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المســـئول  الوحيـــد   +
عـــن ســـعادتك هـــو أنـــت.

+ اقـــِض بعـــض وقتـــك مـــع أشـــخاص 
وآخريـــن  الســـبعين  تجـــاوزت  أعمارهـــم 

ســـنوات.  7 مـــن  أقـــل  أعمارهـــم 

+ عندمـــا كنـــا صغـــاًرا نتصنـــع البـــكاء 
كـــي ال ننـــام، واآلن: نتصنـــع النـــوم كـــي ال 

يعلـــم أحـــد بأننـــا نبكي.

فـــي  الجوعـــى  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك   +
العالـــم؛ ليـــس للخبـــز والطعـــام بـــل للصـــدق 

والحـــب والوفـــاء واألمـــان والتقديـــر.

+ الشـــهادة ورقـــة تثبـــت أنـــك متعلـــم، 
لكنهـــا ال تثبـــت أنـــك تفهـــم.

أن  وقبـــل  اســـمع،  تتكلـــم  أن  قبـــل   +
تكتـــب فكـــر، وقبـــل أن تجرح أشـــعر، وقبل 
حـــاول،  تيـــأس  أن  تكـــره حـــب، وقبـــل  أن 
وقبـــل أن تمـــوت عـــش، حـــب حياتـــك وكن 

ســـعيًدا وابتســـم دائًمـــا.

حـــب  المـــرأة:  قيمـــة  تســـقط  ثالثـــة   +
المـــال واألنانية والســـيطرة، وثالثـــة ترفعها: 

التضحيـــة والوفـــاء والفضيلـــة.

+ الحيـــاة مدرســـة وأنـــت طالـــب فيهـــا 
والمشـــاكل عبـــارة عـــن تحديـــات ومســـائل 

رياضيـــة يمكـــن حلهـــا بـــذكاء.

+ أمـــران يحددان شـــخصيتك: صبرك 
حيـــن ال تمتلـــك شـــيًئا، وتصرفاتـــك حيـــن 

تملـــك كل شـــيء.

+ النجـــاح ليـــس عـــدم فعـــل األخطاء، 
بـــل عـــدم تكرارها.

+ عندما ترى رجاًل يفتح باب السيارة 
لزوجتـــه فاعلـــم أن أحدهمـــا جديد.. الزوجة 

أو السيارة.

شـــخًصا  النـــاس  يمـــدح  عندمـــا   +
فقليلـــون يصدقـــون ذلك، أمـــا عندما يذمونه 

ســـيصدقونه. فالجميـــع 

+ لـــن أصدقـــك بالطبـــع إذا حدثتنـــي 

إذا  ســـأصدقك  يتكلـــم، ولكنـــي  كلـــب  عـــن 
حدثتنـــي عـــن رجـــل ينبـــح.

+ مثلـــث الحـــــــــــــــب هـــــــــــــــو: األلفــــــــــــة 
وااللتـــزام. والرغبـــة 

+ ثالثة ال تعود: الكلمة إذا انطلقت، 
والسهم إذا ُرِمي، والزمن إذا مضى.

+ إذا فشـــلت فـــي رفـــع أحـــد لمســـتوى 
انزالـــك  فـــي  ينجـــح  تدعـــه  فـــال  أخالقـــك، 

أخالقـــه. لمســـتوى 

+ الرجل يحب ليسعد بالحياة، والمرأة 
تحيا لتسعد بالحب.

+ إن لـــم يكـــن هللا لـــك فأنـــت محـــروم 
مـــن كل شـــــــــــيء حتـــــــــــــى لـــو كنـــــــــــت تملك 

كل شـــيء.

+ أحياًنا تكــــــــــــون هديـــــــــــــة الخالــــــــــــــق 
إنســـان. لنا؛ 

+ إذا أردت اكتشـــاف عقـــل شـــخص، 
فانظر إليه كيف يحاور من يخالفه الرأي.

+ مـــا أقـــوى الحـــب فهـــو يجعـــل مـــن 
اإلنســـان  يجعـــل  وحيًنـــا  إنســـاًنا،  الوحـــش 

)شكســـبير( وحًشـــا 

االستحســـان  هـــي  مراحـــل  الحـــب   +
ثـــم اإلعجـــاب ثـــم األلفـــة ثـــم العشـــق وأخيًرا 

الشـــغف.. رغـــم أن كلمـــة 
»أحبـــك« واحـــدة.

المتفائـــل، إن  + ال أجـــد أســـعد مـــن 
يجدهـــا  لـــم  وإن  عاشـــها،  الســـعادة  وجـــد 

بســـعادة. انتظرهـــا 

+ مـــن ذهـــب مـــن معارفـــك كان زائـــًدا 
ومـــن بقـــي فهـــو المهـــم، واألهـــم هـــو مـــن 

يســـتحق مكاًنـــا بقلبـــك.

فـــن  وهـــو  مكانتـــك،  هـــو  أســـلوبك   +
التعامـــل مـــع اآلخريـــن، فكلمــــــــــــا ارتقــــــــــــــى 

مكانتـــك. وعلـــت  ارتقـــت  ســـلوكك، 

+ من عــــــــــــــاش بال مبــــــــــــــدأ، مــــــــــــــات 
بال شـــرف.

+ تســـتطيع الحصول على كل شـــيء 
بالقـــوة، إال الحب واالحترام.

+ ال تحـــزن علـــى شخــــــــــــص تغيـــرت 
تصرفاتـــه تجاهــــــــــــك فجـــــــــــــأة، فقد يكــــــــــــون 

اعتـــزل التمثيـــل.

 + التاريـــخ ال يتذكـــر الجنــــــــــــــود، أنـــه 
يتذكـــر الملـــوك فقط.

+ الدنيـــا ثالثـــة أيام: أمس مضى ولن 
يعـــود، واليـــوم نعيشـــه ولن يـــدوم، والغد في 

يـــد هللا ولن نعلـــم أين نكون.

+ ال تبالـــي بمـــا يقولـــون فلم يجدوا في 
الذهـــب عيب فقالـــوا: بريقه يتعب العيون..

+ يغلــــــــــــــق باًبـــا بحكمتـــــــــــه، ويفتــــــــــــح 
باًبـــا برحمتـــه.

+ إن أردت أن تحب المســـيح فابســـط 
يـــدك بالحب علـــى العالم كله.

فـــي أذن  + الصبـــر هـــو أن تهمـــس 
الحيـــاة: لـــن أنحنـــي مـــادام هللا معـــي.
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ُأقيمـــت مســـاء يـــوم الســـبت 24 نوفمبـــر 2018م الموافـــق 15 
هاتـــور 1735ش، صـــالة رفـــع بخور العشـــية بالكاتدرائية المرقســـية 
تواضـــروس  األنبـــا  البابـــا  قداســـة  بحضـــور  بالعباســـية،  الكبـــرى 
الثانـــي، وعـــدد كبير مـــن اآلباء المطارنة واألســـاقفة أعضاء المجمع 
المقـــدس، إضافـــة إلى عدد كبير من اآلبـــاء الكهنة والرهبان، وأعداد 
غفيرة من الشـــعب، وذلك لالحتفال بتســـمية أســـقفين عامين، وســـيامة 

خمســـة آبـــاء أســـاقفة جدد.
وقـــد تمـــت منـــاداة اثنيـــن مـــن اآلبـــاء األســـاقفة العمومييـــن 

أســـاقفة إليبارشـــيات، وهمـــا: ليصبحـــا 
1- نيافـــة األنبـــا ماركوس األســـقف العـــام لكنائس حدائـــق القبة 
والوايلي، ليصبح أســـقًفا على كرســـي إيبارشـــية دمياط وكفر الشـــيخ 

والبـــراري ودير الشـــهيدة دمبانة.
2- نيافـــة األنبـــا إســـحق األســـقف العـــام بالفيـــوم ليصبـــح أســـقًفا 

علـــى كرســـي إيبارشـــية طمـــا وتوابعهـــا.
وكذلـــك خمســـة مـــن اآلبـــاء الرهبـــان ليصبحوا أســـاقفة على 

التالي: النحـــو 
1- القمـــص مرقـــس األبنوبـــي أســـقًفا إليبارشـــية الـــوادي الجديد 

والواحـــات، باســـم األنبا أرســـانيوس.
2- القمص ساويـــــــــــــروس آڤا مينــــــــــــا أسقًفا عاًما، باســـــــــــم األنبا 

ساويرس. األنبا 
3- القمص بولس المحرقي أسقًفا عاًما، باسم األنبا ميخائيل.
4- القمص بيشوي آڤا موسى أسقًفا عاًما، باسم األنبا بيزل.

5- القمـــص مكسيمــــــــــــــوس آڤـــا موســــــــــــى أســـقًفا عاًمـــا، باســـــــــــم 
جريجوري. األنبـــا 

وبعـــد أن قـــرأ اآلبـــاء تعهـــد األســـقف، قـــام قداســـة البابـــا واآلبـــاء 
المطارنـــة واألســـاقفة برشـــم الثيـــاب الكهنوتيـــة لآلباء الجـــدد. ثم ألقى 

كلمـــة قـــال فيها:
»أهنئكـــم بعشـــية بـــدء صـــوم الميـــالد المجيـــد، ومنـــذ آخر ســـيامة 
كانـــت فـــي نوفمبـــر 2017م، رحـــل عنـــا ســـتة مـــن اآلبـــاء األســـاقفة 
األنبـــا  بقطـــر،  األنبـــا  أنطونيـــوس،  األنبـــا  فـــام،  األنبـــا  والمطارنـــة: 
صلواتهـــم  نطلـــب  إبيفانيـــوس،  األنبـــا  بيشـــوي،  األنبـــا  أرســـانيوس، 

ألجلنـــا. وتشـــفعاتهم 
وفي هذه العشـــية وغًدا في القداس تتم رســـامة اآلباء األســـاقفة، 
وتجليـــس اثنيـــن مـــن اآلبـــاء األســـاقفة، ورســـامة اثنيـــن آبـــاء أســـاقفة 
عمـــوم، واثنيـــن آبـــاء للخدمـــة فـــي جنوب الواليـــات المتحدة مـــع نيافة 

األنبـــا يوســـف، وترقيـــة ســـتة آباء أســـاقفة ليكونـــوا مطارنة.

: جتليس آباء أساقفة عموم:
ً

أول

العـــام  األســـقف  إســـحق  األنبـــا 
بالفيوم، ســـيتم تجليســـه في إيبارشـــية 
األنبـــا  ديـــر  دخـــل  وتوابعهـــا.  طمـــا 
بيشـــوي عـــام 1٩٩5م، وترهـــب عام 
1٩٩7م، وصـــار أســـقًفا مســـاعًدا مع 
األنبـــا أبـــرآم عـــام 2014م. خدم قبل 
الرهبنـــة وبعدهـــا فـــي اإلمـــارات قبل 
خدمتـــه فـــي الفيوم، وســـيصير أســـقًفا 
فـــي طمـــا بعـــد أن َزكَّاه مجمـــع اآلباء 

كهنـــة طما.

األنبـــا ماركوس األســـقف العام 
لمنطقـــة حدائـــق القبة، ســـيتم تجليســـه 
فـــي إيبارشـــية دميـــاط وكفـــر الشـــيخ 
والبـــراري. مـــن ديـــر الشـــهيد العظيم 
مـــار مينـــا بمريـــوط، ونـــال الرهبنـــة 
عـــام  أســـقًفا  وصـــار  عـــام 1٩٩7م، 
فـــي  القاهـــرة  فـــي  خـــدم  2014م، 
حدائـــق القبـــة، واختـــاره مجمـــع كهنة 
كفر الشـــيخ ودميـــاط والبراري ودير 

القديســـة دميانـــة.
وسيحتفظان بأسميهما...

ثانًيا: سيامة آباء أساقفة جدد:
القمـــص مرقـــس األبنوبي ســـيتم 
ســـيامته أســـقًفا علـــي الـــوادي الجديـــد 
والواحـــات باســـم األنبا أرســـانيوس. 
هـــو راهب مـــن دير مار مينا المعلق 
عـــام  بالديـــر  التحـــق  أبنـــوب،  بجبـــل 
200٦م،  عـــام  وترهـــب  2004م، 
وكان أميًنـــا للديـــر مـــن عـــام 2012م 
إليبارشـــية  اختيـــر  ثـــم  اآلن،  حتـــى 
الـــوادي الجديد والواحات، وســـيحمل 

اســـم األنبـــا أرســـانيوس.
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مينـــا  آفـــا  ســـاويرس  القمـــص 
ســـيتم ســـيامته أســـقًفا عاًما باسم األنبا 
1٩87م  عـــام  ترهـــب  ســـاويرس. 
فـــي دير الشـــهيد مـــار مينـــا بمريوط، 
وكانت خدمته في الدير مســـئواًل عن 
جســـد القديـــس ســـاويروس األنطاكي 
رفاتـــه  مـــن  جـــزًءا  أخذنـــا  الـــذي 
األرثوذكـــس.  للســـريان  وأعطيناهـــا 
فـــي  يخـــدم  عاًمـــا  أســـقًفا  وســـيصير 

بعـــض األديـــرة الجديـــدة التي تحتاج إلشـــراف باعتبارها أديرة جديدة 
ليـــس بهـــا آبـــاء شـــيوخ، وســـيحمل اســـم األنبـــا ســـاويرس.

القمـــص بولـــس المحرقي ســـيتم 
األنبـــا  باســـم  عاًمـــا  أســـقًفا  ســـيامته 
2003م،  عـــام  ترهـــب  ميخائيـــل. 
فـــي ديـــر الســـيدة العـــذراء بالمحرق، 
الديـــر  مبانـــي  عـــن  مســـئواًل  وكان 
لكونـــه مهندًســـا، ومـــن ســـنتين خـــدم 
مـــن  العامـــة  الخدمـــات  أســـقفية  فـــي 
ينايـــر عام 2017م، وصار مســـئواًل 
عن برامج التدريب، وســـيحمل اســـم 

األنبـــا ميخائيـــل، وســـيصبح أســـقًفا عاًمـــا فـــي أحـــد أحيـــاء القاهـــرة.

القمص بيشوي آفا موسى سيتم 
سيامته أسقًفا عاًما  باسم األنبا بيزل 
Bishop Basil ُوِلـــد في الواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة، مـــن ديـــر األنبـــا 
جنوبـــي   - تكســـاس  فـــي  موســـى 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، وهي 
إيبارشـــية كبيـــرة، لهـــذا اختـــار األنبـــا 
يوســـف اثنيـــن ليكونـــا مســـاعدين لـــه. 
وهـــو حاصـــل علـــي بكالوريوس علم 

نفـــس واجتمـــاع من جامعة رودجز فـــي الواليات المتحدة األمريكية، 
وترهـــب عـــام 200٩م، لـــه خدمـــات كثيرة، وســـيحمل اســـم بيزل أي 

باســـيليوس أو باســـيلي.

القمـــص مكســـيموس آفا موســـى 
ســـيتم ســـيمته أســـقًفا عاًما باســـم األنبا 
 Bishop Gregory جريجـــوري
هاجـــر مع أســـرته للواليـــات المتحدة 
األمريكيـــة وعمـــره ســـنتين، حاصـــل 
على بكالوريوس هندســـة من جامعة 
مـــاك جيـــل مونتريـــال بكنـــدا، وصار 
مهنـــدس تصميم كهرباء، ثم بعد ذلك 
ترهـــب بدير الســـيدة العـــذراء واألنبا 

موســـى عام 2011م، وســـيحمل اســـم جريجوري أي غريغوريوس.

هؤالء اآلباء: اثنان للتجليس وخمســـة لرســـامتهم أســـاقفة. وهذه 
أول سيامة أسقفية تتم في الكاتدرائية بعد تدشينها، وكنا في المرات 
الســـابقة رســـمنا فـــي المرقســـية باألزبكيـــة، وكنيســـة الســـيدة العـــذراء 

بالزيتـــون، وديـــر األنبا بيشـــوي.. أثناء فترة تعميـــر الكاتدرائية.

وقدم قداســـة البابا الشـــكر لنيافة األنبا باخوم على إشـــرافه على 
إيبارشـــية طمـــا، ونيافـــة األنبـــا لـــوكاس علـــى إشـــرافه علـــى إيبارشـــية 
الوادي الجديد، ونيافة األنبا بوال على إشـــرافه على إيبارشـــية دمياط 
وكفـــر الشـــيخ والبـــراري؛ أثنـــاء فترة خلـــو هذه اإليبارشـــيات. وأعلن 
قداســـته أن قـــداس عيـــد الميـــالد المجيـــد ســـيقام فـــي كاتدرائيـــة ميـــالد 
المســـيح بالعاصمة اإلدارية الجديدة، مقدًما الشـــكر للرئيس السيســـي 

لمتابعتـــه الدائمـــة ألعمـــال بناء الكاتدرائيـــة الجديدة.

حمافظ ادلقهلية 
حيرض عشية سيامة األساقفة اجلدد

وقـــد شـــارك اللـــواء كمـــال شـــاروبيم محافـــظ الدقهليـــة في عشـــية 
ســـيامة األســـاقفة الجـــدد بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، حيـــث أن 
جـــزًءا مـــن إيبارشـــية دميـــاط وكفـــر الشـــيخ وبـــراري بلقـــاس يتبـــع 

محافظـــة الدقهليـــة إدارًيـــا.

هدية تذاكرية لقداسة ابلابا
بمناسبة تدشني الاكتدرائية

ومعـــه  الخيمـــة  شـــبرا  أســـقف  مرقـــس  األنبـــا  نيافـــة  قـــدم  وقـــد 
المجموعـــة المســـئولة عـــن حفـــل افتتـــاح الكاتدرائيـــة، هديـــة تذكاريـــة 
لقداســـة البابـــا بمناســـبة تدشـــين الكاتدرائية وإعادة افتتاحهـــا. ُيذَكر أن 
احتفاليـــة افتتـــاح الكاتدرائيـــة التـــي كان مـــن المقـــرر إقامتها األســـبوع 

الســـابق قـــد تـــم ألغاؤهـــا بســـبب الحـــادث اإلرهابـــي األخيـــر.

قداس سيامات اآلباء األساقفة اجلدد
وفي صباح يوم األحد 25 نوفمبر 2018م، رأس قداســـة البابا 
وشـــاركه أعضـــاء المجمـــع المقـــدس صلـــوات القداس اإللهـــي، والذي 
تمـــم خاللـــه طقـــس ســـيامة اآلبـــاء األســـاقفة الخمســـة الجـــدد، وكذلـــك 

رســـامة ســـتة مـــن اآلباء األســـاقفة فـــي رتبة »مطـــران«، وهم:

1- األنبا بوال، كرسي إيبارشية طنطا.

2- األنبا مرقس، كرسي إيبارشية شبرا الخيمة.

3- األنبا إشعياء، كرسي إيبارشية طهطا وجهينة.

4- األنبا أندراوس، كرسي إيبارشية أبوتيج وصدفا.

5- األنبا بساده، كرسي إيبارشية إخميم وساقلته.

٦- األنبا أبرآم، كرسي إيبارشية الفيوم.

6



نيافة األنبا بول مطران طنطا

 23 فـــي  الشـــيخ  بكفـــر  ُوِلـــد 
علـــى  حصـــل  1٩51م،  أغســـطس 
بديـــر  ترهـــب  علـــوم،  بكالوريـــوس 
البرمـــوس بـــوادي النطـــرون في 24 
يونيـــو 1٩7٦م، نـــال رتبـــة خـــوري 
إبســـكوبس فـــي 2٩ مايـــو 1٩77م، 
ثـــم أســـقًفا عاًمـــا فـــي 25 مايـــو عـــام 
1٩80م، تـــم تجليســـه علـــى كرســـي 
إيبارشـــية طنطـــا وتوابعهـــا فـــي 18 
يونيـــو 1٩8٩م. وهـــو مقـــرر لجنـــة 

المقـــدس. المجمـــع  فـــي  العامـــة  العالقـــات 

نيافة األنبا مرقس مطران شربا اخليمة

ُولـــد بحي الزيتـــون بالقاهرة في 
مهندًســـا،  عمـــل  1٩44م،  ينايـــر   2
ترهـــب بديـــر األنبـــا بيشـــوي بـــوادي 
النطـــرون فـــي ٦ أكتوبـــر 1٩7٦م، 
فـــي  إبســـكوبس  خـــوري  رتبـــة  نـــال 
18 يونيـــو 1٩78م، ثـــم أســـقًفا عاًمـــا 
إليبارشـــية القليوبية في 2 يونيو عام 
1٩85م، تـــم تجليســـه علـــى كرســـي 
 14 فـــي  الخيمـــة  شـــبرا  إيبارشـــية 
يونيـــو 1٩٩2م. وهـــو عضـــو لجنتي 

اإلعـــالم والتكنولوجيـــا، والقنـــوات الفضائيـــة فـــي المجمـــع المقـــدس.

نيافة األنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة

مايـــو   1٦ فـــي  بالفيـــوم  ُولـــد 
1٩40م، حصـــل علـــى بكالوريـــوس 
لتفتيـــش  وكيـــاًل  وعمـــل  زراعـــة 
الزراعة بإطسا بالفيوم، ترّهب بدير 
القديـــس مقاريوس ببرية شـــيهيت في 
عيـــد الصليـــب 1٩ مـــارس 1٩73م، 
ســـيم أسقًفا إليبارشـــية طهطا وجهينة 
فـــي 25 مايـــو 1٩80م. وهـــو مقرر 
لجنة إخوة المسيح األصاغر وقطاع 
المالجـــئ ودور األيتـــام، وعضو في 

لجـــان اإليمـــان والتشـــريع والتعليـــم وشـــئون اإليبارشـــيات والرعايـــة 
والخدمـــة والطقـــوس فـــي المجمـــع المقـــدس.

نيافة األنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا

مايـــو   23 فـــي  بالقاهـــرة  ُولـــد 
بنـــك  فـــي  محاســـًبا  عمـــل  1٩4٦م، 
األنبـــا  بديـــر  ترهـــب  اإلســـكندرية، 
فـــي  النطـــرون  بـــوادي  بيشـــوي 
أســـقًفا  ســـيم  1٩77م،  مـــارس   23
إليبارشـــية أبوتيـــج وصدفـــا فـــي 25 
فـــي  عضـــو  وهـــو  1٩80م.  مايـــو 
لجنتـــي شـــئون اإليبارشـــيات ومناهج 
التربية الكنسية في المجمع المقدس.

نيافة األنبا بساده مطران إمخيم وساقلته

ُولـــد باألقصـــر فـــي 20 أكتوبـــر 
ترهـــب  مهندًســـا،  عمـــل  1٩45م، 
بدير األنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون 
فـــي 7 يوليـــو 1٩74م، ســـيم أســـقًفا 
إليبارشـــية إخميـــم وســـاقلته فـــي 25 
فـــي  عضـــو  وهـــو  1٩80م.  مايـــو 
األلحـــان  ولجنـــة  الطقســـية  اللجنـــة 
ولجنـــة الرهبنـــة وشـــئون األديـــرة في 

المقـــدس. المجمـــع 

نيافة األنبا أبرآم مطران الفيوم

ولد بقنا في 11 فبراير 1٩50م، 
اإلكليركيـــة،  الكليـــة  فـــي  تخـــرج 
ترهـــب بديـــر األنبـــا بيشـــوي بـــوادي 
النطـــرون فـــي 23 مـــارس 1٩77م، 
ســـيم أســـقًفا إليبارشـــية الفيـــوم فـــي 2 
يونيـــو 1٩85م، وحصل على درجة 
الدكتـــوراه فـــي التاريـــخ القبطـــي عام 
لجـــان  فـــي  عضـــو  وهـــو  2004م. 
الرهبنـــة وشـــئون األديـــرة والقنـــوات 

الفضائيـــة وإســـكان الحـــاالت الخاصـــة فـــي المجمـــع المقـــدس.

وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا عظـــة القـــداس اإللهي عـــن »عمل 
األســـقف مســـتَمد من خدمة الســـيد المســـيح« )تجدها منشورة في 

هذا العـــدد صـ11(.
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جملة الكرازة - 7 ديسمرب  2018

مقابالت قداسة ابلابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بالمقـــر البابـــوي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، عـــدًدا مـــن الزيائريـــن كالتالي: 

يوم األربعاء ٢٨ نوفمبر ٢٠1٨م

+ الســـيد تومـــاس أنكـــر كريستنســـن ســـفير الدنمـــارك الجديـــد 
بمصـــر، بهـــدف التعارف.

+ الســـيد Jan Fidel مبعـــوث االتحـــاد األوروبـــي لحريـــة 
األديان والمعتقدات، على هامش زيارته لمصر في ذلك الوقت.

يوم الخميس ٢٩ نوفمبر ٢٠1٨م

+ وفـــًدا كورًيـــا كان فـــي زيارة مصر، ضمن برامج تنشـــيط 
الســـياحة وكذلك لتتبع مســـار العائلة المقدسة.

مـــار  الشـــهيد  ديـــر  مـــن  ـــال  جابريي واألم  فيلومينـــا  األم   +
أيرلنـــدا. بإيبارشـــية  للراهبـــات  جرجـــس 

األحد ٢ ديسمبر ٢٠1٨م

+ نيافـــة األنبـــا هـــدرا مطـــران أســـوان ورئيـــس ديـــر القديـــس 
األنبا باخوميوس بحاجر إدفو، حيث اطمأن قداســـته على ســـالمة 
نيافـــة األنبـــا هـــدرا بعـــد عملية تغيير مفصلي الركبـــة التي أجراها 

مؤخـــًرا بالواليـــات المتحدة األمريكية.

+ طلبة الجامعة األمريكية بمصر، وقد ألقى قداســـته عليهم 
محاضرة وأجاب على أســـئلتهم.

االثنين ٣ ديسمبر ٢٠1٨م

+ وفـــًدا مـــن أعضـــاء أنديـــة الروتاري بمصـــر، ودار حديث 
أثنـــاء اللقـــاء حـــول تاريـــخ الكنيســـة القبطية وبعض األنشـــطة التي 

تقـــوم بها أنديـــة الروتاري.

قداسة ابلابا يستقبل
وفد الكنيسة ايلونانية

اســـتقبل قداســـة  يـــوم األربعـــاء 28 نوفمبـــر 2018م،  فـــي 
رويـــس  باألنبـــا  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البابـــوي  بالمقـــر  البابـــا 
بالعباســـية، وفـــد الكنيســـة اليونانية األرثوذكســـية الـــذي كان يزور 
مصـــر فـــي ذلـــك الوقت. حضر اللقـــاء نيافة األنبا باڤلوس أســـقف 
اليةنـــان، والراهـــب القـــس إيرينيئـــوس البرموســـي. تكـــون الوفـــد 
مـــن أصحـــاب النيافـــة: األنبا إغناطيـــوس مطران مدينـــة فولوس، 

سيامة آباء كهنة جدد
للخدمة يف القاهرة واإلسكندرية واملهجر

فـــي صبـــاح يـــوم الخميـــس 22 نوفمبـــر 2018م، قام قداســـة 
فـــي كنائـــس  للخدمـــة  بســـيامة ثالثـــة عشـــر كاهًنـــا جديـــًدا  البابـــا 
القاهـــرة واإلســـكندرية والقـــدس وكنـــدا وهونج كونـــج، وذلك بدير 
األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون. والكهنـــة الجـــدد هـــم: )1( القس 
فيلوباتير صدقي للخدمة لكنيســـة الســـيدة العذراء والقيامة التابعة 
إليباراشـــية الكرســـي األورشـــليمي. )2( القس دانيال ناجي، )3( 
والقـــس لوقـــا ماهـــر، و)4( القس شـــنوده رؤوف، لكنيســـة القديس 
مـــار مرقـــس بمصـــر الجديـــدة. )5( القـــس كاراس ســـمير لكنيســـة 
الشـــهيد مـــار جرجـــس بالظاهر. )٦( القس مرقـــس القس صليب، 
و)7( القس صموئيل نســـيم، لكنيســـة القديس مار مرقس بالنزهة 
2 بأبـــو رجيلـــة بمدينـــة الســـالم. )8( القس كيرلس شـــلبي لكنيســـة 
الســـيدة العـــذراء مريـــم والبابـــا كيرلـــس الســـادس واألنبـــا كاراس 
الســـائح بمنطقـــة التروّلـــي بمدينـــة الســـالم. )٩( القـــس فيلوباتيـــر 
ماهـــر لكنيســـة الشـــهيد أبـــي ســـيفين والشـــهيد األنبـــا ونـــس بمنطقة 
الخزان مدينة الســـالم. )10( القس هرمينا وجيد لكنيســـة القديس 
األنبـــا هرمينـــا الســـائح بمنطقة الرابية بالقاهـــرة. )11( القس إيليا 
للخدمـــة بكنيســـة رئيس المالئكة ميخائيـــل بمنطقة مصطفى كامل 
باإلســـكندرية. )12( القـــس داڤيـــد القمـــص عـــازر للخدمة بكنيســـة 
الشـــهيد مار مينا بكينج ســـتون بكندا. )13( القس داود رزق هللا 

للخدمـــة بهونـــج كونـــج بالصين.

قرار بابوي رقم 23 / 2018
تكليف نيافة األنبا هرمينا 

خبدمة رشق اإلسكندرية
 تكليـــف نيافـــة األنبـــا هرمينـــا األســـقف العـــام بخدمـــة 
منطقة شـــرق اإلســـكندرية، ويكون مســـئواًل عن كنائس هذه 
المنطقـــة مـــن الناحيـــة الروحيـــة واإلدارية والماليـــة، ويكون 
محـــل إقامتـــه بكنيســـة مـــار مبنا بفلمنج، بدايـــة من األول من 

ديســـمبر 2018م، وعلـــى ابـــن الطاعـــة تحـــل البركة.

قرار بابوي رقم 24 / 2018
تكليف نيافة األنبا ميخائيل 

خبدمة كنائس حدائق القبة
 تكليـــف نيافـــة األنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام بخدمـــة 
منطقـــة حدائـــق القبـــة والوايلـــي ومنشـــية الصـــدر وتوابعهـــا، 
ولـــه اإلشـــراف الروحـــي والمالـــي واإلداري، ويكـــون محل 
إقامتـــه فـــي كنيســـة مارجرجـــس بحمامـــات القبة، ويتـــم تنفيذ 
القرار من األول من ديســـمبر 2018م، وعلى ابن الطاعة 

تحـــل البركة.
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رافائيل األســـقف العام لكنائس وســـط القاهرة، وكّلفة بالســـفر إلى 
ملبـــورن بأســـتراليا لمتابعة اإليبارشـــية وقطاعـــات الخدمة وبحث 
األوضـــاع الموجـــودة فيهـــا بعـــد خبـــر اســـتقالة أســـقفها نيافـــة األنبا 
ســـوريال. وســـيقضي نيافـــة األنبـــا رافائيـــل فتـــرة محـــدودة هنـــاك 

يقـــدم بعدهـــا تقريًرا شـــاماًل.

اجتماع األربعاء األسبويع
عقد قداســـة البابا تواضروس الثاني مســـاء يوم األربعاء 21 
نوفمبـــر 2018م، االجتمـــاع األســـبوعي بكنيســـة التجلـــي بمركـــز 
االجتمـــاع  عظـــة  حملـــت  النطـــرون.  بـــوادي  البابـــوي  لوجـــوس 
عنـــوان »التاريـــخ فخـــر الكنيســـة«. وفـــي بدايـــة االجتمـــاع تحـــدث 
قداســـة البابا عن تدشـــين الكاتدرائية والذي تم يوم األحد الســـابق، 
قائاًل: »نشـــكر هللا أن أعطانا نعمة تدشـــين الكاتدرائية المرقســـية 
بالعباســـية فـــي عيدهـــا الخمســـين أو اليوبيـــل الذهبـــي، بمشـــاركة 
معظـــم أعضـــاء المجمـــع المقـــدس، فـــي يـــوم بهيج ويـــوم مفرح لنا 
جميًعـــا يعتبـــر صفحـــة مـــن صفحـــات التاريـــخ. واليـــوم نشـــكر هللا 
أتممنـــا ســـيمينار المجمـــع المقـــدس شـــارك فيه عدد كبيـــر من آباء 

المجمـــع المقـــدس مـــن مصـــر وخارجها«.

وفـــي يـــوم األربعـــاء 28 نوفمبـــر 2018م، عقد قداســـة البابا 
االجتمـــاع األســـبوعي، بكنيســـة العـــذراء مريـــم واألنبـــا بيشـــوي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، وقبـــل بدايـــة العظة هنأ قداســـة 
البابا الشـــعب بمناســـبة ســـيامة األســـاقفة الجدد، ورسامة مطارنة. 
ثـــم قـــام قداســـته بإلقاء العظة األســـبوعية التـــي كانت عن تأمل في 

.37 المزمور 

قداسة ابلابا يشارك يف مؤتمر
اللجنة املجمعية ملاكفحة اإلدمان

الثالثـــاء 4  يـــوم  الثانـــي  البابـــا تواضـــروس  شـــارك قداســـة 
ديســـمبر 2018م، فـــي المؤتمـــر الســـنوي الرابـــع عشـــر للجنـــة 
بـــدأت  والـــذي  اإلدمـــان  ومكافحـــة  النفســـية  للصحـــة  المجمعيـــة 
فعالياتـــه صبـــاح اليـــوم الســـابق ببيـــت ســـان مـــارك بالخطاطبـــة. 
ألقـــى قداســـة البابـــا محاضـــرة بعنـــوان »النفـــس الشـــبعانة«. وقـــد 
ناقـــش مؤتمـــر هـــذا العام مشـــكلة »إدمـــان اإلباحية ما بيـــن الوقاية 
عمـــل  ورش  المحاضـــرات  جانـــب  إلـــى  ويتضمـــن  والعـــالج«، 
لمناقشـــة تجـــارب عمليـــة فـــي مجال خدمة مدمني المـــواد اإلباحية 

والمرئيـــة. والمســـموعة  المقـــرؤة 

واألنبـــا خريسوســـتوموس مطران كرســـي ذوذونيـــس، والمطران 
األنبـــا يوأنـــس رئيـــس ديـــر بندليس، واألرشـــيمندريت ســـبيريذون 
كاترمانـــوس. كان الوفـــد قـــد وصـــل إلـــى القاهـــرة صبـــاح االثنيـــن 
2٦ نوفمبـــر 2018م، واســـتقبلهم نيافـــة األنبـــا بافلـــوس ورافقهـــم 

طـــوال فتـــرة زيارتهـــم لمصر.

ويلتيق أعضاء املعهد املسكوين 
للرشق األوسط

2018م،  نوفمبـــر   30 الجمعـــة  يـــوم  قداســـته  التقـــى  كمـــا 
بمركـــز لوجـــوس البابـــوي بـــوادي النطـــرون، بدفعـــة جديـــدة مـــن 
المعهـــد المســـكوني للشـــرق األوســـط وشـــباب الشـــرق األوســـط 
للطلبـــة.  المســـيحي  العالمـــي  لالتحـــاد  التابـــع  األديـــان  متعـــددي 
حضـــر اللقـــاء نيافـــة أنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائس مصر 

القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات.

يف لقاء رشاكء اتلنمية بلوجوس
كما شهد قداسة البابا يوم الجمعة 30 نوفمبر 2018م، لقاء 
شـــركاء التنميـــة مـــن كل العالم الذي ُعِقـــد بمركز لوجوس البابوي 
بوادي النطرون، مع فريق أسقفية الخدمات العامة واالجتماعية، 
وذلـــك لمتابعـــة العمـــل فنًيـــا ومالًيـــا، بحضـــور نيافة األنبـــا يوليوس 
األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات. ألقـــى 

قداســـة البابـــا كلمـــة خالل اللقاء عـــن الرحمة والحب.

مقابلة تلفزيونية لقداسة ابلابا
TeN  مع قناة

أجـــرى اإلعالمـــي عمـــرو عبـــد الحميـــد مقابلـــة تليفزيونية مع 
قداســـة البابـــا يـــوم االثنيـــن 3 ديســـمبر 2018م، بالمقـــر البابـــوي 
بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لصالح قناة TeN الفضائية. وقد 
ُأذيعت الحلقة في الثامنة من مســـاء األربعاء 5 ديســـمبر 2018م، 

فـــي برنامـــج »رأي عـــام« الـــذي تبثه TeN ضمـــن برامجها.

قداسة ابلابا يستقبل
نيافة األنبا رافائيل

اســـتقبل قداســـة البابـــا صبـــاح الخميـــس ٦ ديســـمبر 2018، 
بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، نيافـــة األنبـــا 
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يقــــــــــول المرتـــــــــل في 
المزمـــــــــــور، »باركــــــــي يــــــــــا 
نفســــي الرب وال تنسي كل إحساناته« )مز2:103(. 
ومـــن الصعـــب علينـــا أن نذكـــر كل إحســـاناته ألنهـــا 
ال ُتحصي. ولكن ســـنقتصر هنا على نقاط أساســـية 

في عناية هللا باإلنســـان وكثرة إحســـاناته.
أول شـــيء هـــو أنـــه أنعـــم علينـــا بالوجـــود، 
وبالـــذات خلقنـــا فـــي اليوم الســـادس، بعـــد أن أعَد 

لنا كل شـــيء..
أعـــّد لنـــا الطبيعـــة: المـــاء والهـــواء، والشـــمس 
لضيـــاء النهـــار، والقمـــر والنجـــــــــــوم لضيـــاء الليـــل. 
وأعـــّد لنـــا أيًضـــا النبـــات، والحيـــوان لخدمتنـــا، ونحـــن 
نتغنـــى بـــكل ذلك في القـــداس الغريغوري فتقول »من 
أجلـــي ألجمـــت البحـــر، مـــن أجلـــي أخضعـــت طبيعة 
الحيـــوان.. أقمـــت الســـماء لـــي ســـقًفا. ومهـــدت لـــي 

األرض لكـــي أمشـــي عليهـــا«.
أي أن هللا بعـــد أن جهـــــــــــــز كل ســـبل الراحـــة 
لإلنســـان، خلقـــه أخيـــًرا. وقـــد أعـــّد لـــه مـــن قبـــل جنـــة 

عـــدن )تـــك2( ليســـكن فيهـــا.
٢- مـــن إحســـانات هللا أيًضـــا لإلنســـان أنه 

خلقـــه علـــى صورته.
المخلـــوق الوحيـــد علـــى األرض الذي قيل عنه 
إنـــه ُخِلـــق علـــى صـــورة هللا وشـــبهه، هـــو اإلنســـان. 
والمقصـــود بالصـــورة اإللهيـــة، إنـــه علـــى صورته في 
القداســـة والبـــر، فـــي العقـــل والمنطـــق، وفـــي حريـــة 
اإلرادة وأيًضـــا علـــى صورتـــه فـــي الســـلطة. إذ قـــال 
هللا لإلنســـان األول »أثمـــروا وأكثـــروا وامألوا األرض 
وأخضعوهـــا. وتســـلطوا علـــى ســـمك البحـــر، وعلـــى 
طيـــر الســـماء وعلى كل حيوان يـــدب على األرض« 

)تـــك28:1(.
وهكـــذا كان اإلنســـان وكيـــل هللا علـــى األرض. 
بعـــض  وفقـــد  أخطـــأ  حتـــى  هكـــذا  اإلنســـان  وظـــل 
ســـلطانه. ثـــم جـــاء الســـيد المســـيح يعيد إلى اإلنســـان 
صورتـــه األولـــى. فليت كل إنســـان يذكر أنه قد ُخلق 

علـــى صـــورة هللا لكـــي ال يخطـــئ...
٣- ومـــن إحســـانات هللا لإلنســـان أنه ُدعي 

هللا. ابن 
وإن تذكرنـــا هـــذا، يجب علينـــا كأبناء أن نعمل 
مشيئة اآلب السماوي. ألن اليهود لما افتخروا بأنهم 
أبنـــاء إبراهيـــم، قال لهم الـــرب »لو كنتم أوالد إبراهيم، 
لكنتـــم تعملـــون أعمـــال إبراهيـــم« )يـــو3٩:8(. وهكـــذا 
نحن كأبناء، ينبغي أن نعمل مشـــيئة اآلب، ونجاهد 
حتـــى نصـــل إلـــى الكمـــال. كما قال لنا الـــرب »كونوا 
أنتـــم كامليـــن، كمـــا أن أباكـــم الذي في الســـموات هو 

)مت48:5(. كامل« 
4- نحـــن لســـنا فقط صـــورة هللا، وأبناء هللا، 
إنمـــا نحـــن أيًضـــا هيـــاكل هلل، والـــروح يســـكن فينا 

كمـــا ورد في )1كـــو٣:16(.
فـــي  الحقيقـــة  هـــذه  الرســـول  كـــرر  وقـــد 
كنائـــس مقدســـة هلل،  مثـــل  أننـــا  أي  )1كـــو1٩:٦(. 
فـــي  قيـــل  كمـــا  القدســـية،  بهـــذه  نحتفـــظ  أن  ينبغـــي 
المزمـــور »ببيتـــك تليـــق القداســـة يـــا رب إلـــي طـــول 
األيـــام« )مـــز5:٩3(. أنـــت يا أخي هيـــكل هلل، مبني 
من حجارة حية، تخرج منك تراتيل وتســـابيح وأغاني 

روحيـــة. وأنـــت ككنيســـة مقدســـة قد ُدشـــنت بالميرون 
بقداســـتك.. إًذا  فاحتفـــظ  بعـــد عمـــادك.  المقـــدس 

5- أنت أيًضا لك شركة مع هللا في العمل.
ُيقـــال  كمـــا  القـــدس.  الـــروح  شـــركة  وبخاصـــة 
للمصليـــن فـــي نهاية االجتماعـــات »محبة هللا اآلب، 
ونعمـــة ربنـــا يســـوع المســـيح، وشـــركة الـــروح القـــدس 
تكـــون مع جميعكم« )2كـــو14:13(. والروح القدس 
يشـــترك معـــك فـــي كل مـــا تعمله. بل هـــو يعمل فيك 
وبـــك ومعـــك. يشـــترك معـــك في بنـــاء الملكوت، وفي 

نشـــر الملكـــوت وحيـــاة البر..
تأكـــد إذن فـــي كل عمـــل تعملـــه، أن روح هللا 
يعمـــل معـــك فيـــه. وكل عمـــل تـــري أن الـــروح القدس 

ال يشـــترك فيـــه، ابعـــد عنـــه بـــكل قوتك. 
6- ومـــن محبـــة الرب وإحســـاناته إليك، أن 

دعاك أًخـــا وصديًقا.
وقـــال »ال أعـــود أســـميكم عبيـــًدا، بـــل أحباء«. 
وقيـــل عنـــه إنـــه شـــابه إخوتـــه فـــي كل شـــيء، مـــا 
عـــدا الخطيـــة. وأنـــه ال يســـتحي أن يدعوهـــم إخـــوة 
)عـــب11:2(. وقـــال لمريـــم المجدليـــة ومريم األخري 
بعـــد القيامـــة »اذهبـــا وقـــوال ألخوتـــي أن يمضـــوا إلـــى 
الجليـــل. هنـــاك يروننـــي« )مـــت10:28(. ولـــم يقـــل 
هذا فقط عن رســـله القديســـين، إنما حتى عن الفقراء 
إخوتـــي  بأحـــد  فعلتمـــوه  »مهمـــا  قـــال:  المحتاجيـــن، 
هـــؤالء األصاغـــر فبـــي قـــد فعلتـــم« )مـــت40:25(.

فهـــل الـــرب تنـــازل – فـــي تواضعـــه – ودعـــاك 
أًخا له، تنكره أنــــــــــت وتتخلـــــــــــــى عــــــــــــــــن محبتـــــــــــــــه، 

وتبعـــد عنه!!
7- ومـــن احســـانات هللا إلينا، أنه جعلنا من 
خاصتـــه، وجعـــل العالقـــة التـــي تربـــط بيننـــا وبينه 

هي عالقـــة حب.
فقيـــل إنـــه »أحـــب خاصتـــه الذين فـــي العالـــم، أحبهم 
حتـــى المنتهـــى« )يو1:13(. وقيـــل إن أعظم وصية 
فـــي النامـــوس هـــي محبـــة هللا. وهذا ما ورد في ســـفر 
التثنيـــة »تحـــب الـــرب إلهـــك مـــن كل قلبـــك، ومـــن 
كل نفســـك ومـــن كل قوتـــك« )تـــث5:٦(. وهـــو الذي 
ينادي نفســـك في ســـفر النشـــيد ويقول »افتحي لي يا 
أختـــى يـــا حبيبتي يـــا كاملتي، ألن رأســـي قد امتألت 
مـــن الطـــل، وقصصـــي من ندي الليـــل« )نش2:5(.
ومـــن محبـــة هللا لـــك أنه يســـعي إليـــك حتى 

وأنـــت فـــي الخطية.
ويقـــرع علـــى بابـــك قائـــاًل »هأنـــذا واقـــف علـــى 
الباب وأقرع. إن فتح أحد لي، أدخل وأتعشـــى معه« 
)رؤ20:3(. فهـــل أنـــت تفتـــح لـــه قلبـــك، أم تتجاهـــل 

محبتـــه فـــي الســـعي إليك؟!
٨- ومـــن إحســـانات هللا لإلنســـان، إنـــه من 
أجـــل محبته ورغبته في فدائه، أخلى ذاته وتجســـد 

)فـــي7:٢( وتألم ومات مـــوت الصليب.
وقيـــل »هكـــذا أحـــب هللا العالم، حتـــى بذل ابنه 
الوحيـــد، لكـــي ال يهلـــك كل مـــن يؤمـــن بـــه بـــل تكون 
لـــه الحيـــاة األبديـــة« )يـــو1٦:3(. كمـــا قيـــل أيًضـــا 
فـــي رســـالة يوحنـــا األولـــي عـــن اآلب »بهـــذا ُأظهرت 
محبـــة هللا فينـــا أن هللا قـــد أرســـل ابنـــه الوحيـــد إلـــى 
العالـــم لكـــي نحيـــا بـــه. فـــي هـــذا هـــي المحبـــة: ليـــس 
أننـــا نحـــن أحببنـــا هللا. بل أنه هو أحبنا، وأرســـل ابنه 

كفـــارة لخطايانـــا« )1يـــو10،٩:4(. وأيًضـــا ُكتب في 
الرســـالة إلـــي روميـــة إن »هللا بيـــن محبتـــه لنـــا. ألننـــا 
ونحـــن بعد خطاة مات المســـيح ألجلنـــا« )رو8:5(.
٩- ومـــن إحســـانات هللا إلينـــا، إنـــه جعلنـــا 

أعضـــاء في جســـده.
وشـــبه نفســـه بأنـــه الكرمـــة ونحـــن األغصـــان 
إلينـــا  وتصـــل  الكرمـــة،  هـــذه  فـــي  نثبـــت  )يـــو15( 

بهـــا. فنحيـــا  عصارتهـــا 
1٠- ومـــن إحساناتــــــــــه إلينا أنه وهبنـــــــــــا 

اإلفخارستيا. ســـّر 
وقـــال لنـــا »مـــن يـــأكل جســـدي ويشـــرب دمي، 
يثبـــت فـــّي وأنـــا فيـــه... مـــن يـــأكل جســـدي ويشـــرب 
دمـــي، فلـــه حياة أبدية، وأنـــا أقيمه في اليوم األخير« 
)يـــو54،5٦:٦(. مـــا أعجب هذا الســـر العظيم الذي 

تشـــتهي المالئكـــة أن تطّلـــع عليه!
11- ومـــن محبـــة هللا وإحســـاناته إلينا، أنه 
أعطانـــا حيـــاة ممتـــدة بعـــــــــــد المـــوت. ووعدنـــــــــا 

األبدية. بالحيـــاة 
ال يوجـــد مخلـــوق أرضـــي نال هذا الوعد ســـوي 
اإلنســـان وحـــده، وهكـــذا نصلـــي قائليـــن »ألنـــه ليـــس 
مـــوت لعبيـــدك، بـــل هو انتقال«. وحًقا إنه انتقال إلى 
حيـــاة أفضـــل، ســـواء إلـــى الفـــردوس مع المســـيح، أو 

إلـــى الملكـــوت فيما بعـــد القيامة...
أننـــا  إلينـــا  هللا  إحســـانات  ومـــن   -٢1
ممجـــدة  بأجســـاد  روحانيـــة،  بأجســـاد  ســـنقوم 
)1كـــو44،43:15(. وقـــد قيـــل أيًضـــا فـــي الرســـالة 
إلـــي فيلبـــي عـــن القيامـــة إن الـــرب يســـوع المســـيح 
»ســـيغّير شـــكل جســـد تواضعنـــا ليكـــون علـــى صـــورة 
جســـد مجـــده« )فـــي21:3(. حًقا ما أعظم هذا المجد 

الـــذي ســـيكون لنـــا فـــي ملكوتـــه!
٣1- ومـــن إحســـاناته لنـــا: النعيـــم األبـــدي 

الـــذي ســـنتمتع به.
وذلـــك فـــي أورشـــليم الســـمائية »مســـكن هللا مع 
النـــاس« )رؤ3:21(. ومـــا قيـــل عنـــه إنه »مـــا لم تره 
عيـــن، ولـــم تســـمع بـــه أذن، ولـــم يخطـــر علـــى بـــال 
إنســـان: مـــا أعـــده هللا للذيـــن يحبونـــه« )1كـــو2:٩(.

حقًا إن قصة عالقة هللا باإلنســـان هي قصة 
حـــب، منذ خلـــق اإلنســـان، وإلى نهايـــة العالم في 

األبدي. الملكوت 
»آتـــي  محبتـــه  فـــي  الـــرب  لنـــا  يقـــول  حيـــث 
وآخذكـــم إلـــّي. حتـــى حيـــث أكـــون أنـــا، تكونـــون أنتـــم 

)يـــو3:14(. أيًضـــا« 
نعم من فرط احساناته أنـــــــــــــه عمانوئيــــــــــل 

معنا(. )هللا 
معنـــا علـــى األرض، ومـــا بعـــد المـــوت، وفـــي 
األبديـــة التـــي ال تنتهـــي. ومـــن فرط إحســـاناته علينا، 
النعمـــة التـــي أعطاهـــا لنـــا، التي قـــال عنهـــا بولس 
الرســـول »بنعمـــة هللا أنـــا مـــا أنـــا« )1كـــو10:15(.
ليتنا نذكر إحسانات هللا، ونبادله حًبا بحب.
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نشـــكر هللا الـــذي أعطانـــا مـــن نعمـــه الكثيرة 
فـــي كل صبـــاح، أعطانا اليـــوم تجليس اثنين من 
اآلبـــاء األســـاقفة، وســـيامة خمســـة آخريـــن جدد، 
وترقيـــة ســـتة مطارنـــة. هـــذا الصبـــاح هـــو األحد 
الثالـــث مـــن شـــهر هاتـــور وهـــو شـــهر الـــزرع، 

واألب األســـقف أيًضـــا عملـــه هـــو الـــزرع.
وفـــي النصـــف الثانـــي من هذا الشـــهر يبدأ 
صـــوم الميـــالد الـــذي ينتهـــي ونســـتقبل بـــه ميالد 
الســـيد المســـيح، وينتهـــي العام ونحـــن صائمون.

وفـــي قـــراءات األحديـــن األول والثانـــي نجد 
أننـــا نقـــرأ مثـــل الـــزارع، وفـــي األحـــد الثالـــث نجد 
قراءاتـــه تتحـــدث عـــن التلمـــذة الحقيقيـــة، ونجـــد 
عبـــارة تربـــط بيـــن قـــراءات اآلحـــاد الثالثـــة وهـــي 
»مـــن له أذنان للســـمع فليســـمع« )لـــو35:14(، 
وهي عبارة تتكرر في ســـفر الرؤيا الذي يســـمونه 
ســـفر األبديـــة، وهـــذه وصيـــة هامـــة لإلنســـان أن 
يســـمع بـــأذن قلبـــه. وفـــي مناســـبة إقامة وســـيامة 
نـــرى  اآلبـــاء، وفـــي حضـــور اآلبـــاء األســـاقفة، 
الســـيد  مـــن خدمـــة  أن عمـــل األســـقف مســـتمد 
المســـيح.. فنحـــن رأينا في خدمة الســـيد المســـيح 
النهـــوض والعلـــم، ورأينا فيه أمثلـــة وقدوة لنا، لذا 
اختـــرت أربعـــة ألقاب نراها في ربنا يســـوع تصلح 

لتكـــون برنامـــج عمل األســـقف: 
1- األســـقف راٍع محـــب: نحـــن نقـــرأ فـــي 
الراعـــي  إنجيـــل  والبطاركـــة  األســـاقفة  تـــذكارات 
الصالـــح. واألســـقف أب محب، يرعـــى بالصالة 
واألبـــوة، ومدخلـــه للرعايـــة أن يحـــب كل أحـــد. 
والراعـــي الصالـــح قلبـــه مفتـــوح لـــكل أحـــد، وهـــو 
كـــراٍع محب يعمل في صفوف الرعية ويخدمهم، 
ووســـيلته ليســـت الـــذات بـــل الحـــب. واألبـــوة فـــي 
الكنيســـة تعلمنـــا أن ســـلطة األســـقف فـــي أبوتـــه، 
فينبغي أن تظهر أبوته في كل صباح ومســـاء، 
فهـــو يشـــبع الكل ويســـتر على الـــكل. وإذا نظرنا 
لربنـــا يســـوع المســـيح نجـــد أنـــه أظهـــر الحب في 
كل عمـــل، مثلمـــا عمـــل مـــع زكا العشـــار والمرأة 
الخاطئـــة، تقابـــل معهـــم بـــكل حب... فاألســـقف 

هـــو الراعـــي المحب.
٢- المعلـــم المشـــبع: ينبغـــي أن يكـــون 
معلًما صالّحا مشـــبًعا، والشـــبع نجده في الكتاب 
المقـــدس »فليـــس بالخبـــز وحـــده يحيـــا اإلنســـان، 
بـــل بـــكل كلمـــة تخـــرج من فـــم هللا« )مـــت4:4(، 
فهو يعيش بالوصية، ويشـــجع أبناءه أن يعيشـــوا 
بالوصية، فال يكتفي بأّية أنشـــطة أخرى.. وكما 
قالـــت الدســـقولية: »امـــُح اإلثـــم بالتعليـــم«.. فهو 
معلـــم مشـــبع يجـــب أن يشـــبع كل قطيـــع عـــن 
طريـــق الرعايـــة بالـــروح الكتابية اآلبائيـــة وبتراث 
الكنيســـة وتاريخهـــا المجيـــد.. يوجـــد مثـــاًل مـــن 
يحـــب أصنـــاف معينـــة مـــن الطعـــام، وأيًضـــا في 
الشـــبع الروحـــي يوجـــد تنـــوع كبيـــر جـــًدا، ونجـــد 

ذلـــك فـــي األلحـــان والقـــراءات الكنســـية.
هـــي  التدبيـــر  صفـــة  حكيـــم:  مدّبـــر   -٣
علـــم اإلدارة فـــي العلوم اإلنســـانية، فيكـــون مدبًِّرا 
وحيـــاة  اإليبارشـــية  نشـــاط  فـــي  ـــًرا  مدبِّ حكيًمـــا، 
التدبيـــر  ولكـــن  الرعيـــة.  واحتياجـــات  الكهنـــة 
يجـــب أن يكـــون بحكمـــة، ســـواء فـــي التعميـــر أو 
األمـــور الماليـــة. يجب أن يكون مدبًرا في الحياة 

الداخليـــة ألمـــور الكهنـــة، وينبغـــي أن تكون لديه 
والمدّبـــر  أحـــد.  لـــكل  ومشـــبع  مســـتقبلية  رؤيـــة 
الحكيـــم ال ينســـى أو يتغاضـــى عن إخـــوة الرب، 
وهـــذه مـــن أولويـــات الخدمة. ويجـــب أن يتصف 
وكيـــف  المشـــكالت؟  يواجـــه  كيـــف  بالحكمـــة، 
ينطبـــق عليـــه قـــول الكتـــاب المقـــدس»ال يصيـــح 
وال يســـمع أحد في الشـــوارع صوته، فتيلة مدخنة 
ال يطفـــئ...«. هـــذا المدبـــر الحكيـــم يخـــرج ذاته 
مـــن أي موضـــوع أي ينكـــر ذاته ألنها عدو مقيم 
داخـــل االنســـان، ويصيـــر مدبـــًرا حكيًمـــا بين كل 
أحـــد فـــي المشـــكالت الكبيرة والصغيـــرة، ويطلب 
الحكمة من هللا. والحكمة تاج في حياة الكنيســـة 
وحيـــاة األســـقف، والراعـــي بصفـــة عامـــة وليـــس 
فقط األســـقف راٍع محب أو معلم مشـــبع أو مدبر 

حكيـــم بـــل أيًضـــا ســـاهر أمين.
4- الســـاهر األميـــن: فـــاهلل أعطـــى لـــكل 
إنســـان حقـــل عمـــل، ولكـــن فـــي كل شـــيء يجب 
أن يكـــون ســـاهًرا أميًنا، فـــال يجب أن يغيب عن 
رعيتـــه وقًتـــا طوياًل. يجب أن يكون متواجًدا بين 
رعيتـــه علـــى الـــدوام. يجـــب أن يتواجد باســـتمرار 
فـــي حيـــاة الرعية. هذا نوع من الســـهر واألمانة.
والســـاهر األميـــن صفـــة تشـــمل األب األســـقف، 
وإذا كان كذلـــك يســـتحق ســـماع الصوت اإللهي 
»كنـــَت أمينـــا فـــي القليـــل فأقيمـــك علـــى الكثيـــر، 
أدخـــل إلـــى فرح ســـيدك«. الســـاهر األمين يضع 
أمامـــه كلمات بولس الرســـول »مـــن أجلك ُنمات 
كل النهـــار«. الســـاهر األميـــن ســـاهر على توبة 
كل أحـــد. بولـــس الرســـول وقـــف أمـــام قســـوس 
أفســـس وقـــال لهـــم »ثـــالث ســـنين لـــم أفتـــر عـــن 
أنـــذر بدمـــوع كل واحـــد منكـــم«، وكانـــت خدمتـــه 

مليئـــة بالدموع.
والسهر ليس بمعناه المادي بل الروحي.

األب  تشـــمل  األربعـــة  الصفـــات  هـــذه 
األســـقف: راٍع محـــب، معلـــم مشـــبع، مدبـــر 

أميـــن. ســـاهر  حكيـــم، 
نشـــكر هللا علي تجديد العمل في كنيســـتنا، 
وتتحمـــل  تتكـــرس  التـــي  النفـــوس  فـــي  يجددهـــا 
ترقيتهـــم  مبـــارك  المطارنـــة  اآلبـــاء  المســـئولية.. 

ليخدمـــوا فـــي إيبارشـــياتهم. 
واألساقفة الجدد:

األنبـــا أرســـانيوس فـــي إيبارشـــية الـــوادي 
لـــم  األطـــراف  متراميـــة  إيبارشـــية  الجديـــد وهـــي 
ُيرَســـم لهـــا أســـقف قرابـــة ثمانيـــة قـــرون، وتعـــب 
فيهـــا المتنيـــح األنبـــا بقطـــر وصـــار أســـقًفا لهـــا 
لســـنين قليلـــة وخـــدم بكل أمانـــة، ويتجدد شـــبابها 
إيبارشـــية  فـــي  ليخـــدم  أنبـــا أرســـانيوس  برســـامة 

كبيـــرة.. ليعطـــه هللا نعمـــة.
واألنبـــا ســـاويروس شـــيخ وقـــور مـــن دير 
مارمينـــا مريـــوط، لـــه فـــي الرهبنة أربعـــة وثالثون 
عاًمـــا. نحتـــاج لوجود اآلباء الشـــيوخ فـــي األديرة 
ديريـــن  علـــي  لإلشـــراف  ونحتاجـــه  الحديثـــة، 

جديدين: ديـــــــــــــــر األنبــــــــــــــــا 
موسى - طريق العلميـــــن، 

وديـــر األنبـــا تومـــاس بالخطاطبـــة، نظـــًرا لوجـــود 
آباء رهبان شـــباب ويحتاجون ألب شـــيخ وقور. 
وســـيكون مشـــرًفا ومقيًمـــا بيـــن الديريـــن، نتمنـــى 

اســـتقرارهما ونموهما.
األنبـــا ميخائيـــل ترهـــب فـــي ديـــر المحرق 
فـــي أســـقفية الخدمـــات العامـــة،  وخـــدم عاميـــن 
وســـيكون مقـــر خدمتـــه في منطقة حدائـــق القبة، 
وســـيقوم أنبـــا ماركـــوس بتســـليمه الخدمـــة هناك. 
أو  باســـيليوس  أي  بيـــزل  أنبـــا  ونيافـــة 
باســـيلي تعنـــي ملكـــي، ونيافة أنبـــا جريجوري، 
آباء أحباء نشـــأوا في دير أنبا موســـى بتكســـاس 
تحـــت رعايـــة أنبا يوســـف، وهي إيبارشـــية ممتدة 
بأعـــداد كثيـــرة، ويحتـــاج مـــن يســـاعده مـــن أجـــل 
وبـــدأ  ليســـاعداه  واختارهمـــا  والخدمـــة،  الرعايـــة 
خدمتهما معه تحت إرشـــاده حتى صارا أســـاقفة.

بيشـــوي  األنبـــا  ديـــر  مـــن  اســـحق  األنبـــا 
ُجلِّـــس علـــى إيبارشـــية طمـــا التـــي خدمهـــا ســـابًقا 
أنبا فام، وســـيحل وســـطهم وله خدمة طيبة تمتد 

لهـــذه اإليبارشـــية.
نيافـــة أنبـــا ماركـــوس لـــه إيبارشـــية كبيرة، 
يحـــل خلًفـــا للمتنيـــح أنبـــا بيشـــوي التـــي خدمهـــا 
تســـعة وأربعيـــن عاًما، ويســـتكمل المشـــوار األنبا 
ماركـــوس، وبهـــا دير كبيـــر يحوي عدد كبير من 
الراهبـــات والمكرســـات يخـــدم في هذه اإليبارشـــية 
الممتـــدة فـــي ثـــالث محافظـــات: دميـــاط وكفـــر 
التـــي  الدقهليـــة  محافظـــة  مـــن  وأجـــزاء  الشـــيخ 
حضـــر محافظهـــا اللواء كمال شـــاروبيم باألمس 

فـــي لفتـــة طيبـــة منه.
هـــذه نعـــم كثيـــرة مـــن هللا أنـــه اعطاهـــا لنـــا 
بعـــد تدشـــين الكاتدرائيـــة. وخـــالل العشـــرة أيـــام 
األخيرة احتفلنا باليوبيل الذهبي لتدشـــين كنيســـة 
مارجرجـــس ســـبورتنج، ثم تم تدشـــين الكاتدرائية، 
ثـــم ســـيمينار المجمـــع المقـــدس وكان ناجًحـــا، ثم 
رســـامة آبـــاء كهنـــة جـــدد، وهـــا نحـــن اليـــوم نقوم 
بتجليـــس اثنيـــن مـــن اآلبـــاء األســـاقفة ورســـامة 
خمسة آخرين جدد وترقية ستة لرتبة المطرانية.

نشـــكر هللا على نعمه، وهذا يبين كيف أن 
هللا يعمـــل معنـــا، وكيـــف أن الكنيســـة ولود، وهو 
الـــذي تكلـــم عنه إنجيل هذا الصباح.. فاإلنســـان 
والتكريـــس.  المحبـــة  خـــالل  مـــن  تلميـــًذا  يكـــون 
وســـيبدأ اآلباء الصوم مدة ســـنة كتقليد الكنيســـة، 
ونحـــن نصـــوم معهـــم مـــن اليـــوم صـــوم الميـــالد، 

وننـــال بركـــة الصـــوم أيًضـــا لنبدأ عاًمـــا جديًدا.
ليباركنـــا هللا بـــكل نعم روحيـــة، وليعطنا أن 
يحفظ كنيســـتنا وبلدنا، ونتذكر شـــهداءنا ونصلي 
مـــن أجـــل المصابيـــن، ونصلـــي علـــى الـــدوام أن 
يعطينـــا مـــن نعمـــه الكثيـــرة، وأن تكـــون حياتنـــا 

مرضيـــة أمامـــه علـــى الدوام.
إللهنـــا كل مجـــد وكرامـــة مـــن اآلن وإلى 

األبـــد أمين.
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إيبارشية إمخيم وساقلته

قـــام نيافـــة األنبـــا بســـاده مطـــران إخميم وســـاقلته، يوم الســـبت 
األول مـــن ديســـمبر 2018م، بكنيســـة الرســـولين بطـــرس وبولس 
بإخميـــم )مقـــر المطرانية(، بســـيامة كٍل من: )1( الشـــماس جورج 
نصر كاهًنا باســـم القس جورجيوس، على كنيســـة الســـيدة العذراء 
بقرية سفالق. )2( الشماس سامح نعيم كاهًنا باسم القس سوريال 
على كنيســـة الســـيدة العذراء بقرية ســـفالق. )3( الشـــماس ريمون 
ســـمير كاهًنا عاًما باســـم القس رافائيل على كنائس مركز ســـاقلته. 
خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا بســـاده، واآلبـــاء الكهنة الجدد، ومجمع 

اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية سوهاج واملنشاة واملراغة

فـــي يـــوم االثنين 3 ديســـمبر 2018م، قـــام نيافة األنبا باخوم 
أســـقف ســـوهاج والمنشاة والمراغة، بكنيســـة مار جرجس بمدينة 
ســـوهاج )مقـــر المطرانيـــة(، وشـــاركه نيافـــة األنبـــا أولوجيـــوس 
أسقف ورئيس دير القديس األنبا شنوده رئيس المتوحدين بغرب 
ســـوهاج، بســـيامة كاهنين جديدين على مذبح كنيســـة الشـــهيد مار 
جرجـــس بقريـــة أوالد مامـــن التابعـــة لمركز ســـوهاج، وهما: )1( 
الشـــماس األميـــر زكـــي باســـم القـــس بســـاده، )2( الشـــماس مجدي 
داود باســـم القـــس ميخائيـــل، كمـــا تمت رســـامة القـــس برنابا لمعي 
كاهـــن الكنيســـة ذاتهـــا قمًصـــا. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا باخوم، 
والقمـــص برنابـــا، والكاهنيـــن الجديديـــن، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشعب.

إيبارشية سمالوط وطحا األعمدة

وطحـــا  ســـمالوط  مطـــران  بفنوتيـــوس،  األنبـــا  نيافـــة  قـــام 
األعمـــدة، صبـــاح يـــوم الســـبت 17 نوفمبـــر 2018م، بكاتدرائيـــة 
مخلـــص العالـــم بمقـــر مطرانية ســـمالوط، بســـيامة كاهنين جديدين 
للخدمـــة باإليبارشـــية همـــا: )1( دياكـــون إكليريكـــي إســـحق فـــرج 
يوســـف، باســـم القـــس أفـــرام، )2( ودياكـــون إكليريكـــي صموئيـــل 
يوســـف توفيـــق، باســـم القـــس إغناطيـــوس. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة 
األنبـــا بفنوتيـــوس، والكاهنيـــن الجديديـــن، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة 

اإليبارشـــية، وكل أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية لوس آچنلوس وهاواي

قام نيافة األنبا ســـرابيون مطران لوس آنچلوس، يوم األحد 
2 ديســـمبر 2018م، بســـيامة الدياكـــون كيرلـــس جرجـــس كاهًنـــا 
باســـم القـــس كيرلـــس للخدمـــة بكنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل 
الســـيامة  فـــي  اشـــترك   .Orange County – California
صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا أبرآهام، واألنبا كيرلس األســـقفان العامَّان 
باإليبارشـــية. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا ســـيرابيون، والقـــس 
كيرلس، ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.
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األولـــى التـــي يمنـــح فيهـــا نيافـــة األنبـــا غبريـــال هـــذه الدرجة ألحد 
اإليبارشـــية. أبناء 

خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا غبريال، واآلبـــاء الكهنة الجدد، 
ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، والدياكـــون الجديـــد، وســـائر 

الشـــعب. أفراد 

إيبارشية اإلسماعيلية

األنبـــا  نيافـــة  قـــام  نوفمبـــر 2018م،  الســـبت 24  يـــوم  فـــي 
جرجـــس  مـــار  الشـــهيد  بكنيســـة  اإلســـماعيلية،  أســـقف  ســـارافيم 
بفايـــد، وشـــاركه أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيـــس 
ديـــر القديـــس األنبـــا بـــوال بالبحـــر األحمر، واألنبا يوســـف أســـقف 
بوليفيـــا، واألنبـــا بمـــوا أســـقف الســـويس؛ بســـيامة كاهنيـــن جديدين 
هما: )1( الشماس بيشوي فكري كاهًنا باسم القس يسطس، )2( 
والشـــماس جون ألفونس كاهًنا باســـم القس متياس، وذلك للخدمة 
بكنيســـه الشـــهيد مـــار جرجـــس بفايـــد. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا 
ســـارافيم، والكاهنيـــن الجديديـــن، ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

في يوم الســـبت األول من ديســـمبر 2018م، قام نيافة األنبا 
تيموثاؤس أســـقف الزقازيق ومنيا القمح، بتدشـــين كنيســـة الســـيدة 

إيبارشية قنا وقفط

قـــام نيافـــة األنبـــا شـــاروبيم أســـقف قنـــا وتوابعهـــا، يـــوم األحد 
2 ديســـمبر 2018م، بكنيســـة الـــكاروز مـــار مرقس بقنا، بســـيامة 
القـــس  باســـم  إدوار  عمـــاد  اإلكليركـــي  الشـــماس   )1( مـــن:  كٍل 
بيســـنتاوس، )2( والشـــماس كيرلس جرجس باسم القس زوسيما، 
)3( والشـــماس جورج وجيه باســـم القس أثناســـيوس. وقد شـــارك 
في طقس الســـيامة نيافة األنبا يواقيم أســـقف إســـنا. خالص تهانينا 
لنيافة األنبا شـــاروبيم، واآلباء الكهنة الجدد، ومجمع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشعب.

إيبارشية بين سويف

قـــام نيافـــة األنبـــا غبريـــال أســـقف بنـــي ســـويف، صبـــاح يـــوم 
الســـبت 24 نوفمبـــر 2018م، بســـيامة ثالثـــة كهنـــة جـــدد، خـــالل 
القداس اإللهي بكنيســـة الســـيدة العذراء )مقر المطرانية(. والكهنة 
الجـــدد هـــم: )1( الشـــماس ماركـــو القمـــص فرنســـيس كاهًنـــا علـــى 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء مريـــم والمـــالك ميخائيـــل بمنشـــية بيـــاض 
ببنـــي ســـويف، باســـم القـــس بيشـــوي. )2( الشـــماس كيرلس نســـيم 
كاهًنـــا علـــى كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس الواســـطى، باســـم القس 
بمـــوا. )3( الشـــماس أبانـــوب عـــادل كاهًنـــا علـــى كنيســـة الســـيدة 

العـــذراء واألنبـــا أنطونيـــوس بالميمـــون، باســـم القـــس متياس. 

كمـــا قـــام نيافتـــه يـــوم االثنيـــن 3 ديســـمبر 2018م، بســـيامة 
المهنـــدس أمجـــد ألفـــي فـــي درجـــة دياكـــون. وُتعـــد هذه هـــي المرة 
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إيبارشية بنسلفانيا وديالوير 
ومرييالند وويست فرچينيا

وديالويـــر  بنســـلفانيا  أســـقف  كاراس،  األنبـــا  نيافـــة  قـــام 
وميريالنـــد وويســـت فرچينيـــا، يـــوم الســـبت 3 نوفمبـــر 2018م، 
بكاتدرائية السيدة العذراء والشهيد مرقوريوس )مقر المطرانية( 
بكونشـــاهاكن، بســـيامة الشـــماس المهنـــدس أمجـــد فـــاروق فهمـــي 
كاهًنـــا علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء مريم بمدينة النكســـتر بوالية 
بنســـلفانيا باســـم القـــس موســـى. اشـــترك فـــي الصـــالة نيافـــة األنبـــا 
أبراهام األسقف العام بلوس آنچلوس، ومجمع كهنة اإليبارشية. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا كاراس، والقـــس موســـى، ومجمـــع 

اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وكل أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية نورث وساوث اكرويلنا وكنتايك

قـــام نيافـــة األنبـــا بيتـــر، أســـقف نـــورث وســـاوث كارولينـــا 
وكنتاكـــي، صبـــاح األحد 4 نوفمبر 2018م، يســـيامة كاهن جديد 
باســـم القـــس مايـــكل حنـــا، كاهًنـــا علـــى كاتدرائيـــة الســـيدة العـــذراء 
مريـــم رالـــي - نـــورث كارولينـــا. اشـــترك فـــي الصلـــوات صاحبا 
النيافة: األنبا يوســـف أســـقف جنوبي الواليات المتحدة األمريكية، 
واألنبـــا كاراس أســـقف بنســـلفانيا وديالويـــر وميريالنـــد وويســـت 
فرچينيـــا، ولفيـــف مـــن اآلبـــاء الكهنة. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا 
بيتـــر، والقـــس مايـــكل، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وكل 

أفراد الشـــعب.

العـــذراء والشـــهيد أبـــي ســـيفين بكفـــر ســـالمة إبراهيـــم – مركـــز 
منيـــا القمـــح، بعـــد انتهـــاء عملية تجديدها حيث يبلـــغ عمرها 1٦0 
ســـنة. وقام نيافته أثناء القداس برســـامة القس دوماديوس غطاس 
كاهـــن الكنيســـة قمًصـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا تيموثاوس، 
والقمـــص دوماديـــوس، ومجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر 

أفراد الشـــعب.

بإيبارشية ٦ أكتوبر 
وأوسيم

قـــام نيافـــة األنبـــا دوماديـــوس، أســـقف ٦ أكتوبـــر وأوســـيم، 
صباح يوم الثالثاء ٦ نوفمبر 2018م، بكنيسة األنبا أنطونيوس 
للخدمـــة  جديديـــن  كاهنيـــن  بســـيامة  بيتـــك«،  »ابنـــي  بمنطقـــة 
باإليبارشـــية، وهما: )1( الشـــماس شـــنوده وديد كاهًنا على مذبح 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا موســـى األســـود بمنطقـــة 
الــــ800 فـــدان بأكتوبـــر باســـم القـــس أنطونيـــوس، )2( والشـــماس 
بولس غايث كاهًنا على كنيســـة القديس األنبا أنطونيوس بمنطقة 

ابنـــي بيتـــك األولـــى باســـم القـــس بوال. 

كمـــا قـــام نيافتـــه يـــوم الثالثـــاء 27 نوفمبر 2018م، برســـامة 
اإللهـــي  القـــداس  أثنـــاء  اإليبارشـــية قمامصـــة،  مـــن كهنـــة  ثالثـــة 
بكنيســـة الســـيدة العذراء بـ٦ أكتوبر )مقر المطرانية(. والقمامصة 
الجدد هم: )1( القمص بقطر ســـعد كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء 
بكفـــر حكيـــم. )2( القمـــص ســـيال عبد النور كاهن كنيســـة الشـــهيد 
مـــار مينـــا والبابـــا كيرلـــس الســـادس بهـــرم ســـيتي. )3( القمـــص 
جيروم ســـمير كاهن كنيســـة الشـــهيد مار جرجس بحي الفردوس 
والمنســـق اإلعالمـــي لإليبارشـــية. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا 
دوماديـــوس، والقمامصـــة والكهنـــة الجـــدد، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.
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اإليبارشـــية، مشـــيًرا إلى أن هذه اإليبارشـــية، إيبارشـــية مميزة حيث 
أنها تمتد من فرع دمياط إلى فرع رشيد. وأضاف نيافة األنبا بوال 
أن اإليبارشـــية أيًضـــا بهـــا درة القديســـات، القديســـة دميانة باإلضافة 
إلـــى القديـــس ســـيدهم بشـــاي بدميـــاط والقديـــس جرجـــس المزاحم في 
بســـاط النصاري. واختتم نيافته كلمته بتقديم الشـــكر لآلباء األســـاقفة 

الحاضريـــن والمحافـــظ والقيادات.
بعـــد ذلـــك تحـــدث نيافـــة األنبـــا ماركـــوس عـــن مثلـــث الرحمات 
ســـيرة  واســـتعرض  الســـابق،  اإليبارشـــية  مطـــران  بيشـــوي  األنبـــا 
حياتـــه منـــذ مولـــده وحتـــى نياحتـــه، مشـــيًرا إلـــى مـــا قاله قداســـة البابا 
تواضـــروس عـــن نيافـــة األنبـــا بيشـــوي فـــي ذكـــرى األربعيـــن. وقدم 
نيافـــة األنبـــا ماركـــوس الشـــكر لقداســـة البابا تواضـــروس وللحضور 

مـــن قيـــادات المحافظـــة ومـــن أحبـــار الكنيســـة ولـــكل الحاضريـــن.
وفـــي اليـــوم التالـــي اســـتقبلت مطرانيـــة كفـــر الشـــيخ نيافـــة األنبا 
ماركـــوس، تالهـــا فـــي اليوم التالـــي مطرانية دمياط. خالـــص تهانينا 
لنيافـــة األنبـــا ماركوس، ولمجمع كهنة اإليبارشـــية، ومجمع راهبات 

دير الشـــهيدة العفيفة دميانة، وشـــعب اإليبارشـــية.

حفل استقبال نيافة األنبا ميخائيل 
وتكريم نيافة األنبا ماركوس حبدائق القبة

أقامـــت كنائـــس منطقـــة حدائـــق القبة والوايلي والعباســـية مســـاء 
يـــوم األربعـــاء 28 نوفمبـــر 2018م، حفـــل اســـتقبال لنيافـــة األنبـــا 
ميخائيـــل األســـقف العـــام الجديـــد لكنائس المنطقة. شـــارك في الحفل 
لفيـــف مـــن اآلبـــاء األســـاقفة وعدد من رهبان الديـــر المحرق وبعض 
مـــن نـــواب البرلمـــان وأعضاء مجالـــس الكنائس وشـــعب غفير. كما 
تـــم خـــالل الحفـــل تكريم نيافة األنبا ماركوس األســـقف العام الســـابق 
للمنطقـــة ذاتهـــا والـــذي تـــم اختيـــاره أســـقًفا لكرســـي إيبارشـــية دميـــاط 

وكفـــر الشـــيخ والبراري.
شـــارك فـــي الحفـــل أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بطـــرس األســـقف 
العـــام، واألنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقدس، 
القاهـــرة، واألنبـــا  لكنائـــس وســـط  العـــام  واألنبـــا رافائيـــل األســـقف 
مارتيـــروس األســـقف العـــام لكنائـــس شـــرق الســـكة الحديـــد، واألنبـــا 
تيموثـــاوس أســـقف الزقازيـــق ومنيـــا القمـــح، واألنبـــا إرميـــا األســـقف 
العام، واألنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس، واألنبا آنجيلوس 
األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الشـــمالية، واألنبـــا اكليمندس األســـقف 
العـــام لكنائـــس الهجانة وألماظة وشـــرق مدينة نصر، واألنبا هرمينا 
األســـقف العـــام لكنائـــس عيـــن شـــمس والمطريـــة، واألنبـــا بيجـــول 
أســـقف ورئيـــس الديـــر المحـــرق، واألنبـــا ســـاويروس األســـقف العام 

لشـــئون األديـــرة الجديدة.

جتليس نيافة األنبا ماركوس
أسقف دمياط وكفر الشيخ والرباري 

ودير الشهيدة العفيفة دميانه

تـــم بعـــد ظهـــر يـــوم الســـبت األول مـــن ديســـمبر2018م، حفـــل 
اســـتقبال وتجليس نيافة األنبا ماركوس على إيبارشـــية دمياط وكفر 
الشـــيخ والبـــراري، وذلـــك بكاتدرائيـــة ديـــر القديســـة العفيفـــة دميانـــة 
بالبـــراري. شـــارك فـــي االســـتقبال محافـــظ الدقهلية األســـتاذ الدكتور 
كمـــال شـــاروبيم، وقيـــادات المحافظـــة المحليـــة والتنفيذيـــة والدينيـــة، 
حيـــث تتبـــع بـــراري بلقاس محافظة الدقهلية. كما شـــارك في تجليس 
أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا تـــادرس مطـــران بورســـعيد، األنبـــا بـــوال 
مطـــران طنطـــا، األنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيس دير الســـريان، األنبا 
بطـــرس األســـقف العـــام، األنبـــا أغابيـــوس أســـقف دير مـــواس، األنبا 
يســـطس أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا أنطونيـــوس، األنبـــا باســـيليوس 
أســـقف ورئيس دير األنبا صموئيل، األنبا مكســـيموس أســـقف بنها، 
األنبـــا تـــكال أســـقف دشـــنا، األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير 
المجمـــع المقـــدس، األنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط، األنبـــا تيموثـــاوس 
أســـقف الزقازيـــق، األنبـــا كيرلـــس آفـــا مينا أســـقف ورئيـــس دير مار 
مينـــا بمريـــوط، األنبـــا داود أســـقف المنصـــورة، األنبـــا دانيال أســـقف 
ورئيـــس ديـــر األنبـــا بـــوال، األنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام، األنبـــا مينـــا 
أســـقف ورئيـــس ديـــر مار جرجـــس بالخطاطبة، األنبا ثيئودوســـيوس 
أســـقف وســـط الجيـــزة، األنبـــا بطـــرس أســـقف شـــبين القناطـــر، األنبا 
صليـــب أســـقف ميـــت غمـــر، األنبـــا مقـــار أســـقف مراكـــز الشـــرقية 
والعاشـــر مـــن رمضـــان، األنبـــا يوحنـــا أســـقف شـــمال الجيـــزة، األنبا 
دوماديـــوس أســـقف ٦ أكتوبـــر، األنبا كاراس األســـقف العام يالمحلة 
الكبـــرى، األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة 
إســـحق  الســـويس، األنبـــا  أســـقف  بمـــوا  الخدمـــات، األنبـــا  وأســـقفية 
أســـقف طمـــا، األنبـــا إيالريـــون األســـقف العـــام لكنائس قطـــاع غرب 
اإلســـكندرية، األنبـــا كليمنـــدس األســـقف العام لكنائـــس ألماظة، األنبا 
بيجـــول أســـقف ورئيـــس الديـــر المحـــرق، األنبـــا أرســـانيوس أســـقف 
الـــوادي الجديـــد والواحـــات، األنبـــا ســـاويرس األســـقف العـــام، األنبـــا 
ميخائيـــل األســـقف العـــام، ومعهـــم القمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس 
وكيـــل عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، ومجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية 

وبعـــض اإليبارشـــيات المجـــاورة.
وقـــد ألقـــى األســـتاذ الدكتـــور كمـــال شـــاروبيم محافـــظ الدقهليـــة، 
كلمة هّنأ فيها نيافة األنبا ماركوس بالبراري بتجليســـه على كرســـي 
اإليبارشـــية، وأعـــرب عـــن أمنياتـــه لنيافـــة األنبـــا ماركوس بـــأن يمتد 

جلوســـه على كرســـي اإليبارشـــية ســـنين كثيرة.
ثـــم ألقـــى نيافـــة األنبـــا بـــوال مطـــران طنطـــا والنائـــب البابـــوي 
الســـابق إليبارشـــية دميـــاط وكفـــر الشـــيخ والبـــراري، كلمـــة أعـــرب 
فيها عن ســـعادته بتجليس نيافة األنبا ماركوس أســـقًفا على كرســـي 
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منهج مدارس األحد ملرحلة احلضانة
اعتمد صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني منهج الحضانة 
لثالث سنوات بعد تطويره بواسطة لجنة تطوير مناهج مدارس األحد 
وصدرت الطبعة األولى منه في ثالث كتب. يباع الكتاب بمبلغ ٢٠جم 

بمكتبة الكرازة باألنبا رويس.
لالستعالم: مدام نادية منير، تليفون: ٠1٠٠6167٩54

نيافة األنبا مرقس يزور السعودية

زار نيافـــة األنبـــا مرقس مطران شـــبرا الخيمة، المملكة العربية 
الســـعودية، واســـتقبله بالعاصمـــة الســـعودية الريـــاض، فضيلـــة الشـــيخ 
الدكتـــور محمـــد العيســـى األميـــن العـــام لرابطـــة العالـــم اإلســـالمي، 
اللقـــاء وفـــد مـــن الســـفارة المصريـــة بالســـعودية. وخـــالل  وحضـــر 
المهرجـــان العربى لإلعالم الســـياحي، والمقـــام بالرياض، قّدم األمين 
العـــام الســـيد عبـــد هللا العامـــر درع المهرجـــان لنيافـــة األنبـــا مرقـــس 
مطـــران شـــبرا الخيمـــة، الـــذي قدم الشـــكر لكافة المســـئولين بالمملكة.

نيافة األنبا يوسف يزور 
سفاريت بويلفيا وبريو

اســـتقبل الســـيد روبين بيداوررى، القائم بأعمال ســـفارة بوليفيا 
بمصـــر بمقـــر الســـفارة بالقاهـــرة` نيافة األنبا يوســـف أســـقف بوليفيا، 
يوم الخميس 22 نوفمبر 2018م، ودار الحديث حول دور الكنيسة 
القبطيـــة األرثوذكســـية ببوليفيـــا علـــى مدار أكثر من 18 ســـنة، حيث 
اســـتعرض نيافتـــه الخدمـــات الروحية والطبية وكذلـــك التعليمية التي 
تقـــوم بهـــا الكنيســـة القبطيـــة في بوليفيا. وفي الســـياق ذاتـــه زار نيافة 
األنبـــا يوســـف أيًضـــا مقـــر ســـفارة جمهورية بيرو بالقاهرة واســـتقبله 
الدكتـــور بـــول باريديـــس بورتيـــال، ســـفير بيـــرو بمصر. وفـــى نهاية 
اللقـــاء أهـــدى نيافتـــه أيقونتيـــن للســـيدة العذراء مريـــم وكذلك عدد من 

الكتب عن الكنيســـة القبطية باللغة اإلســـبانية لســـعادة الســـفير.

قداس يف العيد الـ12٥ لإللكرييكية

صلـــى نيافـــة األنبـــا مقار أســـقف مراكز الشـــرقية والعاشـــر من 
رمضـــان ووكيـــل الكليـــة اإلكليريكيـــة باألنبـــا رويـــس، يـــوم األربعاء 

وفد من الكنيسة ايلونانية يزور مرص

وصـــل إلـــى مطـــار القاهـــرة الدولـــي يـــوم االثنيـــن 2٦ نوفمبـــر 
زيـــارة  فـــي  اليونانيـــة  األرثوذكســـية  الكنيســـة  مـــن  وفـــد  2018م، 
رســـمية للكنيســـة القبطيـــة اســـتغرقت عـــدة أيـــام. كان فـــي اســـتقبال 
الوفـــد فـــي المطـــار نيافة األنبا بافلوس أســـقف اليونـــان، الذي رافقهم 
طـــوال زيارتهـــم لمصـــر، وتكـــون الوفد مـــن أصحاب النيافـــة: األنبا 
خريسوســـتوموس  واألنبـــا  فولـــوس،  مدينـــة  مطـــران  أغناطيـــوس 
مطـــران كرســـي ذوذونيـــس، والمطـــران األنبـــا يوأنـــس رئيـــس ديـــر 
بندليس، واألرشـــيمندريت ســـبيريذون كاترمانوس. وقد توجه الوفد 
فـــور وصولـــه إلـــى اإلســـكندرية بصحبـــة نيافـــة األنبا بافلـــوس، للقاء 
غبطـــة بطريـــرك الـــروم ثيئـــودوروس الثاني. وزار الوفـــد في اليوم 
ذاتـــه الكنيســـة المرقســـية باإلســـكندرية، وكان فـــي اســـتقبالهم القمص 
مـــزار  اإلســـكندرية وزاروا  فـــي  البطريركيـــة  وكيـــل  إميـــل  أبـــرآم 
القديس مرقس الرســـول. وقدم لهم وكيل البطريركية بعض الهدايا 
التذكارية، كما زاروا مكتبة اإلســـكندرية. وفي المســـاء توجه الوفد 
إلى دير الشـــهيد مار مينا بمريوط، وكان في اســـتقبالهم نيافة األنبا 
كيرلـــس آفـــا مينا أســـقف ورئيس الدير وعدد مـــن رهبانه، وقد باتوا 

بديـــر مـــار مينا.
وفـــي صبـــاح اليـــوم التالـــي، الثالثـــاء 27 نوفمبـــر 2018م، قام 
الوفـــد بزيـــارة لمنطقة »أبومينا« األثرية بمريوط ونالوا بركة رفات 
الشـــهيد مارمينـــا. ثـــم توجه الوفد إلى منطقـــة وادي النطرون لزيارة 
أديرتهـــا، حيـــث جـــاءت أولـــى زياراتهم لديـــر البرموس، واســـتقبلهم 
هنـــاك نيافـــة األنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الجنوبية، 
ووكيـــل الديـــر القمـــص إيالريـــون البرموســـي، والراهـــب القمـــص 
مـــكاري البرموســـي. وقامـــوا بجولـــة بالديـــر وفـــي ختـــام الزيـــارة تـــم 
تبـــادل الهدايـــا التذكاريـــة. وبعدهـــا قـــام الوفـــد بزيـــارة دير الســـريان، 
حيـــث كان فـــي اســـتقبالهم أســـقف ورئيـــس الديـــر نيافـــة األنبا متاؤس 
وقامـــوا بجولـــة واســـعة بـــه. وحدثهـــم نيافـــة األنبـــا متاؤس عـــن نظام 
الرهبنـــة القبطيـــة وقوانيـــن الرهبان وكيفية تدبير الدير من قبل األب 
الروحـــي، ومـــن جانبـــه علق المطـــران أغناطيوس قائاًل: إننا نشـــعر 
بأنكـــم امتـــداد حـــي لجـــذور الرهبنـــة األصيلـــة وأشـــاد بـــدور الرهبنـــة 
القبطيـــة ليـــس فقـــط علـــى مســـتوى الكنيســـة القبطية بـــل للعالم أجمع. 
ثـــم قـــام الوفـــد بزيارة دير األنبا بيشـــوي، حيث قامـــوا بجولة بالدير.
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بكليـــة التربيـــة جامعـــة القاهـــرة، 
مـــن  المناقشـــة  لجنـــة  وتكونـــت 
أ.د. ناديـــة يوســـف جمـــال الدين 
أســـتاذ أصـــول التربيـــة  رئيًســـا 
ومشرًفا، القس الدكتور بيشوي 
حلمـــي إبراهيـــم أســـتاذ الالهوت 
اإلكليريكيـــة  بالكليـــة  العقيـــدي 
مشـــرًفا ومناقًشـــا، أ.د. رســـمي 
عبد الملك رســـتم أســـتاذ اإلدارة 
مناقًشـــا،  التربـــوي  والتخطيـــط 
أ.د. محمـــد عفيفـــي عبـــد الخالق 
التاريـــخ  قســـم  ورئيـــس  أســـتاذ 
وقـــد  مناقًشـــا،  اآلداب  بكليـــة 
تقديـــر  علـــي  الباحثـــة  حصلـــت 
ممتاز، وأشـــاد المناقشون بدور 
اإلكليريكيـــة التي قامت به عبر 

تاريخهـــا القديـــم والحديـــث.

 
القمص أباهور بطرس 

كاهن كنيسة 
القديسين أباهور وأبافيس 

إيبارشية المنيا

يـــوم  الـــرب  فـــي  رقـــد 
2018م،  نوفمبـــر   23 الجمعـــة 
األب القمـــص أباهـــور بطـــرس 
كاهـــن كنيســـة القديســـين أباهـــور 
وأبافيـــس بديـــر ســـوادة، بالمنيـــا، 
عـــن عمـــر تجـــاوز الــــ٦1 ســـنة، 
1٩57م،  يوليـــو   30 فـــي  ولـــد 
امتـــدت  كهنوتيـــة  خدمـــة  وبعـــد 
إلـــى أكثـــر مـــن 34 ســـنة، حيـــث 
1٩84م،  ســـبتمبر   2 فـــي  ســـيم 
ونـــال القمصيـــة في 12 ديســـمبر 
2012م. هـــذا وقـــد أقيمت صالة 
تجنيـــزه في العاشـــرة مـــن صباح 
اليـــوم التالـــي بكنيســـته بحضـــور 
نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس األســـقف 
خالـــص  باإليبارشـــية.  العـــام 
كهنـــة  اآلبـــاء  لمجمـــع  تعازينـــا 
إيبارشـــية المنيـــا وأبـــو قرقـــاص، 

محبيـــه. وكل  وألســـرته 

28 نوفمبـــر 2018م، القـــداس اإللهـــي فـــي كنيســـة القديـــس البابـــا 
كيرلـــس الســـادس والقديـــس حبيـــب جرجـــس، وشـــاركه وكيـــل الكلية 
واآلبـــاء الكهنة واألســـاتذة أعضاء هيئـــة التدريس واإلداريين وطلبة 
الكلية بقســـميها، النهاري والمســـائي؛ وذلك في مناســـبة مرور 125 
عاًمـــا علـــى إعـــادة افتتاح اإلكليريكية. وألقى نيافـــة األنبا مقار عظة 
القـــداس دار موضوعهـــا حـــول »مســـئولية طالـــب اإلكليريكيـــة فـــي 
حفـــظ اإليمـــان«. هـــذا ومـــن المنتظـــر أن تقيـــم اإلكليريكيـــة احتفـــااًل 

بالمناســـبة ذاتهـــا فـــي موعد ســـيتحدد قريًبا.

استقبال النبا هرمينا 
األسقف العام لكنائس رشق اإلسكندرية

في يوم الســـبت األول من ديســـمبر 2018م، تم اســـتقبال نيافة 
األنبا هرمينا أســـقًفا عاًما لكنائس شـــرق اإلســـكندرية، وذلك بكنيســـة 
الشـــهيد مـــار مينـــا بفلمنـــج بشـــرق اإلســـكندرية، بحضـــور أصحـــاب 
النيافة: األنبا رافائيل األســـقف العام لكنائس وســـط القاهرة، واألنبا 
بافلي األســـقف العام لكنائس قطاع المنتزه ومســـئول قطاع الشـــباب 
غـــرب  لكنائـــس  العـــام  األســـقف  إيالريـــون  واألنبـــا  باإلســـكندرية، 
اإلســـكندرية، والقمص إبرآم إميل وكيل البطريركية باإلســـكندرية، 
وعـــدد مـــن رؤســـاء الكنائـــس األخـــرى وقيـــادات المحافظـــة واألمـــن 
العـــام، وعـــدد غفيـــر مـــن مجمـــع كهنـــة اإلســـكندرية. وســـيقوم نيافـــة 
األنبا هرمينا باإلشـــراف على 22 كنيســـة من كنائس اإلســـكندرية.

دور اإللكرييكية قديًما وحديًثا يف 
رسالة دكتوراه برتبية القاهرة 

تمت مناقشـــة رســـالة الدكتوراه المقدمة بكلية التربية للدراسات 
العليـــا جامعـــة القاهـــرة من الباحثة مرفت عطية فخري تحت عنوان 
الكليـــة اإلكليريكيـــة بمصـــر وإســـهاماتها فـــي الفكـــر التربـــوي، وذلك 
في يوم األحد 2 ديسمبر 2018م، بقاعة الدكتور عبد الفتاح جالل 

شكر وذكرى األربعين لألم الغالية

مجيلة عبداثلالوث محايه إسحق
يوم الجمعة 2018/12/28م
الساعة 7 صباًحا بكنيسة

الشهيد العظيم مارجرجس ببّلوط
تلغرافًيا/ يحيى شوقي وأوالده ببلوط

»أّما الصديقون فسيحيون إلى األبد
وينالون تاج الجمال من يد الرب«

)حكمة 5:17-1٦(

الذكرى السنوية الثالثة بسوهاج

للشماس واألب والجد المحبوب
فاروق درياس اقالديوس

جئنا نهمس بصوت الحنين
نعما أيها الحكيم واألمين

يا من عشت ألجل اآلخرين
اطلب من الرب عنا ليعيننا أجمعين

تقيم األسرة القداس اإللهي
لروحه الطاهرة

صباح الجمعة 2018/12/28م
بكنيسة رئيس المالئكة الجليل 

ميخائيل بسوهاج

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  ٣٢٠7 ٩5٣ ٠1٢٨
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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جملة الكرازة - 7 ديسمرب  2018

»عظم الرب الصنيع معنا
فصرنا فرحين« )مز1٢6:٣(
مطرانية األقباط األرثوذكس

بطهطا وجهينة
اآلباء الكهنة

والمكرسون والمكرسات
والمرتلون والشمامسة والخدام
والخادمات ولجان الكنائس

)المالية – إخوة المسيح – 
أحباء الرب(
ولجان النظام

والعاملين بالكنائس
وكل جموع شعب إيبارشية
طهطا وجهينة وتوابعهما
يتقدمون بخالص التهنئة

ألبيهم حضرة صاحب النيافة
الحبر الجليل جزيل االحترام

 

األنبا إشعياء
لنوال نيافته 
رتبة المطرانية
على إيبارشية

طهطا وجهينه وتوابعهما
ويتقدمون بأسمى آيات الشكر
ألبيهم حضرة صاحب القداسة

والغبطة البابا المعظم

األنبا توارضوس اثلاين 
بابا اإلسكندرية

وبطريرك الكرازة المرقسية
الرب يحفظ لنا حياتكما سنين
عديده وأزمنة سالمية مديدة

»ُأعطيُكم ُرعاًة حسب قلبي، فيرعونكم بالمعرفة والفهم« )إر٣:15(

دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمريوط
األنبا كيرلس آڤا مينا أسقف ورئيس الدير، ومجمع رهبان الدير

يشكرون وُيهنئون صاحب الغبطة والقداسة 

ابلابا توارضوس اثلاين
على السيامات والترقيات المباركة.

كما يشكرون قداسته على ثقته في أوالده رهبان الدير:
األنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة 

دميانه. واألنبا ساويرس األسقف العام
ويهنئون اآلباء المطارنة األجالء:

األنبا بوال، األنبا مرقس، األنبا 
بساده، األنبا أندراوس، األنبا 

إشعياء، واألنبا أبرام.
وُيهنئون األنبا إسحق أسقف طما
كما ُيهنئون اآلباء األحبار األجالء

على نعمة األسقفية: األنبا 
أرسانيوس، األنبا ساويرس،

األنبا ميخائيل، األنبا بيزيل، 
واألنبا جريجوري. 

ضـارعين للـرب أن يديم رعاية
قداسة البابا للكنيسة

 وشركائه في الخدمة الرسولية
اآلباء األحبار األجالء سنيَن عديدة 

وأزمنة سالمية هادئة مديدة.

»َوأَْعَطى هللُا ُسَلْيَماَن ِحْكَمًة َوَفْهًما
ْمِل ا، َوَرْحَبَة َقْلٍب َكالرَّ َكِثيًرا ِجدًّ

الَِّذي َعَلى َشاِطِئ اْلَبْحِر« )1ملوك 
)2٩:4

مطرانية األقباط األرثوذكس
بأبوتيج وصدفا والغنايم

كهنة وخدام وخوارس الشمامسة
ولجان الكنائس ومجمع المكرسات
وشعب اإليبارشية بجميع الكنائس
يتقدمون بالتهنئة ألبيهم وراعيهم

نيافة الحبر الجليل

األنبا أندراوس
لرسامته مطراًنا

طالبين من هللا أن يعطيه سنين
كثيرة وأزمنة سالمية هادئة مديدة

شاكرين قداسة البابا المعظم

ابلابا توارضوس اثلاين
لثقته الغالية

عائلة القمص فرنسيس فريد
وكيل مطرانية بني سويف

يهنئـــــــون

 القس بيشوي القمص فرنسيس
بسيامته كاهًنا 

لكنيسة العذراء والمالك ببني سويف

ويشكرون نيافة الحبر الجليل
األنبا غربيال

أسقف بني سويف وتوابعها

»يا إَلهي لَتُكن َعيناَك َمفتوَحَتْيِن وُأُذناَك ُمصِغَيَتْيِن لصالة هذا الـمـكان« )٢أخ6:4٠(

دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمريوط - األنبا كيرلس آڤا مينا ــ أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبان الدير
يهنئـــــــــــــون

قداسة ابلابا توارضوس اثلاين
والشعب القبطي  بتدشين الكاتدرائية المرقسية باألنبا رويس والعيد السادس لجلوس قداسته على كرسي مارمرقس

نتضرَّع إلى المسيح إلهنا أن يجعل باب كنيسته مفتوًحا أمام وجوهنا على َمرِّ الدهور واألزمان.
وأن يديم رعاية قداسة البابا للكنيسة سنيَن عديدة، وأزمنة سالمية هادئة مديدة.

ويعطينا نعمة ورحمة بصلواته وطلباته. آمين.
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