح الرئيس على اســـم المالك ميخائيل، 
ومذبـــح آخـــر علـــى اســـم النبييـــن إيليـــا وإشـــعياء، والمذبح الثالث على اســـم 
القديـــس األنبـــا بـــوال أول الســـواح، والمذبح األخير على اســـم القديس األنبا 

متـــاؤس الفاخوري. 

نيافة األنبا إسحق يدشن كنيستني 
بإيبارشية طما

دشـــن نيافـــة األنبـــا إســـحق أســـقف طمـــا، كنيســـة الســـيدة العـــذراء مريـــم 
بقريـــة المدمـــر التابعـــة لمدينـــة طمـــا، صبـــاح يـــوم الخميـــس ١9 نوفمبـــر 
٢٠٢٠م، حيث تم تدشـــين ثالثة مذابح بالكنيســـة، المذبح الرئيس على اســـم 
القديســـة العذراء مريم، والمذبح القبلي على اســـم القديس يوســـف النجار، 
والمذبح البحري على اســـم القديســـين يواقيم وحنة. كما قام نيافته بتدشـــين 
أيقونـــات الكنيســـة وأوانـــي الخدمـــة. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا إســـحق 

واآلبـــاء كهنة الكنيســـة وشـــعبها.
كمـــا دشـــن نيافتـــه مذبًحـــا جديـــد بكنيســـة الشـــهيد مـــار مينـــا العجائبـــي 
والقديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس بنزلـــة الدويـــك التابعـــة إليبارشـــية طمـــا، 

صبـــاح يـــوم الثالثـــاء ٢4 نوفمبـــر ٢٠٢٠م.

الكنيسة القبطية تشارك األرمن الاكثولك 
االحتفال بشهدائهم

شـــارك نيافـــة األنبـــا اكليمندس األســـقف العام لكنائس ألماظـــة والهجانة 
وشـــرق مدينـــة نصـــر، بتكليـــف مـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يوم 
األحـــد ٢٢ نوفمبـــر ٢٠٢٠م، فـــي احتفـــال الكنيســـة الكاثوليكيـــة األرمنيـــة 
بذكرى شـــهدائها، والذي ُأقيم بكنيســـة القديســـة تريزا الطفل يســـوع لألرمن 
الكاثوليـــك بمصـــر الجديـــدة. شـــارك فـــي االحتفـــال أيًضـــا نيافـــة المطـــران 
أوغســـطينوس كريكور كوســـة مطران األرمن الكاثوليك بمصر، والقاصد 
الرســـولي للفاتيـــكان بمصـــر نيافـــة المطـــران نيكـــوالس هنـــري، وعـــدد من 

ســـفراء بعـــض الدول.
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الراهب القمص ديسقورس اإلمخيم 
شيخ رهبان برية إخميم

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحة يـــوم األربعـــاء ١٨ نوفمبر 
٢٠٢٠م، الراهب القمص ديســـقورس اإلخميمي، األب الروحي 
لرهبـــان ديـــر الســـيدة العـــذراء بجبـــل إخميم، عن عمـــر قارب 75 
ســـنة، قضـــى منهـــا أكثـــر مـــن 4٨ ســـنة راهًبـــا، حيـــث ترّهـــب في 
ديـــر القديـــس مقاريـــوس ببريـــة شـــيهيت يوم ٢٨ أبريـــل ١973م، 
ثـــم انتقـــل إلـــى ديـــر القديس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون ونال 
بـــه درجـــة القسيســـية عـــام ١979م. بـــدأ رحلـــة تعمير دير الســـيدة 
العـــذراء بجبـــل إخميـــم عـــام ١979م، بتكليـــف من المتنيح قداســـة 
البابـــا شـــنوده الثالـــث، الـــذي منحه رتبة القمصية وكلفه بمســـئولية 
أمانـــة الديـــر بالتزامـــن مع االعتـــراف به كدير رهبانـــي في يونيو 
١9٨7م. تتلمـــذ علـــى يديـــه العديـــد من الشـــباب بمنطقـــة الصعيد، 

صـــار كثيـــرون منهم رهباًنـــا وكهنة.
وقد أقيمت في صباح اليوم 
التالـــي بديـــر الســـيدة العـــذراء 
بجبـــل إخميم، صلـــوات تجنيز 
الراهـــب القمـــص ديســـقورس، 
حيـــث صلى صلـــوات التجنيز 
نيافـــة  الكنيســـة،  أحبـــار  مـــن 
األنبا متاؤس أســـقف ورئيس 
الدير، وصاحبـــــــــــــــــا النيافــــــــــــة: 
األنبـــا باخوم أســـقف ســـوهاج 
والمنشـــاة والمراغة، واألنبــــــا 
أولوجيـــوس أســـقف ورئيـــس 
ديـــر القديس األنبـــا شنــــــــــــــــــوده 
رئيـــس المتوحديـــن بالجبــــــــــــــــل 
الغربي بســـوهاج. كما شـــارك 
فـــي الصلـــوات مجمـــع رهبـــان 
مـــن  ووفـــود رهبانيـــة  الديـــر، 
أديـــرة منطقـــة إخميـــم، ووفـــود 
من كهنة إيبارشـــيات ســـوهاج 
والمنشـــاة والمراغـــة، وإخميـــم 
وســـاقلته، وجرجا. كما حضر 
الصـــالة وفـــد مـــن هيئـــة اآلثار 
اإلســـالمية والقبطيـــة واآلثـــار 
تعازينـــا  خالـــص  المصريـــة. 
لنيافـــة األنبا متاؤس أســـقف 
ورئيس دير الســـيدة العذراء 
ولمجمـــع  إخميـــم،  بجبـــل 
اآلبـــاء رهبـــان الديـــر، ولكل 

ومحبيه. أبنائـــه 

فـــي  الرســـالة  هـــذه  مـــت  ُقدِّ
 “National and أثينـــا  جامعـــة 
 Kapodistrian University
تتنـــاول  وهـــي   ،of Athens”
القبطيـــة  للكنيســـة  القانونـــي  التـــراث 
مـــن الناحيـــة الالهوتيـــة وليـــس مـــن 
الناحيـــة القانونيـــة القضائيـــة، وذلـــك 
فـــي الحقبـــة الزمنيـــة ما بيـــن القرنين 
عشـــر،  الحـــادي  والقـــرن  الخامـــس 
كان الهـــدف األول مـــن الرســـالة هو 
القانـــون  مصـــادر  وتجميـــع  تحديـــد 
الكنســـي القبطـــي بشـــكل شـــامل من 
كافـــة المصـــادر، دون أن يكون هذا 
التجميـــع محـــدوًدا أو مقتصـــًرا علـــى 
مخطـــوط واحـــد بعينـــه أو موســـوعة 
قانونيـــة محـــددة، ولكـــن يتـــم تجميـــع 
القبطيـــة  الكنيســـة  مصـــادر  كافـــة 
األرثوذكســـية التـــي تناولـــت التـــراث 

القبطـــي. القانونـــي 
الموضوعـــات  ضمـــن  مـــن 
التـــي تعرضـــت لهـــا الرســـالة مكانـــة 
فـــي  الكنســـية  القوانيـــن  وموضـــع 
التقليـــد القبطـــي، فمثـــاًل فـــي التقليـــد 
ُيســـمى  مـــا  يوجـــد  ال  القبطـــي 
بالــــ”codex“ كمـــا هـــو الحـــال فـــي 
فـــي  أو  الكاثوليكيـــة  رومـــا  كنيســـة 
القانون الثاني لمجمع القســـطنطينية 
بالمجمـــع  ُيســـّمى  )مـــا  69١م  فـــي 
 Quinisext الســـادس الخامـــس – 
فـــي  ترولـــو(  مجمـــع  أو   Council
كنائـــس الـــروم األرثوذكـــس، والـــذي 
مـــن خاللـــه يتم »تكويـــد« أي تدوين 
فـــي  الموجـــودة  الكنســـية  القوانيـــن 
بيـــن  ُيميـــز  ذلـــك الحيـــن، وهـــو مـــا 
القوانيـــن األصيلـــة والمنحولـــة حتـــى 
القبطيـــة  فالكنيســـة  الزمـــان.  ذلـــك 
النوموكانـــون  فكـــرة  علـــى  تعتمـــد 
موســـوعات   Nomocanonأي 
قانونيـــة ُحفـــظ فيهـــا التـــراث القانوني 
القبطـــي. هذه الموســـوعات القانونية 
الثـــري  القانونـــي  التقليـــد  َحفظـــت 
العصـــور،  عبـــر  القبطيـــة  للكنيســـة 
بهـــذا  تســـتعين  بدورهـــا  والكنيســـة 
التقليـــد بمـــا يتناســـب فـــي كل زمـــان 
الرعائيـــة  احتياجاتهـــا  مـــع  ومـــكان 

عامـــة. بصفـــة  والكنســـية 
الرســـالة  هـــذه  أيًضـــا  تتطـــّرق 
تاريـــخ  فـــي  غامضـــة  فتـــرة  لدراســـة 
الكنيســـة من جهة القوانين الكنســـية، 
وهـــي الفتـــرة مـــا بيـــن القرنين الســـابع 
والعاشـــر، فـــإن كان مـــن المعـــروف 
أنـــه ال توجـــد أّيـــة مصـــادر للقوانيـــن 

الكنســـية فـــي هـــذه الحقبـــة، إاّل أن 
الرســـالة قدمـــت دراســـة الهوتيـــة – 
قانونيـــة موّثقـــة مـــن مراجـــع التاريـــخ 
القوانيـــن  بشـــأن  القبطـــي  الكنســـي 
الكنســـية لهـــذه الفتـــرة، إذ أنـــه حتـــى 
وإن غابـــت عّنـــا اليـــوم مصـــادر هذه 
قبـــول  نســـتطيع  ال  لكـــن  القوانيـــن، 
بعـــدم وجـــود قوانيـــن كنســـية  القـــول 
الوقتـــا  فـــي  فربمـــا  الحقبـــة،  لهـــذه 
لحالـــي ليـــس لدينـــا مصـــادر قانونية 
لهـــذه الفتـــرة، لكـــن بالتأكيـــد لـــم تكـــن 
تراثهـــا  عـــن  عزلـــة  فـــي  الكنســـية 

القانونـــي.
ترجمـــة  أيًضـــا  الرســـالة  قدمـــت 
للبابـــا  القبطيـــة  للقوانيـــن  يونانيـــة 
)4٨9-496م(  الثانـــي  أثناســـيوس 
الزمـــان  تأثيـــر  وشـــرح  دراســـة  مـــع 
والُنّســـاخ على هـــذه القوانين، كما تم 
أيًضـــا عـــرض وترجمة قوانيـــن البابا 
 ،)١٠77-١٠47( خرســـتوذولس 
-١٠7٨( الثانـــي  كيرلـــس  والبابـــا 

١٠9٢(. وقـــد تـــم أيًضـــا باقتضـــاب 
شـــرح قوانيـــن المواريث للبابـــا قزمان 
الثالـــث )9٢٠-93٢(، مـــع تعليـــق 
الهوتـــي على فكـــرة قوانين المواريث 
وكيـــف  القبطيـــة،  الكنيســـة  فـــي 
أن جوهـــر هـــذه القوانيـــن هـــو إرادة 
الكنيســـة فـــي المســـاواة بيـــن الرجـــل 
والمـــرأة، وتـــم التشـــديد علـــى الحـــّس 
الفعـــل  وردة  للكنيســـة  الالهوتـــي 
التـــي –رغـــم كل الظـــروف العاكســـة 
وصعوبـــة المنـــاخ العام لهـــذه الفترة– 
ســـعت الكنيســـة مـــن خاللهـــا االلتزام 
بالتعليـــم المســـيحي واألنثروبولوجـــي 
الكتابـــي، بالطبـــع هـــذه المحاولـــة ال 
يجـــب الحكـــم على تفاصيلها بمعيار 
فـــي  الوضـــع  مـــع  اليـــوم،  حضـــارة 
بلغـــة وأدوات  تمـــت  أنهـــا  االعتبـــار 

ذلـــك العصـــر.
محاولـــة  الرســـالة  هـــذه  أخيـــًرا 
إلظهـــار التـــراث القانوني القبطي ما 
بيـــن القرنيـــن الخامس حتـــى الحادي 
الكنيســـة  واجهـــت  حينمـــا  عشـــر، 
الصعوبـــات  مـــن  الكثيـــر  القبطيـــة 
هـــذه  أهميـــة  وترجـــع  والضيقـــات، 
القوانيـــن الكنســـية فـــي إظهارها مدى 
تجســـيد العقيـــدة في حيـــاة المؤمنين، 
وكيـــف أنهـــا تعّبـــر عن مـــدى اهتمام 

ورعايـــة الكنيســـة ألبنائهـــا.

ذكرى الصديق تدوم إلى األبد

الذكرى السنوية األولى
ألغلى األحباب
الوالدة الغالية

سعدية عبد املالك أبادير
تقيم األسرة القداس اإللهي 
لروحها الطاهرة يوم األحد 
الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠

بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس 
بقرية بلوط القوصية – أسيوط
أبناؤك: سنيد وشنوده عطاهلل

إلرسال مراسالت االجتامعيات
Tel.: 0128 953 3207
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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يتميــز قداســة البابــا تواضــروس الثانــي بالعشــق الشــديد للقــراءة والمعرفــة، ولقــد 
ذكــر قداســته صراحــة عندمــا ُســِئل عــن أهــم هواياتــه فــي مرحلــة الطفولــة والصبــا، فذكــر 
أنــه كانــت مــن أهــم هواياتــه القــراءة. وأكــد أنــه كان يــداوم علــى قــراءة كتــب ومقــاالت 
المفكــر الكبيــر الدكتــور زكــي نجيــب محمــود )١9٠5–١993( )وكلنــا نعــرف العمــق 
الفكــري الــذي تتميــز بــه كتابــات زكــي نجيــب محمــود، فطبيعــي كل مــن يحــب قراءتــه 
يكــون علــى مســتوى ثقافــي عــاٍل(. ولذلــك كانــت باكــورة قراراتــه عندمــا صــار بطريــرًكا 
فــي يــوم ١٨ نوفمبــر ٢٠١٢ أن دعــا إلــى مؤتمــر لتطويــر التعليــم الالهوتــي، ُعِقــد فــي 
األنافــورا خــالل الفتــرة مــن ٢4 وحتــى ٢6 يونيــة ٢٠١3. ولقــد بــدأت وقائــع المؤتمــر 
بصــالة القــداس اإللهــي، ثــم بــدأت وقائــع المؤتمــر مــن خــالل تســع جلســات كالتالــي:

١- الجلســة األولــى تحــدث فيهــا: نيافــة األنبــا رافائيــل عــن أهــداف الســيمنار - 
المتنيــح نيافــة األنبــا بيشــوي عــن »اإلكليركيــة والحلــم األول، حبيــب جرجــس نموذًجــا« 
العصــر  فــي  الدينيــة  المعاهــد  »تاريــخ  عــن  باســيليوس صبحــي  القــس  الدكتــور   –

الحديــث« - الدكتــور القــس بيشــوي حلمــي عــن »المعاهــد الالهوتيــة اليــوم«.
٢- الجلســة الثانيــة وتحــدث فيهــا: الدكتــور أشــرف صــادق وقــدم ورقــة بعنــون 
»تأهيــل المعلــم، الواقــع والمأمــول« – المرحــوم الدكتــور موريــس تواضــروس حيــث قــدم 
ورقــة بعنــوان »المعلــم والدراســة المســتمرة واإلنتــاج العلمــي« – الدكتــور رســمي عبــد 

الملــك حيــث قــدم ورقــة بعنــوان »الكتــاب األكاديمــي: صفاتــه ومنهجيتــه«.
3- الجلســة الثالثــة وتحــدث فيهــا: نيافــة األنبــا موســى »الكاهــن والتأهيــل العلمــي، 
ضــرورة أم رفاهيــة؟« – الدكتــور جــورج عــوض حيــث تحــدث عــن »مدرســة اإلســكندرية 

والمنهــج التعليمــي للقديــس كليمنــدس الســكندري والبابــا أثناســيوس الرســولي«.
4- الجلســة الرابعــة وتحــدث فيهــا: الدكتــور رأفــت موســى حيــث تحــدث عــن نشــأة 
الجامعــات فــي أوربــا وعالقتهــا بالســلطة الكنســية – الدكتــور عصمــت دوس حيــث 
تحــدث عــن المعاهــد الالهوتيــة بيــن الجــودة واالعتمــاد – نيافــة األنبــا ســوريال أســقف 
ملبــورن وقتهــا حيــث تحــدث عــن المعاييــر العالميــة العتمــاد المؤسســات التعليميــة 

وخاصــة تجربــة اعتمــاد كليــة القديــس أثناســيوس الرســولي فــي ملبــورن.
5- الجلســة الخامســة وتحــدث فيهــا: نيافــة األنبــا رافائيــل حيــث قــدم ورق بعنــوان 
»المعهــد الالهوتــي مــا بيــن حيــاة الشــركة والخبــرة الليتورجيــة والشــركة الجماعيــة« 
– نيافــة األنبــا تومــاس حيــث قــدم ورقــة عنوانهــا »المعاهــد الالهوتيــة والتمويــل« - 
الدكتــور ميشــيل بديــع عبــد الملــك حيــث قــدم ورقــة عنوانهــا »المعهــد الالهوتــي والبعثــات 

العلميــة«.
6- الجلســة السادســة: وفــي اليــوم التالــي للمؤتمــر قــدم قداســة البابــا تواضــروس 
ورقــة بعنــوان »معاهدنــا بيــن الواقــع والمأمــول« حيــث أكــد قداســته علــى أهميــة القــدوة 
قبــل التعليــم، وبعدهــا قــام قداســته بتكريــم كل مــن الســادة العلمــاء: ١- الدكتــور نصحــي 
عبــد الشــهيد مديــر المركــز األرثوذكســي للدراســات اآلبائيــة، حيــث قــدم ورقــة بعدهــا عــن 
مســيرته فــي الدراســات اآلبائيــة. ٢- األب جــون بيــر مديــر معهــد فالديميــر، حيــث قــام 

بعدهــا بتقديــم ورقــة عــن »التعليــم األرثوذكســي فــي القــرن ٢١«. 
7- الجلســة الســابعة وتحــدث فيهــا: دكتــورة نرميــن ســمير توفيــق حيــث قدمــت 
ورقــة بعنــوان »طــرق تدريــس المناهــج« - القــس مــارك عزيــز حيــث قــدم ورقــة بعنــوان 
»معاييــر وضــع للمناهــج الالهوتيــة« – الدكتــور عمــاد موريــس اســكندر حيــث قــدم ورقــة 
بعنــوان »البحــث األكاديمــي والكنيســة مــا بيــن تلبيــة االحتياجــات ومواجهــة التحديــات«.

٨- الجلســة الثامنــة وتحــدث فيهــا: المتنيــح نيافــة األنبــا أبيفانيــوس أســقف ورئيــس 
ديــر القديــس أبــو مقــار حيــث قــدم ورقــة بعنــوان »الرهبنــة والحاجــة إلــى معهــد الهوتــي 
متخصــص« – الراهــب القــس أثناســيوس المقــاري حيــث قــدم ورقــة بعنــوان »األديــرة 

واإلســهام الرهبانــي فــي البحــث العلمــي«.
9- الجلســة التاســعة واألخيــرة بعنــوان »مكتبــات المعهــد الالهوتــي«: وتحــدث فيهــا 
األب وديــع الفرنسيســكاني حيــث قــدم ورقــة بعنــوان »مكتبــات المعهــد الالهوتــي« - 
القــس صموئيــل حنــا مــن أيرلنــدا حيــث قــدم ورقــة بعنــوان »نحــو مكتبــة رقميــة للمعاهــد 

الالهوتيــة والتعليميــة«.
ولقــد جــاءت توصيــات المؤتمــر علــى النحــو التالــي: ١- إنشــاء مجلــس كنســي 
للتعليــم والمعاهــد التعليميــة يضــع اســتراتيجية لتطويــر المعاهــد مــن حيــث )المعلــم – 
المعهــد – المناهــج التعليميــة(. ٢- وضــع الئحــة جديــدة موحــدة لالكليركيــات والمعاهــد 
الالهوتيــة تشــمل: وضــع معاييــر إلنشــاء أّيــة إكليركيــة أو معهــد – كيفيــة إدارة المعهــد 
التعليمــي بمــا يتفــق مــع معاييــر الجــودة – تكويــن لجنــة بحثيــة خاصــة بالدراســات 
العليــا والبعثــات الخارجيــة تشــجع البحــث العلمــي وتجمــع الطاقــات العلميــة فــي الداخــل 

والخــارج. 3- إنشــاء رابطــة خاصــة بخريجــي اإلكليركيــات والمعاهــد التعليميــة. 4- 
إعــداد كــوادر علميــة مــن خــالل: دورات علميــة للقيــادت الكنســية – إنشــاء إكليركيــة 
ومعهــد الهوتــي باألديــرة لتنميــة البحــث العلمــي لــدى الرهبــان. 5- وجــود لجنــة علميــة 
لمراجعــة المناهــج واعتمادهــا داخلًيــا تمهيــد للســعي لالعتمــاد العالمــي القياســي. 6- 
وجــود لجنــة علميــة لمتابعــة أعضــاء هيئــة التدريــس وتقييــم أعمالهــم. 7- تطويــر إطــار 
 Credit التدريــس فــي الكليــات والمعاهــد الالهوتيــة باعتمــاد نظــام الســاعات المعتمــدة
Hours، ونظــام اإلرشــاد األكاديمــي Academic Advising لمســاعدة المتقدميــن 
للدراســة الختيــار التخصــص والمــواد الالزمــة لهــذ التخصــص. )يمكنكــم مراجعــة أعمــال 
المؤتمــر والتوصيــات والمقترحــات فــي: تاريــخ مــدارس األحــد فــي الكنيســة القبطيــة فــي 
مائــة عــام، إعــداد لجنــة احتفاليــة مــدارس األحــد، تقديــم قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، 

الطبعــة األولــى ٢٠١٨، الصفحــات مــن 4٠٠-4١١(.
ولقــد اهتــم قداســته بتثقيــف طلبــة االكليركيــة علــى مســتوى ثقافــي عــاٍل، فأشــرف 
علــى تنظيــم يــوم دراســي لدراســة التاريــخ القبطــي، ودعــا فيــه كالًّ مــن: ١- األســتاذة 
الدكتورة نيللي حنا أســتاذة التاريخ العثماني بالجامعة األمريكية. ٢- األســتاذ الدكتور 
عمــاد أبــو غــازي وزيــر الثقافــة األســبق. 3- األســتاذ الدكتــور مجــدي جرجــس أســتاذ 
علــم الوثائــق بجامعــة كفــر الشــيخ. 4- رئيــس المعهــد الفرنســي لآلثــار الشــرقية ســابًقا.

وكان ذلــك يــوم ١7 ينايــر ٢٠١7. كمــا أشــرف علــى دعــوة الكاتــب الكبيــر األســتاذ 
حلمــي النمنــم وزيــر الثقافــة األســبق إللقــاء نــدوة حــول »معالــم الهويــة المصريــة«. كمــا 

دعــا العالــم البلجيكــي الكبيــر مــارك شــيريدان إللقــاء محاضــرة فــي الكليــة.
أمــا عــن معهــد الدراســات القبطيــة، اهتــم قداســته بالمعهــد اهتماًمــا كبيــًرا، فــكان 
الموافــق 5  الجمعــة  يــوم  الشــهادات، وفــي مســاء  يتابــع حفــالت الخريجيــن وتســليم 
ديســمبر ٢٠١4، قــام قداســته بافتتــاح أعمــال المؤتمــر الدولــي للدراســات القبطيــة – 
تطلُّعــات مســتقبلية، وذلــك بمناســبة مــرور 6٠ عاًمــا علــى إنشــائه. وبــدأ الحفــل بالســالم 
الوطنــي ثــم لحــن ملــك الســالم باللغــة القبطيــة، وشــارك فــي االحتفــال البروفيســر جــاك 
فــان ديــر فليــت الهولنــدي الجنســية، باإلضافــة إلــى ممثــل الســكرتير العــام لمجلــس 
الكنائــس العالمــي. ولقــد اكــد قداســة البابــا فــي كلمتــه علــى أهميــة االهتمــام بالدراســات 
ن الحضــاري الثقافــي الوطنــي، وأكــد قداســته أن  القبطيــة باعتبارهــا جــزًءا مــن الُمكــوِّ
مــن أهــم أهدافــه لتطويــر المعهــد هــو ضــم باحثيــن شــباب لديهــم فكــر إبداعــي لتطويــره، 
وأن ال يقتصــر علــى الدارســين األقبــاط بــل يضــم كل المصرييــن فــي المرحلــة القادمــة، 
فــي شــّتى المجــاالت )المركــز  ويكــون متصــاًل بجميــع المعــارف والعلــوم اإلنســانية 
الثقافــي القبطــي األرثوذكســي: قداســة البابــا يفتتــح المؤتمــر الدولــي الثانــي »الدراســات 

القبطيــة – تطلعــات مســتقبلية«(. 
وفي اطار خطة تطوير المعهد، بارك مشروعات وأنشطة المعهد، نذكر منها:

١- مشــروع إنشــاء مكتبــة متطــورة للمعهــد، مــزودة بأســاليب حديثــة ومتطــورة. 
٢- مشــروع إنشــاء مكتبــة لبيــع اإلنتــاج العلمــي والفنــي للمعهــد. 3- مشــروع تجديــد 
واجهــة مبنــى المعهــد. 4- دورات تدريبيــة لهيئــة التدريــس لتطويــر المناهــج الدراســية. 
5- افتتــاح أقســام جديــدة بالمعهــد مثــل: قســم الدراســات اإلعالميــة – قســم التــراث 
الشــرقي المســيحي. )راجــع: النشــرة الخاصــة بمعهــد الدراســات القبطيــة، والشــكر هنــا 

واجــب والزم للدكتــور عــادل فخــري لتفضلــه بتصويــر النشــرة وإرســالها لــي(.
ولمــا كان الجنــاح الثانــي للتعليــم بعــد المعاهــد الالهوتيــة فــي الكنيســة القبطيــة هــو 
مــدارس األحــد، قــام قداســته باالجتمــاع باللجنــة العليــا للتربيــة الكنســية يــوم االثنيــن 
الموافــق ٢٨ أكتوبــر ٢٠١3، بحضــور مجموعــة مــن اآلبــاء األســاقفة والكهنــة والخــدام. 
وتــم فــي هــذه الجلســة االتفــاق علــى منهــج موحــد مــن خــالل مناقشــة المناهــج التــي 
صــدرت عــن بعــض اإليبارشــيات. كذلــك االهتمــام بتدريــب الخــدام واالرتقــاء بمســتواهم. 
ثــم رأس قداســته اجتمــاع اللجنــة العليــا للتربيــة الكنســية بالمقــر البابــوي بديــر األنبــا 

بيشــوي فــي حضــور مجموعــة مــن اآلبــاء األســاقفة والكهنــة والخــدام.
ولقــد تــم فــي االجتمــاع مناقشــة المناهــج الســابقة وتقييمهــا، ثــم قــام بتشــكيل لجــان 
لتطويــر المناهــج التعلميــة بصفــة مســتمرة. )لمزيــد مــن التفصيــل راجــع المرجــع الســابق: 
الصفحــات مــن 4١١-4١7(. وإيماًنــا مــن قداســته بأهميــة وجــود قنــاة متخصصــة 
للطفــل، قــام بإنشــاء قنــاة »كوجــي للطفــل« وذلــك يــوم ١٨ نوفمبــر ٢٠١5 تحــت إشــراف 
نيافــة األنبــا مرقــس، بهــدف تنشــئة الطفــل وتربيتــه علــى اإليمــان المســتقيم، ووضــع 
ثــالث محــاور أساســية للقنــاة هــي: ١- محــور كنســي طقســي لمعرفــة الطقــس والعقيــدة 
والســلوك  الحســنة  العــادات  لمعرفــة  ســلوكي  تربــوي  محــور  المقــدس. ٢-  والكتــاب 
الصحيــح. 3- محــور وطنــي لتربيــة الطفــل علــى حــب الوطــن والتســامح وقبــول اآلخــر.

)نفس المرجع السابق، صفحة 4١7(
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لكمتك يا رب ىه الرساج املمتىلء نوراً.. بكلمتك يا رب نستضئ لك يوم من تعليمك. )ماريعقوب الرسوىج(

ولقــد انتهــز قداســته فرصــة مــرور مائــة عــام علــى نشــأة مــدارس األحــد، فدعــا إلــى 
احتفاليــة كبــرى لهــذه المناســبة، فشــّكل لهــا لجنــة مكونــة مــن نيافــة األنبــا دانيــال رئيًســا، 
وعضويــة كلٍّ مــن القــس ميخائيــل عطيــة – المرحــوم أيمــن كــرم – األســتاذ جرجــس 
صالــح – األســتاذ مجــدي نجيــب – األســتاذة ماريــان نعيــم –األســتاذ أســامة حلمــي – 
الدكتــور ســنيوت دلــوار. )وأنتهــز هــذه الفرصــة لكــي أنعــي األخ الحبيــب أيمــن كــرم، 
فهــو أكثــر مــن شــجعني علــى فكــرة كتابــة هــذا المقــال، ووعدنــي بإمــدادي بمــادة علميــة 
لــه، ولكــن العمــر لــم يطــل بــه حتــى ينفــذ وعــده، وأنــا بــدوري أهــدي لروحــه الطاهــرة هــذا 
المقــال، وأطلــب لــه الراحــة والنيــاح(. وشــّكلت لهــذا الغــرض ســت لجــان هــي: ١- لجنــة 
مؤتمــر المئويــة. ٢- لجنــة الرؤيــة المســتقبلية. 3- لجنــة تاريــخ مــدارس األحــد. 4- 
لجنــة اإلعــالم. 5- لجنــة تنظيــم االحتفاليــة. 6- لجنــة تدبيــر االحتياجــات الماليــة. 
)راجــع التشــكيل الكامــل للجــان الســت وأعضائهــا فــي المرجــع الســابق ذكــره، الصفحــات 
مــن 4١٨-4٢٢(. وبالفعــل ُعِقــد مؤتمــر علمــي لمــدارس األحــد خــالل الفتــرة مــن ١5-

١7 نوفمبــر ٢٠١٨، ثــم صــدر كتــاب بعنــوان »رواد مــدارس األحــد« تنــاول فيهــا حيــاة 
6٨ شــخصية قامــت علــى أكتافهــم مــدارس األحــد. ولقــد طالــب قداســته بتوثيــق الــدور 
التاريخــي لــرواد مــدارس األحــد فــي جميــع الكنائــس، كمــا طالــب بتجميــع الكتــب القديمــة 
والتبــرع بهــا لصالــح المكتبــة البابويــة المركزيــة )ســوف يأتــي الحديــث عنهــا بالتفصيــل 

خــالل هــذا المقــال(.
وبعــد الكليــة اإلكليركيــة ومــدارس األحــد، يأتــي دور الشــباب، فلقــد قــام قداســته 
بتدعيــم نشــاطات الكورســات المتخصصــة التابعــة ألســقفية الشــباب، تحــت رعايــة نيافــة 
الحبــر الجليــل األنبــا موســى أســقف الشــباب، ولقــد حضــر قداســته الحفــل الختامــي 
لنشــاط الكورســات خــال عــام ٢٠١3 بمســرح األنبــا رويــس بالكاتدرائيــة )ولقــد كان 
لكاتــب هــذه الســطور فرصــة المشــاركة فــي الحفــل ونــوال بركــة التكريــم حيــث أننــي كنــت 
المشــرف علــى نشــاط مجموعــة التنميــة الثقافيــة وقتهــا(. ولقــد كان قداســته مداوًمــا علــى 
المــرور علــى الكورســات وحضــور بعــض محاضراتهــا، وخــالل العــام الحالــي وبالرغــم 
مــن انتشــار جائحــة كورونــا، حــرص قداســته علــى الحضــور وتســليم الشــهادات بنفســه 
وســط إجــراءات احترازيــة مشــددة. ولقــد شــارك قداســته فــي إلقــاء بعــض المحاضــرات 
فــي كــورس العهــد الجديــد بنفســه، كمــا قــام قداســته بتكريــم المعيديــن، وحضــر مناقشــة 
األبحــاث التــي قدمهــا هــؤالء الدارســون )والشــكر هنــا واجــب لــألخ الحبيــب عيــاد جرجــس 
لتفضله بإمدادي بتقرير مفصل عن جهود قداســة ومتابعة قداســته لنشــاط الكورســات(.

ولمــا كنــا نعيــش فــي عصــر اإلعــالم المفتــوح، فكــر قداســته فــي إنشــاء مركــز 
إعالمــي متخصــص، فأصــدر قداســته قــراًرا بتأســيس هــذا المركــز فــي ٢٠ ســبتمبر 
٢٠١3. وكلــف جنــاب األب الــورع القــس بولــس حليــم بتشــكيل هــذا المركــز ووضــع 

الــرؤى واألهــداف علــى النحــو التالــي:
الرؤيــة Vision: تعّبــر الكنيســة القبطيــة عــن هويتهــا بالتواصــل مــع فئــات المجتمــع 

المصــري الدولــي بــكل أطيافــه دون تمييــز.
األهــداف Objectives: ١- إبــراز جمــال وعمــق ووطنيــة الكنيســة فــي المجتمــع 
المصــري والدولــي بــكل أطيافــه دون تمييــز. ٢- بنــاء الوعــي وخلــق تيــار مســتنير 
للشــعب القبطــي. 3- إدارة العالقــات المحليــة والدوليــة لضمــان تواجــد الكنيســة القبطيــة 
بصــورة فّعالــة محلًيــا ودولًيــا. 4- توثيــق كافــة األحــداث التــي تتعلــق بالكنيســة )كنســًيا 
– محلًيــا – عالمًيــا( ووضعهــا فــي صــورة يســهل الوصــول إليهــا. 5- توفيــر المعلومــات 

الالزمــة للقيــادات الكنســية بمــا يســاعدهم فــي اتخــاذ القــرارات.
)والشــكر هنــا واجــب والزم لجنــاب األب الــورع القــس بولــس حليــم لتفضلــه بإرســال 
تاريــخ ورؤيــة أهــداف المركــز لــي(. وفــي خطــوة نحــو تفعيــل المركــز وتطويــره، قــام 
بعمــل  قداســته  فقــام  الكنســية،  الهيئــة اإلعالميــة  أســماه  لمــا  قداســته بوضــع الئحــة 
ســيمنار يــوم 4 أغســطس ٢٠٢٠، بمشــاركة كل مــن قنــوات: أغابــي - CTV – مــي 
ســات – كوجــي – المركــز اإلعالمــي للكنيســة القبطيــة – مجلــة الكــرازة، كمــا عقــد 
قداســته اجتماًعــا آخــر فــي يــوم 3١ أغســطس لمناقشــة بعــض األفــكار والمقترحــات 
ــا فــي يــوم الثالثــاء 7 ســبتمبر ٢٠٢٠، حيــث ُعِرضــت  المطروحــة. ثــم عقــد لقــاء ثانًي
بعــض األفــكار لوضــع اســتراتجية للتربيــة اإلعالميــة مــن خــالل الشوشــيال الميديــا 
لمختلــف فئــات الشــعب )رجــع الخبــر بالتفصيــل فــي مايــكل فــارس: مالامــح الهيئــة 
العامــة اإلعالميــة.. كيــان يضــم القنــوات تحــت رؤيــة وأهــداف موحــدة، جريــدة اليــوم 

الســابع، الخميــس ١٠ ســبتمبر ٢٠٢٠(.
لمكتبــة  لقداســته  زيــارة  ففــي  المكتبــات،  دور  عــن  الحديــث  ذلــك  بعــد  ويأتــي 
اإلســكندرية، تقابــل قداســته مــع الدكتــور مصطفــى الفقــي مديــر المكتبــة، وذلــك يــوم 
الســبت الموافــق ١٠ فبرايــر ٢٠١٨، وألقــى كلمــة قــال فيهــا »إن البيــت الــذي يخلــو 
مــن المكتبــة مثــل الجســد الــذي بــال روح«، وأكــد علــى أهميــة القــراءة باعتبارهــا مفتــاح 
ــا فــي  م المجتمــع، وذكــر أن مكتبــة اإلســكندرية تلعــب دوًرا حيوًي بنــاء الشــخصية وتقــدُّ
حيــاة المصرييــن، فهــي ُتعتبــر وزارة القــراءة فــي مصــر )ماهــر حســن: البابــا تواضــروس 
عــن مكتبــة اإلســكندرية »هــي وزارة القــراءة فــي مصــر«- المصــري اليــوم، الســبت ١٠ 
فبرايــر ٢٠١٨(. وفــي مســاء يــوم الثالثــاء ١9 نوفمبــر ٢٠١9، قــام قداســته بافتتــاح 

المكتبــة البابويــة المركزيــة بالمقــر البابــوي بديــر األنبــا بيشــوي بــوادي النطــرون، وحــدد 
لهــا خمســة أهــداف هــي: ١- رفــع الوعــي المجتمعــي بالحقبــة القبطيــة، كونهــا حقبــة مــن 
تاريــخ مصــر والشــرق األوســط شــّكلت جــزًءا أصيــاًل مــن الوجــدان الحضــاري والتــراث 
الفكــري ومــا يتعلــق بذلــك مــن دراســات. ٢- حفــظ اإلنتــاج المعرفــي عــن القبطيــات 
الصــادر عــن هيئــات أكاديميــة معنيــة بالبحــث والتوثيــق، ســواء كان مقــروًءا أو مســموًعا 
أو بصرًيــا بمختلــف اللغــات. 3- تكثيــف البحــث العلمــي فــي القبطيــات، ومــا يتبــع 
ذلــك مــن نشــاط فــي حركــة النشــر والترجمــة فــي هــذا المجــال مــع ســائر المؤسســات 
المعنيــة. 4- جمــع التــراث القبطــي بــكل نوعياتــه، وترميمــه وتوثيقــه وتصنيفــه، لتســهيل 
عرضــه للباحثيــن فــي مــكان واحــد بالتنســيق مــع األديــرة القبطيــة والقطاعــات الجغرافيــة 
بالكنيســة واألفــراد مــن أصحــاب المقتنيــات الخاصــة. 5- تنشــيط ودعــم حلقــة تبــادل 
المعرفــة ومجتمــع الباحثيــن محلًيــا وعالمًيــا، وبالتالــي تحقيــق نمــوذج لمؤسســة مصريــة 
ثقافيــة ناجحــة ورائــدة قــادرة علــى التفاعــل مــع مجتمــع المعلومــات الحديــث )راجــع: 
البابــا تواضــروس يفتتــح المكتبــة البابويــة المركزيــة ويحــّدد 5 أهــداف لهــا(. ومــن خــالل 
فيديــو بثّــه المركــز اإلعالمــي للكنيســة القبطيــة، قــال قداســته: »فــي المكتبــة اهتمينــا 
بمالمــح الجمــال وكتــب الكاتــب الواحــد، والمكتبــة فــي األصــل كانــت قاليــة للبابــا شــنوده 
يســتخدمها فــي الكتابــة، والمهندســين قــدروا يخلــوا القاليــة جــوا المكتبــة، وفــي نيتنــا عمــل 
معمــل ترميــم كبيــر، وهــذه المكتبــة ممتــدة لألجيــال«، عــن االســم ومغــزاه: أكــد قداســته 
يت المكتبــة البابويــة ألنهــا خاضعــة لقداســة البابــا مباشــرة، وســميت بالمركزيــة  »ُســمِّ
ألنهــا ســتكون الوعــاء الرئيســي للمعرفــة بجوارعــدد كبيــر مــن مكتبــات األديــرة والكنائــس« 
)مايــكل فــارس: النشــأة واألهــداف.. البابــا تواضــروس يتحــدث عــن مالمــح المكتبــة 

البابويــة المركزيــة، اليــوم الســابع،األربعاء 5 أغســطس ٢٠٢٠(.
ــا عــن المؤسســات الثقافيــة المختلفــة، نذكــر »جمعيــة اآلثــار القبطيــة«، حيــث  أّم
قــام قداســته بافتتــاح مؤتمــر بمناســبة االحتفــال بمــرور ٢5 عاًمــا علــى إنشــاء »جمعيــة 
التــراث العربــي المســيحي«، وذلــك يــوم الخميــس ٢3 فبرايــر ٢٠١7. وذلــك فــي مقــر 
تقديــر  شــهادات  بمنــح  قداســته  وقــام  البطرســية،  بالكنيســة  القبطيــة  اآلثــار  جمعيــة 
ألعضــاء اللجنــة التأسيســة للجمعيــة وهــم:  ١- الدكتــور وليــم ســليمان قــالدة. ٢- 
الدكتــور ســليمان نســيم. 3- األب ســمير خليــل اليســوعي. 4- األب وديــع عــوض 

الفرنســيكاني. 5- الدكتــور جوزيــف موريــس فلتــس.
ويولــي قداســته اهتماًمــا كبيــًرا بالجمعيــة ومجلتهــا العلميــة التــي تحظــى بالتقديــر 
العالمــي. ويهتــم قداســته بتطويــر البحــث العلمــي داخــل الكنيســة القبطيــة. كمــا اســتقبل 
قداســته صبــاح يــوم الثالثــاء 3 نوفمبــر ٢٠٢٠ البروفيســر Laurant Coulon مديــر 
 Fredericوبرفقتــه البروفيســر ،)IFAO( المعهــد العلمــي الفرنســي لآلثــار الشــرقية
Abecassis مديــر الدراســات بالمعهــد، والدكتــور مجــدي جرجــس األســتاذ بالمعهــد. 
وفــي مداخلــة تليفونيــة مــع الدكتــور مجــدي، أفــاد ســيادته أن الهــدف مــن المقابلــة هــو 
التعــاون المثمــر بيــن المعهــد الفرنســي ومؤسســاتنا الكنســية مــن أجــل دفــع التطويــر 
الكنيســة  باســم  الرســمي  )المتحــدث  القبطيــة  الدراســات  فــي مجــال  العلمــي  بالبحــث 
القبطيــة األرثوذكســية، 3 نوفمبــر ٢٠٢٠(. أّمــا مؤسســة ســان مــارك لتوثيــق التــراث 
القبطــي، فلقــد افتتــح قداســته المؤتمــر الدولــي الســادس لهــا فــي ديــر المحــرق فــي الفتــرة 
مــن 4- ٨ فبرايــر ٢٠١3، كذلــك المؤتمــر الســابع بديــر مارمينــا مريــوط فــي الفتــرة 
مــن ٨-١5 فبرايــر ٢٠١5، ومؤتمــر مارمرقــس فــي التــراث القبطــي يــوم ٨ فبرايــر 
٢٠١5 بمســرح األنبــا رويــس بالكاتدرائيــة، والمؤتمــر الدولــي الثامــن بالمقــر البابــوي 
بمركــز لوجــوس بديــر األنبــا بيشــوي خــالل الفتــرة مــن ١٢–١6 فبرايــر ٢٠١7، احتفاليــة 
صــدور كتــاب مارمرقــس وافتتــاح القاعــة الجديــدة للمؤسســة فــي نوفمبــر ٢٠١9، وأخيــًرا 
كّلــف قداســته بإنشــاء وحــدة علميــة لحفــظ التــراث القبطــي طبًقــا للقــرار البابــوي رقــم ١٢/ 
٢٠١9 )والشــكر واجــب هنــا لــالخ الحبيــب الدكتــور أشــرف ناجــح لتفضلــه بإرســال 

تقريــر خاصــة عــن المؤسســة(.
ونذكــر أخيــًرا فــي مجــال المكتبــات، مكتبــة ســان مــارك لالطــالع الداخلــي، ففــي 
أثنــاء االحتفــال باليوبيــل الذهبــي لقاعــة اإليغومينــوس إبراهيــم لوقــا، َلَمــح قداســته ورقــة 
مكتوب عليها »نصلي من أجل إنشاء مكتبة لكتب التاريخ«، وعندما سأل عن قصة 
هــذه الورقــة، ذكــر لــه القائمــون علــى المعــرض رغبتهــم فــي إقامــة مكتبــة متخصصــة 
لكتــب التاريــخ فقــط. وبالفعــل تــم الحصــول علــى شــقة قــرب كنيســة مارمرقــس بمصــر 
الجديــدة، وتــم تجهيزهــا لهــذا الغــرض، وفــي 3 ديســمبر ٢٠١٨ تــم االفتتــاح الرســمي 
لهــذه المكتبــة حيــث انتــدب قداســته نيافــة الحبــر الجليــل األنبــا مــكاري األســقف العــام 
لكنائــس شــبرا الجنوبيــة الفتتــاح المكتبــة. وحالًيــا تضــم المكتبــة كتًبــا عــن تاريــخ األقبــاط 
بمــا يشــمل مــن عمــارة وفنــون وآثــار – الموســوعة البريطانيــة – مذاهــب وطوائــف 
متنوعــة -تراجــم حيــاة العلمــاء والمشــاهير... الــخ. وتعوزنــا المســاحة للحديــث عــن 
تكريمــه للمخترعيــن الشــباب، وأوائــل الشــهادات العامــة، ورســائل الماجســتير والدكتــوراة 
فــي الجامعــات المصريــة، كذلــك خطاباتــه وأحاديثــة المختلفــة عــن عظمــة الحضــارة 

المصريــة والقبطيــة. 
ونحــن فــي عيــد جلــوس قداســته نهــدي لــه هــذا المقــال، داعيــن لــه بالصحــة وطــول 

العمــر مــن أجــل اســتمرار العطــاء.
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طوىب ملن يثبت ع باب الصالة، فإنه ال خيزى. )القديس باسيليوس الكبري(

مــع بدايــة افتتــاح العــام الدراســي الجديــد ٢٠٢٠ 
/ ٢٠٢١م، وبمناســبة مــرور 66 ســنة علــى تأســيس 
ســنوات  ثـــماني  ومــرور  القبطيــة،  الدراســات  معهــد 
علــى تنصيــب قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، شــهد 
افتتــاح  نوفمبــر ٢٠٢٠م  الثالثــاء ١7  يــوم  المعهــد 
البابــا،  قداســة  بيــد  الجديــدة  المشــروعات  مــن  عــدد 
ومشــاركة  واألســاقفة،  المطارنــة  اآلبــاء  وبحضــور 
عــدد مــن الســادة الــوزراء الســابقين والســفراء ورؤســاء 
الجامعــات  وأســاتذة  الكليــات  وعمــداء  الجامعــات 
الالهوتيــة،  والمعاهــد  الكليــات  وأســاتذة  المصريــة 
هــذه  وتهــدف  الجــدد.  الطــالب  مــن  ومجموعــات 
المشــروعات إلــى تحقيــق رســالة المعهــد وأهدافــه التعليميــة والكنســية والثقافيــة 

المشــروعات:  الكنيســة والمجتمــع والوطــن، ومــن هــذه  لخدمــة 

المكتبة الجديدة: 
تــم إنشــاء مكتبــة حديثــة متطــورة بالطابــق الثانــي مــن مبنــى المعهــد بمــا 
يلزمهــا مــن قاعــات وإمكانيــات، لتكــون مصــدًرا للعلــم والمعرفــة، وهدًفــا لــكل 
الباحثين والدارســين، مع مشــروع التحول الرقمي للمكتبة، في نقلة نوعية هامة 
لتســهيل المهــام العلميــة لــكل الدارســين والباحثيــن فــي كثيــر مــن مجــاالت البحــث 
العلمــي. وتشــمل المكتبــة الجديــدة قاعتيــن كبيرتيــن للكتــب والمطبوعــات، وقاعــة 
إطــالع كبيــرة، ومكتــب أميــن المكتبــة، وأجهــزة كمبيوتــر وماكينــات تصويــر 
وشــبكة إنترنــت وشــبكة كاميــرات، وكذلــك تــم تزويدهــا بأجهــزة إطفــاء حديثــة 
وأجهــزة تكييــف مركزيــة. وتشــمل المكتبــة الكثيــر مــن الكتــب القديمــة والحديثــة 

فــي مجــاالت متعــددة، وبخاصــة فــي مجــاالت الدراســات القبطيــة.

 

مشروع التحول الرقمي للمكتبة: 
مــع التوجــه العالمــي نحــو التحــول إلــى العالــم اإللكترونــي والمحتــوى الرقمــي، 
فــإن العديــد مــن مصــادر المعلومــات التــي كانــت متوفــرة فــي الشــكل المطبــوع 
أصبحــت اآلن متاحــة فــي شــكل مطبــوع باإلضافــة الــى الشــكل الرقمــي، وأصبــح 
ــْي  ــز المــادي الُمقيَّــد بعامل مــن الطبيعــي أن تنتقــل خدمــات المكتبــات مــن الحيِّ
المــكان والزمــان إلــى نظــم رقميــة إلكترونيــة تنقــل المعلومــات الخاصــة بالمكتبــات 
إلــى نطــاق أكبــر مــن المســتفيدين. وقــد بــدأ المعهــد فــي ٢٠٢٠م فــي مشــروع 
للتحــول الرقمــي للمكتبــة بحســب »نظــام كوهــا« وهــو نظــام مكتبــات متكامــل، 
المبرمجيــن  العالميــة، ويتــم تطويــره بواســطة  المكتبــات  إدارة  أكبــر نظــم  مــن 

المتخصصيــن لتحقيــق األهــداف المطلوبــة... 

قاعات الكتب بالمكتبة الجديدة، قاعة اإلطالع بالمكتبة الجديدة

اســتوديو قســم األلحــان والموســيقى القبطيــة: بــدأ نشــاط قســم األلحــان 
والموســيقى القبطيــة حوالــي ســنة ١9٢٢م علــى يــد المتنيــح الدكتــور راغــب 
مفتــاح، أي قبــل تأســيس المعهــد بأكثــر مــن ثالثيــن عاًمــا، لتســجيل وتدويــن 
لحفــظ  الجــاد  العمــل  مــن  ســنوات  وعبــر  عليهــا.  والحفــاظ  القبطيــة  األلحــان 
تــراث األلحــان القبطيــة، أصبــح لــدى معهــد الدراســات القبطيــة مخــزون كبيــر 
ونــادر مــن المــواد المســجلة عليهــا، وأصبــح قســم األلحــان والموســيقى القبطيــة 
بالمعهــد يمثــل مرجعيــة عالميــة، وفــي مراحــل متعــددة كان هنــاك تعــاون وثيــق 
ومشــروعات مشــتركة مــع جامعــات مــن إنجلتــرا وأمريــكا وألمانيــا. ومــع اقتــراب 
مــرور مائــة عــام علــى بــدء نشــاط القســم، تــم خــالل العــام الماضــي ٢٠١9م 
البــدء فــي مشــروع كبيــر لتطويــر وتحديــث شــامل الســتوديو الصوتيــات بالقســم، 
ومــا اســتلزمه ذلــك مــن عمليــات عــزل للحوائــط بطبقــات متعــددة مــن خامــات 
عازلــة للصــوت، مــع تزويــده بأحــدث أجهــزة التســجيل والماســترينج )اســتعادة 
وتحديــث تســجيالت التــراث القديمــة(، وتخصيــص متحــف باالســتوديو لألجهــزة 
القديمــة التــي كانــت ُمســتخدمة بالقســم منــذ زمــن طويــل، واصبــح اســتوديو القســم 

مــن أحــدث اســتوديوهات الصوتيــات بمصــر ومنطقــة الشــرق األوســط.

isaacagpan@yahoo.com
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 عند اهلل. )القديس اآلب أاغثون(
ً

ولو أقام الغضوب أمواتًا، فما هو مقبوال

استوديو قسم األلحان والموسيقى القبطية بعد تطويره وتحديثه 

ــخ المعهــد: يتضمــن المتحــف الوثائقــي تاريــخ  المتحــف الوثائقــي لتاري
المعهــد وارتباطــه بتاريــخ الكنيســة وتاريــخ الوطــن.. ألن التاريــخ هــو االنتمــاء 
وهــو الجــذور.. ولذلــك تــم إعــداد وحــدات خشــبية غائــرة داخــل الحوائــط بالممــر 
الرئيســي للــدور الثانــي للمعهــد، ليوضــع بهــا صــور ووثائــق ونســخ نــادرة مــن 
بعض الصحف والمجالت القديمة الخاصة بتاريخ المعهد وتأسيســه وأنشــطته، 
وأهــم األحــداث التــي مــّرت بــه، وأبــرز الشــخصيات فــي تاريخــه، وزيــارات رؤســاء 
الــدول وزيــارات اآلبــاء البطاركــة وكبــار الشــخصيات وغيرهــا مــن أحــداث، وذلــك 
مــن أجــل توثيــق وعــرض تاريــخ المعهــد ممــا يظهــر أهميــة الــدور الــذي قــام بــه 

المعهــد منــذ تأسيســه فــي عــام ١954م وحتــى اليــوم. 

المتحف الوثائقي لتاريخ المعهد 

مركــز الحاســب اآللــي والتعليــم عــن ُبعـــد: كان هنــاك احتيــاج شــديد 
لتزويــد المعهــد بمركــز للحاســب اآللــي، حيــث إن غالبيــة التخصصــات تحتــاج 
مقــررات  بتدريــس  يقــوم  المعهــد  أن  وبخاصــة  حديثــة،  كمبيوتــر  أجهــزة  إلــى 
دراســية عــن تكنولوجيــا المعلومــات. وحتــى تمتــزج الدراســة النظريــة بالدراســة 
العمليــة والتطبيقــات، وكذلــك أهميــة الــدورات الحــرة للدارســين بالمعهــد، وهنــاك 
بروتوكــوالت تعــاون مــع جامعــات خــارج مصــر ممــا يقتضــي إجــراء مؤتمــرات 
بالفيديــو كونفرانــس وباســتخدام برامــج أخــرى، ومــع مــا اســتجد جــّراء أزمــة وبــاء 
كورونــا تطّلــب األمــر الدراســة عــن ُبعــد ولذلــك تــم تزويــد المركــز بتخصيــص 

موقــع ُمجهــز لتصويــر المحاضــرات والــدورات لنقلهــا مباشــرة أو مســجلة.

تأسيس مركز الحاسب اآللي والتعليم عن ُبعد 

قاعــة المؤتمــرات والمعــارض: بعــد تأســيس مكتبــة جديــدة للمعهــد بالــدور 
قاعــة  لتكــون  بتجهيزهــا  القديمــة  المكتبــة  قاعــة  مــن  تمــت االســتفادة  الثانــي، 
متعــددة األغــراض، تصلــح للمؤتمــرات والنــدوات واالســتقباالت وإقامــة المعــارض 

ومناقشــة الرســائل العلميــة، وغيرهــا مــن األنشــطة العلميــة والثقافيــة. 

تأسيس قاعة المؤتمرات والمعارض

ــة التدريــس: مــع زيــادة عــدد أعضــاء مجلــس  قاعــة االجتماعــات وهيئ
المعهــد، وكذلــك اللجــان التخصصيــة بالمعهــد، كان هنــاك احتيــاج لتجهيــز قاعــة 
لالجتماعــات بالمعهــد، ومــع نقــل مكتبــة المعهــد لمقرهــا الجديــد بالــدور الثانــي، 
تــم تحويــل قاعــة االطــالع بالمكتبــة القديمــة، إلــى قاعــة اجتماعــات تصلــح 
الجتماعــات مجلــس المعهــد أو مجالــس األقســام أو لجــان المعهــد، وأيًضــا تتــم 
االســتفادة بهــذه القاعــة فــي غيــر أوقــات االجتماعــات بــأن ُتســتخدم كاســتراحة 

ألعضــاء هيئــة التدريــس.

قاعة االجتماعات وهيئة التدريس

مكتبــة البيــع: والهــدف منهــا أن تكــون منفــًذا لبيــع وتوزيــع اإلنتــاج العلمــي 
والفنــي ألســاتذة لمعهــد، ومنهــا الكتــب والمذكــرات الدراســية الالزمــة للدارســين، 
وأيًضــا  القبطيــة،  التراثيــة  المنتجــات  وكذلــك  الفنيــة  والمنتجــات  واأليقونــات 

الخامــات التــى يحتاجهــا الطــالب ألشــغالهم وأعمالهــم الفنيــة.

ــة: مــن المجــاالت التــي أبــدع فيهــا  ــة القبطي مشــروع المنتجــات التراثي
المصريــون بصفــة عامــة الحــرف اليدويــة الشــعبية والتراثيــة، ومــن َثــّم جــاءت 
فكــرة االهتمــام بهــذه المنتجــات التراثيــة اليدويــة للحفــاظ عليهــا مــن االندثــار، 
وربطهــا مــع الموضوعــات والزخــارف القبطيــة مثــل أشــكال الصليــب والرمــوز 
القبطيــة ورحلــة العائلــة المقدســة وكثيــر غيرهــا، ويشــمل هــذا المشــروع خامــات 
متعــدد نباتيــة وحيوانيــة ومعدنيــة، منهــا الفخــار والبــردي والســعف وقشــرة الخشــب 

والجلــود وأشــغال الخشــب والنحــاس والنســجيات وغيرهــا.

غرفة لجنة المراقبة واالمتحانات: نقل غرفة لجنة المراقبة واالمتحانات 
مــن الطابــق األول إلــى الطابــق الثانــي، مــع تزويدهــا بالرفــوف المناســبة لحفــظ 
أوراق اإلجابة، وتنظيمها بحســب الســنوات الدراســية وبحســب الترتيب الزمني. 

تجديــدات بالطابــق األول: تشــمل التجديــدات أعمــال األلوميتــال والزجــاج 
والســتائر والدهانــات واألرضيــات واألســقف، وتجميــل الممــر الرئيســي بالنباتــات 
والزهــور وتزويــده بالمقاعــد المناســبة لتكــون اســتراحة للطــالب فــي فتــرات مــا 

بيــن المحاضــرات.. 



�ب  ١62020
ف

لة الكرازة - 27 نو� مب

احلكمة احلقيقية ىه أن تعمل لك شئ حسب مشيئة اهلل. )مارافرام الرسياىن(

فـــي اآلونـــة األخيـــرة ورد للمجمـــع المقـــدس عـــدد مـــن االقتراحـــات الخاصة 
بالقـــراءات الكنســـية المتكـــررة أو غيـــر المناِســـبة للتـــذكار مثـــل ليلة رأس الســـنة 
الميالديـــة، وقـــد رأى المجمـــع المقـــدس اســـتبدال هـــذه القـــراءة بقـــراءة أخـــرى. 
فرأينـــا أنـــه مـــن الضـــروري البحث فـــي تاريخ القـــراءات وتنوعهـــا الليتورجي في 
المناطـــق المختلفـــة. وذلك لكي يســـاعدنا هـــذا العمل على أخذ قرارات مجمعية 
تســـتند إلـــى تاريـــخ القـــراءات، وفكر آباء كنيســـتنا لما تحويه هـــذه المخطوطات 

مـــن تاريخ وتـــراث عظيم.
وقـــد وجدنـــا أنـــه مـــن الصعـــب جمـــع كل هـــذا فـــي بحث واحـــد، لذلـــك رأينا 
أن نأخـــذ جـــزًءا هاًمـــا مـــن أيـــام الســـنة تكثـــر فيـــه القـــراءات الكنســـية وهـــو أيـــام 
”الصـــوم المقـــدس“ لنتتبـــع نظام تطورها من حيث الزمـــان والمكان؛ من القرن 
الســـابع الميـــالدي إلـــى القطمـــارس الموضـــوع بيـــن أيدينا اليوم والـــذي ُطِبع في 
عهـــد البابـــا كيرلـــس الخامس ســـنة ١9٢٢م، وقد توصلنا بالبحث إلى عدد من 
االســـتنتاجات الهامـــة نضعهـــا بين يدي الكنيســـة ومجمعها المقـــدس التخاذ ما 

هو مناســـب مـــن القرارات لفائـــدة المؤمنين.
خطة البحث والدراسة:

تم تقسيم هذه الدراسة إلى قسمين أساسيين:
القسم األول: يشمل المدخل ودراسة حول موضوع البحث.

القســـم الثانـــي: يشـــمل التحقيـــق العلمـــي للنصـــوص القبطيـــة الصعيديـــة 
وترجمتهـــا إلـــى اللغـــة العربيـــة.

القسم األول:
الباب األول: الترجمات القبطية للكتاب المقدس: 

لمـــا كان الكتـــاب المقـــدس هـــو محـــور القـــراءات الكنســـية، فرأينـــا أنـــه مـــن 
المفضـــل أن نخّصـــص باًبـــا فـــي بدايـــة هـــذه الدراســـة يشـــمل بدايـــات الترجمـــة 
القبطيـــة للكتـــاب المقدس, وأقدم النســـخ الكتابية القبطية، والبرديات وشـــهادات 

اآلبـــاء حـــول هـــذه الترجمات.
الباب الثاني: تاريخ الصوم المقدس وقداساته:

وتناولنـــا بالشـــرح فـــي الفصـــل األول: الَقَطَمـــاُرس َومحَتَوياتـــه، وتعرضنـــا 
لقـــراءات مصـــر الســـفلى والعليـــا وبعـــض المخطوطـــات التي حوت الطقســـين، 
ثم تاريخ قداســـات الســـبوت واآلحاد، وال ســـيما قراءات العهد القديم في طقس 
الصـــوم المقـــدس ونظام القراءات الكنســـية وباألخص َقَطَمـــاُرس الُصوم الَكِبير

أمـــا الفصـــل الثانـــي: فتناولنـــا فيـــه بالشـــرح القـــَراءات الَكَنســـيِّة والمَظاِهـــر 
الَطْقســـيَّة فيـــه، والتقليـــد الليتورجـــي القبطـــي، كذلـــك األثـــر التاريخـــي لألعيـــاد 
والمناســـبات علـــى ترتيب القراءات الكنســـية، والتطـــورات التاريخية لتوقيت فترة 
الصـــوم الكبيـــر، بـــدًءا مـــن القـــرون األولـــى للمســـيحية وحتـــى بلورته فـــي القرن 
الرابـــع الميـــالدي، كذلـــك قمنـــا بعـــرض تاريخ وتطور قداســـات الصـــوم الكبير.

البـــاب الثالـــث: المخطوطـــات القبطيـــة الصعيديـــة، وتـــم تقســـيمه إلـــى 
: فصلين

MORGAN الفصل األول : مجموعة

حيـــث بدأنـــا بعـــرض تاريخي لمجموعة مخطوطـــات مورجان وأهميتها وأهم 
أربـــع مخطوطـــات طقســـية )M615, M573, M574, M575( ثـــم تكلمنـــا 
بشـــيء مـــن التفصيل عن مخطوط مورجـــان 573 ومحتوياته وقراءات الصوم 

المقـــدس فيـــه، والخـــط الليتورجي لقـــراءات الصوم الكبير.
Hunt 3 الفصل الثاني:  مخطوط

قمنـــا بدراســـة هـــذا المخطـــوط الهـــام وعرضنـــا محتوياتـــه الخاصـــة بقراءات 
الصوم بشـــيء من التفصيل، وعقدنا مقارنة ما بين التســـمية العربية والتســـمية 
القبطيـــة ألســـابيع الصـــوم في هذا المخطوط وختمنا هـــذا الباب بجدول مقارنة 

قـــراءات بين مخطوطـــي هنت ومورجان.
البـــاب الرابـــع: ويتنـــاول دراســـة وافية عن قـــراءات الصـــوم الكبير طبًقا 
للمخطوطـــات مـــا بين )القرنيـــن ١3-١6م( في عدة مناطـــق مختلفة، وتم 

تقســـيمه إلى فصلين: 
بعـــض  فـــي  الـــواردة  القـــراءات  مـــن  عـــدد  حـــول  دراســـة  األول:  الفصـــل 

وهـــي: كثيـــرة.  مختلفـــة  وكنائـــس  أديـــرة  فـــي  الموجـــودة  المخطوطـــات 
١- مخطوط 33٨٢ شرقيات بالمكتبة البريطانية.

٢- مخطوط فاتيكان قبطي ٨5.
3- مخطوط 4٢5 شرقيات بالمكتبة البريطانية.
4- مخطوط رقم 4٢5 بدير األنبا أنطونيوس.

5- مخطوط 4١7 طقس بدير األنبا أنطونيوس.

6- مخطوط 44٨ طقس بدير األنبا أنطونيوس.
7- مخطوط قطمارس قديم بقراءات الصوم ببطريركية اإلسكندرية.

الفصـــل الثانـــي : دراســـة حـــول دالل القراءات بحســـب مخطوط مصباح 
الظلمـــة وإيضـــاح الخدمة للقس شـــمس الرياســـة ابن كبر:

تكلمنـــا عـــن دالل القـــراءات المذكـــور فـــي البـــاب الثانـــي والعشـــرين مـــن 
موســـوعة مصبـــاح الظلمـــة، وقـــد قمنـــا بذكـــر الكثيـــر مـــن مخطوطـــات هـــذا 
النـــوع مـــن الـــدالالت حتـــى نقـــف علـــى أهميـــة اآلبـــاء قديًمـــا بنســـخ هـــذا الدالل 
والـــذي كان هـــو القطمـــارس البدائي والذي يسترشـــد به الشـــماس لُيخرج القراءة 
الواجبـــة ويتلوهـــا علـــى مســـامع المؤمنيـــن في قـــداس الكلمة حيث ظـــل األقباط 
يســـتخدمون هـــذا النـــوع مـــن القطمـــارس داخـــل الكنيســـة إلـــى أن خصصوا بعد 

ذلـــك كتاًبـــا يحـــوي الفصـــول المنتقـــاة فقـــط مـــن الكتـــاب المقدس.
القسم الثاني: تحقيق علمي

الباب األول: كتالوج المخطوطات المستخدمة في البحث
الباب الثاني: تحقيق نصوص المخطوطات القبطية

أواًل: نص مخطوط Morgan 573: تم تحقيق النص القبطي لمخطوط 
مورجان 573 والتزمنا فيه بالنشرة المطابقة كما في المخطوط 

ثانًيـــا: الترجمـــة العربيـــة للنص القبطي مورجـــان 573 ، والتـــي تظهر 
ألول مـــرة فـــي هذه الدراســـة.

رسالة ماجستري لنيافة األنبا مكاري
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يا ابىن إن سلمت لك أمورك إىل اهلل، فآمن أنه يظهرعجائبه لقديسيه. )القديس األنبا باخوميوس(

قداسة البابا مع الفريق الذي جدد مزار القديس مار مرقس

وضـــع قداســـة البابـــا كيرلـــس الســـادس بـــروح النبـــوة فـــي تصميـــم كاتدرائيـــة 
القديـــس مرقـــس بالعباســـية بالقاهـــرة، أن يكـــون هنـــاك مـــكان لرفـــات القديـــس 
مرقـــس فـــي هـــذه الكاتدرائيـــة، فقـــام المهندســـان المعماريـــان للكاتدرائيـــة، عوض 
كامـــل وســـليم كامـــل بتصميـــم مكان أســـفل الهيـــكل الرئيســـي للكاتدرائية، لوضع 
رفـــات القديـــس مرقـــس ليصبح مزاًرا لكاروز الديـــار المصرية )رؤ6: 9( »رأيُت 
تحـــت المذبـــح نفـــوس الذيـــن ُقِتلـــوا مـــن أجـــل كلمـــة هللا ومـــن أجل الشـــهادة التي 

كانـــت عندهم«.

فـــي يـــوم ٢4 يوليـــو ســـنة ١965م، تـــم وضـــع حجـــر األســـاس للكاتدرائيـــة 
الجديـــدة بالعباســـية بيد قداســـة البابا كيرلس الســـادس، ورئيـــس الجمهورية جمال 

عبـــد الناصـــر، واإلمبراطـــور هيالسالســـي.

وفـــي مســـاء يـــوم ٢4 يونيـــو ســـنة ١96٨ اســـتقبل قداســـة البابـــا كيرلـــس 
الســـادس بمطار القاهرة، وفدي الكنيســـة القبطية والكنســـية الكاثوليكية من اآلباء 
المطارنـــة واألســـاقفة والكاردينـــاالت، وهـــم يحملـــون معهـــم رفـــات القديـــس مرقس 
)صندوق من الفضة طوله 6٠ســـم، وعرضه 3٠ســـم، وارتفاعه 4٠ســـم(، ثم تم 
وضعـــه علـــى مذبـــح القديـــس مرقـــس بالكاتدرائية المرقســـية باألزبكيـــة مقر إقامة 

قداســـة البابـــا في ذلـــك الوقت.

وفـــي صبـــاح يـــوم ٢5 يونيـــو ســـنة ١96٨م، صلـــى قداســـة البابـــا كيرلـــس 
فـــوق مذبـــح  القديـــس مارمرقـــس  فـــي وجـــود رفـــات  اإللهـــي  القـــداس  الســـادس 
الكاتدرائيـــة المرقســـية باألزبكيـــة، وحضـــور اإلمبراطور هيالسالســـي، ثم توجهوا 
إلى الكاتدرائية الكبرى بالعباسية حيث كان االحتفال المهيب بافتتاح الكاتدرائية 

المرقســـية بالعباســـية.

وفـــي صبـــاح ٢6 يونيـــو ١96٨م قـــام قداســـة البابـــا كيرلـــس الســـادس بنقـــل 
صنـــدوق الرفـــات مـــن الكاتدرائيـــة باألزبكيـــة إلـــى الكاتدرائية الجديدة بالعباســـية، 
إلقامـــة أول قـــداس بالكاتدرائيـــة الجديدة. وبعد صـــالة القداس تم نقل الرفات إلى 

المـــزار الُمَعـــد له أســـفل الهيكل.

وقـــام الفنـــان إيـــزاك فانـــوس وزميلـــه الفنـــان منصـــور فـــرج بعمـــل رســـومات 
المـــزار ســـنة ١969م، وقـــد أبدعـــا فيهـــا من الناحيـــة الفنية وأيًضـــا الموضوعية، 

عـــن  ُمعّبـــرة  الرســـومات  فجـــاءت 
واقًفـــا  الرســـول  مرقـــس  القديـــس 
يتوســـط المشـــهد، وعـــن استشـــهاده 
أيًضـــا  وجـــاءت  اإلســـكندرية،  فـــي 
مدينتـــي  بيـــن  الربـــط  عـــن  معّبـــرة 
مدينـــة  ووالدة  ورومـــا  اإلســـكندرية 
المشـــهد  فـــي  هـــذا  اإلســـكندرية، 
الرئيســـي للرســـومات وهو استشـــهاد 
الرئيســـي  المشـــهد  أّمـــا  القديـــس. 
الثانـــي وهو إحضـــار رفات القديس 
مـــن رومـــا إلى مصر، فجـــاء يروي 
الكنيســـتين  بيـــن  العالقـــة  قصـــة 
القبطيـــة والكاثوليكيـــة، واشـــتراكهما 
فـــي جســـد القديـــس مرقـــس، وكيـــف 
تـــم إحضار جـــزء من رفات القديس 

مرقـــس واشـــتراك جميـــع الكنائـــس فـــي هـــذا المحفـــل، ويبّيـــن المشـــهد هنـــا كيـــف 
أن بابـــا اإلســـكندرية وبابـــا رومـــا يتصـــدران المشـــهد جنًبـــا إلـــى جنـــب فـــي حـــب 
وســـالم. وقـــام أيًضـــا الفنـــان برســـم األربعـــة رؤســـاء المالئكـــة علـــى جانبـــي بابي 
المـــزار، ورســـم البانطوكراطـــور أي المســـيح لـــه المجـــد الجالس علـــى العرش في 
ســـقف المزار. وفي ســـنة ١995م أضاف الفنان إيزاك فانوس تصميماته لعمل 

الشـــبابيك بالزجـــاج المعشـــق، والتـــي تـــم تصنيعهـــا فـــي دير أبيـــار بطنطا.

واهتـــم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بابـــا الكرســـي المرقســـي فـــي مصـــر 
وبـــالد المهجـــر، أن يكـــون هنـــاك ترميـــم شـــامل للمـــزار ومدخلـــه مـــن الداخـــل 
ومـــن الخـــارج، علـــى أن يكـــون فـــي صـــورة تليـــق بصاحـــب الكـــرازة المرقســـية، 
وأيًضـــا لجـــذب أنظـــار واهتمـــام الشـــعب القبطـــي بـــكاروز ديارهم القديس الشـــهيد 
مارمرقس، وأشـــرف قداســـته على أعمال الترميم وأعطى توجيهاته وارشـــاداته في 
ذلـــك، وكان ذلـــك فـــي يوليـــو ٢٠٢٠م، وهـــذا ضمـــن األعمال الشـــاملة التي يقوم 

بهـــا قداســـته فـــي ترميـــم وتطويـــر وتجديـــد منطقـــة الكاتدرائية بالعباســـية.

تـــم االســـتعانة بفريـــق من المرممين فـــي مجال األيقونات والرســـومات لترميم 
المزار، وكان الهدف هو الحفاظ على رســـومات المزار وترميمها بطريقة علمية 
صحيحـــة، والتـــي لـــم يتـــم ترميمها من قبل منـــذ ١969م، إلى جانب عمل الالزم 

لحمايتهـــا، وأيًضـــا عمل التجديدات الالزمـــة للمزار ومدخله من الخارج.

ونتيجـــة لتوافـــد الكثيـــر مـــن الزائرين لمـــزار القديس مرقس منذ ســـنة ١969م 
وحتـــى اآلن، ونتيجـــة للكتابـــات التـــي يقـــوم بهـــا الزائريـــن علـــى رســـومات حوائط 
المـــزار، وأيًضـــا اســـتعمال الشـــموع والبخـــور والزيـــوت، تراكمـــت طبقـــات مـــن 
الزيـــوت والشـــموع وثانـــي أكســـيد الكربـــون واألتربـــة علـــى الرســـومات الجداريـــة 
الموجـــودة بالمـــزار، وعلـــى الرخـــام والحوائـــط والشـــبابيك الزجاج وعلى رســـومات 
الســـقف، فقام فريق المرممين بإزالة كل الطبقات التي تراكمت على الرســـومات 
وعلـــى الحوائـــط واألعمـــدة وزجـــاج الشـــبابيك المعشـــق والرخـــام والســـقف، وذلـــك 
باســـتعمال مذيبـــات عضويـــة ال تؤثر على الرســـومات، وأيًضا باســـتعمال بعض 
الطـــرق الميكانيكيـــة، وتـــم معالجة الشـــروخ في طبقة المحـــارة واأللوان في بعض 
األماكـــن، وفـــي النهايـــة تـــم حمايـــة الرســـومات بطبقة مـــن الغراء الخـــاص والذي 

ال يؤثـــر على الرســـومات.

البابـــا  قداســـــــــــــــــــة  وبتوجيهـــات 
تواضـــــــــــروس الثانـــي واهتمامـــــــــــــــــه 
مـــن  حواجـــز  عمـــل  تـــم  بالمـــزار، 
الرسومـــــــــــــــــــــات،  لحمايـــة  األســـتيل 
وتنظيـــف ومعالجـــة جميـــع الرخـــام 
والحوائـــط  لألرضيـــات  والجرانيـــت 
داخـــل وخـــارج المـــــــــــــــــــزار، ودهـــان 
وتركيـــب  والحوائــــــــــــــــــــــــــط  األســـقف 
وحـــدات إضـــاءة جديـــدة فـــي المزار 
والمدخــــــــــــــــــل، وتجديـــــــــــــد الشـــبابيك 
األلوميتـــال ودهانهـــا، وأيًضا أبواب 
المـــزار الخـــاص، وتـــم فـــرش دائـــر 
الجديـــد،  بالســـجاد  الرفـــات  مـــكان 
وعمل كســـوة جديدة لمكان الرفات.
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الصوم غذاء الروح، جيعلها أكرث صالبة ويهبها أجنحة خفيفة بها تنطلق إىل األاعىل. )القديس يوحنا ذهىب الفم(

»عظم الرب العمل معنا 
وصرنا فرحين«

األنبا آنجيلـوس
األسقف العام 

لقطاع شبرا الشمالية

وكهنة الكنيسة والمجلس 
والخدام والخادمات

والعاملين وكل شعب 
كنيسة السيدة العذراء 

والقديسة دميانة بابا دبلو شبرا

يهنئون 
صاحب الغبطة والقداسة

البابا المعظم
األنبا توارضوس الثاين

بعيد جلوسه الثامن
علي كرسي مارمرقس الرسول
راجين لقداسته سنين عديدة

وأزمنه سالمة مديدة
ويشكرون قداسته على تشريفه 

وتدشين الكنيسة
واالحتفال بمرور 75 سنة
على إنشائها و٢4 سنة 

على تذكار ظهور 
السيدة العذراء بالكنيسة
كما يشكرون اآلباء 

األحباء األجالء
علي مشاركتهم لنا في االحتفال

األنبا دانيال
أسقف المعادي 

وسكرتير المجمع المقدس

األنبا رافائيل
األسقف العام لقطاع كنائس 

وسط القاهرة

األنبا مارتريوس
األسقف العام لقطاع شرق 

السكة الحديد

عظم الرب العمل معنا، وصرنا 
فرحين )مز ١٢6:3(

األنبا إكليمندس
األسقف العام لمنطقة ألماظة 
والهجانة وشرق مدينة نصر

وكهنة كنيسة الشهيد 
مار جرجس بألماظة

القمص أنطونيوس عبد املسيح
القمص بيشوي عبد املالك

القس ماركوس نجيب
ومجلس الكنيسة والخدام 

والخادمات والعاملين وكل الشعب
يهنئون حضرة صاحب

الغبطة والقداسة البابا المعظم

األنبا توارضوس الثاين
بعيد جلوسه الثامن

على كرسي مار مرقس الرسول
راجيَن لقداسته سنيَن عديدة
وأزمنة سالمية هادئة مديدة.
ويشكرون قداسته على تشريفه

وتدشين مذابح الكنيسة.
كما يشكرون اآلباء األحبار 
األجالءعلى مشاركتهم لنا 

في هذا االحتفال:

األنبا ديمرتيوس
أسقف ملوي وأنصنا واألشمونين

األنبا دانيال
أسقف المعادي 

األنبا مارتريوس
األسقف العام 

لكنائس شرق السكة الحديد

األنبا إرميا
األسقف العام ورئيس المركز 
الثقافي القبطي األرثوذكسي

األنبا يوليوس
أسقف عام 

الخدمات العامة واالجتماعية 
وكنائس مصر القديمة

األنبا يوليوس
األسقف العام لكنائس مصر 

القديمة وأسقفية الخدمات

األنبا مكاري
األسقف العام قطاع كنائس 

شبرا الجنوبية

األنبا ماركوس
أسقف دمياط 

وكفر الشيخ والبراري

األنبا اكليمندس
األسقف العام

لقطاع ألماظة والهجانة
وشرق مدينة نصر

كنيسة السيدة العذراء 
والقديسة دميانة بابا دبلو شبرا

األنبا مكاري
األسقف العام 

لمنطقة شبرا الجنوبية

األنبا أنجيلوس
األسقف العام 

لمنطقة شبرا الشمالية

األنبا إيالريون
األسقف العام 

لقطاع غرب اإلسكندرية

األنبا ساويرس
األسقف العام

والمشرف على أديرة:األنبا توماس، 
واألنبا موسى، ومار بقطر

كنيسة الرسولين بطرس وبولس
القس بولس بطرس

والشمامسة والخدام والشعب
يهنئون األب الموقر المحبوب

القمص
أنطونيوس منري فهمي

بنوال درجة القمصية
الرب ُيديم كهنوتك سنين عديدة

وأزمنة سالمة مديدة.

األنبا رافائيل
واآلباء الكهنة ومجلس الكنيسة
والشمامسة والخدام والشعب

يهنئون األب الموقر المحبوب
القمص/ آنجيلوس بباوي

بنوال درجة القمصية

نيافة الحبر الجليل 
األنبا مارتريوس

األسقف العام
واآلباء الكهنه ومجلس الكنيسة 

وشمامسة الكنيسة
والخدام وكافه األنشطة 

وكل الشعب
يهنئون األب المحبوب

قدس أبونا 
يونان عبده سليامن

باليوبيل الفضي 
)مرور ٢5 عاًما(
على سيامته كاهًنا 

وترقيته إلى رتبة القمصية
بيد البابا المعظم 

األنبا توارضوس الثاين
أدام هللا حياته

الرب يمتعه بالصحة 
ويباركنا بصلواته ورعايته.






