 -2صـــوت الوصيـــة :م ــن خ ــال
االنتظ ــام ف ــي قـ ـراءة كلم ــة هللا نس ــتطيع
أن نس ــمع ص ــوت الوصي ــة بالقـ ـراءة
والد ارس ــة والتأم ــل والبع ــد م ــن الج ــدل
العقي ــم والمناقش ــات الفارغ ــة والتي يمكن
أن تضي ــع اإلنس ــان.

تحدثنا في العدد الماضي عن أهمية
آي ــة «م ــن ل ــه أذن ــان للس ــمع فليس ــمع»،
ار قب ــل ص ــوم الميالد،
والت ــي تتك ــرر مـ ـرًا
وعل ــى م ــدى حوالي س ــتة أش ــهر ،وحتى
ليل ــة أب ــو غلمس ــيس قبيل االحتف ــال بعيد
القيام ــة المجيد.
كثير
وبصف ــة عام ــة فإن كلمة «اس ــمعوا» ًا
م ــا تُذك ــر ف ــي الكت ــاب المق ــدس ،ولع ــل م ــن
أش ــهرها :وق ــت التجّل ــي المجي ــد حين س ــمعنا
الص ــوت «هـــذا هـــو ابنـــي الحبيـــب لـــه
اســـمعوا» (لوقـــا.)35:9

 -3صـــوت المرشـــد الروحـــــــــي :سـ ـواء
باالعتـ ـراف أو ذوي الخب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة الروحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
ولتك ــن مث ــل ه ــذه الجلس ــات خالصي ــة وليس
اجتماعي ــة ،فه ــي م ــن أجل التدبي ــر الروحي.
ـر م ــا تحدثن ــا
 -4صـــوت الطبيعـــة :كثي ـ ًا
سـ ـواء م ــن خالل الث ــورات والـ ـزالزل والبراكين
والفيضان ــات والح ارئ ــق واألمـ ـراض واألوبئ ــة،
إنه ــا رس ــائل س ــماوية للتوبة.

إن هن ــاك طائف ــة من الناس ينطبق عليهم
بصرين ال ي ِ
«ألنهم م ِ
بصرو َن،
َ ُ
آيات الكتابُ ْ ُ َّ :
ِ
فهم ــو َنَّ ...
ألن
وس ــام َ
عين ال َيس ـ َـمعو َن وال َي َ
الش ـ ِ
َقل ــب ه ــذا َّ
وآذان ُه ْم ق ــد ثَُق َل
ـعب ق ــد َغُلـ ـ َ
ظَ ،
َ
وغ َّمضـ ـوا عيونه ــمَ ،لئ ـ ّـا ي ِ
بص ــروا
ها.
ـماع
َ
سـ ُ
ُ
ُ َُ ْ
ِ
ويفهموا بُق ِ
ِ
لوبه ْم،
بعيوِن ِه ْمَ ،
ُ
ويس ـ َـمعوا بآذانه ْمَ َ ،
وي ِ
ـفي ُه ْم» (مت ــى .)15-13:13
ـ
ش
فأ
ا
و
ع
رج
َ
َ
إن س ــماع ص ــوت ال ــرب يس ــوع يعن ــي
اإلصغ ــاء ل ــه مع فتح القلب من أجل الطاعة
وقلبي ــا .لق ــد كان ش ــعب العه ــد القدي ــم
إيماني ــا ً
ً
يس ــمع الص ــوت من خالل الشـ ـريعة المكتوبة
أم ــا نح ــن ف ــي العه ــد
رس ــلينّ ،
الم َ
واألنبي ــاء ُ
الجدي ــد فنس ــمع الص ــوت م ــن خالل األس ــفار
المقدس ــة وآب ــاء الكنيس ــة .لق ــد س ــمع موس ــى
النب ــي ص ــوت هللا ف ــي العليق ــة (خ ــروج،)3
والقدي ــس أنطوني ــوس أب جمي ــع الرهب ــان
س ــمع ص ــوت هللا على المنجلي ــة من اإلنجيل
المق ــدس (لوق ــا .)22:18وكذلك القدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
أغس ــطينوس ش ــفيع التائبين س ــمع صوت هللا
ف ــي س ــيرة القدي ــس أنطوني ــوس الت ــي كتبه ــا
البابا أثناسيوس الرسولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أثنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء نفي ـ ـ ــه
ف ــي أوروبا.

والســـؤال لك :هل تسمـــــــــــــــع صــــــــــوت
المســـيح؟ أذكـــــــــــــر لـــك لمـــاذا لم يســـتمع
البعـــض صوت المســـيح:
 -1ربمـــا الغليـــظ القلـــب مثـــل الشـــاب
الغنـــي المرتبـــط بأموالـــه بصـــورة مرضيـــة
(لوقـــا.)23-18:18
 -2وربمـــا بســـبب الكبريـــــــــــــاء والذات
والتعاظـــم الذي مأل قلوبهم مثل الفرنســـيين
(متى.)16:6
 -3وربمـــا بســـبب العنـــاد كمـــا فعـــل

اليهـــود أمـــام اســـتفانوس ،وهـــو يشـــهد
للمســـيح وكأنهـــم رجمـــوه (أعمـــال.)9:6
 -4وربمـــا بســـبب الخـــوف كمـــا كان
بيالطـــس أثنـــاء محاكمـــة الســـيد المســـيح
(متـــى.)24:27
 -5وربمـــا بســـبب وقتـــك الضيـــق أو
انشـــغالك الزائد أو الضوضـــاء التي حولك.
يقول الكتاب في رسالة عبرانيين:
«إن س ــمعتم صوت ــه ف ــا تقسـ ـوا قلوبك ــم»
(عبرانيي ــن.)7:3
باطـــا ،واعلم
انتبـــه لئـــا يضيـــع العمر
ً
جـــدا ،وهو
دائما قريب ً
أن صـــوت المســـيح ً
جدا إليك ،ومســـتعد أن يعمل معك
مشـــتاق ً
مـــن اآلن طالما فتحت قلبك واســـتمعت إليه
بـــكل ارادتك وايمانك واشـــتياقك.
ومجـــــــــاالت سمـــــــــــاع صـــــــوت هللا في
ســـبعة هي:

متابعة اخبارية:
المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية

تطبيق األندرويد :iOS -
القمص ابراهام عزمي

 -6صـــوت الكنيســـة :م ــن خ ــال اآلباء
عب ــر العص ــور ،ألن هللا يتكل ــم فيه ــم وبه ــم،
وه ــذا م ــا نـ ـراه ف ــي التقلي ــد الش ــفاهي من جيل
إل ــى جيل.
صغار
ًا
 -7صوت اآلخر :المحيطون بك
كبارا ،فاهلل يتحدث من خاللهم ،لذا كـ ـ ـ ـ ـ ــن
أم ً
منصتًا والتقط ه ـ ـ ــذه الرسائل المفيدة لك.

ألنه ــا تُ ِ
لعيوِن ُك ـ ْـم َّ
بص ـ ُـر،
«ولك ــن َ
طوب ــى ُ
وِل ِ
ذان ُك ـ ْـم َّ
لك ْم:
أقول ُ
ألنها تس ـ َـم ُعّ .
فإن ــي َ
الح َّق ُ
َّ
أن َي ـ َـرْوا ما
ـاء وأبـ ـرًا
ار كثيري ـ َـن اش ــتَ َه ْوا ْ
إن أنبي ـ َ
أن َيس ـ َـمعوا م ــا أنتُ ـ ْـم
أنتُ ـ ْـم ت ـ َـرْو َن وَل ـ ْـم َي ـ َـرْوا ،و ْ
سمعوا» (مت .)17-16:13
تس ـ َـمعو َن وَل ْم َي َ
ومن له أذنان للسمع فليسمع،،،
(وللحديث بقية)

 -1صـــوت الضميـــــــــر :اجع ــل ضميرك
ظا ألن ــك ال تس ــتطيع أن تس ــمعه
حي ــا مس ــتيق ً
ً
ف ــي أوق ــات الزح ــام والضوض ــاء والضجي ــج،
تحت ــاج أوق ــات اله ــدوء والخلوة والس ــكون ألن
همس ــا.
ص ــوت الضمي ــر رقي ــق ج ـ ًـدا ُيس ــمع ً

مجلة الك ارزة يشرف على إصدارها :نيافة األنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها
جرافيك:
القس بوال وليم

 -5صـــوت الحيـــاة :أو مدرس ــة الحي ــاة
م ــن خ ــال األح ــداث وقص ــص اآلخري ــن،
وكي ــف ص ــارت الحي ــاة معه ــم ،وربم ــا س ــفر
الجامع ــة وس ــفر األمث ــال يقدم ــان لن ــا خبرات
حياتي ــة ُمعاش ــة.

المراجعة اللغوية:
بشارة طرابلسي

التنسيق الداخلي:
عادل بخيت

محرر:
بيتر صموئيل

الموقع اإللكتروني:
ديفيد ناشد

خطوط:
مجدي لوندي
فايــــز يوسف
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قداسة ابلابا يستقبل ّ
ويل عهد األردن

اس ــتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي ،ي ــوم األربع ــاء ١٠
نوفمب ــر ٢٠٢١م ،صاح ــب الس ــمو الملك ــي األمير الحســـين بن عبد
هللا الثانـــي ول ــي عه ــد المملك ــة األردنية الهاش ــمية والوف ــد المرافق له،
ف ــي المق ــر الباب ــوي بالقاهرة .تبادل قداس ــة البابا وس ــمو األمير كلمات
الترحي ــب والش ــكر ،كم ــا أك ــد قداس ــته عل ــى عم ــق عالق ــات المحب ــة
والت ارب ــط بي ــن مص ــر واألردن عل ــى كافـ ـ ـ ـ ــة المستوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات وكذل ــك
العالقة القويـ ـ ـ ـ ـ ــة بين جاللـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الملك عبد هللا وسيادة الرئي ـ ـ ـ ـ ـ ــس عبد
الفتاح السيس ــي.
أيض ــا قدم قداس ــة البابا الش ــكر للملك عب ــد هللا الثاني
وف ــي كلمت ــه ً

وذل ــك للمحب ــة وال ــود واالهتم ــام بالمواطني ــن المصريي ــن ف ــي األردن،
أيض ــا المكرم ــة الملكي ــة الت ــي قدمه ــا جاللت ــه ف ــي األرض الخاص ــة
و ً
بالكنيس ــة القبطي ــة ف ــي منطق ــة المغط ــس المبارك ــة إبان زيارة قداس ــته
إل ــى األردن ف ــي س ــبتمبر ٢٠١٦م.
وتفق ــد قداس ــته وس ــمو األمي ــر المع ــرض المق ــام م ــن هيئة تنش ــيط
الس ــياحة األردنية في البهو المقابل لمس ــرح األنبا رويس حيث توجد
بالمعرض بعض المنتجات باإلضافة إلى عرض لألماكن الس ــياحية
والديني ــة باألردن.

قداسة ابلابا يشارك يف احتفايلة «بيت العائلة» بمرور عرش سنوات ىلع تأسيسه

احتف ــل «بي ــت العائل ــة المصري ــة» ي ــوم االثني ــن  ٨نوفمب ــر ٢٠٢١م ،بذك ــرى م ــرور عش ــر س ــنوات عل ــى تأسيس ــه ،تح ــت ش ــعار « ١٠س ــنوات من
المحب ــة والتع ــاون والم ــودة واإلخ ــاء» .أُقيم ــت االحتفالي ــة ف ــي مرك ــز األزه ــر للمؤتمرات بحضور المستش ــار عدل ــي منصور رئيس الجمهورية الس ــابق،
وفضيلة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب ش ــيخ األزهر الشـ ـريف ،وقداس ــة البابا تواضروس الثاني ،ورؤس ــاء الطوائف المس ــيحية ،وعدد من الوزراء
والش ــخصيات العام ــة واآلب ــاء األس ــاقفة واإلعالميي ــن .وألق ــى المستش ــار عمر م ــروان وزير العدل كلم ــة الدكتور مصطفى مدبولي رئي ــس الوزراء ،كما
كل م ــن قداس ــة الباب ــا وفضيل ــة اإلم ــام األكب ــر ،كلم ــة خ ــال الجلس ــة االفتتاحي ــة لالحتفالية ،والت ــي تالها إقام ــة مؤتمر علمي ،تك ــون من خمس
ألق ــى ٌّ
جلس ــات ،تح ــدث خالله ــا ع ــدد م ــن القيادات الديني ــة والعلماء ،وتخللها حلقات نقاش ــية.
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أنت هو ابلهاء اذلى بك تصري الظلمة نور ..ال ترتكىن قط ئلال يزايد جهىل وتكرث رشورى( .القديس أغسطينوس)

قداسة ابلابا يلتيق األمري تشارلز ويل عهد إجنلرتا

التق ــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني ،بوم الخميس  18نوفمبر 2021م ،ســـمو األمير تشـــارلز ولي عه ــد إنجلت ار وأمي ــر ويلز ،بحضور
نياف ــة آألنبـــا أنجيلـــوس أس ــقف لن ــدن .دار الحـ ـوار أثن ــاء اللقاء ح ــول قضايا المناخ واالهتم ــام العالمي بذل ــك ،كما تحدث قداس ــة البابا عن كيف
تهت ــم الكنيس ــة بالص ــاة م ــن أج ــل الني ــل والهـ ـواء الحس ــن وال ــزروع وثم ــار األرض .كم ــا تط ــرق الحديث إل ــى االهتم ــام بقضايا العنف ض ــد المرأة
ومعالج ــة مث ــل ه ــذه األم ــور ف ــي المجتم ــع المص ــري .جدي ــر بالذك ــر أن ه ــذه ه ــي المرة الثانية الت ــي يتقابل فيها قداس ــة البابا مع س ــمو األمير؛ إذ
كان ــت المـ ـرة األول ــى في لندن ف ــي مايو ٢٠١٧م.

قداسة ابلابا يقرتح مخسة حماور يتبناها «بيت العائلة»
يف العقد املقبل
ق ــال قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ف ــي
كلمت ــه إن مصطل ــح «بي ــت العائل ــة» محب ــوب
ل ــدى المصريي ــن حي ــث يعني األصال ــة واألمان
للديان
واألخ ــاق الطيب ــة .وأض ــاف :إن الدي ــن ّ
والوط ــن للجمي ــع ،فاألدي ــان الس ــماوية أوجده ــا
هللا للتق ــارب والتفاه ــم ،وأن حي ــاة اإلنس ــان
مهم ــا امت ــدت ال ب ــد له ــا أن تنته ــي ،فاإلنس ــان
موضحا أن بالدنا
س ــيقف أم ــام الديان الع ــادل،
ً
المصري ــة عريق ــة وله ــا حضارة قديم ــة تمتد في
ج ــذور اإلنس ــانية ،وأن بي ــت العائل ــة المصري ــة
معا من
يه ــدف إل ــى تأكي ــد المواطن ــة والتع ــاون ً
أج ــل وط ــن أفضل.

ونب ــه قداس ــته إل ــى أن العال ــم يواج ــه اآلن
ّ
تحدي ــات صعب ــة م ــن جـ ـراء في ــروسCOVID
19ال ــذي أدى إل ــى جف ــاف المش ــاعر بس ــبب
إجراءات التباعد االجتماعي ،إلى جانب وجود
تحديات أخرى بس ــبب ث ــورات الطبيعة وتغيرات
المن ــاخ ،وكذل ــك دخ ــول أف ــكار أخالقي ــة غريب ــة
ع ــن مجتمعن ــا وفي ظل كل هذه التحديات البد
م ــن تعزي ــز التعاون للتص ــدي لكل هذه األمور.
واقترح قداس ــة البابا تواضروس الثاني تبني
منه ــج أصي ــل خ ــال العق ــد المقب ــل يه ــدف إلى
التوعي ــة وبن ــاء اإلنس ــان ي ــدور ح ــول خمس ــة
محاور هي )1( :محبة هللا :كيف نغرس ــها في

القل ــوب )2( .محب ــة الطبيع ــة :كيفي ــة الحف ــاظ
عليه ــا )3( .محب ــة اآلخ ــر :بغ ــض النظ ــر عن
كينون ــة ه ــذا اآلخر ،أي محبته بصفته إنس ــان.
( )4محب ــة الوط ــن :األرض الت ــي نحي ــا عليها.
( )5محب ــة األبدي ــة :الت ــي يج ــب نس ــعى إليها.
وأش ــاد قداس ــته بال ــدور اله ــام ال ــذي يق ــوم به
الرئي ــس عب ــد الفت ــاح السيس ــي والحكوم ــة عل ــى
م ــا يبذلون ــه من جه ــود إلى جانب المش ــروعات
حالي ــا ،وه ــو م ــا
الكب ــري الموج ــودة ف ــي بالدن ــا ً
يؤك ــد عل ــى أن الجمهوري ــة الجدي ــدة س ــتكون
متس ــعة للجمي ــع ،يش ــهد له ــا العال ــم كل ــه بم ــدى
تقدمه ــا ورقيه ــا بفض ــل جه ــود كل أبنائه ــا.
ف
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ً
طوىب للحامل ىف قلبه ذكرك ىف لك وقت ،ألن نفسه تسكر دائما حبالوتك( .الشيخ الروحاىن)
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املجمع املقدس مع فريق عمل معهد اتلدبري
ُع ِق ــد الس ــيمينار الثام ــن لآلباء أعض ــاء المجمع المقدس حول «نحو كنيس ــة
ُم َّ
هدف ــة ومثمـ ـرة ونامي ــة» ف ــي الفتـ ـرة م ــن الثالث ــاء  16نوفمب ــر إل ــى الجمع ــة 19
نوفمب ــر 2021م ،بمرك ــز لوج ــوس بالمق ــر الباب ــوي بدير األنبا بيش ــوي بحضور
ورعاي ــة صاح ــب القداس ــة والغبط ــة البابا تواض ــروس الثاني وس ــكرتارية المجمع
المق ــدس وحض ــور حوال ــي  97م ــن اآلب ــاء أعضاء المجم ــع المقدس.
وق ــد اُفتُِت ــح الس ــيمينار بكلم ــة م ــن قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي تن ــاول
خالله ــا مالم ــح عم ــل وتحدي ــات األب األس ــقف.
وبن ــاء عل ــى تكلي ــف م ــن قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي وس ــكرتارية
المجم ــع المق ــدس ق ــام المعه ــد القبطي للتدبير الكنس ــي والتنمي ــة بتجهيز برنامج
وموضوع ــات ه ــذا الس ــيمينار وال ــذي اش ــتمل عل ــى:
أوالً :الموضوعات:

 -1التدبير الكنسي والعمل المؤسسي.
 -2عرض ومناقش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة استطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع احتياجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التدبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اإلداري
باإليبارش ــيات واألديرة.
 -3أدوات األب األسقف لتحقيق التدبير الحكيم (اإلدارة الرشيدة).
 -4تهديف الخدمة واإلدارة بالثمر.
 -5العمل التنموي (التوجة من اإلحسان إلى التنمية).
ثانيا :ورش العمل:
ً
تم تقسيم اآلباء األساقفة إلى خمس مجموعات وتم مناقشة ما يلي:
 .1إدارة الموارد البشرية في اإليبارشية/الدير.
 .2إدارة الموارد المادية و المشروعات باإليبارشية/الدير.
عمليا.
 .3تطبيق التنمية ً
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ومن النتائج المباشرة للسيمينار:
 .1توصي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اآلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء األج ــاء أعض ــاء المجم ــع المقدس حول تطوير
نظ ــم التدبي ــر اإلداري باإليبارش ــيات واألديـ ـرة ،وكيفي ــة تفعي ــل ه ــذا التوصي ــات
بش ــكل عملي.
 .2تفاع ــل آب ــاء المجم ــع م ــع األدوات المقترحة من المعه ــد القبطي للتدبير
الكنس ــي والتنمية والتي تهدف لمس ــاعدة األب االس ــقف في جهود نيافته لتطوير
نظم التدبير اإلداري باإليبارش ــيات واألديرة.

 .3تحديـــد الدعم الفني الذي يمكـــن أن يقدمه المعهد لإليبارشـــيات واألديرة في
الفترة القادمـــة ،في إطار التوصيات التي قررها الســـيمينار.

وصل ــي أعض ــاء المجم ــع المق ــدس الق ــداس اإلله ــي برئاس ــة قداس ــة الباب ــا
تواض ــروس الثان ــي ي ــوم الخمي ــس  18نوفمب ــر المواف ــق العي ــد التاس ــع لس ــيامة
قداس ــته ،وخ ــال فعالي ــات الس ــيمينار ف ــي جلس ــة خاص ــة ق ــام أعض ــاء المجم ــع
المق ــدس بتهنئ ــة قداس ــة الباب ــا بعي ــد س ــيامته ،كم ــا ق ــدم صاحب ــا النياف ــة األنب ــا
باخوميوس مطران البحيرة واألنبا تادرس مطران بورس ــعيد ،كلمة تهنئة لقداس ــة
الباب ــا ،وت ــم ع ــرض فيل ــم ع ــن دور واهتم ــام قداس ــة الباب ــا بالتعلي ــم الكنس ــي.
وتضمنت الجلسة الختامية عرض التوصيات ونتائج ورش العمل.
وفي كلمته الختامية ش ــكر قداس ــة البابا س ــكرتارية المجمع المقدس والمعهد
القبط ــي للتدبي ــر الكنس ــي والتنمي ــة عل ــى ه ــذا المجه ــود ال ارئ ــع الذي يس ــاعد في
تحدي ــث منظوم ــة الخدم ــة ف ــي كنيس ــتنا العريق ــة ،وف ــي تطوي ــر مفاهي ــم وأدوات
التدبي ــر اإلداري بم ــا يتناس ــب م ــع إحتياج ــات العصر.
وقد سادت أجواء السيمينار روح الوحدانية والشركة والفرح.
ال ــرب ق ــادر أن يس ــتخدم مث ــل ه ــذه الد ارس ــات لمج ــد اس ــمه الق ــدوس ونم ــو
كنيس ــته المقدس ــة وخ ــاص نفوس ــنا.

ف
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تواضع القلب يتقدم الفضائل لكها .كما أن الكربياء أساس الرشور لكها( .القديس األنبا موىس األسود)

تدشني كنيسة العذراء واألنبا بيشوي بالاكتدرائية املرقسية بالعباسية

دش ــن قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي يوم الس ــبت  ١٣نوفمب ــر ٢٠٢١م،
كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والقدي ــس األنب ــا بيش ــوي بالكاتدرائي ــة المرقس ــية باألنب ــا
روي ــس ،بع ــد تجديده ــا ،وذل ــك ف ــي مناس ــبة اليوبي ــل الذهب ــي إلنش ــاءها
(١٩٧١م٢٠٢١-م) ،بمش ــاركة تس ــعة م ــن اآلب ــاء األس ــاقفة.
واس ــتقبل خ ــورس الشمامس ــة بقي ــادة األرش ــيدياكون إبراهي ــم عي ــاد ،قداس ــة
الباب ــا ل ــدى خروج ــه م ــن المق ــر الباب ــوي ،بألح ــان الف ــرح وس ــار الموك ــب أم ــام

قداس ــته حت ــى وصول ــه إلى الكنيس ــة ،حيث أزاح الس ــتار عن اللوح ــة التذكارية
الت ــي ت ــؤرخ لتدش ــين الكنيس ــة .ب ــدأت بعده ــا صلـ ـوات التدش ــين الت ــي ش ــملت
تدش ــين المذب ــح الرئي ــس عل ــى اس ــم الس ــيدة الع ــذراء والقدي ــس األنب ــا بيش ــوي،
والمذبح البحري على اس ــمي الش ــهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس الس ــادس،
والقبل ــي عل ــى أس ــماء رؤس ــاء المالئك ــة ،إل ــى جان ــب أيقون ــة حض ــن اآلب
(البانطوك ارت ــور) ،وحام ــل األيقون ــات (األيكونوس ــتاس).

وعق ــب انته ــاء التدش ــين ب ــدأت صلـ ـوات الق ــداس
اإلله ــي وألق ــى خالله قداس ــة البابا عظ ــة على إنجيل
الق ــداس ،بعنـ ـوان «كنيس ــتنا كنيس ــة مفرح ــة» ،وق ــدم
قداس ــته الش ــكر آلب ــاء ومجل ــس الكنيس ــة ول ــكل م ــن
تعبـ ـوا وس ــاهموا ف ــي أعم ــال تجدي ــد الكنيس ــة حت ــى
تمامه ــا .وهن ــأ القم ــص روي ــس عويض ــة أق ــدم كهن ــة
الكنيس ــة بعي ــد س ــيامته الثال ــث والثالثي ــن .وعق ــب
ص ــاة الصل ــح من ــح قداس ــة الباب ــا القس إس ــحق أحد
كهن ــة الكنيس ــة رتب ــة القمصي ــة.
شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة ،أصحاب
النياف ــة :األنب ــا داني ــال أس ــقف المع ــادي وس ــكرتير
المجم ــع المق ــدس ،واألنبا مكس ــيموس األس ــقف العام

لكنائ ــس قط ــاع مدين ــة الس ــام والحرفيي ــن ،واألنب ــا
إرميا األس ــقف العام ،واألنبا يوس ــف أس ــقف بوليفيا،
واألنب ــا آنجيل ــوس األس ــقف العام لكنائس قطاع ش ــب ار
الش ــمالية ،واألنب ــا أكليمن ــدس األس ــقف الع ــام لكنائس
قط ــاع ألماظ ــة ومدين ــة األم ــل وش ــرق مدين ــة نص ــر،
واألنبا ميخائيل األس ــقف العام لكنائس قطاع حدائق
القبة والوايلي والعباس ــية ،واألنبا س ــيداروس األس ــقف
الع ــام لكنائ ــس قط ــاع عزب ــة النخل ،واألنبا أكس ــيوس
األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قطاع عين ش ــمس والمطرية
وحلمي ــة الزيت ــون .كم ــا ش ــارك في الصلـ ـوات القمص
س ــرجيوس س ــرجيوس وكي ــل البطريركي ــة بالقاهـ ـرة
واآلب ــاء كهن ــة الكنيس ــة وع ــدد من اآلب ــاء الكهنة.

قداسة ابلابا يستقبل مفوضة الشئون ادلاخلية باالحتاد األورويب

اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ظه ــر ي ــوم االثني ــن  ١٥نوفمب ــر
٢٠٢١م ،الس ــيدة إيلفا يوهانس ــون مفوضة الش ــئون الداخلية باالتحاد األوروبي
والوف ــد الم ارف ــق له ــا .تح ــدث قداس ــة الباب ــا خ ــال اللق ــاء عن وح ــدة المصريين
جميع ــا ح ــول نه ــر الني ــل وبذلك نتمت ــع بوحدتنا الوطني ــة القوية .كما
وتعايش ــنا
ً
تح ــدث قداس ــته ع ــن تاري ــخ الكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية كواح ــدة م ــن أق ــدم

كنائ ــس العال ــم .ودار حـ ـوار ح ــول الهجـ ـرة الغي ــر ش ــرعية وأش ــار قداس ــة البابا
إل ــى أن التعلي ــم الس ــليم والجي ــد أس ــاس هام للحد من ه ــذه الظاهرة .ودار حوار
آخ ــر ح ــول المش ــروعات التنموي ــة الت ــي تق ــوم به ــا الحكوم ــة المصري ــة بش ــكل
ـير إل ــى أن كل المصريين يعملون
يؤك ــد اهتمامه ــا بإح ــداث تغيير حقيقي ،مش ـ ًا
اآلن باجته ــاد م ــن أج ــل بن ــاء الجمهوري ــة الجديدة.
ف
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ً
ما أعظم فخر الصابرين ىلع اتلجارب ،فكن صبورا وقاتل مجيع أفاكر الشياطني لىك يعطيك املسيح املواعيد الىت أعطاها للقديسني( .القديس األنبا باخوميوس)
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قداسة ابلابا يف حفل ختام مهرجان األرسات اجلامعية بأسقفية الشباب
ش ــهد قداس ــة البابا تواضروس الثاني
ي ـ ـ ـ ـ ــوم الجمعـ ـ ـ ـ ـ ــة  12نوفمبـ ـ ــر 2021م،
حف ــل ختام األنش ــطة المركزية لألسـ ـرات
الجامعية التابع لألمانة العامة لألسـ ـرات
الجامعي ــة بأس ــقفية الش ــباب .تضم ــن
الحف ــل ع ــدة فقـ ـرات م ــن بينه ــا ك ــورال
مجم ــع م ــن ع ــدة أسـ ـرات جامعي ــة إل ــى
جان ــب تقرير للخدم ــات المركزية وخدمة
مهرج ــان األسـ ـرات الجامعي ــة لعام ــي
٢٠٢٠م و٢٠٢١م ،واختت ــم الحف ــل
بكلم ــة لقداس ــة الباب ــا ،ث ــم وزع قداس ــته
الك ــؤوس والجوائز عل ــى الفائزين وكذلك
ش ــهادات التخ ــرج لدفعت ــي إع ــداد الخ ــدام
وإع ــداد الق ــادة لع ــام ٢٠٢١م التابعي ــن
لخدم ــة األسـ ـرات الجامعي ــة.
حض ــر الحف ــل نياف ــة األنب ــا رافائي ــل
األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع وس ــط القاهـ ـرة ،واألس ــتاذ حلم ــي النمن ــم وزي ــر
الثقاف ــة األس ــبق ،والكابت ــن ش ــوقي غري ــب المدي ــر الفن ــي للمنتخ ــب األوليمب ــي
لكـ ـرة القدم.
ودع ــا قداس ــة الباب ــا ف ــي كلمت ــه الش ــباب إل ــى التمس ــك باإليم ــان ال ــذي ب ــه

نغل ــب مغري ــات العال ــم ،وذل ــك م ــن خ ــال )1( :العالقة الش ــخصية القوية مع
المس ــيح )2( .حياتنا داخل الكنيس ــة التي تش ــبه الس ــفينة ،من يدخل يحفظ من
الغ ــرق )3( .العالق ــة الحي ــة م ــع الكتاب المقدس ،وليك ــن الكتاب معنا في كل
جميعا عرفنا اإليمان
مكان ،منه نأخذ اإلرش ــاد )4( .األسـ ـرة أو البيت ،فنحن
ً
أوًل م ــن خ ــال بيوتنا ،من أمهاتن ــا وجداتنا.

مقابالت قداسة ابلابا

عددا من الزائرين ،كالتالي:
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ،بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرةً ،

يوم الثالثاء  ٩نوفمبر ٢٠٢١م
 +نياف ــة األنب ــا برناب ــا أس ــقف روم ــا وتورين ــو
ـر ف ــي زيارة
بإيطالي ــا ،ال ــذي وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مص ــر مؤخ ـ ًا
للكنيس ــة األم ،وع ــرض نيافت ــه علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى قداسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ـددا من األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور الرعوية
الباب ــا ،خ ــال اللقاء ،ع ـ ً
الخاص ــة باإليبارش ــية.

يوم األربعاء  ١٠نوفمبر ٢٠٢١م
 +الس ــيد نزيه النجاري الس ــفير المصري الجديد
ف ــي روس ــيا ،حي ــث ق ــدم ل ــه قداس ــة الباب ــا نب ــذة عن
تاري ــخ الكنائ ــس األرثوذكس ــية المختلف ــة ،كما أش ــار
إل ــى عالقتن ــا الطيب ــة مع الكنيس ــة الروس ــية وتبادل
الوف ــود المختلف ــة م ــن الرهب ــان والراهب ــات والكلي ــات
اإلكليريكي ــة والخدم ــة االجتماعي ــة واإلع ــام .كم ــا
دار الحـ ـوار ح ــول زيارت ــي قداس ــة البابا إلى روس ــيا
أيض ــا ح ــول اهتمام
عام ــي ٢٠١٤م ث ــم ٢٠١٧م ،و ً
الكنيس ــة برعاي ــة أبنائه ــا الطلب ــة الذي ــن يدرس ــون
بالجامع ــات المختلف ــة في روس ــيا.
يوم الجمعة  ١٢نوفمبر ٢٠٢١م
 +نيافة األنبا أندراوس مطران إيبارش ــية أبوتيج
وصدف ــا والغناي ــم ،وج ــرى خ ــال اللق ــاء مناقش ــة
بع ــض األم ــور الرعوي ــة الخاص ــة باإليبارش ــية.
 +نياف ــة األنب ــا أكليمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدس األس ــقف الع ــام
لكنائ ــس قط ــاع ألماظة ومدينة األمل وش ــرق مدينة
عددا من
نصر ،حيث اس ــتعرض مع قداس ــة البابا ً
الموضوع ــات الخاص ــة بالخدم ــة ف ــي القطاع.
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 +نياف ــة األنب ــا س ــاويرس أس ــقف ورئي ــس ديري
القديس األنبا توماس بالخطاطبة وس ــوهاج والشهيد
م ــار بقط ــر بالخطاطبة ،الذي عرض على قداس ــته
بع ــض األمور الخاص ــة بخدمة نيافته.
يوم األحد  ١٤نوفمبر ٢٠٢١م
 +نيافة األنبا مينا أس ــقف إيبارش ــية ميسيس ــاجا
وفانكوف ــر وغ ــرب كن ــدا ،وناق ــش نيافت ــه مع قداس ــة
الباب ــا بع ــض الموضوعات الخاصة بالعمل الرعوي
في اإليبارش ــية.
 +أعض ــاء المجل ــس المل ــي الع ــام ،الذين قدموا
التهنئة لقداس ــته بمناس ــبة عيد تجليس ــه التاس ــع.

 +نياف ــة األنب ــا يوس ــف أس ــقف بوليفي ــا ،وج ــرى
خ ــال اللق ــاء مناقش ــة بع ــض األم ــور الرعوي ــة.
 +نياف ــة األنب ــا صلي ــب أس ــقف مي ــت غم ــر
ودق ــادوس وب ــاد الش ــرقية ،الذي ناقش مع قداس ــته
ـددا م ــن الموضوعات الخاص ــة بخدمته الرعوية.
عـ ً
 +نيافة األنبا لوقا أس ــقف جنوب فرنس ــا والجزء
الفرنس ــي م ــن سويسـ ـرا ،ال ــذي عرض على قداس ــته
ع ــدد م ــن الموضوعات الخاص ــة بخدمته الرعوية.
 +نياف ــة األنبا جوزيف األس ــقف العام بأفريقيا،
وع ــرض نيافت ــه عل ــى قداس ــة الباب ــا بع ــض األم ــور
الخاص ــة بخدمته ف ــي أفريقيا.

يوم األربعاء  ١٧نوفمبر ٢٠٢١م
اس ــتقبل قداس ــته ،بالمق ــر الباب ــوي بدي ــر القديس
األنبا بيش ــوي:
 +نياف ــة األنبا باخوم أس ــقف إيبارش ــية س ــوهاج
والمنش ــاة والم ارغ ــة ،والنائ ــب الباب ــوي إليبارش ــية
أسـ ـوان ،وع ــرض نيافت ــه عل ــى قداس ــة الباب ــا بع ــض
األم ــور الخاص ــة بخدمت ــه الرعوي ــة.
 +نياف ــة األنب ــا أنتوني أس ــقف أيرلندا واس ــكتلندا
وش ــمال ش ــرق إنجلتـ ـرا ،جرى خ ــال اللقاء مناقش ــة
بع ــض األم ــور الرعوية.
 +نياف ــة األنب ــا دمي ــان أس ــقف ورئي ــس دي ــر
الس ــيدة العذراء والقديس موريس بهوكس ــتر ،ش ــمال
ألماني ــا حي ــث ع ــرض عل ــى قداس ــته بع ــض أم ــور
خدمت ــه هن ــاك.

يوم الخميس  ١٨نوفمبر ٢٠٢١م:
 +نياف ــة األنب ــا أنطوني ــوس مطـ ـران الكرس ــي
األورش ــليمي والش ــرق األدن ــى.
 +نيافة األنبا توماس أسقف القوصية ومير.
 +نياف ــة األنب ــا داڤي ــد أس ــقف نيوي ــورك وواليات
ني ــو إنجالند.
 +نيافة األنبا يوساب األسقف العام باألقصر.
 +نيافة األنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديالوير
وميريالند ووست فيرجينيا.
 +نياف ــة األنب ــا بيت ــر أس ــقف ن ــورث وس ــاوث
كارولين ــا وكنتاك ــي.
 +نياف ــة األنب ــا مارك ــوس أس ــقف دمي ــاط وكف ــر
الش ــيخ والبـ ـراري ودي ــر القديس ــة دميان ــه للراهب ــات.
 +نيافة األنبا رويس األسقف العام بآسيا.

ف
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ذاتك ىه أثمن ما تملك ،فعانقها وتصالح معها ،أنصت إىل جوعها الصارخ إىل احلياة ،ال ختدعها بمسكنات العالم ،بل أمحلها ىف صالتك إىل اهلل( .القديس يوحنا ذهىب الفم)

حوار خاص مع قداسة ابلابا ىلع «إكسرتا نيوز»
وع ــن ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة القـ ـ ـ ـ ـ ــدم ق ــال قداس ــته إن ــه
يتاب ــع باهتم ــام النج ــم المص ــري محم ــد
ص ــاح وق ــال قداس ــته إن قصت ــه ملهمة
لش ــباب كثيري ــن.
ول ــدى سـ ـؤاله عن مصطلح «ش ــعب
الكنيس ــة» أك ــد قداس ــة الباب ــا أنه مس ــمى
رع ــوي وإداري ولي ــس سياس ــيًّا ،وموج ــود
ف ــي كل الكنائ ــس ح ــول العالم وليس في
مص ــر فقط.

أذاع ــت فضائي ــة «إكس ــت ار ني ــوز» ،في العاشـ ـرة
ار
م ــن مس ــاء ي ــوم األحد  ١٤نوفمب ــر ٢٠٢١م ،حو ًا
خاصا مع قداس ــة البابا تواضروس الثاني
تلفزيونيًّا ًّ
أجـ ـراه الكات ــب الصحف ــي أحم ــد الطاه ــري .وتن ــاول
اللق ــاء ع ــدة نق ــاط ومح ــاور ح ــول الكنيس ــة ودوره ــا
الروح ــي والمجتمع ــي والوطن ــي ،وأس ــئلة يجيبه ــا
قداس ــة البابا.
ق ــال قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي إن
«الجمهوري ــة الجدي ــدة» ش ــعار يتناس ــب م ــع م ــا
حققته مصر خالل الس ــنوات األخيرة ،وإنه عاصر
كل رؤس ــاء مصر منذ ثورة  ٢٣يوليو ،واإلنجازات
خ ــال عه ــد الرئي ــس عب ــد الفت ــاح السيس ــي غي ــر
ـر جدي ـ ًـدا
مس ــبوقة ،وأك ــد أن مص ــر دخل ــت عص ـ ًا
بمقوم ــات حي ــاة جدي ــدة ،كم ــا أض ــاف قداس ــته إن
افتت ــاح كاتدرائي ــة مي ــاد المس ــيح ومس ــجد الفت ــاح
العلي ــم بالعاصم ــة اإلداري ــة الجدي ــدة َمثَّ ــل رس ــالة
هام ــة ب ــأن المؤسس ــة الروحي ــة ه ــي أول ش ــيء في
بن ــاء اإلنس ــان كم ــا أن بن ــاء مس ــجد وكنيس ــة به ــذه
الضخام ــة خـ ـ ـ ـ ـ ــال س ــنتين ه ــو ش ــيء ل ــم نش ــهده
م ــن قبل.
وم ــن أب ــرز تصريحات قداس ــة الباب ــا التي أدلى
به ــا خ ــال الحـ ـوار فيم ــا يخ ــص الش ــخصيات التي

بعيدا عن دائرة األسرة قال قداسته
أثرت في حياته ً
إن ــه تأثر بمدرس ــته في المرحل ــة االبتدائية ،وبكاهن
كنيس ــته ف ــي دمنه ــور ،ونياف ــة األنب ــا باخومي ــوس
مطـ ـران إيبارش ــيته ،كم ــا كان للقدي ــس البابا كيرلس
ومثل ــث الرحم ــات الباب ــا ش ــنوده تأثي ــر كبي ــر عل ــى
ش ــخصية قداس ــته كم ــا أك ــد خ ــال الحـ ـوار ،وعل ــى
الصعي ــد الوطن ــي تحدث قداس ــة البابا ع ــن كواليس
فتـ ـرة ث ــورة  ٣٠يونيو وكيف حاول قداس ــته وفضيلة
اإلم ــام األكب ــر أحم ــد الطي ــب ش ــيخ األزه ــر قـ ـراءة
رد فع ــل الدكت ــور محم ــد مرس ــي ونظرت ــه لم ــا كان
س ــيحدث م ــن خ ــال زي ــارة ل ــه قب ــل الث ــورة بأي ــام
لكنهم ــا وج ــداه غي ــر م ــدرك للغلي ــان الموج ــود ف ــي
الش ــارع ،واس ــتأنف قداس ــته الحدي ــث فذك ــر كواليس
ي ــوم  ٣يولي ــو وكي ــف كان البي ــان ال ــذي ألق ــاه وزير
الدف ــاع (وقته ــا) الفري ــق أول عب ــد الفت ــاح السيس ــي
نت ــاج نقاش ــات أداره ــا بطريق ــة ديمقراطي ــة واس ــتمع
وبناء
فيه ــا للجمي ــع ووض ــح وجه ــات نظ ــر معين ــةً ،
عل ــى ه ــذه النقاش ــات تم ــت صياغ ــة البيان.
كم ــا تضمن ــت تصريحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات قداسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الباب ــا
تواض ــروس حديث ــه ع ــن المواطن ــة ال ــذي ذك ــر في ــه
أن المواطن ــة طري ــق طوي ــل ال ينته ــي حت ــى تصبح
ثقاف ــة عام ــة ،وأن المس ــيحيين في مص ــر مواطنون
من الدرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األولى مثل إخوته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم المس ــلمين،

وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ــار الحديـ ـ ـ ـ ــث ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
تاريخ كنيس ــة اإلس ــكندرية قال قداست ـ ـ ـ ـ ــه
إن الكرسـ ـ ـ ـ ـ ــي الرسول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي باإلس ــكندرية
ه ــو الثال ــث عل ــى مس ــتوى التاري ــخ بع ــد
مضيفا أن كنيس ــة
الق ــدس وأنطاكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
ً
اإلس ــكندرية قدم ــت أول بابا ف ــي التاريخ
وم ــن بعده ــا روم ــا .وأضاف قداس ــته أن
الكنيس ــة المصري ــة واح ــدة م ــن أقدم كنائ ــس العالم،
وأن مص ــر أه ــدت المس ــيحية ح ــول العال ــم نظ ــام
الرهبن ــة واألديـ ـرة ،وأن أق ــدم أديرة العال ــم موجود في
مص ــر ،كما دعا جمي ــع المصريين لزيارتها لمعرفة
تاري ــخ وحض ــارة بالدهم.
وتاب ــع قداس ــته ،أن الكنسي ـ ـ ـ ـ ــة ه ــي أق ــدم كي ــان
شعبي على أرض مص ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،الفتًا إلى أن الكنسية
روحي ــا وآخر اجتماعيًّا ،واالجتماعي هام
تق ــدم ًا
دور ًّ
ج ـ ًـدا ،ومنه ــا المدارس المس ــيحية المفتوح ــة للجميع
والمعروف ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ــدى الجمي ــع ،كم ــا أن الكنيس ــة
ش ــاركت ف ــي وض ــع دس ــتور جدي ــد لمص ــر وه ــي
خادم ــة للوطن.
وتح ــدث قداس ــة البابا عن جملته الش ــهيرة وقت
االعت ــداءات عل ــى الكنائس في أغس ــطس ٢٠١٣م
«ل ــو حرقـ ـوا الكنائ ــس س ــوف نصل ــي م ــع إخوتن ــا
المس ــلمين في المس ــاجد ،ولو حرقوا المساجد سوف
نصل ــي معه ــم ف ــي الش ــارع» ،وكي ــف كان ــت بداف ــع
حرص ــه عل ــى مصر في هذا الوق ــت الدقيق وكذلك
عب ــارة «وط ــن ب ــا كنائ ــس أفض ــل م ــن كنائس بال
وطن» ،وأضاف قداس ــته« :ألننا لو خسـ ـرنا الوطن
فم ــاذا يبق ــى لن ــا؟!» ،كما قال قداس ــته إن من أغلى
م ــا يج ــب أن نحاف ــظ علي ــه هو وحدتن ــا الوطنية.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
ألق ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي العظ ــة ف ــي االجتم ــاع األس ــبوعي
وبثَّت
مس ــاء ي ــوم األربع ــاء  ٣نوفمب ــر ٢٠٢١م ،م ــن المق ــر الباب ــوي بالقاهـ ـرةُ ،
العظ ــة مباشـ ـرًة عب ــر القنـ ـوات الفضائي ــة المس ــيحية وقن ــاة  C.O.Cالتابع ــة
للمرك ــز اإلعالم ــي للكنيس ــة عل ــى ش ــبكة اإلنترن ــت ،دون حض ــور ش ــعبي.
وج ــاءت العظ ــة ع ــن «برك ــة ال ــرب تغن ــي».

كم ــا ألق ــى قداس ــته عظ ــة االجتم ــاع األس ــبوعي ،مس ــاء ي ــوم األربع ــاء
 ١٠نوفمب ــر ٢٠٢١م ،م ــن المق ــر الباب ــوي بالقاهـ ـرة ،عب ــر القنـ ـوات الفضائي ــة
المس ــيحية وقن ــاة  C.O.Cالتابع ــة للمرك ــز اإلعالم ــي للكنيس ــة عل ــى ش ــبكة
اإلنترن ــت ،دون حض ــور ش ــعبي .وكان ــت بعنـ ـوان «فضيل ــة الوف ــاء» ،وتجده ــا
منش ــورة ف ــي ه ــذا الع ــدد صـ.11

بث مبارش لربنامج « ٩٩دقيقة» للشباب مع قداسة ابلابا

بث ــت صفح ــة المتح ــدث باس ــم الكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية ف ــي الس ــابعة والنصف مس ــاء يوم األح ــد  ١٤نوفمب ــر ٢٠٢١م ،الحلقة الجديدة م ــن برنامج «٩٩
دقيق ــة» للش ــباب م ــع قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي .كم ــا بث ــت الحلقة عل ــى صفحتَي المرك ــز اإلعالمي القبطي ،و«كنيس ــة ف ــي بيتك» ،واألخيـ ـرة هي الصفحة
المس ــئولة ع ــن برنام ــج « ٩٩دقيق ــة» .ويس ــتقبل قداس ــة الباب ــا أس ــئلة واستفس ــارات الش ــباب أثناء البث المباش ــر من خ ــال التعليقات عب ــر الصفحات الثالث.
ف
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ًّ
الكنيسة القبطية األرثوذكسية توقع بروتوكول تعاون مع كل من
وزارة ادلولة للهجرة وشئون املرصيني باخلارج ومؤسسة حياة كريمة

يأتــي البروتوكــول فــي إطــار توجيهــات الســيد رئيــس الجمهوريــة لتعزيــز
إجـراءات الحمايــة االجتماعيــة بتنفيــذ المشــروع القومــي «حيــاة كريمــة» لالرتقــاء
احتياجــا.
بالمســتوى االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي لألســر فــي القــرى األكثــر
ً

وقعت يوم االثنين الموافق 2021/11/15م ،الكنيسة القبطية األرثوذكسية
تمثلهــا أســقفية الخدمــات العامــة واالجتماعيــة والمســكونية ،وو ازرة الدولــة للهجـرة
وشــئون المصريين بالخارج ،ومــؤسـ ـس ـ ــة ح ـي ـ ــاة كريمة؛ بروتوكول تعاون بشــأن
«تنســيق مشــاركة الجاليــات المصريــة فــي بعــض دول المهجــر للمســاهمة فــي
دعــم بعــض أنشــطة التنميــة لمبــادرة حيــاة كريمــة».
وّقــع البروتوكــول عــن أســقفية الخدمــات نيافــة األنبــا يوليــوس أألســقف العــام
لكنائــس مصــر القديمــة والمنيــل وفــم الخليــج وأســقفية الخدمــات ،وعــن الــو ازرة
الســيدة الســفيرة /نبيلــة مكــرم بصفتهــا وزي ـرة الدولــة للهج ـرة وشــئون المصرييــن
بالخــارج ،والســيدة األســتاذة /آيــة عمــر القمــاري بصفتهــا رئيــس مجلــس أُمنــاء
مؤسســة حيــاة كريمــة.
وأكــد نيافــة األنبــا يوليــوس أســقف الخدمــات أن البروتوكــول يأتــي فــي إطــار
الــدور الوطنــي واالجتماعــي الــذي تقــوم بــه الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية فــي
الداخــل والخــارج لدعــم جهــود الدولــة الراميــة لتحقيــق وتوطيــن أهــداف التنميــة
المســتدامة ،وكذلــك الجهــود التنمويــة التــي تقــوم بهــا الكنيســة ومؤسســاتها وفــي
مقدمتهــا أســقفية الخدمــات العامــة واالجتماعيــة والمســكونية والتــي تمثــل الــذراع
التنمــوي للكنيســة القبطيــة ،بهــدف االرتقــاء باإلنســان ودعــم الفئــات األكثــر
احتياجــا .كمــا أكــد نيافتــه أن المبــادرة الرئاســية «حيــاة كريمــة» تحقــق أعلــى
ً
مســتوى مــن مســتويات التنميــة المســتدامة وهــي «المســاواة» .وأشــار نيافــة األنبــا
يوليــوس لرســالة الكتــاب المقــدس أن يكــون لإلنســان حيــاة ويكــون لــه أفضــل
ِ
َفضــل» (يوحنــا  ،)10:10وأن حيــاة
«أَتَ ـ ْـي ُت لتَكــو َن َل ُهــم حيــاةُ وِلَي ُكــو َن َل ُهـ ْـم أ َ
كريمــة هــي حيــاة أفضــل.
كل مــن أســقفية الخدمــات
وأضــاف نيافتــه أنــه بموجــب البروتوكــول يتعــاون ٌّ
وو ازرة الدولــة للهج ـرة ومؤسســة حيــاة كريمــة لتمكيــن كل المصرييــن بالخــارج
للمســاهمة فــي دعــم بعــض أنشــطة التنميــة لمبــادرة حيــاة كريمــة.
كمــا أشــار نيافتــه إلــى أهميــة بنــاء الوعــي إلث ـراء عمليــة التغييــر ،هــذا مــا
تســعى اليــه الكنيســة منــذ الســتينيات ،وهــو مــا يتماشــى مــع أهــداف حيــاة كريمــة.
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وأكــدت معالــي الســفيرة /نبيلــة مكــرم وزيـرة الدولــة للهجـرة وشــئون المصرييــن
بالخارج ،أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية
بشــأن تعزيــز إجـراءات الحمايــة االجتماعيــة ،مــن خــال تنفيــذ المبــادرة الرئاســية
احتياجــا واألولــى بالرعايــة ،الفت ـ ًة
«حيــاة كريمــة» بهــدف دعــم الفئــات األكثــر
ً
إلــى اتفــاق و ازرة الدولــة للهج ـرة وشــئون المصرييــن بالخــارج وأســقفية الخدمــات
ومؤسســة حياة كريمة على نموذج لتكامل الجهود والمســاهمة في تحقيق هدف
المبــادرة والمتمثــل فــي االرتقــاء بالمســتوى االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي
احتياجــا علــى مســتوى الجمهوريــة وفًقــا لخريطــة الفقــر
لألســر فــي القــرى األكثــر
ً
الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ،علــى أن يتــم تمكيــن
األســر مــن الحصــول علــى كافــة الخدمــات األساســية وتعظيــم قدراتهــا فــي أعمــال
ُمنتجــة تســاهم فــي تحقيــق «حيــاة كريمــة» ألســرهم وذويهــم.

ماديــا،
دعمــا ً
كمــا أشـ ـ ـ ـ ـ ــارت معالــي الوزيـرة ان هــذا الدع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ليــس فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ً
ولكــن هــو دعــم وطن ـ ـ ـ ـ ـ ــي ُليجهــض كل مــا ُيثــار مــن أخبــار ســلبية كاذبــة عــن
الدولــة المصريــة.
ومــن جانبهــا صرح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت األســتاذة /آيــة عمــر رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة
حياة كريمة ،أن مبادرة حياة كريمة التي تسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين
احتياجــا فــي الريــف والمناطــق العش ـوائية فــي الحضــر،
بالمجتمعــات األكثــر
ً
احتياجــا
ورفــع المســتوى االجتماعــي واالقتصــادي والبيئــي بالقــرى األكثــر
ً
ولمواطنيهــا .كمــا أعربــت ســيادتها عــن مــدي ســعادتها لمباركــة قداســة البابــا تـوا
ضــروس الثانــي بابــا اإلســكندرية وبطريــرك الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية لهــذا
البرتوكــول ،وكذلــك بــدء المصرييــن بالخــارج بأولــى الخط ـوات وذلــك بإنشــاء
موقــع الكترونــي بكنــدا مخصــص لدعــم حيــاة كريمــة .وفــى نهايــة كلمتهــا قدمــت
الشــكر لفريــق العمــل المميــز مــن األســقفية والــو ازرة ومؤسســة حيــاة كريمــة.
جديــر بالذكــر أن «حيــاة كريمــة» هــي مبــادرة رئاســية تهــدف إلــى تخفيــف
احتياجــا ،مــن
العــبء عــن كاهــل المواطنيــن بالمجتمعــات الريفيــة األكثــر
ً
خــال تنفيــذ مجموعــة مــن التدخــات التنمويــة ،تتضافــر فيهــا جهــود الدولــة مــع
خب ـرة مؤسســات المجتمــع المدنــي بهــدف إحــداث التحســن النوعــي فــي معيشــة
المواطنيــن المســتهدفين ومجتمعاتهــم علــى حـ ٍـد سـواء ،تؤكــد علــى أهميــة تعزيــز
الحمايــة االجتماعيــة للمواطنيــن مــع أهميــة توزيــع عوائــد التنميــة بشــكل عــادل
وتوفيــر فــرص عمــل الئقــة ومنتجــة خاصـ ًة للشــباب ،بمــا يمكنهــم مــن النهــوض
بمســتوى المعيشــة ألســرهم ولمجتمعاتهــم المحليــة.
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إنه من األفضل أن نصمت ونعمل من أن نتلكم وال نعمل ..فاتلعليم أمر حسن إذا اكن املعلم يفعل ما يعلمه( .مارأغناطيوس األنطاىك)

صدي ــق وف ــي أو ش ــخص يأخ ــذ بي ــدك ويحذرك...
إن أحد أس ــباب الصالة على المنتقلين والتذكارات
ه ــو الوف ــاء ،له ــذا ال يم ــوت م ــن نحبهم.
( )5إنسان عفيف:
عظة األربعاء  10نوفمبر ٢٠٢١م

ِ
«الش ـ ّـر ُير َيس ــتَ ِ
ـق
ِّ
قر ُ
الص ّدي ـ ُ
أم ــا ّ
ض وال َيف ــيّ ،
َّ
ِ
باركي ـ َـن من ـ ُـه َي ِرث ــو َن
ويعط ــيَّ .
َفيتَـ ـ أر ُ
ف ُ
الم َ
ألن ُ
طع ــو َنِ .م ـ ْـن ِقَب ـ ِـل
الملعوني ـ َـن ِمن ـ ُـه ُيق َ
َ
األرض ،و َ
ـان وف ــي طر ِيق ــهِ
ات اإلنس ـ ِ
و
ـ
ـ
ط
خ
ـت
ـ
ب
ث
تت
َّ
َ
َ
ال ـ َّـر ِّب َ ُ َ
ُ
ط ِرُحَّ ،
الر َّب ُمس ـ ِـنٌد َي َدهُ»
ألن َّ
ط ال َين َ
ُي َس ـ ُّـر .إذا سـ ـَق َ
(مزم ــزر)24-21:37
الوف ــاء قيم ــة ف ــي حي ــاة اإلنس ــان ،ونجده ــا في
بع ــض الحيوان ــات وخاص ــة ال ــكالب الت ــي تتمي ــز
درج ــة عالي ــة ج ـ ًـدا م ــن الوف ــاء ،ولكننا نتكل ــم اليوم
عل ــى المش ــاعر اإلنس ــانية الرئيس ــية.

الوفاء يش ــمل البركة ،ويش ــمل العطاء ،ويشمل
أيضا الخدمة ،ويش ــمل
شـ ً
ـكل من اش ــكال الرأفة ،و ً
الف ــرح ...ق ــد نب ــدو ه ــذه األم ــور كأن ال ارب ــط
بينه ــا ،لك ــن تعال ننظر لربنا يس ــوع المس ــيح على
جدا
الصلي ــب ،وه ــو قم ــة األل ــم ،نجد درج ــة عالية ً
م ــن الوف ــاء وه ــو يوص ــي تلمي ــذه المحب ــوب يوحنا
أيض ــا يوص ــي العذراء
عل ــى أم ــه الع ــذراء مري ــم ،و ً
مري ــم عل ــى ه ــذا التلمي ــذ؛ ه ــذه ص ــورة للوف ــاء ف ــي
ش ــدة األل ــم وف ــي عم ــق الضيق ــات ،والوف ــاء هن ــا
ُمس ــتمد من الوصية «أكرم أباك وأمك ،»...وهذه
الوصي ــة ليس ــت محص ــورة ف ــي النط ــاق الجس ــدي
يعن ــي لم ــا أق ــول اكرم أباك وأم ــك اآلب واألم اللي
بأنتم ــي له ــم في أسـ ـرتي لكن كمان أن ــا بأكرم أمي
الع ــذراء مري ــم وأك ــرم أم ــي الكنيس ــة و باكلم أي أم
رسالة بسبب سنها بسبب شيخوختها بسبب دورها
بس ــبب خدمته ــا .اإلنس ــان الحكي ــم إنس ــان وف ــي،
بعك ــس م ــن ُيق ــال عنه إنه «ناك ــر الجميل» .يقول
«الش ـ ّـر ُير َيس ــتَ ِ
ض وال َيفي» ،محتال،
المزم ــورِّ :
قر ُ
َّ
ِ
ويعطي.
يق َفيتَـ ـ أر ُ
ف ُ
الص ّد ُ
«أم ــا ّ
يقت ــرض وال ي ــردّ ،
ِ
ن
َّ
األرض» .اإلنس ــان
ـو
ـ
ث
ر
ي
باركي ـ َـن ِمن ـ ُـه َ َ
َ
الم َ
ألن ُ
الوف ــي يعي ــش به ــذه الصف ــة باعتباره ــا أح ــد أركان
الحكم ــةِ .
ات اإلنس ـ ِ
ـان
«م ـ ْـن ِقَب ِل َّ
َّت َخ َ
طو ُ
الر ِّب تتَثَب ُ
وفي طر ِيق ِه ُي َس ـ ُّـر» أي أن اإلنس ــان الحكيم الوفي
ال ــذي يمتل ــك هذه الصف ــة ،تتثب ــت خطواته وتكون
ط ال
م ارح ــل حيات ــه ثابت ــة قوي ــة ،ويكمل« :إذا سـ ـَق َ
ط ِرُحَّ ،
الر َّب ُمس ـ ِـنٌد َي َدهُ» أي أنه س ــيجد من
ألن َّ
َين َ
يس ــنده حي ــن يس ــقط ،وه ــو ال ــرب الذي يم ــد له يده
لك ــي يس ــتند عليها.
صفات اإلنسان الوفي:
( )1يخدم اآلخرين:
الوف ــاء لي ــس صف ــة نظري ــة ب ــل عملي ــة ،يق ــول
َّ
ِ
ويعطي» ،ال تحصر
يق َفيتَـ ـ أر ُ
ف ُ
«الص ّد ُ
المزم ــور ّ
ذهنك في األمور المادية ،فليست كل العطايا هي
الم ــال أو م ــا يش ــبهه ،لك ــن م ــن الممك ــن أن يكون

العطاء كلمة حلوة أو ابتس ــامة أو مس ــاعدة بسيطة
الصديق -اإلنس ــان الحكيم-
أو حت ــى ك ــوب ماء.
ّ
يتـ ـ أرّف ويعط ــي ،أي يخ ــدم اآلخري ــن .الح ــظ أن
الجزء الس ــابق يتكلم عن الشـ ـرير إنه يستقرض وال
يف ــي ،يح ــي في األنانية .اإلنس ــان الوفي يس ــتخدم
ِ
ـق
مال ــه ومواهب ــه ف ــي خدم ــة اآلخري ــن.
«الص ّدي ـ ُ
ّ
َّ
أيضا أن اإلنس ــان الحكيم
ويعط ــي» تعني ً
َفيتَـ ـ أر ُ
ف ُ
اء ف ــي مال ــه أو مش ــاعره ،كق ــول بول ــس
كري ــم سـ ـو ً
الرس ــول «كفقـ ـراء ونح ــن نغن ــي كثيري ــن ،كأن ال
ش ــيء لن ــا ونح ــن نملك كل ش ــيء».
( )2إنسان مبارك:
حض ــوره برك ــة ،كلمات ــه فيه ــا برك ــة .يق ــول لن ــا
باركي ـ َـن ِمن ـ ُـه َي ِرث ــو َن
المزم ــورَّ :
األرض،
َ
الم َ
«ألن ُ
طع ــو َن» ،ل ــه كلم ــة ناف ــذة على
الملعوني ـ َـن ِمن ـ ُـه ُيق َ
وَ
الحي ــاة ،يق ــول ل ــك« :هللا يب ــارك ل ــك» ،وتحم ــل
الكلم ــة ق ــوة البركة ،حتى األش ــياء التي اس ــتخدمها
في حياته تمتلئ بالبركة ،مثل مقتنيات القديسين.
البرك ــة ه ــي برك ــة للميـ ـراث األب ــدي ،وحي ــن يق ــول
باركي ـ َـن ِمن ـ ُـه َي ِرث ــو َن
المزم ــور َّ
األرض»،
َ
الم َ
«ألن ُ
أي أن س ــيرتهم س ــتبقى موج ــودة ف ــي األرض.
( )3إنسان ُم ِ
فرح:
ِ
ات اإلنس ـ ِ
ـان وفي
«م ـ ْـن ِقَب ـ ِـل َّ
َّت َخ َ
طو ُ
الر ِّب تتَثَب ُ
ِِ
دائم ــا فرحان ،في
طريق ــه ُي َس ـ ُّـر» ،اإلنس ــان الوفي ً
دائما
حيات ــه س ــرور وبهج ــة ،حيات ــه ممتع ــة ج ـ ًـداً ،
هم ــا .متع ــب
يش ــعر بتعزي ــة زال يقل ــق وال يحم ــل ًّ
ِ ِ
ِ
ـت
ولكن ــه غي ــر مكتئ ــب« .م ـ ْـن قَب ـ ِـل ال ـ َّـر ّب تتَثََّب ـ ُ
ات اإلنس ـ ِ
ـان» خطوات ــه ثابت ــة ،ويحي ــا ف ــي
َخ َ
طـ ـو ُ
طري ــق ربن ــا َف ِر ًح ــا حت ــى ل ــو كان طعام ــه الخب ــز
والملح ،وهذه هي فلس ــفة آباء البرية حيث عاشـ ـوا
أقل ش ــيء كان يفرحهم.
في صحراء جرداء ،لكن ّ
( )4سند ومعين:

ط ِرُحَّ ،
الر َّب ُمس ـ ِـنٌد َي َدهُ»..
ألن َّ
ط ال َين َ
«إذا سـ ـَق َ
تخي ــل الص ــورة الت ــي يرس ــمها المزم ــور :هللا ال ــذي
م ـ ّـد يدي ــه عل ــى الصلي ــب ،أح ــد أفع ــال ه ــذه الي ــد
المم ــدودة أنه ــا تس ــند اإلنس ــان ال ــذي يعي ــش ف ــي
دائم ــا س ــند ل ــك
طريق ــه ،تص ــور أن ي ــد المس ــيح ً
طالم ــا أن ــك إنس ــان وف ــي .عك ــس الوف ــاء الجحود،
وه ــو صف ــة رديئ ــة للغاي ــة ،مث ــل يه ــوذا ال ــذي كان
تلمي ًذا للمس ــيح ،ولكن لألس ــف أنكر الجميل وخان
المس ــيح .يق ــول معلمن ــا يعقوب الرس ــول «ألننا في
أما اإلنس ــان الوفي
أش ــياء كثيـ ـرة نعث ــر جميعن ــا»ّ ،
ِ
ط ـ ِـرُحَّ ،
ألن ال ـ َّـر َّب ُمس ــنٌد َي ـ َـدهُ»،
ط ال َين َ
«إذا سـ ـَق َ
يس ــنده ال ــرب ع ــم طري ــق كلم ــة أو نصيح ــة أو

ف ــي اآلي ــة  30م ــن المزم ــور يق ــول« :ف ـ ُـم
بالح ِ
ِ
ِ
ـق يله ــج ِ
بالح ِّق.
كم ــة ،وِلس ـ ُ
الص ّدي ـ ِ َ َ ُ
ـق َ
ـان ُه َينط ـ ُ
ّ
َ
َشـ ـريع ُة ِ
الصدي ــق ال يق ــول كلمة
إله ـ ِـه ف ــي َقلِب ـ ِـه»،
ّ
َ
يمين ــا ،لس ــانه ينط ــق بالح ــق ،تس ــكن
أو
ـمال
شـ
ً
ً
الكلم ــة المقدس ــة ف ــي قلبه لذلك ه ــو ينطق بالحق.
اإلنس ــان الوف ــي ال يتكل ــم بغي ــر الص ــدق ،بينم ــا
مانع ــا ف ــي الك ــذب.
اإلنس ــان غي ــر الوف ــي ال يج ــد ً
اإلنس ــان الحكيم إنس ــان عفيف اللس ــان ،لس ــانه ال
ينطق ّإل بالحكمة .ونحن نعيش اليوم في عصر
التكنولوجي ــا ،ب ــدأ الوف ــاء يقل ويج ــف ،قرأت قصة
كل
عن أخوين كانا يعمالن في الخارج ،واش ــترى ٌّ
منهما ش ــقة في مصر ،وبعد عدة س ــنوات اكتش ــفا
أنهم ــا يس ــكنان ف ــي نف ــس المبن ــى دون أن يعرف ــا!
الحكي ــم إنس ــان وف ــي ،وألن ــه وف ــي فلس ــانه حل ــو،
ٍِ
اه ُة َّ ِ
أما
يقول س ــفر األمثال «كر َ
الر ّب َش ـ َـفتا كذبّ ،
ِ
ِ
بالص ـ ِ
ـدق ِ
ـال .)22:12
فرض ــاهُ» (أمث ـ ٌ
العامل ــو َن ّ
( )6إنسان ثابت:

ِ ِ
ات اإلنس ـ ِ
ـان...
ـت َخ َ
طو ُ
«م ـ ْـن قَب ـ ِـل ال ـ َّـر ِّب تتَثََّب ـ ُ
ِ
َشريع ُة ِ
طواتُ ُه» .األولى:
إله ِه في َقلِبه .ال تتََقلَق ُل َخ َ
َ
تتثب ــت خطوات ــه ،والثاني ــة ال تتقلق ــل خطواته ..أي
ّ
أن ــه ثاب ــت .ف ــي بعض األحيان نقول عن ش ــخص
عم ــن يحي ــا
م ــا إن ــه ّ
تغي ــر ،ولك ــن المزم ــور يق ــول ّ
وشـ ـريعة إله ــه ف ــي قلب ــه إن ــه ال تتقلق ــل خطوات ــه.
والثب ــات هن ــا أن الوصاي ــا الت ــي تعلمه ــا ثابت ــة
ف ــي قلب ــه ،ال تغيـ ـره أح ــداث العال ــم وال تن ــزع من ــه
الفضائ ــل اإلنس ــانية الكبيـ ـرة .ثب ــات اإلنس ــان ف ــى
طريق ــه بمعن ــى أن وصاي ــا هللا ليس ــت باللس ــان بل
بالعم ــل ،والقدي ــس يوحن ــا يقول لنا« :يا أوالدي ،ال
ِ
ـب بال ــكال ِم وال بالِّلس ـ ِ
الح ِّق!»
ُن ِح ـ َّ
بالع َم ــل و َ
ـان ،ب ــل َ
(1يوحن ــا  .)18:3هن ــاك م ــن يحي ــا الحياة بش ــكل
َ
س ــطحي ،وآخر ثابت له جذور ممتدة مثلما نقول
ف ــي المزم ــور األول «يك ــون كالش ــجرة المغروس ــة
عن ــد مجاري المي ــاه» .من التعبيرات التي تعجبني
ن ُيق ــال ع ــن ش ــخص إن ــه «اب ــن أصل» ،ل ــو قال
كلم ــة يلت ــزم به ــا ،لو وع ــد يلتزم...
وف ــاء اإلنس ــان ش ــيء مه ــم ج ـ ًـدا أن يعيش ــه
اإلنس ــان ويمارس ــه ،وال ب ــد أن نعّلم ــه ألوالدن ــا،
ولنحت ــرس ألن ه ــذه الفضائ ــل اإلنس ــانية تنق ــرض
ف ــي عص ــر التكنولوجي ــا .إذا أردت أن تك ــون
وفيا
حكيم ــا ،الت ــزم بفضيلة الوفاء في حياتك ،كن ً
ً
ألسـ ـرتك ولعمل ــك ولكنيس ــتك ولخدمت ــك ولوطن ــك
وللحياة التي تحياها ..ليعطنا هللا أن تكون حياتنا
ممتلئ ــة به ــذه الفضيل ــة .إللهن ــا كل مجد كرامة من
اآلن وإل ــى األب ــد آمي ــن.
ف
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بمناســـبة االحتفـــال بالعيـــد التاســـع لتنصيـــب صاحب القداســـة البابا تواضروس الثانـــي خليفة للقديس مارمرقس اإلنجيلي ،نشـــكر هللا الذي وهب للكنيســـة
عطية الســـماء قداســـة البابا ،لتواصل كنيســـتنا القبطية األرثوذكســـية ريادتها وقيادتها للعالم المســـيحي على المســـتوى المســـكوني.

كنيس ــتنا الت ــي كان له ــا الص ــدارة ف ــي المجام ــع المس ــكونية ،وُلِّق ــب بابا اإلس ــكندرية
بـ”معل ــم المس ــكونة” ،م ــا ازل ــت تتبـ ـوأ ه ــذه المكان ــة .فلق ــد كان االحتف ــال بتنصي ــب البابا
ـكونيا؛ حضره
تواض ــروس الثان ــي ف ــي الثام ــن عش ــر م ــن نوفمب ــر 2012م احتف ـ ً
ـال مس ـ ً
س ــتة م ــن اآلب ــاء البطارك ــة يتقدمه ــم مثل ــث الرحمات قداس ــة البطريرك م ــار إغناطيوس
زكا األول عيواص بطريرك أنطاكية وس ــائر المش ــرق للسـ ـريان األرثوذكس ،وممثل عن
قداس ــة باب ــا الكنيس ــة الكاثوليكي ــة ومع ــه ثالثة من اآلب ــاء البطاركة بالش ــرق ،إلى جانب
رؤس ــاء وممثلي س ــتين كنيس ــة ومؤسس ــة مس ــكونية من مختلف أنحاء العالم .وألول مرة
تتويجا لبابا اإلس ــكندرية.
يحضر بطريرك اإلس ــكندرية وس ــائر أفريقيا للروم األرثوذكس
ً
وبع ــد حف ــل التنصي ــب بي ــوم ،حض ــر للتهنئ ــة بالمق ــر الباب ــوي قداس ــة الكاثوليك ــوس
“آرام األول” كاثوليك ــوس األرم ــن األرثوذك ــس بأنطلي ــاس بلبن ــان .وف ــي أول تعبي ــر عن
روح المحب ــة المس ــكونية ،ي ــزور قداس ــة الباب ــا تواض ــروس ف ــي الخام ــس والعشـ ـرين م ــن
ديسمبر 2012م اآلباء البطاركة بمصر :قداسة بطريرك الروم األرثوذكس ثيودوروس
الثان ــي ،وغبط ــة بطري ــرك الروم الكاثوليك الملكانيين الس ــابق غريغوريوس الثالث لحام،
وبطريركي ــة األقب ــاط الكاثولي ــك ،وكان في اس ــتقبال قداس ــته المدب ــر البطريركي في ذلك
الوق ــت نياف ــة المطـ ـران كيرل ــس ولي ــم مطـ ـران أس ــيوط .ويخطو قداس ــته خط ــوة كبيرة في
العم ــل المس ــكوني وه ــو يواف ــق عل ــى تأس ــيس مجل ــس كنائ ــس مص ــر ال ــذي كان مثل ــث
وفعل
الرحم ــات قداس ــة الباب ــا ش ــنوده الثال ــث ق ــد أعط ــى الموافق ــة عل ــى وضع دس ــتورهً .
ُيعَل ــن ع ــن تأس ــيس ه ــذا المجل ــس ف ــي الثام ــن عش ــر م ــن فب اري ــر 2014م ،ف ــي ضيافة
قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي بالمرك ــز الثقافي القبطي األرثوذكس ــي.
يركا لألقباط الكاثوليك،
ويأتي تنصيب غبطة البطريرك األنبا إبراهيم إس ــحاق بطر ً
ويحضر بابا اإلسكندرية هذا االحتفال ألول مرة ،وكانت فرحة في الكنيسة الكاثوليكية
به ــذا الحض ــور .ث ــم تأت ــي الزي ــارة التاريخي ــة لروما ،لتهنئة قداس ــة البابا فرنس ــيس األول
بتنصيب ــه باب ــا للكنيس ــة الكاثوليكي ــة ،وكان ذل ــك ف ــي العاش ــر من ماي ــو  2013ويتوافق
عاما على زيارة قداس ــة البابا ش ــنوده الثالث إلى روما عام 1973م.
مع مرور أربعين ً
يخي ــا؛ فه ــي الزي ــارة الثاني ــة ألح ــد باباوات الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية
ـاء تار ً
وكان لق ـ ً
لروما بعد االنقس ــام عام 451م .وقد طلب قداس ــة البابا تواضروس الثاني من قداس ــة
الباب ــا فرنس ــيس األول أن يحتف ــل ف ــي العاش ــر م ــن ماي ــو م ــن كل ع ــام به ــذه المناس ــبة
عالمـ ـ ًة عل ــى العالق ــة الحبي ــة بي ــن هذين الكرس ــيين الرس ــوليين .وقد حض ــرت بعد ذلك
كنيس ــتنا القبطي ــة األرثوذكس ــية مؤتم ــر األس ــاقفة الكاثولي ــك لألسـ ـرة ف ــي أكتوبر 2014
م ــع اس ــتمرار الحـ ـوار الالهوت ــي بي ــن الكنيس ــة الكاثوليكي ــة بروم ــا والعائلة األرثوذكس ــية
الش ــرقية .ث ــم كان ــت زي ــارة غبط ــة رئي ــس أس ــاقفة كانترب ــري لقداس ــة الباب ــا تواض ــروس
دعما للعمل المس ــكوني .وفي أكتوب ــر 2014م تم
الثان ــي م ــع وف ــد ف ــي يوني ــو 2013م ً
توقيع إتفاقية الكريس ــتولوجي بين العائلة األرثوذكس ــية الش ــرقية والكنيس ــة األنجليكانية.
وق ــد ش ــاركت كنيس ــتنا القبطي ــة األرثوذكس ــية بوف ــد رفي ــع ف ــي الجمعي ــة العام ــة لمجل ــس
الكنائ ــس العالم ــي بكوري ــا ف ــي نوفمب ــر 2013م ،وكان لكنيس ــتنا مكان ــة رفيع ــة ف ــي هذا
اللقاء العالمي .وبعدها في عام 2014م ،وفي أول ش ــهر س ــبتمبر ،يزور قداس ــته مقر
مميزا .وفي زيارة قداس ــته
ويحتفل بقداس ــته احتف ـ ً
ـال ً
مجل ــس الكنائ ــس العالم ــي بجني ــفُ ،
إل ــى لبن ــان ،ف ــي م ــارس 2014م ،للمش ــاركة في الص ــاة ووداع مثلث الرحمات قداس ــة
البطري ــرك م ــار أغناطي ــوس زكا األول عيـ ـواص ،يلتق ــي قداس ــته م ــع رؤس ــاء الكنائ ــس
بلبن ــان وس ــوريا :قداس ــة الكاثوليك ــوس آرام األول ،وغبط ــة البطري ــرك يوحن ــا العاش ــر،
وغبطة البطريرك مار بش ــارة بطرس الراعي ،وغبطة البطريرك يوس ــف يونان ،ومثلث
الرحم ــات غبط ــة البطري ــرك نرس ــيس الس ــادس عش ــر ،والقس د .س ــليم صهيوني رئيس
الطائف ــة اإلنجيلي ــة بس ــوريا ولبنان في ذل ــك الوقت.
يعبر
وتبرز مكانة قداس ــة البابا تواضروس في مس ــاعيه لدعم العمل المس ــكوني إذ ّ
ببالغ ــة“ :يج ــب أن تك ــون المحب ــة س ــابقة للحـ ـوار الالهوت ــي .ه ــذا إل ــى جان ــب التعاون
ف ــي مج ــاالت كثيـ ـرة وأنش ــطة متع ــددة م ــع الكنائ ــس األخ ــرى” .وف ــي زيارت ــه التاريخي ــة
إل ــى الكنيس ــة األرثوذكس ــية بروس ــيا ،تب ــدأ خطـ ـوات كبيـ ـرة ف ــي مج ــال العمل المس ــكوني
بتع ــاون بي ــن الكنيس ــتين ف ــي مج ــال الحي ــاة الرهباني ــة والتعلي ــم والمش ــروعات التنموي ــة.
ولق ــد رح ــب غبط ــة البطري ــرك “كيري ــل” بقداس ــة الباب ــا كزعي ــم للكنائ ــس المس ــيحية ف ــي
الش ــرق ،وخليف ــة للقدي ــس مرق ــس اإلنجيل ــي ،وأح ــد باباوات الك ارس ــي الرس ــولية القديمة.
ه ــذا إل ــى جان ــب الحـ ـوار الالهوتي الذي يس ــتمر بين العائلتين األرثوذكس ــيتين .ثم تاتي
عاما على مؤسس ــة
زي ــارة قداس ــته للنمس ــا  ،2014لحض ــور االحتف ــال بم ــرور خمس ــين ً
“برو-أورينت ــا” ،حي ــث التقي بقداس ــة البطريرك المس ــكوني البطري ــرك برثلماوس الثاني،
ورؤس ــاء وممثلي ــن للعدي ــد م ــن الكنائ ــس .وف ــي يناي ــر  2015زار قداس ــته ف ــي المق ــر
الباب ــوي ،قداس ــة ابون ــا متي ــاس األول بطريرك إثيوبيا ،في زيارة تاريخية اس ــتغرقت س ــتة
أي ــام زار خالله ــا األديـ ـرة المصرية والمقر البابوي باإلس ــكندرية ومزار القديس مارمرقس
الرس ــول بالكنيس ــة المرقس ــية .كم ــا التق ــى بفخام ــة الرئي ــس عب ــد الفت ــاح السيس ــي رئيس
الجمهوري ــة .وكان ــت زي ــارة مفعمة بالمحب ــة وتوطيد العالقات بين الكنيس ــتين والدولتين،
وترس ــيخ للمحب ــة بي ــن صاحب ــي القداس ــة .وقد زار قداس ــة البابا تواضروس في س ــبتمبر
 2015إثيوبي ــا عل ــى رأس وف ــد كبي ــر ،وحض ــر االحتف ــال بعي ــد الصلي ــب وه ــو م ــن

أكب ــر األحتف ــاالت الديني ــة بالكنيس ــة اإلثيوبي ــة .وأكد قداس ــته خالل الزي ــارة أن العالقات
بي ــن الكنيس ــتين تاريخي ــة وأن ه ــذه الزي ــارة س ــبقها زي ــارات قداس ــة الباب ــا ش ــنوده الثال ــث
وآخره ــا ع ــام  ،2008وزي ــارة قداس ــة الباب ــا كيرل ــس الس ــادس له ــذه الكنيس ــة الش ــقيقة.
وف ــي  19م ــارس ُ 2015ع ِق ــد االجتماع الحادي عش ــر لرؤس ــاء الكنائس األرثوذكس ــية
الش ــرقية في الش ــرق األوس ــط :قداس ــة البابا تواضروس الثاني وقداسة الكاثوليكوس آرام
األول وقداس ــة البطري ــرك م ــار أغناطي ــوس آفـ ـرام الثان ــي .وكان لالجتماع بيان مش ــترك
ش ــامل ل ــكل اللق ــاءات المس ــكونية والحـ ـوارات الالهوتي ــة للثالث ــة كنائ ــس م ــع الكنائ ــس
ار له ــذا اللق ــاء ال ــذي تأس ــس ف ــي ع ــام .1997
األخ ــرى .وكان ه ــذا االجتم ــاع إس ــتمرًا
كم ــا ُع ِق ــد االجتم ــاع الثان ــي عش ــر ألصحاب القداس ــة األباء البطاركة رؤس ــاء كنائس ــنا
األرثوذكس ــية الش ــرقية عام  2018بالمقر البطريركي للسـ ـريان األرثوذكس بالعطش ــانة
بلبن ــان .وف ــي أبري ــل  2015ق ــام قداس ــتة بزي ــارة أرميني ــا ف ــي زي ــارة تاريخي ــة بمناس ــبة
الذك ــرى المئوي ــة األول ــى لمذابح األرمن ،وقد التقى بقداس ــة الكاثوليكوس كاراكين الثاني
كاثوليك ــوس األرم ــن األرثوذك ــس بأرمينيا ،وكذلك العديد من أصحاب القداس ــة والغبطة
بطارك ــة عائلتن ــا األرثوذكس ــية الش ــرقية وبطارك ــة الكنائ ــس األرثوذكس ــية والكاثوليكي ــة،
وق ــد ألق ــى قداس ــتة كلم ــة قوي ــة ف ــي ه ــذه المناس ــبة .وف ــي ش ــهر يولي ــو  2015م ــا بي ــن
 20–17قام قداسته بزيارة لبنان بدعوة من قداسة الكاثوليكوس آرام األول كاثوليكوس
األرم ــن األرثوذك ــس بأنطلي ــاس وذل ــك لحضور صلـ ـوات طقس صنع المي ــرون المقدس
بكنيس ــة األرم ــن الش ــقيقة .وكان ــت فرص ــة للق ــاء أصح ــاب القداس ــة والغبط ــة اآلب ــاء
البطارك ــة :غبط ــة الكاردين ــال البطري ــرك ماربش ــارة بط ــرس ال ارع ــي بطري ــرك أنطاكي ــة
وس ــائر المش ــرق للموارن ــة ،وغبط ــة البطري ــرك م ــار أغناطيوس يوس ــف يون ــان بطريرك
السـ ـريان الكاثولي ــك ،وقداس ــة أبون ــا متي ــاس األول بطري ــرك إثيوبي ــا ،وغبط ــة البطري ــرك
ثي ــودوروس الثان ــي بطري ــرك اإلس ــكندرية لل ــروم األرثوذك ــس ،وغبط ــة رئي ــس أس ــاقفة
قب ــرص خريزوس ــتومس الثان ــي ،وغبط ــة بطري ــرك الكنيس ــة األرثوذكس ــية بالهن ــد .وكان
ـكونيا ،زار خالل ــه قداس ــة الباب ــا المق ــر الصيف ــي لبطريركي ــة الموارن ــه بالديمان
ـاء مس ـ ً
لق ـ ً
يما لمكانة قداس ــة البابا تواضروس ومكانة الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية
ر
وتك
بلبنان.
ً
عق ــدت اللجن ــة التنفيذي ــه لمجلس كنائس الش ــرق االوس ــط اجتماعها ف ــي نوفمبر 2015
بالقاهـ ـرة ،والتق ــت بقداس ــته ف ــي لق ــاء مس ــكوني ش ــعبي باجتماع ــه األس ــبوعي بكنيس ــة
مارجرج ــس بهليوبولي ــس ،وألق ــى أصح ــاب القداس ــة والغبط ــة رؤس ــاء المجل ــس واألمين
الع ــام كلم ــات ع ــن المحب ــة والس ــعي نح ــو الوح ــدة ف ــي ه ــذه المناس ــبة الت ــي وافق ــت 4
نوفمب ــر  2015أي الذك ــرى الثالث ــة للقرع ــة الهيكلي ــة وإع ــان اختي ــار هللا لقداس ــة الباب ــا
تواض ــروس الثان ــى عطي ــة هللا ال ــذي يقود الكنيس ــة بحكمة في ه ــذه الفترة .وعلى هامش
ه ــذا اللق ــاء زار غبط ــة البطري ــرك ثاؤفيل ــس الثان ــي بطري ــرك الق ــدس لل ــروم األرثوذك ــس
قداس ــة الباب ــا تواض ــروس ف ــي المقر البابوي باألنبا رويس وه ــي الزيارة التاريخية األولى
لبطري ــرك المدين ــة المقدس ــة لمق ــر الكرس ــي الس ــكندري للكنيس ــة القبطي ــة .وف ــي ش ــهر
ديس ــمبر م ــا بي ــن  20–15زار مص ــر غبط ــة الكاردين ــال البطري ــرك مار بش ــارة بطرس
ال ارع ــي بطري ــرك أنطاكي ــة وس ــائر المش ــرق للموارن ــة ،وال ــذي التق ــى بقداس ــة الباب ــا لعدة
مـ ـرات خ ــال ه ــذه الزي ــارة :في المق ــر البابوي باألنب ــا رويس وفي اللوغ ــوس بدير األنبا
بيش ــوي وف ــي تكري ــس كنيس ــة م ــار مارون بمصر الجدي ــدة .وقد أكدا عل ــى المحبة التي
ترب ــط الكنيس ــتين وكذل ــك بي ــن صاح ــب القداس ــة الباب ــا تواض ــروس وصاح ــب الغبط ــة
الكاردين ــال البطري ــرك م ــار بش ــارة بط ــرس ال ارع ــي .وفي ريادة قداس ــة الباب ــا تواضروس
للعم ــل المس ــكوني والس ــعي نح ــو وح ــدة الكنائ ــس ،حض ــر قداس ــتة اجتم ــاع الجمعي ــة
العام ــة الحادي ــة عشـ ـرة لمجل ــس كنائ ــس الش ــرق األوس ــط باألردن خالل ش ــهر س ــبتمبر
وق ــد التق ــى بأصح ــاب القداس ــة والغبط ــة رؤس ــاء الكنائس بالش ــرق األوس ــط ،فقد حضر
االجتم ــاع رؤس ــاء كنائ ــس عائلتن ــا األرثوذكس ــية الش ــرقية الثالثة ورؤس ــاء كنائس الروم
األرثوذكس بالش ــرق األوس ــط األربعة وخمس ــة من رؤس ــاء الكنائس الكاثوليكية بالش ــرق
األوس ــط ورؤس ــاء الكنائ ــس اإلنجيلي ــة بالش ــرق األوس ــط .وكان لقداس ــته م ــكان الصدارة
كبابا لهذا الكرس ــي الرس ــولي كرس ــي اإلس ــكندرية وألقى كلمة في افتتاح الجمعية العامة
وكلم ــة التأم ــل خ ــال ص ــاة عائلتن ــا األرثوذكس ــية الش ــرقية .كما قام بزيارة قداس ــته في
المق ــر الباب ــوي قداس ــة الباب ــا فرنس ــيس األول ف ــي أبري ــل  ،2017وهي الزي ــارة التاريخية
الثانية لقداس ــة بابا روما والتي س ــبقتها الزيارة األولى لقداس ــة البابا يوحنا بولس الثاني
وع ِقد بهذة المناس ــبة اجتماع صالة بالكنيس ــة
أثناء حبرية قداس ــة البابا ش ــنوده الثالثُ .
البطرس ــية الت ــي كان ق ــد ت ــم تفجيره ــا ف ــي عم ــل إرهاب ــي في ديس ــمبر  ،2016وش ــارك
في هذة الصالة صاحب القداس ــة البطريرك المس ــكوني برثلماوس األول ،وزار قداس ــة
الباب ــا تواض ــروس الثان ــي بالمق ــر الباب ــوي باألنب ــا رويس بعد ذلك اللق ــاء .ولعل أكثر ما
يميز قداس ــة البابا كرائد للعمل المس ــكوني افتتاح قس ــم للعالقات المس ــكونية والكنس ــية
بمعه ــد الد ارس ــات القبطي ــة ،وذل ــك خ ــال الع ــام األكاديم ــي  .2021-2020ه ــذا جزء
يس ــير م ــن العم ــل المس ــكوني والس ــعي نح ــو الوح ــده الذي يس ــعى جاه ـ ًـدا أبون ــا الحبيب
قداس ــة الباب ــا المعظ ــم األنب ــا تواض ــروس الثالث لتحقيقه ،لتعود الكنيس ــة عروس الس ــيد
المس ــيح لوحدته ــا ومحبته ــا كم ــا كانت قبل االنقس ــام ف ــي 451م.
عشـــت يـــا قداســـة البابـــا المعظـــم ســـنيًنا كثيـــرة وأزمنـــة ســـالمة هادئـــة مديـــدة
وليحقـــق الـــرب علـــى يديـــك وحـــدة الكنيســـة.

بطريركا
إن يـــوم الثامـــن عشـــر مـــن شـــهر نوفمبر من كل عام هـــو يوم مجيد في تاريخ الكنيســـة القبطية ،حيث تم تتويج قداســـة البابا تواضـــروس الثاني
ً
يمر بهـــا العالم وكذا مصـــر ومعها الكنيســـة القبطية من
للكنيســـة القبطيـــة .وفـــي هـــذا العـــام إذ نحتفـــل بالعـــام التاســـع لتتويج قداســـته ،ورغم الظـــروف التي ّ
تأثيـــر جائحـــة كورونـــا علـــى كافـــة األنشـــطةّ ،إل أن إنجازات قداســـة البابا ال تتوقف ،ونهر العطـــاء يتد ّفق ،حيث أن رقم  9هو حاصـــل ضرب  ،3×3أي عمل
الثالـــوث مضاعـــف فـــي كنيســـته .وإذ نقدم خالص التهاني القلبية لقداســـته ،فإننا ندعو هللا أن يحفظه لنا ســـنين عديدة وأزمنه ســـامية مديـــدة .وعندما نقلب
فـــي صفحات اإلنجازات لقداســـته ســـوف نجد أنها:
 -1البابـــا تواضـــروس والرئيـــس عبـــد الفتاح السيســـي :كالع ــادة ف ــي كل عام
تتع ــدد اللق ــاءات بي ــن الرئي ــس عب ــد الفت ــاح السيس ــي وقداس ــة الباب ــا ،وف ــي ه ــذا الع ــام
هن ــأ الرئي ــس عب ــد
ونظ ـ ًاـر لإلجـ ـراءات االحت ارزي ــة الخاص ــة بجائح ــة كورون ــا -فق ــد ّ
الفت ــاح السيس ــي قداس ــة الباب ــا والش ــعب األرثوذكس ــي ع ــن طري ــق الفيدي ــو كونف ارن ــس
بمناس ــبة عي ــد المي ــاد المجي ــد ،وكان ذل ــك ي ــوم األربع ــاء  6يناير .وفي ي ــوم الخميس
 3م ــن ش ــهر يوني ــو أرس ــل قداس ــة الباب ــا رس ــالة تهنئ ــة إل ــى فخام ــة الرئي ــس بمناس ــبة
حصول ــه عل ــى وس ــام قائ ــد م ــن البرلم ــان العرب ــي .هذا غي ــر اللقاءات الت ــي تتم ضمن
ويدع ــى اليها قداس ــة البابا
االحتف ــاالت الوطني ــة والقومي ــة الت ــي يش ــارك فيه ــا الرئي ــس ُ
تواض ــروس الثاني.
 -2ســـيامات جديـــدة :ف ــي هذا العام اس ــتهل قداس ــة الباب ــا المعظم الع ــام الجديد
قمص ــا لكنائ ــس القاهـ ـرة ،وكان ذل ــك ي ــوم االربعاء
م ــن حبريت ــه المبارك ــة بس ــيامة ً 44
 25نوفمبر عام ،2020كما قام بس ــيامة س ــبعة من األحبار األجالء وتجليس اثنين،
ـقفا عل ــى
وذل ــك ف ــي ي ــوم  ،2021/3/7حي ــث ت ــم تجلي ــس نياف ــة األنب ــا مكاري ــوس أس ـ ً
ـقفا لديري األنبا توماس الس ــائح ومار
المنيا ،كما تم تجليس نيافة األنبا س ــاويرس أس ـ ً
ـقف ورئيس
بقطر ،أما اآلباء الذين تمت س ــيامتهم فهم )1( :نيافة األنبا اغابيوس أس ـ ً
دي ــر األنب ــا بيش ــوي )2( .نياف ــة األنب ــا فيلوباتير أس ــقف أبو قرق ــاص )3( .نيافة األنبا
فام أس ــقف ش ــرق المنيا )4( .نيافة األنبا جوزيف األس ــقف العام بأفريقيا )5( .نيافة
األنبا س ــيداروس األس ــقفا العام لكنائس عزبة النخل )6( .نيافة األنبا رويس األس ــقفا
العام لمنطقة ش ــرق آس ــيا )7( .نيافة األنبا آكس ــيوس األس ــقفا العام لكنائس المطرية
وعين ش ــمس .وبذلك يصبح عدد اآلباء األس ــاقفة الذين قام قداس ــة البابا تواضروس
ـقفا ،وس ــيامة مطـ ـران
ـقفا ،وت ــم تجلي ــس  20أس ـ ً
بس ــيامتهم خ ــال تس ــع س ــنوات  52أس ـ ً
واح ــد وه ــو نياف ــة األنب ــا أنطوني ــوس مطران الكرس ــي األورش ــليمي ،وت ــم ترقية  13من
اآلباء األس ــاقفة إل ــى رتبة مطران.
 -3قداســـة البابـــا تواضـــروس والمشـــاركة فـــي االحتفـــاالت الكنســـية :حي ــث
ش ــارك قداس ــته ف ــي ه ــذا الع ــام ف ــي احتفالي ــة الكلي ــة اإلكليريكي ــة الالهوتي ــة القبطي ــة
عام ــا عل ــى نياحة
األرثوذكس ــية باألنب ــا روي ــس ،والت ــي أُقيم ــت بمناس ــبة م ــرور ً 160
عام ــا على افتت ــاح مبنى
الباب ــا كيرل ــس ال ارب ــع «أب ــي اإلص ــاح» ،وكذل ــك م ــرور ً 60
اإلكليريكية باألنبا رويس .وفي يوم األحد  26س ــبتمبر  ،2021ش ــارك قداس ــة البابا
في حفل توزيع جوائز المس ــابقة الثقافية البحثية للتربية الدينية بمس ــرح األنبا رويس.
 -4لقـــاءات رعويـــة :عب ــر تطبي ــق ال ــزووم عل ــى اإلنترن ــت ،التق ــى قداس ــة البابا
تواض ــروس م ــع خدام إيبارش ــية المع ــادي بحضور نيافة األنبا دانيال أس ــقف المعادي
جديدا؟»
عام ــا ً
وس ــكرتير المجم ــع المق ــدس ،وتح ــدث إليه ــم ف ــي موضوع «كي ــف نبدأ ً
وكان ذل ــك ي ــوم  24ديس ــمبر  .2020كم ــا التق ــى م ــع مجم ــع كهن ــة إيبارش ــية ل ــوس
آنجل ــوس بحض ــور نياف ــة األنب ــا س ــيرابيون مطران اإليبارش ــية واآلباء األس ــاقفة العموم
باإليبارشية ،وتحدث إليهم قداسة البابا في موضوع «خارطة الطريق للعام الجديد»،
وكان ذل ــك ف ــي  29ديس ــمبر .2020أم ــا ف ــي الم ــدة م ــن  27إل ــى  29نوفمب ــر ،فق ــد
ش ــارك قداس ــته ف ــي مؤتم ــر ع ــن الخدم ــة إليبارش ــية جنوب ــي أمريكا ،ش ــارك في ــه نيافة
األنب ــا يوس ــف وبع ــض اآلب ــاء األس ــاقفة العموم باإليبارش ــية ،وحضره أكث ــر من 500
م ــن كهن ــة اإليبارش ــية ،وألق ــى قداس ــته خ ــال المؤتم ــر ث ــاث محاضرات ع ــن «عمل
وتحديدا يوم 15
النعم ــة ف ــي الخدم ــة  -الخادم  -المخ ــدوم» .ومع بداية العام الجديد
ً
يناير وعبر نفس التطبيق ،التقى قداس ــة البابا مع ش ــعب كنيس ــة مارمرقص بالكويت
أم ــا ف ــي ي ــوم األحد
بمش ــاركة نياف ــة األنب ــا أنطوني ــوس مطـ ـران الكرس ــي األورش ــليميّ .
 27يونيو  ،2021فقد التقى قداس ــته مع المجموعة األولى من ِّ
مدربي  1000معلم
كنس ــي ف ــي مرك ــز لوج ــوس بالمق ــر البابوي .وفي مس ــاء األحد  22اغس ــطس 2021
افتت ــح قداس ــة الباب ــا ملتق ــى لوج ــوس األول لش ــباب الكنيس ــة القبطي ــة ف ــي إيبارش ــيات
مص ــر بمش ــاركة  200م ــن الش ــباب والش ــابات وحض ــور ع ــدد م ــن أحب ــار الكنيس ــة
ف ــي االفتت ــاح .كم ــا ش ــارك قداس ــة الباب ــا ف ــي مس ــاء األح ــد  12س ــبتمبر  2021ع ــن
طري ــق تطبي ــق زووم ف ــي حف ــل تخ ـ ُّـرج الدفعة األول ــى من األكاديمي ــة األوروبية للتراث
أم ــا ف ــي الي ــوم التالي فقد التقى ومجمع كهنة س ــان فرانسيس ــكو عبر الفيديو
القبط ــيّ .
كونف ارن ــس ،وق ــد ألق ــى عليه ــم كلم ــة روحية ..ثم انتقل نش ــاط قداس ــته إلى اإلس ــكندرية
حي ــث ش ــهد حف ــل تخري ــج ِّ 120
متدرًب ــا م ــن كهن ــة وخ ــدام كنائ ــس اإلس ــكندرية بع ــد
انتهائهم من حضور دورة عن «مواجهة العنف األس ــري» وكان ذلك في يوم الس ــبت

 18س ــبتمبر ،وفي نفس اليوم ش ــهد قداس ــته حفل تخريج دفعتين من مدرس ــة تيرانس
للتعلي ــم الالهوت ــي والوع ــظ ،وف ــي اليوم التالي ش ــهد قداس ــته حفل لجن ــة خدمة مكافحة
أم ــا ف ــي ي ــوم الخميس  23س ــبتمبر فقد التقى قداس ــة البابا مع
اإلدم ــان باإلس ــكندريةّ .
كهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كنائسنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ــي تورنت ــو بكن ــدا عب ــر الزووم وتحدث اليهم في موضوع «س ــنة
هللا المقبولة».
 -5مـــن الكنيســـة المجاهـــدة إلـــى الكنيســـة المنتصـــرة :ف ــي ه ــذا الع ــام انض ــم
إل ــى الكنيس ــة المنتصـ ـرة م ــن مالئك ــة وآب ــاء المجم ــع المق ــدس أصح ــاب النياف ــة)1( :
مثل ــث الرحم ــات األنب ــا أثناس ــيوس أس ــقف بن ــي مـ ـزار ف ــي  )2( .2021/3/5مثل ــث
الرحم ــات األنب ــا س ــلوانس أس ــقف ورئي ــس دير الش ــايب باألقصر ف ــي .2021/5/25
( )3مثل ــث الرحم ــات األنب ــا بط ــرس أس ــقف ش ــبين القناط ــر ف ــي )4( .2021/8/29
مثل ــث الرحم ــات األنب ــا ه ــد ار مطران أسـ ـوان ف ــي  )5( .2021/9/27مثلث الرحمات
األنب ــا كاراس األس ــقف الع ــام بالمحل ــة الكب ــرى ف ــي .2021/10/13
 -6تكريـــم :م ــن منطل ــق اهتم ــام قداس ــة الباب ــا بالموهوبي ــن ورعايت ــه ألوالده
المتفوقي ــن ،ق ــام قداس ــته ف ــي ه ــذا الع ــام بـ ــتهنئة الدكت ــور مهن ــدس نادر ري ــاض رئيس
مجل ــس األعم ــال المص ــري األلمان ــي لحصوله على جائزة فخر الع ــرب لعام .2020
وفي يوم الثالثاء  21س ــبتمبر  2021قام قداس ــة البابا بتكريم  10دفعات من مركز
القديس ــة فيرين ــا للتمري ــض .وف ــي مس ــاء األح ــد  19س ــبتمبر ق ــام قداس ــة الباب ــا بتكري ــم
متفوق ــي وأوائ ــل الش ــهادات باإلس ــكندرية .ف ــي ي ــوم الثالث ــاء  21س ــبتمبر  2021قاك
قداس ــته بتس ـ ُّـلم درع و ازرة التربي ــة والتعلي ــم لدعم ــه العملي ــة التعليمي ــة ف ــي مص ــر .ومن
أيض ــا الطف ــل كيفي ــن بط ــل أفريقيا للش ــباب في
كرمه ــم قداس ــة الباب ــا ً
المتفوقي ــن الذي ــن ّ
الش ــطرنج «تح ــت  16س ــنة».
 -7قداســـة البابـــا تواضروس وتدشـــين وافتتاح كنائس جديدة :ف ــي يوم األحد
 14فبراير  2021قام قداس ــة البابا تواضروس بتدش ــين مذابح كنيس ــة الس ــيدة العذراء
واألنبا موس ــى بالمنش ــية باإلس ــكندرية ،وفي اليوم التالي تم تدش ــين كنيس ــة مارجرجس
واألنب ــا انطوني ــوس بمح ــرم ب ــك .وف ــي  16يناي ــر  2021ق ــام قداس ــة الباب ــا بتدش ــين
كاتدرائي ــة القدي ــس مكاري ــوس الس ــكندري ببري ــة القالل ــي بمحافظ ــة البحيـ ـرة .وف ــي ي ــوم
الخمي ــس  3يوني ــو  2021ق ــام قداس ــة الباب ــا بتدش ــين كاتدرائي ــة األنب ــا توم ــاس بديـ ـره
بالخطاطبة .وفي  12يونيو قام قداس ــته بتدش ــين كنيس ــة القديس ــين باإلس ــكندرية .وفي
النوباري ــة ت ــم تدش ــين كنيس ــة الرس ــولين بط ــرس وبولس ي ــوم  12يوليو (عيد الرس ــل).
وفي  26اغس ــطس  2021قام قداس ــة البابا بتدش ــين كاتدرائية القديس مقاريوس بديره
ببرية ش ــيهيت .وفي  13س ــبتمبر قام قداس ــته بتدش ــين مذابح وأيقونات كنيس ــة الس ــيدة
الع ــذراء واألنب ــا ت ــكال هيمان ــوت بمدين ــة العب ــور .وف ــي  25س ــبتمبر ق ــام قداس ــة الباب ــا
بتدش ــين الكاتدرائية الجديدة بدير مارجرجس بالخطاطبة ،ثم تدش ــين كاتدرائية الس ــيدة
الع ــذراء واألنب ــا انطوني ــوس بمدين ــة بدر يوم الس ــبت  23اكتوبر.
 -8الميـــرون المقـــدس :حي ــث ق ــام قداس ــة الباب ــا ه ــذا الع ــام وتحدي ـ ًـدا ي ــوم 10
م ــارس بإع ــداد المي ــرون المق ــدس للمـ ـرة الثالث ــة ف ــي حبريته ،حيث كان ــت المرة األولى
ع ــام  2014ث ــم ع ــام  ،2017وتُعتب ــر ه ــذه المـ ـرة ه ــي األربع ــون إلع ــداد المي ــرون
المق ــدس ف ــي تاري ــخ الكنيس ــة القبطية.
 -9المجالس اإلكليريكية اإلقليمية :حيث صدر قرار قداس ــة البابا رقم  9لس ــنة
 2021بخص ــوص تش ــكيل دوائ ــر األحـ ـوال الش ــخصية اإلقليمي ــة األرثوذكس ــية (دورة
 )2024-2021عل ــى النح ــو التال ــي )1( :دائـ ـرة األحـ ـوال الش ــخصية للقاهرة والجيزة
وأفريقي ــا ومقره ــا بمدين ــة نص ــر وي أرس ــها نيافة األنبا آنجيلوس األس ــقف الع ــام لكنائس
ش ــب ار الش ــمالية )2( .دائـ ـرة اإلس ــكندرية والوج ــه البح ــري ومقره ــا الكنيس ــة المرقس ــية
وي أرس ــها نياف ــة األنب ــا كاراس األس ــقف الع ــام بالمحل ــة (تنيح) )3( .دائـ ـرة الوجه القبلي
ومقرها دير الس ــيدة العذراء-درنكة ،وي أرس ــها نيافة األنبا غبريال أس ــقف بني س ــويف.

 -10احتفـــاالت أخـــرى :ف ــي هذا العام احتفلت الكنيس ــة القبطية برئاس ــة قداس ــة
الباب ــا تواض ــروس باليوبي ــل الذهب ــي لنياح ــة طي ــب الذك ــر الباب ــا كيرل ــس الس ــادس
عام ــا عل ــى نياح ــة القدي ــس
( ،)2021-1971كم ــا احتفل ــت الكنيس ــة بم ــرور ً 70
حبي ــب جرج ــس مؤس ــس م ــدارس األح ــد (.)2021-1951
وإلى منتهى األعوام يا سيدنا...

ذكرى األربعني ملثلث الرمحات نيافة األنبا هدرا مطران أسوان
أقام ــت إيبارش ــية أسـ ـوان وتوابعه ــا
ودير القديس األنبا باخوميوس بحاجر
إدف ــو ،فعالي ــات ذك ــرى م ــرور أربعي ــن
يوم ــا عل ــى نياح ــة مثل ــث الرحم ــات
ً
األنب ــا ه ــد ار مطران اإليبارش ــية ورئيس
الدي ــر .بدأت أول ــى الفعاليات بالقداس
اإلله ــي صباح ي ــوم الجمعة  ٥نوفمبر
٢٠٢١م ،ف ــي دي ــر القدي ــس األنب ــا
باخومي ــوس ،والذي تولى خدمته نيافة
األنب ــا باخ ــوم أس ــقف س ــوهاج والنائ ــب
البابوي ألسـ ـوان ،وشاركه نيافة األنبا توماس أسقف
القوصي ــة ومي ــر ومجم ــع رهب ــان الدي ــر وبع ــض من
مجم ــع كهنة اإليبارش ــية.
وف ــي المس ــاء أقي ــم بكاتدرائي ــة رئي ــس المالئك ــة
ميخائي ــل بمدين ــة أسـ ـوان (مق ــر المطراني ــة) ،حف ــل
تأبي ــن ل ــأب المطـ ـران الجليل المتني ــح ،حضره من
أحب ــار الكنيس ــة ،إل ــى جان ــب نياف ــة األنب ــا باخ ــوم،
أصح ــاب النياف ــة :األنب ــا مرق ــس مطـ ـران ش ــب ار
الخيم ــة ،واألنب ــا بس ــاده مطـ ـران إخمي ــم وس ــاقلتة،
واألنب ــا توم ــاس أس ــقف القوصي ــة ومي ــر ،واألنب ــا
بيمن أس ــقف نقادة وقوص ،واألنبا يوساب األسقف

بإدف ــو ،كم ــا ُع ِرض فيلم تس ــجيلي عن
حي ــاة نياف ــة األنبا ه ــدرا ،واختتم الحفل
بكلمة لنياف ــة األنبا باخوم.

الع ــام لألقص ــر ،واألنب ــا إيالري ــون أس ــقف البح ــر
األحمر ،واألنبا متاؤس أس ــقف ورئيس دير الس ــيدة
الع ــذراء بجب ــل إخمي ــم ،كم ــا حضـ ـره ع ــدد كبير من
أراخنة وش ــعب اإليبارش ــية .بدأ الحفل بموكب فرق
الكش ــافة الت ــي حم ــل أفراده ــا ص ــور لنياف ــة األنب ــا
ه ــدرا ،وتح ــرك الموك ــب بط ــول الفن ــاء ف ــي اتج ــاه
الكنيس ــة وخلفه ــم الشمامس ــة واآلب ــاء ،ول ــدى دخول
الكنيس ــة رت ــل خ ــورس الشمامس ــة مجموع ــة م ــن
األلح ــان ث ــم ألقى نيافة األنبا بس ــادة كلمة نيابة عن
األحب ــار الحاضري ــن ،ونياف ــة األنب ــا توم ــاس كلم ــة
نياب ــة ع ــن رهب ــان دي ــر القدي ــس األنب ــا باخومي ــوس

وصب ــاح الي ــوم التال ــي أقي ــم ق ــداس
ذكرى األربعين بالكاتدرائية ذاتها وتولى
خدمت ــه نياف ــة األنب ــا بس ــاده وش ــاركه
أصح ــاب النيافة :األنب ــا مرقس ،واألنبا
باخ ــوم ،واألنب ــا توم ــاس ،واألنب ــا بيمن،
واألنب ــا يوأن ــس أس ــقف أس ــيوط وال ــذي
ألق ــى عظ ــة الق ــداس ،واألنب ــا يوس ــاب،
واألنب ــا إيالريون ،واألنبا متاؤس .ش ــارك في فعاليات
الذك ــرى ع ــدد من اآلباء الكهنة من إيبارش ــيات البلينا
وإخمي ــم والبح ــر األحمر واألقص ــر وأرمنت ،والرهبان
م ــن أديـ ـرة السـ ـريان والبرم ــوس والع ــذراء بجبل إخميم
والرزيق ــات والش ــايب ودير الفاخورى بإس ــنا باإلضافة
إل ــى مجم ــع رهب ــان الدي ــر ،وكهنة اإليبارش ــية.
ورق ــد نياف ــة األنب ــا ه ــد ار مطـ ـران أسـ ـوان ورئيس
دي ــر القدي ــس األنب ــا باخومي ــوس بحاج ــر إدف ــو ف ــي
ال ــرب ي ــوم عي ــد الصلي ــب المجي ــد ٢٧ ،س ــبتمبر
عام ــا و ٤٦س ــنة
الماض ــي ع ــن عم ــر تج ــاوز ً ٨١
م ــن الخدم ــة ف ــي األس ــقفية.

بيان

كاهنا في مص ــر وتم نقله بين
األب س ــابًقا زكري ــا بط ــرس انقطع ــت صلت ــه بالكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية من ــذ أكثر من  18س ــنة .فهو كان ً
تعليم ــا ال يتواف ــق م ــع العقي ــدة األرثوذكس ــية لذل ــك تم وقفه لم ــدة ،ثم اعتذر عنه وتم نقله ألس ــتراليا ،ثم المملك ــة المتحدة حيث
ع ــدة كنائ ــس ،وق ــدم ً
طلبا لتس ــوية معاش ــه من العمل
تعليم ــا غي ــر أرثوذكس ــي ً
أيض ــا ،واجته ــدت الكنيس ــة ف ــي كل ه ــذه الم ارح ــل لتقويم فكره .الكاهن الس ــابق قدم ً
عل ــم ً
ِ
تابعا للكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية
يعد ً
في الكهنوت وَقبل الطلب المتنيح قداس ــة البابا ش ــنوده الثالث بتاريخ  ١١يناير ٢٠٠٣م ومنذ وقتها لم ُ
أو يم ــارس فيه ــا أي عم ــل م ــن قري ــب أو بعي ــد .بعده ــا ذه ــب إل ــى الوالي ــات المتح ــدة واس ــتضاف البع ــض اجتماعاته ف ــي بيوت وفن ــادق وحذرت
إيبارش ــية لوس أنجلوس ش ــعبها من اس ــتضافته وقتها .ونحن من جهتنا نرفض أس ــاليب اإلس ــاءة والتجريح ألنها ال تتوافق مع الروح المس ــيحية
الس ــبت  13نوفمب ــر 2021م 4-هات ــور 1738ش.
الحق ــة ونح ــن نحف ــظ محبتن ــا واحترامن ــا الكام ــل ل ــكل أخوتن ــا المس ــلمين.

ُ
ثالثة كهنة جدد إليبارشية وسط اجلزية
إيبارشية طهطا وجهينة

ق ــام نياف ــة األنبا إش ــعياء مطـ ـران طهطا وجهينة ،ي ــوم األحد  ١٤نوفمبر
٢٠٢١م ،في كنيس ــة الش ــهيدين كرياكوس ويوليطة بس ــاحل طهطا ،بس ــيامة
كاهن ــا باس ــم الق ــس روي ــس لخدم ــة كنيس ــة رئي ــس
الش ــماس روي ــس أدي ــب ً
ـوي
المالئك ــة ميخائي ــل والقدي ــس أنب ــا بيش ـ في طهط ــا .خالص تهانين ــا لنيافة
األنب ــا إش ــعياء ،وللق ــس روي ــس ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر
أفراد الش ــعب.
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نيافة األنبا ثيئودوس ــيوس أس ــقف وس ــط الجيزة ،صباح يوم الثالثاء ١٦
نوفمب ــر ٢٠٢١م ،بكنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس ف ــي الجيـ ـزة (مق ــر مطرانية
الجيـ ـزة) ،بس ــيمة ثالث ــة شمامس ــة كهن ــة عم ــوم للخدم ــة ف ــي اإليبارش ــية.

ف
مج ةل الكرازة  19 -نو� ب� 2021

تهنا وقبلنا طعنات كثرية من العدو ،ولكن اهلل الرحوم أرشدىن إىل الطريق ،أضاء عيىن وأبرصت انلور( .ابلابا كريلس السادس)

إيبارشية بنسلفانيا وديالوير ومرييالند
والكهن ــة الج ــدد هم )1( :الش ــماس ش ــنوده تادرس باس ــم الق ــس ودامون)2( ،
والش ــماس مايكل عصام باس ــم القس داود )3( ،والش ــماس مينا نصر باس ــم
الق ــس أبـ ـرآم .ش ــارك ف ــي صلـ ـوات الق ــداس والس ــيامة نيافة األنب ــا أنطونيوس
مطـ ـران الكرس ــي االورش ــليمي والش ــرق األدن ــى .خال ــص تهانين ــا لنيافة األنبا
ثيئودوس ــيوس ،وللكهن ــة الج ــدد ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر
أفـ ـراد الخدام والش ــعب.

إيبارشية ميت غمر ودقادوس
وبالد الرشقية

ووست فريجينيا

ق ــام نياف ــة األنب ــا كاراس أس ــقف بنس ــلفانيا وديالوي ــر وميريالن ــد ووس ــت
فيرجيني ــا ،ي ــوم الس ــبت  6نوفمب ــر 2021م ،بس ــيامة الدياك ــون ج ــون روفائيل
كاهنا على كنيس ــة القديس مار مرقس الرس ــول في هاريس ــبيرج عاصمة والية
ً
بنس ــلفانيا ،باس ــم الق ــس مارك ــوس ،ليك ــون أول كاه ــن ُيس ــام عل ــى مذب ــح ه ــذه
الكنيس ــة بعد أن خدمها عدد من اآلباء المنتقلين لخدمتها من كنائس أخرى.

كم ــا ق ــام نيافت ــه ي ــوم الس ــبت  ١٣نوفمب ــر ٢٠٢١م ،ف ــي كنيس ــة القديس
مار مرقس الرس ــول في مدينة هاريس ــبرج بوالية بنس ــلفانيا ،بس ــيامة الش ــماس
كاهنا باس ــم القس أبرآم لخدمة كنيس ــة رئيس المالئكة
أنطونيوس أثناس ــيوس ً
ميخائي ــل والقدي ــس أنب ــا كاراس الس ــائح ف ــي ي ــورك ،بنس ــلفانيا .اش ــترك ف ــي
صلـ ـوات الق ــداس والس ــيامة نياف ــة األنب ــا أب اره ــام األس ــقف الع ــام بإيبارش ــية
ل ــوس آنجل ــوس .خال ــص تهانين ــا لنيافة األنب ــا كاراس ،وللكاهني ــن الجديدين،
ولمجم ــع اآلب ــاء كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

سيامات دياكونية ورسامات يف إيبارشية بورسعيد
قام نيافة األنبا صليب أس ــقف ميت غمر ودقادوس وبالد الش ــرقية ،يوم
الس ــبت  ١٣نوفمبر ٢٠٢١م ،في كنيس ــة الش ــهيد مار جرجس بميت غمر،
بس ــيامة اثنين من الشمامس ــة كهنة للخدمة باإليبارش ــية ،والكاهنان الجديدان
هم ــا )1( :الش ــماس كيرل ــس ك ــرم ال ــذي س ــيم باس ــم القس مارتي ــروس لخدمة
كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بكف ــر الش ــهيد )2( ،والش ــماس كيرل ــس أيم ــن
الذي س ــيم باس ــم القس باخوميوس لخدمة كنيس ــة الش ــهيد مار جرجس بكفر
عب ــد الس ــيد نـ ـوار .خالص تهانينا لنيافة األنب ــا صليب ،وللكاهنين الجديدين،
ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

تنويه
ط ِررن ــا لرف ــع س ــعر المجلة
نظ ـ ًا
ـر لزي ــادة أس ــعار ال ــورق فق ــد اُض ُ
ـدءا م ــن الع ــدد الحالي.
إل ــى ثماني ــة جنيه ــات ب ـ ً
وشكر لتفهمكم.
ًا

احتفل ــت إيبارش ــية بورس ــعيد ،ي ــوم األح ــد  ١٤نوفمب ــر ٢٠٢١م ،بذك ــرى
تأسيس ــها الخامس ــة واألربعي ــن ،حي ــث أنه ــا ذكرى س ــيامة نيافة األنب ــا تادرس
مطران اإليبارش ــية في  ١٤نوفمبر ١٩٧٦م كأول أس ــقف لبورس ــعيد .وتولى
نيافت ــه ص ــاة الق ــداس اإلله ــي بكنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس ف ــي بورس ــعيد
التي احتفلت بذكرى تكريس ــها التاس ــعة والس ــتين ،وعقب صالة الصلح رس ــم
ـددا م ــن أبن ــاء الكنيس ــة ف ــي رتب ــة إبصالتس ،وس ــام ثالثة شمامس ــة
نيافت ــه ع ـ ً
ن
برتب ــة الدياكوني ــة وه ــم )1( :الش ــماس إمي ــل نبي ــه باس ــم الدياك ــو جرج ــس،
( )2والش ــماس راضي جاد باس ــم الدياكون مينا )3( ،والش ــماس عبد المالك
توفيق باسم الدياكون داود .خالص تهانينا لنيافة األنبا تادرس ،وللدياكونيين
الج ــدد ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الخدام والش ــعب.
ف
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َ َّ ْ ُ َّ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ
ْ ُّ ْ َ ِّ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ُّ ِّ ِّ َ َ ْ َ ُ ُ
ير علي ِه يكون» (حز )20 :18
«انلفس ال ِت ت ِطئ ِه تموت .االبن ال ي ِمل مِن إِث ِم األ ِب ،واألب ال ي ِمل مِن إِث ِم االب ِن .بِر الار علي ِه يكون ،وش الش ِ
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إيبارشية ابلحرية حتتفل بعيد رهبنة
نيافة األنبا باخوميوس الـ59

الرزاق عريبات رئيس هيئة تنش ــيط الس ــياحة األردنية ،ومن جانب الكنيس ــة
صاحب ــا النياف ــة :األنب ــا دانيال أس ــقف المعادي وس ــكرتير المجم ــع المقدس،
واألنب ــا ميخائي ــل األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع حدائ ــق القب ــة والوايل ــي
والعباس ــية ووكي ــل الكلي ــة اإلكليريكية بالقاهرة ،والقم ــص أنطونيوس صبحي
كاه ــن الكنيس ــة القبطي ــة ب ــاألردن ،والدكت ــور إس ــحق إبراهي ــم عجب ــان عمي ــد
معه ــد الد ارس ــات القبطي ــة ،والس ــيدة برب ــارة س ــليمان مدي ــر المكت ــب الباب ــوى
للمش ــروعات والعالق ــات ،واألس ــتاذ جرج ــس صال ــح األمي ــن الع ــام الفخ ــري
لمجل ــس كنائ ــس الش ــرق األوس ــط ،والدكت ــور ع ــادل فخ ــري وكي ــل معه ــد
الد ارس ــات .ويتضمن المعرض لوحات وصور ألهم أماكن الس ــياحة الدينية
ب ــاألردن وع ــرض ألف ــام وثائقي ــة وم ــادة فيلمي ــة لتل ــك األماك ــن.

وفد من اجلامعات العراقية
يزور معهد ادلراسات

احتفل ــت إيبارش ــية البحيـ ـرة ومطروح والخمس م ــدن الغربية ودير القديس
مكاري ــوس الس ــكندري بجب ــل القالل ــي ،صب ــاح ي ــوم الخمي ــس  ١١نوفمب ــر
٢٠٢١م ،بعيد الرهبنة التاس ــع والخمس ــين لمطرانها نيافة األنبا باخوميوس.
بدأ االحتفال بصالة القداس اإللهي في كرمة مار مرقس الرس ــول بدمنهور
ال ــذي ص ــاه صاحب ــا النياف ــة :األنب ــا باخوميوس مطـ ـران اإليبارش ــية ورئيس
الدي ــر ،واألنب ــا إيس ــاك األس ــقف الع ــام واألب الروح ــي للدي ــر ،ومجم ــع كهنة
اإليبارش ــية وعدد من رهبان الدير .أعقب القداس احتفال تضمن فقرة ترانيم
وفيلم ــا تس ــجيليًّا وكلم ــات تهنئ ــة .تره ــب نيافة األنبا باخوميوس بدير الس ــيدة
ً
الع ــذراء (السـ ـريان) بـ ـوادي النطرون ف ــي  ١١نوفمبر ١٩٦٢م.

افتتاح معرض «تنشيط السياحة»
األردنية بمرسح األنبا رويس

افتت ــح ناي ــف الفاي ــز وزي ــر الس ــياحة األردن ــي ،ي ــوم الثالث ــاء  ٩نوفمب ــر
٢٠٢١م ،مع ــرض هيئ ــة تنش ــيط الس ــياحة األردني ــة ال ــذي ُيق ــام بالتنس ــيق
والتع ــاون م ــع معه ــد الد ارس ــات القبطية األرثوذكس ــية ،في بهو مس ــرح األنبا
روي ــس بالكاتدرائي ــة المرقس ــية بالعباس ــية .حض ــر االفتت ــاح م ــن الجان ــب
األردن ــي الس ــفير أمج ــد العضايل ــة س ــفير األردن ف ــي مص ــر ،والس ــيد عب ــد
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زار وف ــد أكاديم ــي ع ارق ــي م ــن جامعت ــي الموص ــل والمس ــتنصرية ،معهد
الد ارس ــات القبطي ــة ف ــي مقره بالكاتدرائية المرقس ــية بالعباس ــية ،ي ــوم األربعاء
 ٣نوفمبر ٢٠٢١م .كان في اس ــتقبال أعضاء الوفد الدكتور إس ــحق عجبان
عمي ــد المعه ــد ووكيل ــه الدكت ــور ع ــادل فخ ــري ،حي ــث تفق ــدوا أقس ــام المعه ــد
والمكتب ــة وس ــتوديو التس ــجيالت بقس ــم األلح ــان وأتيلي ــه قس ــم الف ــن ومرك ــز
الحاس ــب اآلل ــى والمتح ــف الوثائق ــي لتاري ــخ المعه ــد .وتناول ــت الزيارة بعض
أوج ــه التع ــاون بي ــن المعه ــد والجامع ــات العراقي ــة ف ــي مج ــاالت األبح ــاث
والمؤتمـ ـرات والمكتب ــات والزي ــارات المتبادل ــة.

وفد من جامعة سوهاج يزور ادلير األمحر

اس ــتقبل دي ــر القديس ــين األنب ــا بيج ــول واألنب ــا بيش ــاي بالجب ــل الغرب ــي
ف ــي س ــوهاج (الدي ــر األحم ــر) ،ي ــوم الثالث ــاء  2نوفمب ــر 2021م ،الدكت ــور
مصطف ــى عب ــد الخال ــق رئي ــس جامع ــة س ــوهاج ووف ـ ًـدا م ــن عم ــداء الكلي ــات
وقي ــادات الجامع ــة ،حي ــث اس ــتقبلهم ال اره ــب القم ــص أنطوني ــوس الش ــنودي
أمي ــن الدي ــر ،وأب ــدى الضي ــوف إعجابه ــم بالدي ــر كم ــا ألق ــى نائ ــب رئي ــس
الجامع ــة ،الدكت ــور عب ــد الناص ــر ياس ــين ،كلم ــة باللغ ــة القبطي ــة.

َ َ َّ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َ َّ ِّ َ َ َ ْ
َ ْ َُُْ
َ َ َ َ َ َْْ َ َ َْ ُ ُ َ َ
ب سم ِع أذني ِه» (إش )3 :11
ب نظ ِر عيني ِه ،وال يكم ِبس ِ
«ولته تكون ِف ماف ِة الرب ،فال يق ِض ِبس ِ

نيافة األنبا فيلوباتري يدشن كنيسة

نيافة األنبا إيالريون يفتتح مركز اثلقافة واإلبداع

السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول

بكنيسة العذراء غيط العنب

افتت ــح نياف ــة األنب ــا إيالري ــون األس ــقف الع ــام لقط ــاع كنائ ــس غ ــرب
اإلس ــكندرية ي ــوم األربعاء  10نوفمب ــر 2021م ،مركز أوري للثقافة واالبداع
والعل ــوم بكنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء مري ــم بغي ــط العن ــب .يهدف المرك ــز الجديد
إل ــى اكتش ــاف وتنمي ــة مواه ــب وق ــدرات أبن ــاء الكنيس ــة من مختل ــف المراحل
العمرية وتنميتها وتوظيفها للخدمة من خالل أنش ــطة ثقافة وعلمية وإبداعية
وفني ــة وتكنولوجية.

نيافة األنبا مارك يفتتح

صل ــى نياف ــة األنبا فيلوباتير أس ــقف أبو قرق ــاص ،القداس اإللهي صباح
ي ــوم الثالث ــاء  ٩نوفمب ــر ٢٠٢١م ،بكنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والقدي ــس م ــار
مرق ــس الرس ــول بكف ــر لب ــس التابع ــة لإليبارش ــية ،وقب ــل القداس دش ــن نيافته
المذاب ــح الثالث ــة للكنيس ــة وأيقوناته ــا وع ــدد م ــن أوان ــي المذب ــح .كم ــا رس ــم
نيافت ــه ،خ ــال الق ــداس ،مجموع ــة م ــن أبن ــاء الكنيس ــة ف ــي رتب ــة إبصالتس.

مشاركة كنسية يف ندوة جبامعة بين سويف

معرض األيقونات القبطية يف باريس

ش ــارك ع ــدد م ــن اآلب ــاء كهن ــة إيبارش ــية بن ــي س ــويف ،ووكي ــا دي ــري
القديس ــين األنب ــا بـ ـوال واألنب ــا أنطونيوس بمق ــري الديرين بمرك ــز ناصر ،بني
س ــويف ،ي ــوم الثالث ــاء  ١٦نوفمب ــر ٢٠٢١م ،ف ــي ن ــدوة بجامعة بني س ــويف
بعنـ ـوان «الش ــباب وبن ــاء الوع ــي» .حض ــر الن ــدوة فضيل ــة الدكت ــور ش ــوقي
ع ــام مفت ــي الجمهوري ــة ،ورئي ــس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة تدريس ــها،
وتناول ــت بالنق ــاش س ــبل حماي ــة المجتم ــع م ــن الفتن ــة والتط ــرف وأكدت على
المحب ــة الت ــي تجم ــع أبن ــاء الش ــعب المصري.
افتت ــح نياف ــة األنب ــا م ــارك أس ــقف إيبارش ــية باريس وش ــمال فرنس ــا ،يوم
الس ــبت  ٦نوفمب ــر ٢٠٢١م ،مع ــرض األيقون ــة القبطي ــة بمق ــر المطراني ــة
ف ــي باري ــس ،بعنـ ـوان «ت ارث ــي المص ــري القبط ــي» ،ويع ــرض حوال ــي ٦٠
الفناني ــن إرمي ــا وميري ــت القطش ــة ،لمدة
أيقون ــة قبطي ــة متنوع ــة م ــن أعم ــال َ
أس ــبوعين .افتُتح المعرض باحتفال تضمن كلمة مس ــجلة من قداس ــة البابا
تواض ــروس الثان ــي رح ــب فيه ــا بالحض ــور ،وتح ــدث عن روحاني ــة األيقونة
وأصالته ــا ف ــي تقلي ــد كنيس ــتنا القبطي ــة ،وكذل ــك كلم ــات لنياف ــة األنب ــا مارك
وع ــدد م ــن المتخصصين.
حضر الحفل الس ــيد عالء يوس ــف س ــفير مصر بفرنس ــا ،والس ــيد شريف
الديوان ــي القنص ــل الع ــام لمص ــر ف ــي باري ــس وع ــدد م ــن أعض ــاء البعث ــة
الدبلوماس ــية المصري ــة هن ــاك ،باإلضاف ــة إل ــى ع ــدد م ــن رؤس ــاء الكنائ ــس
األرثوذكس ــية والكاثوليكي ــة ومعه ــم كهن ــة ورهب ــان ،وكذل ــك ع ــدد من رؤس ــاء
المدن التي توجد بها كنائس اإليبارش ــية ،باإلضافة إلى عدد من الفرنس ــيين
والمصريي ــن المتخصصي ــن ف ــي التاري ــخ القبط ــي والمص ــري القدي ــم.

القمص يوحنا روفري الاكهن بقوص

حيصل ىلع ماجستري يف علم انلفس

حص ــل القم ــص يوحن ــا روفي ــر ،كاهن كنيس ــة أول الش ــهداء إس ــطفانوس
بق ــوص ،التابع ــة إليبارش ــية نق ــادة وق ــوص ،عل ــى درج ــة الماجس ــتير ،ي ــوم
ف
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َ ْ َ ْ َ ِّ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َّ ُّ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
ََ ُ ُ
جيب األرض» (هو )21 :2
جيب السماو ِ
ات و ِه تست ِ
جيب ،يقول الرب ،أست ِ
«ويكون ِف ذل ِك الو ِم أن أست ِ
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الس ــبت  ٦نوفمب ــر ٢٠٢١م ،بقس ــم التربي ــة وعلم النفس بكلي ــة التربية جامعة
جن ــوب الـ ـوادي بتقدي ــر امتياز ،ليصبح أول كاهن قبطي يحصل على درجة
الماجس ــتير ف ــي ه ــذه الجامع ــة .وج ــاء موض ــوع رس ــالة الماجس ــتير بعنـ ـوان
«تحلي ــل بع ــدي لنتائ ــج بحوث ود ارس ــات تناول ــت العالقة بين إس ــاءة معاملة
األطف ــال وتش ــتت االنتب ــاه المصحوب بف ــرط الحركة».

رسالة ماجستري باللكية االلكرييكية بالقاهرة

ف ــي ي ــوم الس ــبت المواف ــق  ١٣نوفمب ــر ٢٠٢١م ،تم ــت مناقش ــة رس ــالة
الماجس ــتير المقدم ــة م ــن الباح ــث الق ــس ميخائي ــل مين ــا لبي ــب بالكلي ــة
اإلكليريكي ــة باألقص ــر ،وموضوعه ــا« :اس ــتثمار اآلليات التربوي ــة المعاصرة
ف ــي تطوي ــر منهجي ــة التعلي ــم الكنس ــي بم ــا يس ــاير االتجاه ــات المعاصـ ـرة».
تكون ــت لجن ــة المناقش ــة م ــن )1( :ا.د /رس ــمي عب ــد المل ــك رس ــتم رئي ــس
قس ــم العلوم اإلنس ــانية بالكلية (مشـ ـرفا ورئيس ــا) )2( .ا.د /نبيل جاد عزمي
أس ــتاذ تكنولوجي ــا التعلي ــم بجامع ــة حلوان (عض ـ ًـوا) )3( .ا.د /عايدة نصيف
أس ــتاذ الفلس ــفة ونائ ــب قس ــم العل ــوم اإلنس ــانية (عض ـ ًـوا) )4( .ا.د /الق ــس
(عضوا) .وبعد
بيش ــوي حلم ــي أس ــتاذ الالهوت العقي ــدي بالكلية اإلكليريكي ــة
ً
المناقش ــة ،ق ــررت اللجن ــة الموافق ــة عل ــى من ــح الباحث درجة الماجس ــتير فى
جدا.
العل ــوم اإلنس ــانية بتقدي ــر جي ــد ً

القمص أليشع زيك
من إيبارشية المنصورة

رق ــد ف ــي ال ــرب بش ــيخوخة صالح ــة ،ي ــوم الخمي ــس  ٤نوفمب ــر ٢٠٢١م،
األب الفاض ــل القمـــص أليشـــع زكـــي كاهن كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء ورئيس
المالئك ــة ميخائي ــل بالمنص ــورة ،التابع ــة إليبارش ــية المنص ــورة بعد صراع مع
الم ــرض ،ع ــن عم ــر تج ــاوز  ٨٠س ــنة وخدمة كهنوتية ألكثر من  ٣٥س ــنة.
وأقيم ــت صلـ ـوات تجنيـ ـزه ف ــي الخامس ــة م ــن مس ــاء الي ــوم ذات ــه ف ــي كنيس ــته
بالمنص ــورة ،وصل ــى صلـ ـوات التجنيز نيافة األنبا صليب أس ــقف ميت غمر
ـر لتواج ــد نياف ــة األنب ــا داود أس ــقف إيبارش ــية
ودق ــادوس وب ــاد الش ــرقية ،نظ ـ ًا
المنص ــورة ف ــي الوالي ــات المتح ــدة األمريكية.
شارك في الصلوات مجمع كهنة اإليبارشية وشعب الكنيسة.
كاهن ــا ف ــي  ٢٧يوني ــو
ُوِل ـ َـد األب المتني ــح ف ــي  ٧يناي ــر ١٩٤١م ،وس ــيم ً
ع ــام ١٩٨٦م ،ون ــال درج ــة القمصي ــة ف ــي األول م ــن نوفمب ــر ١٩٩٦م.
خالـــص تعازينا لنيافة األنبا داود أســـقف إيبارشـــية المنصـــورة ،ولمجمع
اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية ،في نياحـــة األب المبارك القمص أليشـــع زكي،
وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

القمص دوماديوس حنا
قطاع شرق اإلسكندرية

رق ــد ف ــي ال ــرب بش ــيخوخة صالح ــة ،مس ــاء ي ــوم الخمي ــس  ٤نوفمب ــر
٢٠٢١م ،األب المب ــارك القمـــص دوماديـــوس حنـــا كاه ــن كنيس ــة القدي ــس
األنب ــا أبـ ـرآم ،بمنطق ــة مح ــرم ب ــك التاب ــع لقطاع ش ــرق اإلس ــكندرية عن عمر
تج ــاوز  ٧٧س ــنة ،بع ــد خدم ــة كهنوتي ــة قارب ــت حوال ــي  ٤٨س ــنة.
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كاهن ــا ف ــي ٢٧
ُوِل ـ َـد األب المتني ــح ي ــوم  ١٥ماي ــو ١٩٤٤م ،وس ــيم
ً
يناي ــر ١٩٧٤م ،بي ــد المتني ــح قداس ــة الباب ــا ش ــنودة الثال ــث ،ون ــال درج ــة
القمصي ــة ف ــي  ٢٧س ــبتمبر ٢٠١٢م ،بي ــد نياف ــة األنب ــا باخومي ــوس القائ ــم
مق ــام البطري ــرك وقتئ ــذ.
وأقيم ــت صلـ ـوات تجنيـ ـزه بالكاتدرائي ــة المرقس ــية الكب ــري ظه ــر الي ــوم
التال ــي بحض ــور أصح ــاب النياف ــة :األنب ــا بافل ــي األس ــقف الع ــام لكنائ ــس
قط ــاع المنتـ ـزه ،و ٔ
االنب ــا إيالري ــون األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع غ ــرب
اإلس ــكندرية ،واألنب ــا هرمين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األس ــقف الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام لكنائ ـ ـ ـ ــس قط ــاع
ش ــرق اإلس ــكندرية.
كم ــا ش ــارك ف ــي الصلـ ـوات القم ــص أبـ ـرآم إمي ــل وكي ــل البطريركي ــة
باإلس ــكندرية ،ومجمع كهنة اإلس ــكندرية وعدد من كهنة البحيرة ومن رهبان
دي ــري القدي ــس مقاري ــوس ببرية ش ــيهيت والش ــهيد مار مينا بمري ــوط وأعضاء
أسـ ـرة األب المتنيح وعدد محدود من ش ــعب كنيس ــته .خالص تعازينا لنيافة
األنبا هرمينا األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق اإلســـكندرية ،ولمجمع
اآلبـــاء كهنـــة اإلســـكندرية ،في نياحـــة األب المبارك القمـــص دوماديوس
حنا ،وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

القمص موىس اجلوهري
إيبارشية نيويورك ونيو إنجالند

رق ــد ف ــي ال ــرب بش ــيخوخة صالح ــة ،ي ــوم الخمي ــس  ٤نوفمبر ٢٠٢١م،
األب الفاض ــل القمـــص موســـى الجوهـــري كاه ــن كنيس ــة القدي ــس م ــار
مرق ــس الرس ــول ف ــي ناتيك ،بوس ــطن بالوالي ــات المتحدة ،التابعة إليبارش ــية
ني ــو ي ــورك وني ــو إنجالند ،عن عمر ناهز  ٨٦س ــنة وخدم ــة كهنوتية ألكثر
من  ٤١س ــنة.
وأقيم ــت صلـ ـوات تجنيـ ـزه في العاشـ ـرة م ــن صباح يوم الس ــبت التالي في
كنيسته ببوسطن.
كاهنا في  ٢٣مايو عام ١٩٨٠م،
ُوِل َد األب المتنيح في ١٩٣٥م ،وسيم ً
ون ــال درج ــة القمصي ــة ف ــي نوفمب ــر ١٩٩١م .خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا
ديفيـــد أســـقف إيبارشـــية نيويـــورك ونيو إنجالنـــد ،ولمجمع اآلبـــاء كهنة
اإليبارشـــية ،في نياحة األب المبارك القمص موســـى الجوهري ،وألســـرته
المباركـــة وكل محبيه.

القمص رويس عديل
إيبارشية الفيوم

رق ــد ف ــي ال ــرب ،ي ــوم الخمي ــس  ١١نوفمب ــر ٢٠٢١م ،األب الفاض ــل
القمـــص رويـــس عدلـــي كاه ــن كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بالفي ــوم ،مقر
مطراني ــة الفي ــوم بع ــد صـ ـراع مع المرض ،عن عمر تجاوز  ٧٣س ــنة وخدمة
كهنوتية استمرت  ٣١سنة.
كاهنا في  ٢٥نوفمبر
ُوِل َد األب المتنيح في  ١٥فبراير ١٩٤٨م ،وس ــيم ً
١٩٩٠م ،ونال درجة القمصية في  ٩نوفمبر ٢٠٠٤م.
وأقيم ــت صلـ ـوات تجنيـ ـزه ظه ــر الي ــوم ذات ــه ف ــي كنيس ــته بحض ــور نيافة
األنبا أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرآم مطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران اإليبارشي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وكهنة اإليبارش ــية وأس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة األب
المتني ــح وأبنائه.
خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا أبـــرآم مطران إيبارشـــية الفيوم ،ولمجمع
اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية ،في نياحة األب المبـــارك القمص رويس عدلي،
وألسرته المباركة وكل محبيه.
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القمص يوساب يىس
من إيبارشية أسوان

رقد في الرب ،يوم الجمعة  ١٢نوفمبر ٢٠٢١م ،األب الفاضل القمص
يوســـاب يســـى كاهن كنيس ــة رئيس المالئكة ميخائيل بقرية الشـ ـراونة مركز
بإدف ــو التابع ــة إليبارش ــية أسـ ـوان ،ع ــن عم ــر تج ــاوز  ٥٢س ــنة وبع ــد خدم ــة
كهنوتية اس ــتمرت  ٨س ــنوات فقط.
كاهن ــا ف ــي  ٧يوليو
ُوِل ـ َـد األب المتني ــح ف ــي  ١٨أكتوب ــر ١٩٦٩م ،وس ــيم ً
٢٠١٣م ،ون ــال درج ــة القمصي ــة ف ــي  ٣٠يناير ٢٠٢٠م.
وأقيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت صل ـ ـ ـ ـ ـ ـوات تجنيزه في كنيس ــته في التاس ــعة من صباح اليوم
التال ــي .خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا باخـــوم أســـقف ســـوهاج والنائـــب
البابوي ألســـوان ،ولمجمع اآلباء كهنة إيبارشـــية أســـوان ،في نياحة األب
المبارك القمص يوســـاب يســـى ،وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

القمص صموئيل بليب
من شب ار الجنوبية

رق ــد ف ــي ال ــرب بش ــيخوخة صالح ــة ،ي ــوم الجمع ــة  ١٢نوفمب ــر ٢٠٢١م،
األب الفاض ــل القمـــص صموئيل لبيب كاهن كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء بالوجوه
ف ــي ش ــب ار التابع ــة لقط ــاع كنائ ــس ش ــب ار
الجنوبي ــة ،ع ــن عم ــر تج ــاوز  ٧٥س ــنة
عاما.
وبعد خدمة كهنوتية تجاوزت ً ٣٤
ُوِل ـ َـد األب المتني ــح ف ــي  ٢٠أكتوب ــر
كاهن ــا ف ــي  ٢٣يناي ــر
١٩٤٦م ،وس ــيم ً
١٩٨٧م ،ون ــال درج ــة القمصي ــة ف ــي
 ١٧م ــارس ٢٠١٧م ،وه ــو وال ــد الق ــس
توم ــاس القم ــص صموئي ــل.

وأقيم ــت صلـ ـوات تجنيزه ف ــي الثانية
عشـ ـرة منتص ــف ظه ــر ي ــوم األح ــد ١٤
نوفمب ــر ٢٠٢١م ،ف ــي كنيس ــة الس ــيدة
الع ــذراء بالوج ــوه ف ــي ش ــبرا ،وصل ــى
صلـ ـوات التجنيز نياف ــة األنبا تيموثاوس
أس ــقف الزقازي ــق ومني ــا القم ــح ،إل ــى
جان ــب نياف ــة األنب ــا م ــكاري األس ــقف
الع ــام لكنائ ــس قط ــاع ش ــب ار الجنوبي ــة.

شكر وذكرى األربعين
لألم الغالية

المقدسة

وش ــارك ف ــي الصلـ ـوات اآلب ــاء
كهنة ش ــب ار وش ــعب الكنيس ــة وآباء من فكيهة نجيب شنوده
كنائ ــس وأديـ ـرة الفيوم ودي ـ َـري البرموس
بتسليم إلرادة هللا
والقدي ــس األنبا بيش ــوي وقطاع كنائس تتقدم األسرة بخالص الشكر لكل من
تفضل بمواساتهم
مص ــر القديم ــة ،باإلضاف ــة إل ــى راعي
وتُقيم القداس اإللهي لروحها الطاهرة
كنيس ــة الع ــذراء للكاثوليك بقب ــة الهواء
يوم الجمعة
ف ــي ش ــبرا ،وعدد م ــن نـ ـواب البرلمان.
الموافق 2021/12/3
خالـــص تعازينــــــــــــا لنيافـــة األنبا بكنيسة مارمرقس بالسيل بأسوان
أذكرينا يا أمنا الحبيبة
مكاري األســـقف العام لقطاع كنائس
أمام عرش النعمة
شـــب ار الجنوبيـــــــــــة ،ولمجمـــع اآلباء
اسحق شفيق وأرميا ومريم بأسوان
فاروق نجيب واخوته بقنا
كهنـــة القطاع ،وللقـــس تومــــــــــــاس
نادية نجيب باألقصر
القمـــص صموئيـــل ،فـــي نياحة األب
عائلة فرج متياس
المبـــارك القمـــص صموئيـــل لبيـــب،
وغالي متياس بأسوان
وألســـرته المباركـــة وكل محبيـــه.
وكوم أمبو وسلوا

avvatakla@yahoo.com

إن الدخ ــول إل ــى العمق دعوة إلهية،
ـادا
فحينم ــا تع ــب بط ــرس ال ــذي كان صي ـ ً
ـر صاح ــب خبرة في الصيد لس ــنوات
ماه ـ ًا
طويل ــة ،وكان يعل ــم أن الصي ــد يك ــون
باألكث ــر ف ــي اللي ــل ،تع ــب اللي ــل كله ولم
يصطد س ــمكة ،وهنا دعاه رب المجد أن
يدخلـ ـوا إل ــى العمق وهناك يلقوا ش ــباكهم.
وحينم ــا اعتم ــد بط ــرس على كلم ــة الرب
وفير حنى كادت الش ــباك
ـمكا ًا
اصطاد س ـ ً
أن تتخ ـ ّـرق ،وبذل ــك صارت هذه المعجزة
جميع ــا ،ف ــإن
درس ــا لن ــا
ً
وم ــا ح ــدث فيه ــا ً
االكتف ــاء بالجل ــوس عند الش ــاطئ ال يفيد
ـيئا ب ــل يحص ــر النف ــس ف ــي التعب بال
شـ ً
فائ ــدة .م ــا أخطر االهتمام بالش ــكل دون
الجوه ــر ،والس ــطح دون التعمق..
ضـــرورة التعمـــــــــــــــق :إن الجمي ــع
مدع ــوون للدخـ ـ ـ ـ ــول إل ــى العم ــق ،ألنن ــا
نعان ــي م ــن مظاه ــر الضع ــف الروح ــي
ال ــذي يض ــرب بج ــذوره ف ــي حي ــاة
الكثيري ــن ،بينم ــا الوق ــت ال ــذي نملك ــه ال
يحتم ــل أن نضيع ــه ف ــي م ــا ه ــو تاف ــه أو
ضعي ــف« :هـ ـ َذا َوإَِّن ُك ـ ْـم َع ِارُف ــو َن اْل َوْق َت،
ظ ِم ـ َـن َّ
الن ـ ْـومِ،
ـاع ٌة ِلَن ْس ــتَْي ِق َ
أََّن َه ــا َ
اآلن َس ـ َ
َفـ ـِإ َّن َخالَصَن ــا اآلن أَ ْق ــرب ِم َّما َكان ِ
ين
ح
َ َ
َ َُ
َ
َّ
ـار َب َّ
ـار،
آمَّن ــاَ .ق ـ ْـد تََن َ
الن َه ـ ُ
اه ــى الل ْي ـ ُـل َوتََق ـ َ
َ
ُّ ِ
َس ـ ِـل َح َة
َفْلَن ْخَل ـ ْـع أ ْ
َع َم ـ َ
ـال الظْل َم ــة َوَنْلَب ـ ْـس أ ْ
الن َه ـ ِ
الن ـ ِ
ـورِ .لَن ْسـ ـُل ْك ِبِلَياَق ـ ٍـة َك َم ــا ِف ــي َّ
ُّ
ـار»
(رو .1 .)13-11:13العمـــق برهـــان
األصالـــة واالتحـــاد باهلل :الحي ــاة مع هللا
فيه ــا دس ــم وغنى ،فيها أسـ ـرار ،فيها نمو
وانط ــاق ،ولك ــي ن ــدرك هذا كل ــه نحتاج
إل ــى العم ــقِ :
«لَي ِح ـ َّـل اْلم ِس ـ ُ ِ ِ
يم ـ ِ
ـان
ـيح باإل َ
َ
ِ
ِ
َس ُس ــو َن
ِف ــي ُقُلوب ُ
َصُلو َن َو ُمتَأ ّ
ِك ـ ْـمَ ،وأ َْنتُ ْم ُمتَأ ّ
ِ
ِ
ِ
َن تُْد ِرُكوا
يعوا أ ْ
ف ــي اْل َم َحَّب ــةَ ،حتَّ ــى تَ ْس ــتَط ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض
ـر
ـ
ع
ل
ا
ـو
ـ
ه
ـا
ـ
م
،
ـين
ـ
يس
د
ق
ل
ا
ـع
ـ
ي
م
ج
ـع
ـ
م
َ َ َ ِ ْ ّ َ َ ُ َ َْ ْ ُ
ُّ
ـق َواْل ُعْل ـ ُـو» (أف-17:3
ـول َواْل ُع ْم ـ ُ
َوالط ـ ُ
 .)18واض ــح من كلم ــات القديس بولس
مق ــدار أصالت ــه وعمق ــه ف ــي فه ــم طبيع ــة
الحي ــاة م ــع المس ــيح ،فاإلنس ــان العمي ــق
ه ــو أصي ــل في تديُّنه ونا ٍم ف ــي روحياته،
وه ــو ف ــي عمق ــه ي ــزداد اقترًاب ــا م ــن هللا
اتحادا به .2 .العمق اســـتقرار
وبالتال ــي
ً
للنفس وارتقـــاء لألفضل :من المعروف
أن الس ــفينة ذات الغاط ــس العمي ــق
تس ــير ف ــي القنـ ـوات المالحي ــة الضخم ــة
ذات العم ــق الكبي ــر ،وتقط ــع مس ــافات
ضخم ــة ،وتص ــل إل ــى أقص ــى األماك ــن
والق ــارات ،وه ــي ف ــي مس ــيرتها ه ــذه ال
تهت ــز وال تتماي ــل ،ب ــل تس ــير ف ــي رس ــوخ
وثب ــات مهم ــا اهتزت األمـ ـواج وتالطمت
بالس ــفينة ..هك ــذا اإلنس ــان العمي ــق ل ــه
يتدنى ق ــط ،إنما دائما
طموحات ــه وه ــو ال ّ
يرتق ــي ويتس ــامى .ال ينش ــغل بالصغائر،
إنم ــا ف ــي ش ــهوة روحي ــة يحِّل ــق نح ــو هللا.
 .3العمـــق تحقيـــق لهـــدف الحيـــاة:
للحي ــاة ه ــدف نس ــعى لتحقيق ــه ،واله ــدف
ِ
ه ــو المس ــيح ِ
ـيح
«ل ــي الحي ــاة ِه ـ
ـي اْل َمس ـ ُ
َ ْ ََ َ َ

ـح» (ف ــي ،)21:1ف ــإن
َواْل َم ـ ْـو ُت ُه ـ َـو ِرْب ـ ٌ
كان ال ــرب ه ــو مص ــدر الحي ــاة فه ــدف
حياتن ــا ه ــو التمت ــع بهذا اإلله .الس ــطحي
ال يفه ــم ع ــن الحي ــاة س ــوى ل ــذة الجس ــد
أم ــا العمي ــق فيفه ــم رس ــالة
وش ــهواتهّ ،
ِ
الحي ــاة «ألََّنَن ــا َن ْح ـ ُـن َع َمُل ـ ُـهَ ،م ْخُلوقي ـ َـن
ص ِال َح ـ ٍـة،
ِف ــي اْل َم ِس ـ ِ
ـيح َي ُس ــو َ
ع أل ْ
َع َم ــال َ
َع َّد َه ــا ِل َك ــي َن ْسـ ـُل َك
َق ـ ْـد َس ـ َـب َق هللاُ َفأ َ
ْ
ِ
يه ــا» (أف .4 .)10:2العمـــق غلبـــة
فَ
وانتصـــار :إذا كان ــت الح ــروب الروحي ــة
موجه ــة ض ــد الجمي ــع ،فم ــن ي ــا تُ ــرى
ّ
س ــتكون ل ــه الغلب ــة والنصـ ـرة؟ اإلنس ــان
روحيا بس ــبب س ــطحيته وفتوره
الضعيف
ً
ن
ض ــا للس ــقوط
تعر
ـر
ـ
ث
أك
ـيكو
ـ
س
الروح ــي
ُّ
ً
أم ــا االنس ــان
ف ــي الح ــروب الروحي ــةّ ،
ِ
المتعم ــق ف ــي حيات ــه وعبادات ــه وصلت ــه
ّ
ب ــاهلل يتق ـ ّـوى بأس ــلحة ال ــروح فيق ــدر أن
يثب ــت ض ــد مكاي ــد إبلي ــس.
صفـــات الشـــخص العميـــق.1 :
هـــادئ ويحيـــا في التركيز :يض ــع أمامه
األهداف الروحية السامية وال يلتفت إلى
التفاهات .يركض في الميدان لكي يفوز
بالجعال ــة ،وإذ يجاه ــد ألجل ه ــذا الهدف
يضب ــط نفس ــه ف ــي كل ش ــيء .2 .ينمـــو
كل يـــومَ« :لي ــس أَِّن ــي َق ْد ِنْل ــت أَو ِ
ص ْر ُت
ْ َ
ُ ْ
ِ
ِِ
ِ
َّ
ِ
أ
ك الذي
َس ـ َـعى َل َعّل ــي أ ُْد ِر ُ
َكام ـ ًـاَ ،ولكّن ــي ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّها
َجله أ َْد َرَكني أ َْي ً
أل ْ
ضا اْل َمس ـ ُ
ـيح َي ُسوعُ .أَي َ
اإل ْخوة ،أَنا َلس ــت أَح ِ
ِ
ـب َنْف ِس ــي أَِّني َق ْد
ـ
س
َُ َ ْ ُ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ـتَ .ولكّن ــي أ ْف َع ـ ُـل َش ـ ْـيًئا َواح ـ ًـدا :إ ْذ
أ َْد َرْك ـ ُ
اء َوأ َْمتَ ـ ُّـد ِإَلى َما ُه َو
ر
و
و
ه
ـا
ـ
م
ـى
ـ
س
أََن ــا أ َْن َ َ ُ َ َ َ ُ
ِ
َج ِل َج َعاَل ِة
أل
ض
ـر
ْ
َس ـ َـعى َن ْح َو اْل َغ ـ َ
ُق ـ َّـد ُام ،أ ْ
ِ
ِ
ِ
ع»
ـو
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
س
ي
ـيح
ـ
س
م
ل
ا
ي
ف
ا
ي
ل
ع
ل
ا
َ
َد ْع َوِة هللا ْ ُ ْ َ
َْ ِ َُ
(ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي .3 .)14-12:3لـــه خلواتـــه
المتجـــددة :ف ــي المخدع ،يقوم بالس ــجود
ّ
والميطاني ــات وانس ــكاب روح ــي جمي ــل،
ق ــد ال يلمح ــه أحد ولكنهم يحس ــون بثماره
فيم ــا بع ــد .4 .له افـــراز وكلمة وتمييز:
ال يقب ــل على نفس ــه الجل ــوس في مجلس
المس ــتهزئين أو الوق ــوف ف ــي طري ــق
الخطاة أو الس ــلوك في مشورة المنافقين.
ٍ
وس ـ ٍـة
ه ــو ف ــي عمق ــه «َ ...ك َش ـ َـج َرة َم ْغ ُر َ
ِ
ِعن ــد مج ــارِي اْل ِمي ـ ِ
ـاهَّ ،الِتي تُ ْعط ــي ثَ َم َرَها
َ
َْ ََ
ِف ــي أ ََو ِان ـ ِـهَ ،وَوَرُق َه ــا الَ َي ْذُب ـ ُـلَ .وُك ُّل َم ــا
ـح» (م ــز .)1ف ــي عمق ــه ال
صَن ُع ـ ُـه َي ْن َج ـ ُ
َي ْ
ينخ ــدع بفلس ــفة العال ــم الكاذب ــة وأف ــكاره
المخادع ــة .5 .يفهـــم أن حياته تتمركز
فـــي مفهوم واحد ...« :اتَّ ـ ِ
ظ
احَف ْ
ـق هللاَ َو ْ
ُّ
َن هـ ـ َذا ُه ــو ِ
ص َاي ــاهُ ،أل َّ
ـان ُكل ـ ُـه»
اإل ْن َس ـ ُ
َ
َو َ
ـابا دقيًق ــا
ـ
س
ح
ـع
ـ
ض
ي
ـه
ـ
ن
إ
ـا.)13:12
ـ
(ج
ً
لألبدي ــة وس ــاعة وقوف ــه أم ــام هللا ،ول ــذا
فمخاف ــة هللا تم ــأ قلب ــه وكيان ــه وتحف ــظ
حيات ــه ف ــي االنضب ــاط ،ويض ــع أمام ــه
«ِإ ْن ُك ْنتُ ـ ْـم تَ ْد ُع ــو َن أًَب ــا َّال ـ ِـذي َي ْح ُك ـ ُـم ِب َغ ْي ِر
ٍ
ِ ِ ٍِ ِ
ـيروا
ـب َع َم ــل ُك ّل َواح ــدَ ،فس ـ ُ
ُم َح َاب ــاة َح َس ـ َ
ِ
ٍ
ـان ُغ ْرَبت ُك ـ ْـم ِب َخ ـ ْـوف» (1ب ــط.)17:1
َزَم ـ َ
ف
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تقـ ـ أر الكنيس ــة لن ــا مث ــل الـ ـزارع مرتي ــن ف ــي األحد
«خ َرَج
األول والثاني من شهر هاتور ،ونسمع فيهاَ :
ِ
ع َزْرَع ُه» (لو ،)5:8ويواكب ذلك موس ــم
ال ـ َّـزِارعُ لَي ْزَر َ
الزراعة الفصل الزراعي الش ــتوي ،كمثل حي معاش
ف ــي الحي ــاة العملية ،لكي يصل لن ــا المغزى الروحي
من ــه .الـ ـزارع ال ــذي خ ــرج  ἐξῆλθὲνلي ــزرع ه ــو
الرج ــل ال ــذي ُيلق ــى الب ــذور ف ــي األرض لتنب ــت :هو
الكلم ــة المتجس ــد ال ــذي ق ــال« :خ ََرجْ تُ ἐξῆλθoν
ِم ـ ْـن ِع ْن ـ ِـد ِ
ك
اآلب َوَق ـ ْـد أَتَْي ـ ُ
ـت ِإَل ــى اْل َعاَلـ ـ ِم َوأ َْي ً
ض ــا أ َْت ُر ُ
اْلعاَل ــم وأَ ْذ َه ــب ِإَل ــى ِ
اآلب» (ي ــو ،)28:16يق ــول
ُ
َ َ َ
القدي ــس يوحن ــا ذهب ــي الف ــم[ :خ ــرج ذاك ال ــذي ه ــو
كائ ــن ف ــي كل م ــكان ،غي ــر مح ــدود بم ــكان؛ جاءن ــا
يتحدث المس ــيح بحق عن اقترابه
في ثوب جس ــدناّ .
طردن ــا خ ــارج هللا كم ــن ه ــم
ـد
إلين ــا كخ ــروج .ألنن ــا ق ـ ُ
مطرودي ــن م ــن حضرة الملك .لكن ذاك الذي يرغب
ف ــي مصالحته ــم م ــع المل ــك يخ ــرج إليه ــم ،ويتح ـ ّـدث
تأهلـ ـوا ُيحضره ــم
معه ــم خ ــارج المملك ــة ،ومت ــى ّ
اإللهي ــة .ه ــذا ه ــو م ــا فعل ــه المس ــيح]
إل ــى الحضـ ـرة
ّ
(عظ ــات عل ــى إنجي ــل مت ــى  .)45خ ــرج ف ــى م ــلء
الزم ــان ،دون أن يت ــرك أو ينفص ــل ع ــن أبي ــه ،فه ــو
[مال ــئ ال ــكل وكائ ــن ف ــي أبي ــه] ،فحض ــن اآلب ال
يخل ــو أب ـ ًـدا من االبن .خرج من بيته الس ــماوى لينزل
عل ــى األرض إل ــى معم ــل االتحاد في بط ــن العذراء
َما أ َْن ِت َي ــا َب ْي َت َل ْح ِم
ووِل ــد (وخ ــرج) م ــن بي ــت لحم «أ َّ
ُ
ِ
ِ
ـت ِ
َن تَ ُكوِن ــي َب ْي ـ َـن أُُل ــوف َي ُه ــوَذا
صغي ـ َـرةٌ أ ْ
أَ ْف َراتَـ ـ َة َوأ َْن ـ َ
ِ ِ
ِ ِ
يل
ـــر ُج ِلي َّال ـ ِـذي َي ُكو ُن ُمتَ َسـ ـِّل ً
ط َ
َفم ْن ــك َي ْخ ُ
اعَلى إ ْس ـ َـرائ َ
ِ
َو َم َخ ِار ُج ـ ُـه ُم ْنـ ـ ُذ اْلَقديـ ـ ِم ُم ْنـ ـ ُذ أََّي ــا ِم األ ََزِل» (مي.)2:5
ـــر َج َّ
ـــزَر َع» بإرادتـــه :بإرادت ــه الحرة
َ
ع ِلَي ْ
الـــز ِار ُ
«خ َ
تجس ــد ،بمحبت ــه الكامل ــة خ ــرج لي ــزرع ،تخل ــى م ــن
مج ــده ،ليصل ــح م ــا فعلت ــه الخطيئ ــة ف ــي اإلنس ــان
ط ــرد م ــن الف ــردوس ،خ ــرج الغن ــي ليفتقر لكي
ال ــذي ُ
نغتن ــي بفقـ ـره (2كو .)9:8ي ــرى القديس اكليمنضس
الس ــكندري أن الكلم ــة خ ــرج[ :م ِّ
عل ًم ــا ّأوًل وقب ــل كل
ّ
ُ
ش ــيء ،يعم ــل معن ــا كم ــا نفع ــل نح ــن بأوالدن ــا ،إن ــه

كلم ــة الح ــق ،كلم ــة ع ــدم الفس ــاد ،ط ـ ِ
ـارد الم ــوت،
ـكنا
ـ
س
م
هللا
يبن ــي هي ــكل هللا ف ــي الن ــاس ،فيأخذه ــم
ً
ل ــه ،فالمري ــض يحت ــاج إل ــى م ِّ
خل ــص ،و َّ
الض ــال إلى
ُ
م ِ
رش ــد ،واألعم ــى يحت ــاج إلى من يق ــوده إلى النور،
ُ
وِ
ط ــاش إل ــى الينب ــوع الح ــي الذي َمن يش ــرب منه
الع َ
ال يعط ــش أب ـ ًـدا ،والموت ــى إلى الحي ــاة ،و ِ
الخراف إلى
ارع ــي ،واألبن ــاء إلى م ِّ
علم ،تحتاج البشـ ـرية كلها إلى
ُ
المس ــيح (المرب ــي والـ ـزارع)] (المرب ــي.)9:2
«ك ُّل
الـــزارع هـــو واضع البذرة في الوجود ألنُ :
ٍ ِ
ِ
ِغ ْي ـ ِِ
ان»
ان َوب َ
ـره َل ـ ْـم َي ُك ـ ْـن َش ـ ْـي ٌء م َّم ــا َك َ
َش ـ ْـيء ِب ــه َك َ
(ي ــو ،)3:1نح ــن الب ــذار ولي ــس لنا قيم ــة ما لم نوجد
ف ــي ي ــد الـ ـزارع الحقيقي .الزارع ع ــارف بالبذرة ،فكما
ّ
نصل ــي ف ــي صالة التحلي ــل[ :أنت الع ــارف بضعف
البش ــر] ،لذل ــك اش ــفق علين ــا ووهب الب ــذرة الضعيفة
حي ــاة بينم ــا كان ــت مدفونة للم ــوت (ت ــك ،)17:2لذا
تحن ــن وخ ــرج ليعي ــد خل ــق اإلنس ــان ليصب ــحِ :
«ف ــي
ُ
ـيح َف ُه ـ َـو َخِليَقـ ـ ٌة َج ِدي ـ َـدةٌ» (2كو)17:5
اْل َم ِس ـ ِ
الحب ف ــي األرض،
ليـــزرع الحب :خ ــرج ليزرع َ
مقاب ــل رئي ــس ه ــذا العال ــم زارع الخصوم ــات ،لي ــزرع
التعاليم المحيية ،ال ليدين األرض بعد ،بل ليخِّلص
م ــا قد هلك ،وينتش ــر ملك ــوت هللا على الطريق ببذر
الكلم ــة .فالعم ــل الكـ ـراز ّي ال يق ــوم عل ــى المنط ــق أو
األرضي ــة ،لحم ــل الناس على
الفصاح ــة أو الحكم ــة
ّ
أيض ــا ب ــزرع ب ــذار
التفكي ــر بطريق ــة م ــا ،ب ــل يق ــوم ً
الحي ــة في تربة القلوب البشـ ـرية ،كما يقول
كلم ــة هللا َّ
القدي ــس بط ــرس الرس ــولِ« :إَّنك ــم وِلدتُ ــم ِوالدة ِ
ثانَية،
ً
فاس ــد ،ب ــل ِم ــن َزرٍع َغي ـ ِـر ِ
ال ِم ــن َزرٍع ِ
فاس ــدِ ،م ــن
ْ
ْ
َكِلم ـ ِـة هللاِ الحَّي ـ ِـة ِ
الباقَي ــة» (1بط.)23:1
َ
َ
ل ــذا يدعون ــا القديـــس اكليمنضـــس الســـكندرّي
قائ ـ ًـا[ :اس ــمعوا أيه ــا البعي ــدون ،وي ــا أيه ــا القريبون،
ف ـ َّ
مخفي ــا ع ــن أح ــد ،إن ــه الن ــور
ـإن اللوغ ــوس لي ــس
ً
ِ
يع ــد ف ــي العال ــم
الع ــام ال ــذي ُيض ــيء لل ــكل ،ل ــم ُ
ولنس ـ ِـرع إل ــى تجديدنا]
ُ
ظلم ــةُ ،لنس ـ ِـرع إل ــى خالصنا ُ
(.)Protrepticus9

أ�ﺮة ����� ا�����
���ﺮا
وأﺳﺮة اﳌﺮﺣﻮم

�����ر ���ﺎن ����

اﻷﺳﺘﺎذة أودﻳﺖ ﻓﻴﻜﺘﻮر
اﳌﺤﺎﺳﺐ ﺑﺮﺗﻰ ﻓﻴﻜﺘﻮر
اﳌﻬﻨﺪس ﻧﺰﻳﻪ ﻓﻴﻜﺘﻮر

ﻳﻬﻨﺌﻮن

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻐﺒﻄﺔ واﻟﻘﺪاﺳﺔ اﻟﺒﺎﺑﺎ اﳌﻌﻈﻢ

اﻷ��ﺎ ��ا�ﺮوس ا��ﺎ��
ﺑﺎﺑﺎ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ

وﺑﻄﺮﻳﺮك اﻟﻜﺮازة اﳌﺮﻗﺴﻴﺔ

ﺑﻌﻴﺪ ﺳﻴﺎﻣﺘﻪ اﻟﺘﺎﺳﻊ
وﺟﻠﻮﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻰ ﻣﺎرﻣﺮﻗﺲ اﻟﺮﺳﻮل
ﻣﺘﻄﻠﻌﲔ ان ﺗﻜﻮن ﻛﻞ ﺳﻨﻮات ﺣﺒﺮﻳﺘﻪ
ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺐ واﻟﻌﻄﺎء ﻣﺜﻤﺮة ﺑﺎﻟﺨﻴﺮات واﻟﺒﺮﻛﺎت

حسبني أمينا،
أشكر
ع ربَّنا الذي َّ
المسيح يسو َ
قوانـي ،أنه َ
َ
« ُ
للخدمة» (1تي)12 :1
إذ جعَلني
َ
ديـر الشـهيد العظـيم مارمينـا العجـائبي بمريـوط

األنبا كـيرلس آڤا مينا أسقف ورئيس الدير ،ومجمع رهـبـان الدير

يهنئــون صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني

بالعيد التاسع لجلوسه على كرسي مارمرقس
طالبين من الرب أن يحفظ لنا حياته سنين عديدة وأزمنة سالمية.
لمباركته للسيامات الكهنوتية.
ويشكرون قداسته َ
كما يشكرون اآلباء األساقفة الذين اشتركوا في السيامات:
األنبا قزمان ،األنبا إرميا ،األنبا ثيئودوسيوس ،األنبا إيالريون،
األنبا اكليمندس ،واألنبا أكسيوس.
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ويهنئـــون اآلبـــاء الرهبـــان علـــى نعمـــة القسيســـية :القـــس صـــرابامون،
القس نيقوالوس ،القس مرقس ،والقس ثيؤدوسيوس.

ويهنئون اآلباء على رتبة القمصية :القمص غبريال ،القمص سـوريال،
القمص شاروبيم ،القمص سارافيم ،القمص إبراهيم ،والقمص يعقوب.

إعالن ألوان بمجلة الكرازة  ،مقاس  21 × 8سم
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ول إِل راحتِ ِه ،يرى أحد مِنكم أنه قد خاب مِنه»(عب )1 :4
«فلنخف ،أنه مع بقاءِ وع ٍد بِادلخ ِ
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