






لة الكرازة - 6 مايو 42022 مج

احتفال القيامة ليس احتفااًل لســـاعة وال ليوم وال لشـــهر، 
ولكـــن عبـــر الســـنة جميعهـــا. وفـــي كل طقوســـنا، كمثـــل 
طقـــس الميطانيـــات )الســـجدات إلـــى األرض(، عندمـــا 
نســـجد إلـــى االرض ونقـــول: »يـــا ربـــي يســـوع المســـيح 
ارحمنـــي أنـــا الخاطئ«، يســـجد اإلنســـان ثم يقـــف ويقوم 
ويشـــهد أن القيامـــة هـــي التـــي أعطتـــه هـــذه النعمـــة، أن 

يقـــوم مـــن أخطائـــه ومـــن خطاياه.
فرحـــة القيامـــة يجب أن نعيشـــها جميًعـــا. ويجب أن 
نقدمهـــا لـــكل أحـــد فينـــا. وكل واحـــد فينا ال بـــد وأن يكون 
ســـبب فـــرح لآلخريـــن. والســـؤال الـــذي يمكـــن أن نقدمـــه 
لحضراتكـــم جميًعـــا: هـــل أنـــت ُتفـــِرح إنســـاًنا كل يـــوم؟ 
هـــل تســـتطيع مـــن خـــال حياتـــك أو مـــن خـــال معنـــى 
القيامـــة المجيـــد فيك، أو عاقتك بمســـيحك، ومن خال 
حضـــورك فـــي كنيســـتك، ومـــن خال ممارســـة األســـرار 
المقدســـة، ومن خال القراءة المقدســـة في االنجيل، هل 
تقـــوم وتفـــرح كل إنســـان حولـــك؟ هـــل أنـــت ســـبب فـــرح؟ 

القيامـــة تدعـــوك أن تكـــون ســـبب فـــرح لـــكل أحد.
ويســـتمر الفرح بالقيامـــة متمثًا في كلمة »هللويا«. 
ال تنســـوا أيهـــا األحبـــاء أننـــا نكـــّرر هذه الكلمـــة كثيًرا في 
صلواتنـــا بالكنيســـة. هللويا معناهـــا، هللوا هلل، أي افرحوا 
هلل. فـــكل ممارســـتنا الروحيـــة هدفهـــا أن نفـــرح، وهدفهـــا 
أن نعيـــش القيامـــة. وكمـــا قلـــت فـــي بدايـــة كلمتـــي، إن 
الســـيد المســـيح عندمـــا قـــام مـــن بيـــن األمـــوات، أراد أن 
يقـــدم لنـــا هـــذه الفرحـــة لتكـــن في حياتنـــا اليومية، لنشـــهد 
بهـــا ونعلمها ونمارســـها ونفرح بها. هـــذه القيامة المجيدة 
هـــي دعـــوة للفـــرح الدائـــم. كل الممارســـات الروحية التي 
نقدمهـــا هدفهـــا األخيـــر هـــو، أن نفرح لكي مـــا يتم فرحنا 

فـــي األبدية الســـعيدة.
والكتـــاب المقـــدس يقـــدم لنـــا فـــرح القيامـــة من خال 
تقابلنـــا مـــع شـــخصيات ونماذج كثيرة. وفـــي هذه القيامة 
نفـــرح بهـــذه الشـــخصيات وبهـــذه النمـــاذج، التـــي تتصور 
أمامنـــا فـــي أحـــداث القيامـــة المجيدة. إننـــا نفرح بيوحنا 
الحبيـــب، التلميـــذ الوحيـــد الـــذي بقـــي مـــع المســـيح حتى 
الصليـــب. وقـــد ائتمنـــه المســـيح علـــى أمه، أمنـــا العذراء 
مريـــم. فـــكان هـــذا درس فـــي الوفـــاء وصـــورة مـــن صور 
القيامـــة. نفـــرح أيًضا بمريـــم المجدلية التـــي كانت أول 
القائـــم  المســـيح  فعاينـــت وشـــاهدت  للقبـــر،  ذهـــب  مـــن 
ودعتـــه »ربونـــي« أي يـــا معلـــم )يوحنـــا 16:20(، وهذا 
درس فـــي الوفـــاء أيًضـــا. نشـــهد أيًضـــا فـــي القيامة توما 
الشـــكاك، وقد ظهر الســـيد المســـيح لتاميذه في حضور 
تومـــا بعـــد القيامـــة بأســـبوع. وكان قـــد ظهـــر قبـــل ذلـــك 
فـــي مـــرات أخـــرى. وكان تومـــا هـــو التلميـــذ الـــذي دعـــاه 
الـــرب أن يضـــع اصبعه في مكان المســـامير ويضع يده 
موضـــع الحربـــة فصـــرخ وقـــال: »ربـــي وإلهـــي« )يوحنـــا 

.)28–26:20
فـــي حياتكـــم  القيامـــة  فـــرح  أيهـــا األحبـــاء، اجعلـــوا 
دائًمـــا، وأرجـــو لكـــم فـــي كل كنيســـة وفـــي كل إيبارشـــية 
مـــع كل الذيـــن يخدمـــون. تهنئتـــي أرســـلها لكم من أرض 
مصـــر الحبيبـــة، وأقدمهـــا لكم باســـم كل أعضاء المجمع 
المقدس، وباســـم كل الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية هنا 

فـــي مصـــر. لنفـــرح جميًعـــا بالقيامـــة المجيدة.
خريستوس آنيستي، آليثوس آنيستي

باسم اآلب واالبن والروح القدس، االله الواحد، 
آمين.

خريستوس آنيستي، آليثوس آنيستي
Xrictoc Anecth> Alhqwc Anecth.

العـــام  لهـــذا  المجيـــد  القيامـــة  بعيـــد  أهنئكـــم جميًعـــا 
واألديـــرة  والكنائـــس  اإليبارشـــيات  كل  أهنـــئ  2022م. 
كل  أهنـــئ  ومغاربهـــا.  األرض  مشـــارق  فـــي  القبطيـــة 
الكهنـــة  واآلبـــاء  األســـاقفة  واآلبـــاء  المطارنـــة  اآلبـــاء 
واآلبـــاء الرهبـــان. أهنئ كل الشمامســـة وأعضاء مجالس 
الكنائس في كل مكان. أيًضا أهنئ كل األســـر القبطية 
التـــي تحتفـــل بعيـــد القيامـــة المجيـــد، كل أســـرة، كل أب 
وكل أم. أهنـــئ الشـــباب، والخـــدام، والخادمـــات، أهنـــئ 
الكبار والصغـــــــار. أهنئكـــم بهـــــذا العيــــــــــد المفــــــرح الذي 

نحتفـــل بـــه ســـنوًيا.
فـــي حياة الســـيد المســـيح محطـــات كثيرة. فـــي أثناء 
خدمتـــه الجهريـــة والتـــي امتـــدت إلـــى أكثـــر مـــن ثـــاث 
ســـنوات، كانـــت هناك محطات عظيمة مـــن المعجزات، 
واللقـــاءات، والتعليـــم، واألمثـــال، التـــي تقابـــل فيها الســـيد 
المســـيح مـــع تاميـــذه ومـــع جمـــوع كثيـــرة، ســـواء فـــرادى 
أو مجموعـــات عبـــر هـــذه الخدمـــة. مـــن هـــذه المحطات 
الكبيـــرة، المحطـــة التـــي جمـــع فيهـــا تاميذه وذهبـــوا إلى 
فـــي شـــمال  منطقـــة قيصريـــة فيلبـــس )متـــى 13:16( 
فلســـطين. وهناك ســـألهم: »َمْن َيُقوُل النَّاُس ِإنِّي َأَنا اْبُن 
اإلنســـان؟« )متـــى 13:16(، فأجابـــوه. وســـألهم الســـؤال 
التالـــي: »َوَأْنتُـــْم َمْن َتُقوُلوَن ِإنِّـــي َأَنا؟« )متى 15:16(، 
ُهـــَو  »َأْنـــَت  الرســـول:  بطـــرس  القديـــس  إجابـــة  فكانـــت 
« )متى 16:16(. وهذه الشـــهادة  ِ اْلَحيِّ اْلَمِســـيُح اْبُن للاَّ
ُكتبـــت في البشـــائر األربعـــة بصياغات مختلفـــة، ولكنها 
ُكتبـــت فـــي ضـــوء القيامـــة المجيـــدة: »َأْنـــَت ُهَو اْلَمِســـيُح 
« )متـــى 16:16(. كانـــت هـــذه مـــن أهـــم  ِ اْلَحـــيِّ اْبـــُن للاَّ
بـــدأ الحديـــث  المحطـــات فـــي حيـــاة التاميـــذ. وبعدهـــا 
عّمـــا ســـيتم خـــال األســـابيع والشـــهور التاليـــة، وذلـــك 
فـــي حيـــاة خدمـــة الســـيد المســـيح من أنـــه ُيســـلَّم وُيصَلب 
وُيدَفـــن ثـــم يقـــوم. ثم جاءت محطة التجلـــي وهي محطة 
جمـــع فيهـــا ثاثـــة مـــن التاميـــذ )متـــى 13-1:17(، 
وهـــم بطـــرس ويعقـــوب ويوحنـــا. بطـــرس يمثـــل اإليمان، 
ويعقـــوب يمثـــل الجهـــاد، ويوحنـــا يمثـــل المحبـــة اإللهية. 
وعلـــى جبـــل طابور، تقابلوا مع الســـيد المســـيح وحضور 
موســـى النبـــي وإيليـــا النبـــي )متـــى 1:17-13(. وكان 
هنـــاك حـــوار، وكان أهـــم مـــا فيـــه: »جّيـــد يـــا رب أن 
نكـــون ههنـــا« )متـــى 1:17-13(. وهـــذا ُيعتبـــر َقَبـــس 
مـــن األبديـــة ونـــور مـــن األبديـــة، وهـــذا ما جعـــل بطرس 
الرســـول يطلـــب صناعـــة ثاثة مظال لكـــي تمتد إقامتهم 

فـــي هـــذا المشـــهد المضـــيء والمفرح.
بعـــد حادثـــة التجلـــي، كمـــا نقـــرأ فـــي إنجيـــل معلمنـــا 
يوحنـــا، أو فـــي البشـــائر األربعـــة بصفـــة عامـــة، وربمـــا 
إنجيلـــه )مرقـــس  فـــي  الرســـول  القديـــس مرقـــس  ذكرهـــا 
9:9( بطريقة مختصرة، عندما تحدث أن ابن اإلنســـان 
ســـوف ُيســـلَّم وُيصَلـــب ويموت ويقوم مـــن األموات، فبدأ 
التاميـــذ يتســـاءلون: مـــا هـــي القيامـــة مـــن األمـــوات؟.. 
حـــدث القيامـــة، أيهـــا االحبـــاء، ليـــس حدًثـــا ماضًيـــا فـــي 
ليـــس  فقـــط.  تاريخًيـــا  حدًثـــا  وليـــس  الماضـــي.  الزمـــن 
تـــم  احتفالنـــا بالقيامـــة المجيـــدة مجـــرد احتفـــال بحـــدث 
فـــي الماضـــي وانتهـــى. القيامـــة انطاقة حقيقيـــة للوجود 
اإلنســـاني. انطاقـــة اإلنســـان بعـــد أن صـــارت الخطيـــة 

تدهمـــه وتســـقطه وتكـــون عاقبتهـــا المـــوت.

جـــاءت القيامـــة لكي ما ننتصـــر، لنقول مع القديس 
بولـــس الرســـول: »َأْيـــَن َشـــْوَكُتَك َيا َمْوُت؟ َأْيـــَن َغَلَبُتِك َيا 
َهاِوَيـــُة؟« )1كورنثـــوس 55:15(. قيامة الســـيد المســـيح 
تختلـــف تماًمـــا عـــن كل معجـــزات القيامة التـــي أقام فيها 
امواًتـــا: ابـــن أرملـــة ناييـــن، أو ابنـــة يايـــرس، أو إقامـــة 
لعـــازر حتـــى بعد أربعة أيام من تواجده في القبر. قيامة 
المســـيح تختلـــف تماًمـــا ألنهـــا قيامـــة للوجـــود اإلنســـاني. 
هـــي انطاقـــة جديـــدة فـــي حيـــاة اإلنســـان. وطوبـــى لَمْن 

يتمتـــع بهـــذه القيامة.
أيهـــا األحبـــاء، دعونـــي أتوقـــف معكم عند المشـــاهد 
األخيـــرة للقيامة.. المشـــهد األول، عنـــد الصليب. وهو 
مشـــهد كلـــه ألـــم وحـــزن وعذابـــات كثيـــرة. وكلنـــا اجتزنـــا 
فتـــرة أســـبوع اآلالم بـــكل مـــا فيها من قـــراءات، ونغمات، 
وألحـــان، ومعرفـــة وحيـــاة مـــع المخلـــص، وعشـــنا معـــه 
ســـاعة بســـاعة. كانـــت محطـــة الصليـــب محطـــة ألـــم، 
ولكـــن هـــذه المحطـــة لهـــا نهاية انتهت فـــي القبر. ُصلب 
المســـيح علـــى الصليـــب، علـــى عهـــد بياطـــس البنطي، 
كمـــا نقـــول فـــي قانون اإليمـــان. ثم ُوِضع فـــي قبر جديد 
لـــم يوضـــع فيـــه أحد مـــن قبل، وصـــار القبر هو محطة 
قـــد تنتهـــي عندهـــا كل اآلمـــال أم محطـــة ليـــس فيها 
رجـــاء، انهـــا محطة المـــوت. ورغم أن هـــذه المحطة لم 
تطـــل ســـوى ثاثـــة ايـــام، ولكنهـــا كانت أيام خـــوف وأيام 
فـــزع وأيـــام رعـــب. وعندمـــا نقـــرأ فـــي البشـــائر األربعـــة، 
نشـــعر بهـــذه المخـــاوف. حتى التاميذ أنفســـهم كانوا في 
حالـــة خـــوف وهلـــع شـــديد. لكـــن هللا لـــم يتركهـــم لبالوعـــة 
اليـــأس، بـــل فـــي اليـــوم الثالـــث وفـــي فجـــر يـــوم األحـــد 
قـــام مـــن بين األمـــوات. والـــذي ههنـــا الســـيد المســـيح، 
»َلْيـــَس ُهـــَو َهُهَنـــا َلِكنَّـــُه َقـــاَم!« )لوقـــا 6:24(. وعندمـــا 
نقـــرأ فـــي إنجيـــل معلمنـــا يوحنـــا: »َفَفـــِرَح الّتَاِميـــُذ ِإْذ َرَأُوا 
« )يوحنـــا 20:20(. وكانـــت هـــذه الفرحـــة، هـــي  الـــرَّبَّ

فرحـــة القيامـــة التـــي يســـعد بهـــا اإلنســـان ويفـــرح بها.
حيـــاة  إنمـــا  ُتقـــال  ألفاًظـــا  ليســـت  القيامـــة  تجليـــات 
ُتعـــاش. فـــي بدايـــة كل يـــوم نقـــوم مـــن النوم، وفـــي بداية 
كل تســـبحة، نقـــول »قومـــوا يـــا بنـــي النـــور«، أي يا بني 
القيامـــة. وتصيـــر القيامة فعًا وحياة وحضوًرا يومًيا في 
حيـــاة اإلنســـان. وعندمـــا نعيـــش فـــي القيامـــة، ال نعيـــش 
فيهـــا فتـــرة عيـــد القيامة فقـــط، ولكن فرحـــة القيامة، تمتد 
وتشـــّع فـــي كل كنيســـتنا وفـــي كل مناســـباتنا، وأعيادنـــا 
وأصوامنا، وعبر الســـنة الكنســـية كلها: في صاة باكر 
فـــي كل يـــوم هـــي تمثيـــل للقيامـــة، ونقـــول »بنـــورك يـــا 
رب نعايـــن النـــور«. وفـــي كل أســـبوع فـــي يـــوم األحـــد، 
نحتفل بهذا »اليوم الذي صنعه الرب«. وفي كل شـــهر 
قبطـــي، نحتفـــل يـــوم 29 منه بتذكارات البشـــارة والمياد 
والقيامـــة. وفـــي كل ســـنة، نحتفـــل بعيـــد القيامـــة ليـــس 
يوًمـــا واحـــًدا، ولكـــن عبـــر ســـبعة أســـابيع، تكتمـــل باليوم 
الخمســـين فيما نســـميه بـ»الخمســـين المقدســـة«. ويصير 
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عيد شم النسيم من العبارة القبطية ϭⲱⲙ ⲛⲛⲓⲥⲓⲙ أي بساتين الزروع

رأس صاحـــب القداســـة والغبطـــة، البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بابـــا اإلســـكندرية وبطريـــرك الكـــرازة المرقســـية، صـــاة قـــداس عيـــد القيامـــة المجيدة، 
مســـاء يوم الســـبت 23 أبريل 2022م، بالكاتدرائية المرقســـية الكبرى باألنبا رويس بالعباســـية بالقاهرة. وقد اشـــترك مع قداســـته في الصاة أصحاب 
النيافة: )1( األنبا مكســـيموس األســـقف العام لكنائس مدينة الســـام والحرفيين. )2( األنبا مارتيروس األســـقف العام لكنائس شـــرق الســـكة الحديد. 
)3( األنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام. )4( األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة والمنيـــل وفم الخليـــج وأســـقفية الخدمـــات. )5( األنبا 
مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الجنوبيـــة. )6( األنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العام لكنائس شـــبرا الشـــمالية. )7( األنبـــا اكليمندس األســـقف العام 
لكنائس ألماظة ومدينة األمل وشـــرق مدينة نصر. )8( األنبا ميخائيل األســـقف العام لكنائس القبة والوايلي. )9( األنبا ســـيداروس األســـقف العام 
لكنائس عزبة النخل. )10( األنبا رويس األســـقف العام لشـــرق آســـيا. )11( األنبا آكســـيوس األســـقف العام لكنائس عين شـــمس والمطرية وحلمية 
الزيتـــون. ومعهـــم القمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، والراهب القس كيرلس األنبا بيشـــوي مديـــر مكتب قداســـة البابا، 
ولفيـــف مـــن اآلبـــاء الكهنـــة وعـــدد كبيـــر مـــن أفـــراد الشـــعب جاء للصاة مـــن كنائس إيبارشـــيات ومناطـــق القاهرة الكبرى، فـــي جو رائع وُمفـــرح ُاُتِخذت 
فيه كافة اإلجراءات االحترازية مع عمل مســـارات للســـير لتســـهيل حركة الدخول إلى داخل الكنيســـة. بدأ القداس اإللهي في التاســـعة مســـاء وانتهى 

بعـــد منتصف الليـــل بقليل.

املهنئون بالعيد
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

كان علـــى رأس المهنئيـــن فخامـــة الســـيد الرئيس عبد الفتاح السيســـي، 
رئيـــس جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، حيـــث أرســـل فخامتـــه برقيـــة تهنئـــة رقيقـــة 
بالعيـــد، وأرســـل أيًضـــا برقيـــة تهنئـــة لـــكل المصرييـــن األقبـــاط بالخـــارج، وأناب 
لتقديم التهنئة عن ســـيادته ســـفراء مصر بالخارج. وقد عّبر قداســـة البابا عن 
شـــكره لفخامـــة الرئيـــس لمحبتـــه وتهنئته كعادتـــه دائًما بالعيد، وأضاف قداســـته 
قائًا: »إننا إذ نشـــكر ســـيادته على مشـــاعره الطيبة. نتقدم أيًضا إلى ســـيادته 
وجميـــع إخوتنـــا شـــركائنا فـــي الوطـــن بالتهنئـــة بصـــوم شـــهر رمضـــان الكريـــم 
وقـــرب حلـــول عيـــد الفطـــر المبـــارك«. وقـــد أنـــاب الســـيد الرئيـــس عـــن فخامته 
لحضـــور الصـــاة: الســـيد اللـــواء/ أحمد علي رئيـــس ديوان رئيـــس الجمهورية.

معالي المستشار عدلي منصور

كمـــا تلقـــى قداســـته اتصـــااًل رقيًقـــا مـــن معالـــي المستشـــار الجليـــل عدلي 
منصـــور رئيـــس الجمهوريـــة الســـابق، للتهنئـــة بالعيـــد، وقـــد أعرب ســـيادته عن 

أمنياتـــه بالخيـــر والســـام للمصرييـــن كافًة.

سمو الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان

كمـــا تلقـــى قداســـته برقيـــة تهنئـــة رقيقة من ســـمو الشـــيخ/ محمـــد بن زايد 
آل نهيـــان ولـــي عهـــد أبـــو ظبي ونائـــب القائد األعلـــى للقوات المســـلحة بدولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة، متمنًيـــا أن تحـــل البهجـــة والســـام علـــى 

جميـــع شـــعوب العالم.

مستشارو رئيس الجمهورية

كما هنأ بالعيد:

الســـيد اللـــواء/ أحمـــد جمـــال الديـــن مستشـــار رئيـــس الجمهوريـــة للمناطـــق 
النائيـــة والحدوديـــة.

السيدة السفيرة/ فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لألمن القومي.

األســـتاذ الدكتـــور/ محمـــد عـــوض تـــاج الديـــن مستشـــار رئيـــس الجمهورية 
لشـــئون الصحـــة الوقائية
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عندما يتضايق أحد فيقول »جاي يا أوالد« من الكلمة القبطية ⲟⲩϫⲁⲓ أي الخالص

رئاسة مجلس الوزراء

تلقـــى قداســـة البابـــا تهنئـــة معالـــي دولة رئيـــس الـــوزراء الدكتور/ مصطفي 
مدبولـــي، الـــذي أرســـل برقيـــة تهنئـــة بالعيـــد، وأنـــاب عـــن ســـيادته لحضـــور 
الصـــاة: الســـيد المستشـــار/ عـــاء الدين فؤاد وزير شـــئون المجالـــس النيابية، 
والســـيد اللـــواء مهنـــدس/ محمـــد أحمـــد مرســـي وزيـــر الدولـــة لإلنتـــاج الحربي.

كما شارك االحتفال بالعيد لفيًف من أصحاب المعالي السادة الوزراء:

السيد الدكتور/ محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

السيد الدكتور/ علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

السيد الدكتور/ خالد العناني وزير السياحة واآلثار.

السيدة الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

السيد الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

السيدة الدكتورة/ نيفين القباج وزيرة التضامن االجتماعي.

وقـــد تلقـــي قداستـــــــــــه اتصـــاالت وبرقيـــات تهنئـــة مـــن أصحـــاب المعالـــي 
الســـادة الـــوزراء:

السيد المهندس/ طارق الما وزير البترول والثروة المعدنية.
السيـــــــــدة السفيـــــــــــرة/ نبيلة مكــــــــــــرم وزيـــــــــــــرة الدولـــــــــــة للهجـــــــــــرة وشئــــــــــــــــــون 

المصرييـــن بالخـــارج.

السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.

السيد الوزير/ محمد سعفان وزير القوى العاملة.

السيد المستشار/ عمر مروان وزير العدل.

السيدة الدكتورة/ إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

السيد اللواء/ محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

السيد الدكتور/ عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

الطيار/ محمد منار عنبة وزير الطيران المدني.

السيد األستاذ/ السيد الُقصير وزير الزراعة واستصاح األراضي.

السيدة األستاذة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

مجلس النواب

الســـيد المستشـــار الدكتـــور/ حنفي جبالـــي رئيس مجلـــس النـــواب الذي 
اتصـــل هاتفًيـــا وأرســـل برقيـــة رقيقـــة للتهنئة بالعيد لقداســـة البابـــا، عّبر خالها 

عـــن تهنئتـــه وجميع الســـادة نـــواب المجلـــس بالعيد.

تهنئة السادة وكالء مجلس النواب

السيد المستشار/ أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب.

السيد األستاذ/ محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

السيد المستشار/ أحمد عزت مناع أمين عام مجلس النواب.

مجلس الشيوخ
كمـــا قـــدم التهنئـــة الســـيد المستشـــار/ عبـــد الوهـــاب عبـــد الـــرازق رئيس 
مجلس الشـــيوخ، وأناب عن ســـيادته لحضور القداس اإللهي: الســـيدة النائبة/ 

فيبـــي فـــوزي جرجـــس، وكيل ثـــان مجلس الشـــيوخ.

تهنئة السادة وكالء مجلس الشيوخ

السيد المستشار/ بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ.

السيد المستشار/ محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ.

األزهر الشريف ودار اإلفتاء واألوقاف

كمـــا تلقـــى قداســـة البابـــا اتصـــااًل تليفونًيـــا رقيًقـــا من فضيلـــة اإلمام األكبر 
األســـتاذ الدكتـــور/ أحمـــد الطيـــب، شـــيخ الجامـــع األزهـــر، للتهنئـــة بالعيـــد، 
عّبـــر خالـــه عـــن ُأمنيـــات فضيلته بالســـعادة والخيـــر للجميع، وأنـــاب لحضور 
الصـــاة: األســـتاذ الدكتـــور/ محمـــد أبوزيد األميـــر نائب رئيـــس جامعة األزهر 

للوجـــه البحـــري والمنســـق العـــام لبيـــت العائلـــة المصرية.

كمـــا تلقـــى قداســـته التهنئـــة مـــن: فضيلة األســـتاذ الدكتور/ شـــوقي عالم 
مفتي الديار المصرية. وتلقى قداســـته أيًضا برقية تهنئة من فضيلة األســـتاذ 
الدكتـــور/ محمـــد مختار جمعة وزيـــر األوقاف. كما تلقى قداســـته التهنئة من 
عدد من القيادات الدينية وعلماء وأســـاتذة وأئمة مشـــيخة األزهر ودار اإلفتاء 

المصريـــة ووزارة األوقاف.

وأثناء كلمته بالقداس أعرب قداســـته عن رفضه التام للمســـاس بالمقدســـات 
الدينيـــة ومـــا تشـــهده ســـاحة المســـجد األقصـــى وبعـــض الـــدول األوروبيـــة مـــن 
إهانـــة للمقدســـات، وَنشـــجب أيًضـــا االعتداءات التي باتـــت متكررة على رهبان 

وشـــعب كنيســـتنا في دير الســـلطان بالقدس.

المجلس األعلى للقوات المسلحة

برقيـــة تهنئـــة بالعيـــد مـــن ســـيادة الفريـــق أول/ محمـــد أحمـــد زكـــي وزير 
الدفـــاع واإلنتـــاج الحربـــي القائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة، كمـــا أرســـل برقيـــة 
تهنئـــة أيًضـــا بالعيـــد الســـيد الفريق/ أســـامة عســـكر رئيس أركان حـــرب القوات 

المســـلحة، والســـيد الفريـــق/ محمـــد عبـــاس حلمـــي قائـــد القـــوات الجويـــة.

وأناب السيد وزير الدفاع عن سيادته لحضور صاة القداس:

1( الســـيد اللـــواء أركان حـــرب/ محمـــد صـــاح الدين حســـن مســـاعد وزير 
الدفـــاع للعاقـــات الخارجية.

2( الســـيد اللـــواء أركان حـــرب/ عبـــد الناصـــر يوســـف محمـــد رئيـــس هيئـــة 
التنظيـــم واإلدارة للقـــوات المســـلحة.

3( الســـيد اللـــواء أركان حـــرب/ ياســـر عبـــد العزيـــز اإلســـريجي مدير إدارة 
الشـــئون المعنوية.

4( الســـيد اللـــواء أركان حـــرب/ فهمـــي عبـــد الـــرؤوف فهمـــي قائـــد المنطقة 
المركزية العســـكرية.

5( السيد اللواء أركان حــرب/ حســــــــــــــــــــــام علــــــــــي محمــــــــــــود مديـــــــــــــر إدارة 
الشرطة العسكرية.

وقـــد قـــدم قداســـته الشـــكر والتقديـــر لقواتنـــا المســـلحة الشـــامخة التـــي تعمـــل 
دائًمـــا لحمايـــة ِمصـــر وحفـــظ ُمقـــدرات الوطـــن.

جهاز األمن القومي

شـــارك أيًضـــا التهنئـــة: الســـيد الوزير اللواء/ عباس كامـــل، مدير جهاز 
المخابـــرات العامـــة المصريـــة، الـــذي أرســـل برقيـــة تهنئـــة بالعيـــد وأنـــاب عـــن 
ســـيادته مـــن جهـــاز األمـــن القومـــي لحضـــور القـــداس: الســـيد اللـــواء/ أحمـــد 

فـــاروق والســـيدة العميـــد/ رانيـــا عبـــد العزيـــز.
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الحج إلى األراضي المقدسة وكنيسة القيامة من الكلمة ϩⲁⲅⲓⲟⲥ أي مقدس

رئيس المحكمة الدستورية العليا

تلقـــى قداســـته أيًضـــا برقيـــة تهنئـــة رقيقـــة مـــن معالـــي المستشـــار/ بولس 
فهمـــي اســـكندر رئيـــس المحكمـــة الدســـتورية العليا.

مجلس القضاء األعلى

كما تلقى قداســـته التهنئة من معالي المستشـــار/ عبد هللا عمر شـــوضة، 
رئيـــس محكمـــة النقـــض ورئيـــس مجلـــس القضـــاء األعلـــى. الســـيد المستشـــار/ 
عصـــام الديـــن أحمـــد فريـــد رئيس محكمة اســـتئناف القاهرة. الســـيد المستشـــار/ 

حمـــاده الصـــاوي النائب العام.

أعضاء المجالس النيابية

كمـــا هنـــأ قداســـته أيًضـــا لفيًف مـــن الســـادة رؤســـاء ووكالء وأعضاء 
اللجـــان بمجلـــس النواب:

الدســـتورية  الشـــئون  لجنـــة  رئيـــس  الهنيـــدي  إبراهيـــم  المستشـــار/  الســـيد 
النـــواب. بمجلـــس  والتشـــريعية 

النائب الدكتور/ فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة.

النائب الدكتور/ أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية.

النائـــب الدكتـــور/ إيهـــاب رمـــزي. النائـــب/ عمـــاد خليـــل كامـــل. النائـــب/ 
أبانـــوب عـــزت. النائبـــة/ شـــادية خضيـــر مليجـــي. النائبـــة/ رحـــاب عبـــد الغني 
رمضـــان. النائبـــة/ هيـــام محمـــد حمـــدي. النائبـــة الدكتـــورة/ رشـــا أبـــو شـــقرة. 
النائبـــة/ مـــي محمـــد محمـــود. النائـــب/ أحمـــد يحيـــى. النائبـــة/ دعـــاء عريبـــي. 
النائـــب/ أشـــرف الشـــبراوي أبـــو العا. النائـــب/ محمد فوزي الرفاعـــي. النائب/ 
أحمـــد مقلـــد. النائـــب/ أحمـــد يحيـــى عبـــد الســـام. النائـــب/ رشـــا فايز شـــعبان. 
النائـــب/ إيهـــاب عبـــد العظيم جابر. النائـــب/ محمد طارق علي. النائب/ أميرة 
صابـــر الســـيد. النائـــب/ رشـــا ســـعيد صبحـــي. النائـــب/ عمـــرو عـــزت محمـــد. 

النائـــب/ محمـــد رضـــا عبـــد المحســـن. النائبـــة/ جيهـــان مصطفـــى البيومـــي.

أيًضـــا قـــدم التهنئـــة بالعيد لفيًف من الســـادة رؤســـاء ووكالء وأعضاء 
اللجان بمجلس الشـــيوخ:

النائبة/ ســـماء ســـليمان الســـيد. النائب/ هشـــام علي الحاج. النائب/ حسام 
ســـويلم. النائبـــة/ نهـــى أشـــرف محمـــد. النائبـــة/ دينـــا محمـــد هالـــي. النائـــب/ 

ســـامح الشـــيمي. النائب/ أحمد محســـن مبارك. النائب/ محمد محمد. النائب/ 
عمـــرو عـــزت حجاج. النائب/ فكتور فاروق جرجس. الدكتورة/ عايدة نصيف 

أيـــوب. النائب/ إيهـــاب وهبة لبيب. 
الهيئات واألجهزة الرقابية والمصالح الحكومية والبنوك

السيد الفريق/ أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

السيد الفريق/ عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

السيد الدكتور/ صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة.

السيد األستاذ/ أنور فوزي محمد رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

الســـيد الدكتـــــــــور/ شريــــــــف محمـــــــــــد فـــاروق رئيـــس مجلــــــــــــس إدارة الهيئـــة 
للبريد. القوميـــة 

األستاذ/ هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

الدكتورة/ رشا راغب المدير التنفيذي لألكاديمية الوطنية للتدريب.

األستاذ الدكتور/ تامر محمد عصام رئيس هيئة الدواء المصرية.

األستاذ/ أشرف شلبي ناشد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

السيد اللواء/ عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك األسبق.

األستاذة/ شيريــــــــــن وجـــــــــــدي محـــــــــــــروس مدير إدارة المشروعات ببنــــــــــك 
الكويـــت الوطني.

األمانة العامة لمجلس الوزراء
الســـيد اللـــواء/ خالـــد أبـــو الفضل مســـاعد أمين عام مجلس الوزراء لشـــئون 

المراســـم والعاقات العامة.

المهنـــدس/ زيـــاد عبـــد التـــواب مســـاعد أميـــن عـــام مجلـــس الـــوزراء لنظـــم 
المعلومـــات والتحـــول الرقمـــي.

السادة الوزراء والمحافظون السابقون

األستاذة الدكتورة/ نادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي األسبق.

األستاذ الدكتور/ هاني قدري دميان وزير المالية األسبق.

األستاذ الدكتور/ رمزي جورج إستينو وزير الدولة للبحث العلمي األسبق.
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الكلمة أي كلمة أو قول ⲗⲟⲅⲟⲥ ُأشتق منها كلمة اللغة والغى وغيرها من المفردات

السادة نواب ومساعدو ومستشارو الوزراء

الدكتور/ شريف فاروق نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

المهندس/ أسامة علي عمران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

المهندســــــــة/ غـــــــــــــــادة مصطـــفى لبيـــــــــب نائــــــــب وزيــــــــــــــــــــــر االتصــــــــــــــــــــــاالت 
وتكنولوجيا المعلومات.

الدكتورة/ أميرة تواضروس نائبة وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية.
السيد/ أشرف مرزوق معاون وزير القوى العاملة.

الدكتور/ شريف وديع مستشار وزير الصحة للحاالت الحرجة.
السفير/ نبيل الحبشي مساعد وزير الخارجية للمراسم.

السفير/ أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية.
أعضاء مجلس النواب السابقون

الدكتـــورة/  البطـــران.  محمـــد  مـــي  األســـتاذة/  عـــازر.  ماريـــان  الدكتـــورة/ 
طلعـــت. جـــون  المهنـــدس/  بخيـــت.  ثـــروت  المستشـــار/  عـــازر.  مارجريـــت 

وزارة الداخلية

تلقـــى قداســـته أيًضـــا برقيـــة للتهنئة بالعيد من معالي وزير الداخلية الســـيد 
اللـــواء/ محمـــود توفيق، الـــذي أناب لحضور الصاة وفد رفيع المســـتوى من 
قيادات الشـــرطة ضم: الســـيد اللواء/ حازم عبد الرحمن مســـاعد وزير الداخلية 
لقطاع التدريب. الســـيد اللواء دكتور/ مصطفى العدوي مســـاعد وزير الداخلية 
لقطـــاع أمـــن المنافـــذ. الســـيد اللـــواء دكتور/ عـــاء عبد المعطي مســـاعد وزير 
الداخليـــة لقطـــاع مكافحـــة جرائـــم األمـــوال العامـــة والجريمـــة المنظمـــة. الســـيد 

اللـــواء/ أشـــرف جـــاب هللا مدير اإلدارة العامة لشـــرطة النجدة.

كما قدم التهنئة بالعيد:

من قطاع األمن الوطني:

الســـيد اللـــواء/ عـــادل جعفـــر مســـاعد أول وزيـــر الداخليـــة - رئيـــس قطـــاع 
الوطني. األمـــن 

الســـيد اللـــواء/ محمـــــــــــــد البـــــــــــاز مديــــــــــــر اإلدارة العامـــة لقطــــــــــــــــاع األمـــن 
الوطنـــي بالقاهـــرة.

السيد العقيد/ محمد األلفي قطاع األمن الوطني بالقاهرة.

الرائد/ أنس منصور.

من مديرية أمن القاهرة:

السيد اللــــــــــواء/ أشرف الجنـــــــــــــــدي مساعد أول وزير الداخليـــــــــــة لقطـــــــــــاع 
أمـــن القاهرة.

السيد اللواء/ مازن عبد الشافي نائب مدير أمن القاهرة لقطاع شمال.

السيد اللواء/ نبيل سليم مدير اإلدارة العامة لمباحث القاهرة.

من قطاع الحراسات والتأمين:

السيد اللواء/ هشــــــــــــــام طاهــــــــــــــــــر مساعــــــــــد أول وزير الداخليـــــــــــــــة لقطـــــاع 
الحراســـات والتأمين.

الســـيد اللـــواء/ إيهـــــــــــاب مصطفـــى مديــــــــــــــــر اإلدارة العامــــــــــــــــــــة لشرطــــــــــــــة 
الحراســـات الخاصـــة.

وقـــد قـــدم قداســـته الشـــكر والتقديـــر لرجـــال الشـــرطة الســـاهرين علـــى حفـــظ 
األمـــن واألمـــان وكذلـــك الســـادة نـــواب ومســـاعدي ومديـــري األمـــن والقطاعات 
واألمـــن الوطنـــي واألفـــراد علـــى مجهوداتهم في تأمين الصـــاة بجميع الكنائس 
تزامـــن األعيـــاد  مـــع  بالشـــوارع  المصرييـــن  تواجـــد  تأميـــن  المصريـــة وكذلـــك 

والمناســـبات الوطنيـــة.

السادة المحافظون

الســـيد اللـــواء/ خالـــد عبـــد العـــال محافـــظ القاهـــرة. الســـيدة الدكتـــورة/ منـــال 
عـــوض محافـــظ دميـــاط. الســـيد اللـــواء/ أحمـــد راشـــد محافـــظ الجيـــزة. الســـيد 
اللواء أ.ح/ شـــريف فهمي بشـــارة محافظ اإلســـماعيلية. الســـيد اللواء/ أوســـامة 
القاضـــي محافـــظ المنيـــا. األســـتاذ الدكتـــور/ أحمـــد األنصـــاري محافـــظ الفيوم. 
الســـيد اللـــواء/ محمـــد الشـــريف محافـــظ اإلســـكندرية. األســـتاذ الدكتـــور/ أيمـــن 
مختـــار محافـــظ الدقهليـــة. الســـيد اللـــواء/ عمرو حنفي محافـــظ البحر األحمر. 
األســـتاذ الدكتور/ محمد هانئ غنيم محافظ بني ســـويف. الســـيد اللواء/ هشـــام 
عبد الغني آمنة محافظ البحيرة. الســـيد اللواء أ.ح/ عبد المجيد صقر محافظ 
الســـويس. الســـيد اللواء أ.ح/ خالد شـــعيب محافظ مطروح. الســـيد المستشـــار/ 
مصطفـــى محمـــد ألهـــم محافـــظ األقصـــر. الســـيد اللـــواء/ عبـــد الحميـــد الهجان 
محافظ القليوبية. األســـتاذ الدكتور/ طارق راشـــد رحمي محافظ الغربية. الســـيد 

اللـــواء/ جمـــال نـــور الديـــن محافظ كفر الشـــيخ.
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الست كلمة من أصل مصري قديم بمعنى السيدة

نواب المحافظين

اللواء/ إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية.

المهندس/ إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

الدكتور/ حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.

المهندسة/ جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

األستاذ/ محمد موسى نائب محافظ المنوفية.

اللواء/ عاء رشاد السكرتير العام لمحافظة القاهرة.

السيد اللواء/ إيهــــــــــــــــاب الشرشابـــــــــي رئيس الهيئـــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة لنظافــــــــــــة 
وتجميـــل القاهرة.

السيد اللواء/ محمد معوض عقل رئيس حي الوايلي.

عميد مهندس/ أحمد الدميري مدير العاقات العامة لمحافظة القاهرة.

كما هنأ أيًضا عدد من الســـادة نواب المحافظين ورؤســـاء األحياء والمدن 
والقرى بالمحافظات.

الهيئات القضائية

قدم التهنئة بالعيد لفيف من السادة المستشارين رؤساء الهيئات القضائية 
ورؤساء المحاكم والقضاة ورؤساء ووكاء النيابات العامة:

السيد المستشار/ محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

السيد المستشار/ حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة.

السيد المستشار/ محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة.

السيد المستشـــــــــــار/ عبـــــــــــد الســــــــــــــــــــام محمــــــــــــــود نائـــــــــــــــــب رئيس الهيئة 
الوطنيـــة لانتخابـــات.

معالي المستشار/ محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة.

كما هّنأ قداسته بالعيد:

فـــؤاد.  أيمـــن  الدكتـــور/  المستشـــار  حســـن.  محمـــد  ِشـــحته  المستشـــار/ 
المستشـــار/ حاتـــم فتحـــي عبد القدوس. المستشـــارة/ عا عبـــد الرحمن راضي. 
المستشـــار/ بولـــس ذكـــي بقطـــر. المستشـــار/ رأفـــت علـــي عمـــر. المستشـــار/ 
رؤوف رفعـــت راجـــي. المستشـــار/ أميـــر رمزي. المستشـــار/ أيمن بديع فلتس.
المستشـــار/ عادل بديع فلتس. المستشـــار/ كامل ســـمير جرجس. لمستشـــار/ 
حمدي عبد التواب. المستشـــار/ نبيل بديع فلتس. المستشـــار/ هشـــام صفوت 
حنـــا. المستشـــار/ أنـــدرو ثـــروت بخيـــت. المستشـــار/ إيهـــاب مجـــدي بديـــع. 

المستشـــار/ عبـــد الـــاه أحمـــد علـــي. المستشـــار/ يســـري مدني.

كلية الدفاع الوطني

قـــدم التهنئـــة بالعيـــد وفـــد رفيـــع المســـتوى مـــن أكاديميـــة ناصـــر العســـكرية 
العليـــا بكليـــة الدفـــاع الوطني، ضم كًا من: الســـيد اللواء أ.ح/ ســـامح الدجوي 
مدير كلية الدفاع الوطني، الســـيد اللواء أركان حرب/ أيمن حشـــيش مستشـــار 
أكاديميـــة ناصـــر العليـــا، الســـيد اللـــواء أركان حـــرب/ عـــادل العمـــدة المتحـــدث 
اإلعامـــي ألكاديميـــة ناصـــر العســـكرية، والســـيد/ محمـــد رجائي عضـــو أمانة 
المجلـــس ووكيـــل كليـــة الدفـــاع الوطنـــي، لـــواء دكتـــور/ أســـامة راغـــب محمـــد 

مستشـــار أكاديميـــة ناصـــر العليا.

السفراء ورؤساء الهيئات الدبلوماسية المعتمدون بمصر

سعادة السفير/ نيقوالوس هنري سفير دولة الفاتيكان.

ســـعادة الســـفيرة/ مريم خليفة الكعبي ســـفير دولة اإلمارات والمندوب الدائم 
لـــدى جامعة الدول العربية.

سعادة السفير/ فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا االتحادية.

سعادة السفير الفريق متقاعد/ عوبيد بوامة أكوا جمهورية غانا.

سعادة السفير/ جوزيف موم جمهورية جنوب السودان.

سعادة السفير/ اليخاندرو ميندوزا جمهوريه بنما.

ســـعادة الســـفير/ هشـــام بن محمد الجودر ســـفير مملكة البحرين والمندوب 
الدائـــم لدى جامعـــة الدول العربية.

سعادة السفير/ أمجد العضايلة سفير المملكة األردنية الهاشمية.

سعادة السفير/ أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية.

سعادة السفير/ فرنسواه كورنيه مملكة بلجيكا.

ســـعادة الســـفير/ ديـــاب نمـــر اللـــوح دولـــة فلســـطين والمنـــدوب الدائـــم لـــدى 
جامعـــة الـــدول العربيـــة.

سعادة السفير/ لويس دوما سفير كندا.

سعادة السفير/ ديان كاتراتشيف سفير بلغاريا.

سعادة السفير/ جاك فوليك سفير التشيك.

سعادة السفير/ ميهاي شتيفان ستوبار سفير رومانيا.

سعادة السفير/ جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة البريطانية.

سعادة السفير/ إيلمارس بريديكس سفير التفيا.

سعادة السفير/ بابكر ديالو سفير مالي.

سعادة السفير/ هراتشيا بوالديان سفير أرمنيا.

سعادة السفير/ بيكا كوسونين سفير فنلندا.

السيد/ إدواردو رانجل سفارة بيرو. السيد/ جورج يعقوب سفارة فنزويا.

السادة رؤساء وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية

األستاذ الدكتور/ جمال عبد الرحيم سوسه رئيس جامعة بنها.

األستاذ الدكتور/ أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان.

األستاذ الدكتور محمود أحمد ذكي رئيس جامعة طنطا.

األستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم.

األستاذ الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد.

األستاذ الدكتور/ عثمان السيد شعان رئيس جامعة الزقازيق.

األســـتاذ الدكتـــور/ هشـــام محمـــد عبـــد الســـام رئيـــس الجامعـــة المصريـــة 
للتعليـــم اإللكترونـــي األهليـــة.

األستاذ الدكتور/ أبو بكر هال األسمر من طب األزهر.

الدكتورة/ شيرين شوقي أمين عام جامعة بنها.

رؤساء وأعضاء المجالس العليا والقومية المتخصصة

السيدة السفيرة/ مشيــــــــــرة محمــــــــــــــود خطـــــــــــــاب رئيس المجلــــــــــــس القومــــــــي 
لحقوق اإلنسان.
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سي السيد حيث أن كلمة سي مصرية قديمة بمعنى الرجل

السيد األستاذ/ كرم جبر رئيس المجلس األعلى لتنظيم اإلعام.

السيد المستشــــــــار/ محمـــــــــــود فــــــــــــــوزي أمين عـــــــــــام المجلــــــــــــس األعلـــــــــــــــى 
لتنظيم اإلعام.

السيد األستاذ/ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإلعام.

السيد المهندس/ عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

الدكتورة/ مايا مرسي أمين عام المجلس القومي للمرأة.

الســـيد اللـــواء/ أشـــرف الخطيـــب أميـــن عـــام المجلـــس القومي لرعاية ُأســـر 
والمصابين. الشـــهداء 

رؤساء ونواب وأعضاء األحزاب واالئتالفات السياسية

الدكتور/ عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

الربان/ عمر المختار صميدة رئيــس حزب المؤتمر.

المهندس/ موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

المستشار/ روفائيل بولس تواضروس رئيس حزب مصر القومي.

الدكتور/ عصام خليل رئيس حزب المصريين األحرار.

األستاذة/ جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر.

أ.د/ محمد أبو العا رئيس حزب العربي الديمقراطي الناصري.

اللـــواء/ محمـــــــــــــد عبـــد العظيــــــــــــــــم رئيـــس حزب الجمهـــــــــــــــوري المصـــــــــــــري 
التأســـيس(. )تحت 

الدكتور/ أحمد رؤوف السيد مستشار رئيس حزب الحركة الوطنية.

المهندس/ ياسر قورة نائب رئيس حزب الوفد.

اللواء/ سفير نور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

األستاذ/ ابراهيم نجيب سكرتير عام حزب الوفد.

األستاذ/ فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد السابق.

اللواء/ طارق رسان نائب رئيــس حزب المؤتمر.

النائب/ أحمد علي حسن نائب رئيــس حزب المؤتمر.

األستاذ/ أحمد خالد ممدوح نائب رئيــس حزب المؤتمر.

الدكتور/ مكرم وليم لبيب نائب رئيس حزب الغد للشئون الطبية.

المستشار/ أشرف حليم مليك نائب رئيس حزب الغد للشئون القانونية.

الدكتورة/ هبه هللا حسين تراضي األمين العام لحزب المصريين األحرار.

األستاذ/ محسن جال نائب رئيس حزب العربي الديمقراطي الناصري.

األستاذ/ عــــــــــــــاء سيد صديـــــــــــــــــــق األميـــــــــــــن المساعد للمواطنــــــــــــــة بحزب 
حمـــاة وطن.

األستاذ/ كريم عاء الدين األمين المساعد للمواطنة بحزب حماة وطن.

األستاذ/ محمـــــــــــــد السيد حســـــــــــن األميـــــــــــــن المساعد للمواطنـــــــــــة بحــــــــزب 
حمـــاة وطن.

األســـتاذ/ إبراهيـــم أحمـــد إبراهيـــم أميـــن لجنـــة العاقـــات الخارجيـــة لحـــزب 
الحركـــة الوطنيـــة.

األستاذ/ حسام جمال أمين إعام حزب مستقبل وطن.

ومن تنسيقية شباب األحزاب والسياسيين

الدكتـــور/ مصطفـــى أبـــو زيـــد مديـــر مركـــز مصـــر للدراســـات االقتصاديـــة 
وعضـــو التنســـيقية.

الدكتـــور/ ســـامي أبـــو النصـــر. الدكتور/ حســـن هجرس. األســـتاذة/ إيمان 
طلعت متولي. األســـتاذ/ حســـام الدين محمود. األســـتاذ/ محمد سالم. األستاذ/ 
أحمـــد مبـــارك. األســـتاذ/ باســـم محمـــد لطفـــي. األســـتاذ/ أحمد محمـــد صبري. 
األســـتاذ/ أحمـــد قاعـــود. األســـتاذ/ أحمـــد محـــروس. األســـتاذ/ أحمـــد مســـعد 
زهران. األســـتاذ/ أمير بشـــرى يوســـف. األســـتاذ/ أمين عبد المعبود.األســـتاذ/ 
حمـــادة محمـــد بكـــر. األســـتاذ/ رامـــي عمـــرو محمـــد. األســـتاذة/ ســـالي محمـــد 
أبـــو النصـــر. األســـتاذ/ كريـــم الكنانـــي. األســـتاذ/ ماجد الفقي. األســـتاذ/ محمد 
أحمد. األســـتاذ/ محمد مهني. األســـتاذ/ محمد الصوفي. األســـتاذ/ محمد عبد 

الجليـــل. األســـتاذ/ مصطفـــى أبـــو الحســـن. األســـتاذ/ يوســـف رضا صقر.

تهنئة النقابات

السيد المهندس/ هاني ضاحي نقيب المهندسين ووزير النقل األسبق.

األستاذ/ خلف الزناتي نقيب المعلمين وعضو مجلس الشيوخ.

الدكتور/ خالد سليم نقيب عام أطباء بيطريين مصر.

الدكتور/ محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة.

األستاذ/ مجدي سخي القائم بأعمال نقيب المحاميين.

األستاذ/ ماجد حنا األمين العام المساعد التحاد المحامين العرب.

دكتور مهندس/ سعد مكرم سعد عضو مجلس نقابة المهندسين.

اإلعالم والصحافة

تهنئة التليفزيون المصري:

اإلعامية األستاذة/ نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري.

األستاذ/ أيمن الحبال رئيس قطاع األخبار.

المستشار/ إسام عمران المستشار القانوني.

الدكتور/ حازم أبو السعود مدير عام المذيعين بالتليفزيون.

األستاذ/ وليد حلمي المدير الفني لمكتب رئيس التليفزيون المصري.

األســـتاذ الدكتور/ عمرو الليثي رئيس اتحاد اإلذاعات اإلســـامية بمنظمة 
التعاون اإلسامي.

األستاذ/ جورج رشاد مذيع نشرات األخبار بقناة النيل لألخبار.

األستاذ/ عمرو عبد المجيد المذيع بقطاع األخبار بالتليفزيون المصري.

األستاذ/ ريمون عزمي مخرج بالتليفزيون المصري.

األستاذ/ صموئيل سامي مخرج بالتليفزيون المصري.

المخرج التليفزيوني/ أكرم بشارة.

األستاذ/ أشرف صادق مدير التحرير بجريدة األهرام.

األستاذ/ ناجي وليم رئيس تحرير جريدة المشاهير.

المؤسسات والجمعيات األهلية

الدكتور/ طلعت عبد القوي رئيس االتحاد العام للجمعيات األهلية.

األستاذ الدكتــــــــــــــور/ عبـــــــد الهــــــــــــادي القصبــــــــــــي رئيس المجـلس األعلــــــــى 
للطرق الصوفية.
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ⲥⲓⲣ الزير من أوعية حفظ المياه أصلها قبطي

األستاذ/ هاني عزيز رئيس جمعية محبي مصر السام.

األستاذة/ يوستينا ثروت بمبادرة حياة كريمة.

المستشـــارة دكتـــورة/ هالـــة محمـــود عثمـــان رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مؤسســـة 
عدالـــة ومســـاندة.

بالتحالف الوطني للعمل األهلي التنموي.

األستاذة/ نيفين عزت نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة.

األســـتاذ/ حســـــــــــــام الدين محمود أحمـــــــــــــد األمين العـــــــــــام لمؤسســـة الفريق 
التطوعـــي للعمل اإلنســـاني.

الدكتور/ عادل رياض ممثل أطباء با حدود.

تهنئة الشخصيات العامة

األستاذ/ منير غبور حنا رئيس مجلس إدارة شركة ميراج للفنادق.

الدكتور مهندس/ نــــــــــــــــــادر رياض عضـــــــــــــــو المجلس الملي العام ورئيس 
بافاريا. شركة 

األستاذ/ نادر يونان رئيس مجلس مدارس سانت فاتيما للغات.

الدكتور/ إيهاب فلتاؤوس رئيس شركة رافيللو للسياحة.

اللواء أركان حرب/ محسن مفيد بسادة.

اللواء مهندس/ رضا إدوار فايق إدارة المهندسين العسكريين.

األســـتاذة الدكتـــــــــــورة/ ليلــــــــــى تـــكا عضـــــــــــو المفوضيـــــــــــــــة الدوليـــة للثقافة 
ســـابًقا. والتنمية 

فضيلة الدكتور/ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم.

الدكتور/ ماجد جورج رئيس شركة ماميبا مصر لمستحضرات التجميل.

المهندس/ مدحت إسطفانوس نائب رئيس شركة أسمنت بني سويف.

األستاذ/ تامر مكرم رئيس شركة تروبي للمنشآت السياحية.

األستاذ/ عيد لبيب رئيس شركة هايبر بلس.

األستاذ/ أمير إبراهيم الشركة المصرية للملبوسات والتريكو.

الدكتور/ مصطفى السيد الشربيني سفير ميثاق المناخ األوروبي.

األستاذ الدكتور/أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر.

األستاذ/ أسامة محمد على مدير شركة الدلتا للسكر.

األستاذ/ عزت عزيز معوض شركة أبناء الساحل للمحاصيل الزراعية.

األستاذ/ هاني رمزي حنا فنان وممثل.

األستاذة/ فاطمة ناعوت الكاتبة الصحفية.

األستاذة/ بسنت عثمان الكاتبة والروائية.

اللواء/ عمرو عزت قائد حرس قداسة البابا السابق.

وفي نهاية كلمته قدم قداسة البابا الشكر إلى:

وزارة الصحـــة والســـكان: إلـــى جيـــش مصـــر األبيـــض بـــوزارة الصحـــة 
والســـكان مـــن األطبـــاء وأطقـــم التمريض وهيئة اإلســـعاف المصريـــة، لما بذلوه 
مـــن مجهـــود وتضحيـــات ِجســـام خـــال فترة الجائحـــة وعملهم المســـتمر أيًضا.

المجلـــس األعلـــى لتنظيـــم اإلعـــالم: ُممثًَّا فـــي الهيئـــة الوطنيـــة لإلعام 
والهيئـــة الوطنيـــة للصحافـــة، لنقلهـــم وتغطيتهـــم لصـــاة القـــداس علـــى الهـــواء 
والعالميـــة  والعربيـــة  المصريـــة  الفضائيـــة  القنـــوات  جميـــع  وكذلـــك  مباشـــرًة، 
والقبطيـــة، واإلذاعـــة المصريـــة، وجميـــع وكاالت األنباء والصحـــف والمجات 
المســـموعة والمرئيـــة والمواقـــع اإلليكترونيـــة اإلعامية التي تقـــوم بتغطية ونقل 

اإللهي. القـــداس 

نشكركم جميًعا...

نرفع قلوبنا ونصلي من أجل: 

ِحفظ وســـام بادنا والســـام في كل مكان، وأن ُينجي هللا الشـــعوب 
مـــن ويـــات الحـــروب والنزاعات، وأن ُيعطي هللا الحكمة للرؤســـاء وقادة 
الحكومات والجيوش لكي تســـود المحبة ويُعم الســـام على كل البشـــر.
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البربى أو البربا من الكلمة القبطية الصعيدية ⲡⲉⲣⲡⲉ أي هيكل أو معبد، ومنها قرية البربا بأبو قرقاص بالمنيا

قداسة البابا يف أسبوع اآلالم

مجعة ختام الصوم يف دير األنبا بيشوي
صلى قداسة البابا تواضروس 
الثانـــي يـــوم الجمعــــــــــــة 15 أبريـــل 
2022م، صلـــوات جمعـــــــــــة ختام 
الصـــــــوم في دير القديس األنبـــــــــــا 
بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، وبدأت 
الصلــــــــــــــوات بصـــــــــــــــاة القنديـــــــل 
)ســـر مســـحة المرضـــى(، تاهـــا 
صلـــوات القـــداس اإللهـــي، وألقـــى 
قداســـة البابـــا عظـــة القـــداس التي 
أشار خالها إلى أن يـــــــوم جمعة 
ختـــام الصـــوم يختـــم فتـــرة الصـــوم 
األربعيني تمهيًدا لبدء فترة روحية 
عاليـــة وهـــي فتـــرة أســـبوع اآلالم، 
وفيهـــا التوبـــة والنعمـــة والقداســـة. 
شـــارك فـــي الصلوات نيافـــة األنبا 
أغابيـــوس أســـقف ورئيـــس الديـــر، 
ومجمـــــــــــــع رهبانــــــــــــه وعـــدد كبيـــر 

من الشـــعب. 

أحد الشعانني باإلسكندرية

ثـــم صلـــى قداســـته قـــداس عيـــد أحـــد الشـــعانين 
صبـــاح يوم األحـــد 17 أبريل 2022م، بالكاتدرائية 
عظـــة  قداســـته  وألقـــى  باإلســـكندرية،  المرقســـية 
القداس، التي أشـــار خالها إلى أنه يوم مميز ألنه 
اليـــوم الوحيـــد على مدار الســـنة الـــذي نعيش فيه 3 
مظاهـــر فريـــدة مجتمعـــة: فـــي الصبـــاح الباكر دورة 

العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق، وكذلـــك القمـــص أبرآم 
إميـــل وكيـــل البطريركيـــة باإلســـكندرية واآلباء كهنة 

الكنيســـة، بينمـــا امتـــألت الكنيســـة بالمصلين. 

ثـــم صلـــى قداســـة البابـــا صـــاة الجنـــاز العـــام 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية باإلســـكندرية، وذلـــك عقـــب 

انتهـــاء صلـــوات قـــداس عيـــد أحـــد الشـــعانين. 

السعف، القراءة من 4 أناجيل أثناء القداس، طقس 
الجناز العام. شـــارك في الصلوات اآلباء األســـاقفة 
المشـــرفين علـــى القطاعـــات الرعويـــة باإلســـكندرية 
وهـــم أصحـــاب النيافـــة األنبـــا بافلـــي األســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه، األنبـــا إياريـــون األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطاع غرب، األنبا هرمينا األســـقف 
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ⲉⲣⲙⲁⲛ الرمان من الفواكه التي اشتهرت في مصر القديمة وبالقبطية

اجلمعة العظيمة يف الاكتدرائية املرقسية بالعباسية

مخيس العهد يف دير مار مينا بمريوط

وصلـــى قداســـته صلـــوات الجمعـــة 
المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  العظيمـــة 
فـــي  الصلـــوات  وبـــدأت  بالعباســـية، 
ســـاعة مبكـــرة من صباح يـــوم الجمعة 
مـــع  وانتهـــت  2022م،  أبريـــل   22
وشـــهدت  الشـــمس.  غـــروب  اقتـــراب 
تطبيـــق  الكاتدرائيـــة  دخـــول  عمليـــة 
إجـــراءات احترازيـــة دقيقـــة عـــن طريق 
للكاتدرائيـــة.  التابـــع  الكشـــافة  فريـــق 
ألقـــى قداســـة البابـــا العظـــة التي أشـــار 
خالهـــا إلـــى أن يوم الجمعة العظيمة، 
يـــوم متميـــز فـــي تاريـــخ الســـنة ألننـــا 
نحتفـــل فيـــه بذكـــرى آالم ربنـــا يســـوع 
المســـيح وكأننـــا فـــي وقـــت الصليـــب، 
اليـــوم  وأوضـــح قداســـته أحـــداث هـــذا 
فـــي حياة الســـيد المســـيح ورحلة اآلالم 
فـــي حياة البشـــرية فـــي ثاثة عناصر: 
)1( والدة األلـــم بســـبب الخطيـــة، )2( 
 )3( الذبيحـــة،  بتقديـــم  األلـــم،  َحْمـــل 
مشـــاركة األلـــم. شـــارك فـــي الصلـــوات 
عدد من اآلباء األســـاقفة العموم، إلى 
جانـــب بعـــض اآلبـــاء الكهنـــة وخورس 
الشمامســـة وعدد كبيـــر من المصلين. 

صلـــى قداســـة البابـــا يـــوم خميـــس 
العهـــد )الخميـــس الكبيـــر( صبـــاح يوم 
الخميـــس 21 أبريـــل 2022م، بديـــر 
وبـــدأت  مريـــوط،  مينـــا  مـــار  الشـــهيد 
الصلـــوات بصاة باكـــر خميس العهد 
يهـــوذا  تبكيـــت  دورة  تضمنـــت  التـــي 
الخائـــن، ثـــم باقـــي صلـــوات الســـواعي 
ثـــم  اللقـــان،  صـــاة  تاهـــا  النهاريـــة، 
القـــداس اإللهـــي، واختتمـــت الصلوات 
بصـــاة الســـاعة الحاديـــة عشـــرة مـــن 
البابـــا  قداســـة  وألقـــى  الخميـــس.  يـــوم 
عظـــة القـــداس التي أشـــار خالها إلى 
أن خميـــس العهـــد هو يـــوم عيد كبير، 
ألن فيه تم تأســـيس ســـر التناول )ســـر 
البابـــا  قداســـة  االفخارســـتيا(، ووضـــع 
ثـــاث شـــخصيات للتأمـــل فـــي حياتهم 
مـــن ناحية الفهم: يهوذا التلميذ الخائن 
]عديـــم الفهم[، بطـــرس التلميذ المندفع 
]محـــدود الفهـــم[، ويوحنـــا تلميذ المحبة 
]عميـــق الفهـــم[. شـــارك فـــي الصلوات 
ديـــر مـــار مينـــا بصحـــراء مريـــوط ومجمـــع رهبـــان الديـــر وعـــدد كبيـــر مـــن الشـــعب. نيافـــة األنبـــا كيرلـــس أســـقف ورئيـــس 
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الماء بالقبطية ⲡⲙⲱⲟⲩ ومنها كلمة »امبو« التي ُتقال لألطفال ليشربوا الماء

شم النسيم بدير الرسيان

قداسة ابلابا يشارك يف »إفطار األرسة املرصية«

اســـتضاف ديـــر الســـيدة العـــذراء )الســـريان( بـــوادي النطـــرون، صبـــاح يـــوم االثنيـــن 25 أبريـــل 2022م، مائـــدة اإلفطـــار التي جمعت قداســـة البابـــا تواضروس 
الثانـــي بعـــدٍد مـــن اآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة، عقـــب انتهـــاء القـــداس اإللهي. وألقى قداســـة البابا كلمة روحية بمناســـبة القيامـــة المجيدة أثناء اللقاء الـــذي ُيعد تقليًدا 

ســـنويًّا لقداســـته وأعضـــاء المجمع المقدس. 

شـــارك قداســـة البابـــا تواضـــــــــــــــــــروس 
أبريـــــــــــــــــل  الثاثـــــــــــــاء 26  يـــوم  الثانـــي، 
2022م، في حفل إفطـــــــــــار األســـــــــــــــــــــرة 
المصريـــة الـــذي ُأقيـــم برعايـــة وحضـــور 
الرئيـــس عبد الفتاح السيســـي، ومشـــاركة 
العديـــد مـــن الرمـــوز الوطنيـــــــــــــــــة ورجـــال 
الدولـــة والمواطنيـــن مـــن كافـــة محافظات 
مصـــر. ويمثـــل إفطـــار األســـرة المصرية 
تقليـــًدا بدأه الرئيس السيســـي منذ ســـنوات 
واعتـــادت الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية 
المشـــاركة فيـــه بصفتهـــا مكوًنـــا أساســـيًّا 
فـــي المجتمـــع المصـــري، إال أن ظروف 
تفشـــي فيروس كورونا حالت دون تنظيم 
هـــذا الحدث خـــال العاميـــن الماضيين. 
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السيمفونية من األصل ⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲓⲁ أي توافق األصوات

قداسة ابلابا يهنئ الرئيس السييس بعيد الفطر
قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الفطر المبارك، وبعث قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها:

»السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية

قداسة ابلابا يتسلم انلور املقدس

باإلصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة المصرية القبطية األرثوذكسية، 
يســـرني أن أقـــدم لفخامتكـــم ولجميـــع أحبائنـــا المســـلمين أصـــدق التهانـــي 
القلبيـــة بمناســـبة حلـــول عيـــد الفطـــر المبـــارك، شـــاكرين هللا الـــذي يعيـــن 
مســـاعيكم فـــي تنمية البـــاد بعد مواجهة األخطـــار والتحديات المختلفة، 

تســـلم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي صبـــاح يـــوم األربعـــاء 27 أبريـــل 
2022 شـــعلة النـــور المقـــدس التـــي أرســـلها نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس مطـــران 
الكرســـي األورشـــليمي والشـــرق األدنـــى لقداســـته، إحيـــاًء لتقليـــد كان قـــد توقـــف 
لســـنوات طويلـــة. وحمـــل الشـــماس مدحت وجيـــه )أحد خـــدام بطريركية القدس 
لألقبـــاط األرثوذكـــس( القنديـــل الـــذي يحـــوي شـــعلة النـــور المقـــدس، وهـــو أول 
قنديـــل أشـــعله نيافـــة األنبـــا انطونيوس لحظة خروج النور المقدس، في كنيســـة 
ـــا إلـــى  القيامـــة، يـــوم ســـبت النـــور، وتحـــرك الشـــماس مدحـــت بالقنديـــل متجهًّ
معبـــر طابـــا صبـــاح يـــوم الثاثـــاء 26 أبريـــل، وكان القنديـــل محفوًظـــا داخـــل 
إنـــاء زجاجـــي مخصـــص لذلك. وكان في انتظاره في المعبر الدياكون بيشـــوي 

وندعـــوه أن يبـــارك كل مـــا تمتـــد إليـــه أيديكـــم لبنـــاء وطننـــا العزيز مصر 
وتحقيـــق آمـــال المصريين. 

دمتـــم محفوظيـــن بعنايـــة هللا، ودام الخيـــر واألمـــن واألمـــان لمصرنـــا 
الحبيبـــة وشـــعبها العظيم«.

كامـــل وهـــو أيًضـــا مـــن خدامنـــا بالقـــدس، ومعـــه اثنين مـــن خدام كنيســـة رابطة 
القـــدس بالظاهـــر، همـــا الشـــماس بيتـــر نبيـــل والشـــماس تـــادرس ظريف، حيث 
تســـلموا القنديـــل وتحركـــوا بـــه من طابا إلى القاهـــرة، ووصلوها في وقت متأخر 
مـــن يـــوم الثاثـــاء، فتم إيداعه في كنيســـة رابطة القـــدس بالظاهر. وفي صباح 
يـــوم األربعـــاء 27 أبريـــل حانـــت لحظـــة تســـليم النـــور المقـــدس لقداســـة البابـــا، 
حيـــث توجـــه إلـــى المقر البابوي بالقاهرة، كهنة كنيســـة رابطة القدس ومجلســـها 
ومعهـــم الخـــدام الثاثـــة الذيـــن تســـلموا القنديـــل مـــن طابـــا، وهنـــاك اســـتقبلهم 

قداســـته، وتســـلم منهـــم النـــور المقدس.

كمـــا أرســـل قداســـته برقيـــات تهنئـــة لـــكل مـــن 
المستشـــار حنفـــي جبالـــي رئيـــس مجلـــس النـــواب، 
والمستشـــار عبـــد الوهاب عبد الـــرازق رئيس مجلس 
الشـــيوخ، واألســـتاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس 

القائـــد العام للقوات المســـلحة وزيـــر الدفاع واإلنتاج 
وزيـــر  توفيـــق  محمـــود  اللـــواء  والســـيد  الحربـــي، 
الداخليـــة، وفضيلـــة الدكتـــور محمـــد مختـــار جمعـــة 

وزيـــر األوقـــاف.

مجلـــس الـــوزراء، وفضيلـــة اإلمـــام األكبـــر األســـتاذ 
األزهـــر،  الجامـــع  شـــيخ  الطيـــب  أحمـــد  الدكتـــور 
الديـــار  مفتـــي  عـــام  شـــوقي  الدكتـــور  وفضيلـــة 
المصريـــة، والســـيد الفريـــق أول محمـــد أحمـــد زكـــي 
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األيقونة والقونة من الكلمة ⲓⲕⲱⲛ أي صورة أو أيقونة

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا

قداسة ابلابا يف برنامج »لكم ربنا« بمناسبة عيد القيامة
حـــل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي ضيًفـــا علـــى إذاعـــة »راديـــو 9090« بمناســـبة عيـــد القيامـــة المجيـــد، وذلـــك مـــن خـــال برنامـــج »كلـــم ربنا« الـــذي يقدمه 
اإلعامي أحمد الخطيب. وحاور »الخطيب« قداســـة البابا على مدار حلقتين ُأذيعتا الســـاعة السادســـة مســـاًء يوم الســـبت 23 واألحد 24 أبريل 2022م، حول 
العديـــد مـــن المواقـــف الشـــخصية واللحظـــات اإلنســـانية الفارقـــة التـــي عاشـــها قداســـته ســـواء فـــي ســـني حياتـــه المبكرة أو خـــال خدمته الرعوية، أســـقًفا ثـــم بطريرًكا، 

والتـــي كلـــم خالها هللا وتلقى االســـتجابة. 

ألقـــى قداســـة البابـــا العظة في االجتماع األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعاء 6 
أبريل 2022م، من كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس األنبا بيشـــوي بالكاتدرائية 
المرقســـية بالعباســـية، بحضور عدد من أحبار الكنيســـة، ســـبقها صاة عشـــية 
عيد البشـــارة المجيد، الذي احتفلت به الكنيســـة في اليوم التالي. وُبثَّت العظة 
عبـــر القنـــوات الفضائيـــة المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعـــة للمركز اإلعامي 

للكنيســـة على شـــبكة اإلنترنت. 

وقـــد أعلـــن قداســـة البابـــا، أن اجتمـــاع األربعاء ســـُيعقد األســـبوع التالي في 
المقـــر البابـــوي بديـــر القديـــس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون، كما نـــّوه إلى أن 
االجتماع ســـيتوقف بعدها خال فترة أســـبوع البصخة المقدســـة، وعيد القيامة، 

وحتى نهاية فترة الخمســـين المقدســـة. 

اســـتكمل قداســـته تأماتـــه فـــي آحـــاد الصـــوم الكبيـــر والتـــي خصـــص لهـــا 

سلســـلة بعنـــوان »َأْيـــَن َأْنـــَت؟«، وأشـــار إلـــى أننـــا يمكـــن أن نقابـــل المســـيح في 
الطريـــق، متخـــًذا مـــن مقابلـــة الســـيد المســـيح مـــع المولـــود أعمـــى نموذًجـــا. 

كما ألقى قداســـة البابا العظة في االجتماع األســـبوعي مســـاء يوم األربعاء 
13 أبريـــل 2022م، مـــن كنيســـة التجلـــي بالمقر البابـــوي بمركز لوجوس بدير 
األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، كمـــا ُبثَّـــت العظـــة عبـــر القنـــوات الفضائيـــة 
المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعـــة للمركـــز اإلعامـــي للكنيســـة علـــى شـــبكة 

اإلنترنت. 

واســـتكمل قداســـته تأماتـــه فـــي آحـــاد الصـــوم الكبيـــر والتـــي خصـــص لها 
سلســـلة بعنـــوان »َأْيـــَن َأْنـــَت؟«، عـــن المواضـــع التـــي يمكن أن نتقابـــل فيها مع 
هللا، وهـــذه المواضـــع الكثيـــرة تؤهلنا ألســـبوع اآلالم، واســـتعرض بركات أســـبوع 

اآلالم.

قداسة ابلابا ينىع اكهن اإلسكندرية الشهيد

ويطالب األجهزة املعنية حبفظ سالم املجتمع

تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  أعـــرب  وقـــد 
الـــذي  األلـــم  عـــن  االجتمـــاع  بدايـــة  فـــي  الثانـــي 
القمـــص  استشـــهاد  جـــّراء  مـــن  الجميـــع  اعتـــرى 
أرســـانيوس وديـــد باإلســـكندرية. وطالـــب قداســـة 
البابـــا كافـــة األجهـــزة المعنيـــة بالعمـــل علـــى حفظ 
ســـام المجتمـــع، وال ســـيما فيمـــا يخـــص مســـائل 
األديان، مشـــيًرا إلى حوادث الخطف، وما ينشـــر 
فـــي الصحـــف أو يـــذاع علـــى القنـــوات ووســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي. ونـــّوه قداســـته إلـــى الـــدور 
الوطنـــي التاريخـــي للكنيســـة القبطيـــة التي حملت 
دوًمـــا هموم الوطن وتســـاهم فـــي مواجهة تحدياته 

عبـــر التاريـــخ. 
وجــــــــــــاء نص تصريحــــــــــــــات قداســـــــــــة البابــــــــا 

كمـــا يلي: 
»فـــي هـــذا األســـبوع تألمنـــا لحـــادث االعتـــداء 
اإلســـكندرية  مدينـــة  فـــي  الكاهـــن  األب  علـــى 
مـــن  هـــو  والحقيقـــة  وديـــد.  أرســـانيوس  القمـــص 
ا،  اآلبـــاء المحبيـــن، الذيـــن لهـــم خدمـــة كبيـــرة جـــدًّ
وهـــذا الحـــادث الســـريع بـــكل مـــا تـــم فيـــه. ولكننـــا 
دائًما ننظر إلى هللا ونعلم أن هللا يرى كل شيء، 
وننتظـــر بالطبـــع كل التحقيقـــات التـــي تتـــم والتـــي 
نرجـــو أن تتـــم بدقـــة ويكـــون لهـــا نتائـــج نعلمهـــا 

جميًعـــا علـــى المســـتوى العـــام. 

ننتهـــز هـــذه الفرصـــة لكـــي أطلـــب وأرجـــو من 
كافة األجهزة المســـئولة عن حفظ ســـام المجتمع 
في مصر خاصة في مســـائل األديان وما يتعلق 
بهـــا، أطلـــب وأرجو أن تقوم هذه األجهزة بالضبط 
الدقيـــق لـــكل ما ُينشـــر فـــي الصحـــف أو ُيذاع في 
القنـــوات أو البرامـــج أو على صفحات السوشـــيال 
ميديـــا. وكذلـــك حاالت االختفاء وحاالت الخطف 
والتي تحتاج إلى شـــفافية نظًرا لحساســـيتها، وهي 
التـــي تؤثـــر ســـلًبا علـــى تماســـك ووحـــدة الوطـــن، 

واألمـــر يحتاج إلـــى وقفات جادة. 

أنا أعلم أن الجهات األمنية قامت في حاالت 
كثيرة بمجهود طيب وتافت اآلثار الســـلبية التي 
تأتـــي مـــن وراء مثـــل هـــذه الحـــوادث، ونتعشـــم أن 

يكـــون هذا الســـبيل في مثل هـــذه الحاالت. 

إننـــا فـــي أيـــام أصـــوام وعبـــادة وشـــاءت عناية 
القدير أن تتجاور هذه األيام المباركة عند جميع 
المصرييـــن ولذلـــك ال يصـــح وال يليـــق أن ُتنشـــر 
مقـــاالت أو تـــذاع فيديوهـــات تمـــس أو تســـيء إلى 
أي قطـــاع مـــن الشـــعب حفًظـــا لســـامة المجتمـــع 
واالســـتقرار الذي تشـــهده بادنا ومنًعا من تشـــويه 

صـــورة مصـــر أمام العالـــم وأمام أنفســـنا أواًل. 

إننـــا نعيـــش مًعـــا الجمهوريـــة الجديـــدة والتـــي 

يقـــود نهضتهـــا فخامـــة الســـيد الرئيس عبـــد الفتاح 
السيســـي، مع كافة المســـئولين في كل القطاعات 
حفظهـــم هللا، هـــذه الجمهورية الجديدة ليســـت فقط 
المشروعات أو اإلنجازات العديدة والتي نفرح بها 
بالطبـــع ونفتخـــر بهـــا أيًضـــا، ولكنهـــا أيًضا تجديد 
المفاهيـــم  وتصحيـــح  بالتعليـــم  واألفـــكار  العقـــول 
وتنميـــة اإلنســـان ثقافيًّـــا ومجتمعيًّـــا والحـــض على 
تقويـــة العيـــش المشـــترك والمواطنـــة الحقـــة وحفظ 
أواصـــر الوحـــدة الوطنية التـــي هي أثمن ما عندنا 
فـــي مصـــر، وتجريم كل َمْن ُيســـيء أو يمس هذه 

األمـــور فـــي الباد ونحـــو العباد. 

والكنيســـة القبطية األرثوذكســـية هي الكنيســـة 
الوطنيـــة التـــي تحمـــل همـــوم الوطن وتشـــترك في 
مواجهـــة تحدياتـــه عبـــر التاريـــخ ومعدنها األصيل 
شـــاهد علـــى دورهـــا العميـــق فـــي خدمـــة الوطـــن 
وحمايتـــه وصـــون كرامته وتقديم الصورة المشـــرقة 

عنـــه داخليًّـــا وخارجيًّا. 

نصلـــي دائًمـــا فـــي كل المناســـبات مـــن أجـــل 
مصــــــــــــــــر الوطـــن واإلنســـــــــــــــان ألن الديـــن للديان 
والوطـــن لإلنســـان، حفـــظ هللا بادنـــا العزيـــزة مـــن 

كل شـــر«. 
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اسم مصر كان ُيطلق على منطقة المطرية وتعني ‘‘مكان أبناء الشمس’’ وبالتالي أطلقت على كل القطر

قداسة ابلابا يستقبل جممع كهنة إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط اجلديدة

ويلتيق رهبان من ديري »مار مينا« بأبنوب و»الشايب« باألقرص
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي صبـــاح يـــوم الخميـــس 28 أبريـــل 2022م، في المقر البابوي بدير القديس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون، مجموعتين 

مـــن الرهبان لدراســـة تدبيـــر أحوالهم الديرية، فـــي أديرتهم، وهما: 

اســـتقبل قداســـة البابـــا يـــوم الخميـــس 14 أبريـــل 2022م، بالمقـــر البابـــوي 
بديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، مجمـــع كهنـــة إيبارشـــية أبنوب 
والفتـــح وأســـيوط الجديـــدة، بحضـــور نيافـــة األنبـــا أرســـانيوس أســـقف الـــوادي 
الجديـــد والواحـــات والنائـــب البابـــوي إليبارشـــية ابنـــوب وتوابعهـــا، بعـــد نياحـــة 

أســـقفها مثلـــث الرحمـــات األنبـــا لـــوكاس. قـــدم لهـــم قداســـة البابـــا كلمـــة روحيـــة 
وأجاب على أســـئلتهم، وتدارس معهم الوضع الرعوي لإليبارشـــية واختيار أب 
أســـقف جديـــد لهـــم حيـــث مـــن المنتظـــر أن تكون الســـيامات األســـقفية الجديدة 

إن شـــاء الـــرب وعشـــنا، فـــي أوائـــل شـــهر يونيـــو المقبل. 

األولـــى: مجموعة رهبان دير الشـــهيد مار 
مينـــا المعلـــق بجبـــل أبنـــوب، وحضـــر المقابلـــة 
نيافـــة األنبا أرســـانيوس أســـقف الـــوادي الجديد 
والواحـــات والنائـــب البابـــوي إليبارشـــية أبنـــوب 

والفتـــح وأســـيوط الجديـــدة والدير. 

الثانيـــــــة: مجموعة من رهبان دير القديس 
األنبـــا باخوميـــوس المعـــــــــــــــروف بدير الشـــايب 
باألقصـــــــــــــــر وحضـــــــــــــــــر المقابلة نيافـــــــة األنبا 
يوســــــــــــــاب األســـقف العـــام لألقصر والنائـــــــــــب 

البابـــوي للدير. 
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كلمة أوطة ُتطلق على الطماطم وهي من أصل قبطي ⲟⲩⲧⲁϩ أي ثمرة

توقيع بروتوكول تعاون بني معهد ادلراسات القبطية ومجعية اآلثار القبطية
قداســـة  وتشـــريف  ومباركـــة  برعايـــة 
توقيـــع  تـــم  الثانـــي،  تواضـــروس  البابـــا 
بروتوكـــول تعـــاون بيـــن معهد الدراســـات 
القبطية وجمعية اآلثار القبطية بالقاهرة، 
يـــوم األربعـــاء 27 أبريـــل  وذلـــك ظهـــر 
2022م، بالمقـــر البابـــوي بالقاهـــرة. وّقع 
عـــن الجمعيـــة المهنـــدس واصف بطرس 
الجمعيـــة،  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  غالـــي 
وعـــن المعهـــد األســـتاذ الدكتـــور إســـحق 
إبراهيـــم عجبـــان عميـــد المعهـــد، وتبـــارك 
البروتوكـــول بتوقيع قداســـة البابا. حضر 
األنبـــا  كيرلـــس  القـــس  التوقيـــع  مراســـم 
بيشـــوي ســـكرتير قداســـة البابا، والدكتور 
مـــراد مجـــدي وهبـــه نائـــب رئيـــس مجلس 
إدارة الجمعيـــة، واالســـتاذ الدكتـــور عادل 
نبيـــل  واألســـتاذ  المعهـــد،  وكيـــل  فخـــري 
فـــاروق مديـــر مكتبـــة الجمعيـــة. يشـــمل 
البروتوكـــول التعاون في مجاالت النشـــر 
والنـــدوات  المؤتمـــرات  العلمـــي، وتنظيـــم 
والملتقيـــات والـــدورات التدريبيـــة، وإقامـــة 
المعـــارض والرحـــات العلميـــة، وخدمـــة 
)المطبوعـــة واإللكترونيـــة( للباحثيـــن والدارســـين، والتعـــاون فـــي مجـــاالت أخـــرى مـــن اختصـــاص الطرفيـــن.المكتبـــات، وتوفيـــر المصـــادر والمراجـــع 

Video Conference قداسة ابلابا يلتيق كهنة كنائسنا يف اخلليج عرب الـ
اجتمـــع قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي صبـــاح يـــوم االثنيـــن 2 مايـــو 
2022م، مع كهنة كنائســـنا القبطية األرثوذكســـية في منطقة الخليج بمناســـبة 
عيـــد القيامـــة المجيـــد، عبـــر الــــ Video Conference بحضـــور نيافة األنبا 

يوليـــوس األســـقف العـــام لمصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات والمشـــرف علـــى 
كنائســـنا بالخليج، وقد حدثهم قداســـته عن القيامة ومفعولها الروحي في حياة 

اإلنســـان المعاصـــر. واختتـــم اللقـــاء بالصـــاة كما بدأ.

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

يوم األربعاء 6 أبريل 2022م 
+ نيافة األنبا آنجيلوس األســـقف العام لكنائس 
قطاع شـــبرا الشـــمالية، يرافقه عدًدا من اآلباء كهنة 
ثـــاث مـــن كنائـــس القطاع: كنيســـة الســـيدة العذراء 
والمـــاك ميخائيـــل بالخلفاوي، وكنيســـة القديس مار 
حلمـــي،  أحمـــد  بشـــارع  أثناســـيوس  والبابـــا  مرقـــس 
وكنيســـة الســـيدة العـــذراء والبابـــا كيرلـــس الســـادس 
بأغاخـــان، الذيـــن عرضـــوا على قداســـة البابا بعض 

المشـــروعات الخدميـــة الخاصة بكنائســـهم. 
الصموئيلـــي  بوليكاربـــوس  القمـــص  الراهـــب   +
كاهـــن كنيســـتنا فـــي قبـــرص، الـــذي عـــرض علـــى 
قداســــــــــــــــــة البابـــا عـــدًدا من األمـــــــــــــــــور الخاصـــــــــــــة 

بالخدمـــة هنـــاك. 

يوم االثنين 11 أبريل 2022م 
+ نيافـــة األنبا أرسانيــــــــــــــــــوس أســـقف إيبارشـــية 
الوادي الجديد والواحات والنائب البابوي إليبارشـــية 

يوم األربعاء 13 أبريل 2022م 

+ راهبـــات مـــن ديـــر القديســـة دميانـــة للراهبـــات 
بالبـــراري، إحداهـــن راهبـــــــــــــــة إيريتريــــــــــــــــة، حضـــرت 
حديًثـــا مـــن إريتريـــا حاملـــًة رســـالة مكتوبة مـــن أبونا 
كيرلـــس البطريــــــــــــــرك الجديـــد للكنيســـــــــــــــــة اإلريترية 
األرثوذكســـية، بخصـــوص العاقـــــــــــــــــة مع الكنيســـة 
القبطيـــة األرثوذكســـية والرغبـــــــــــــــة فـــي تنميـــة هـــذه 
العاقـــات الكنســـية فـــي كافـــة المجـــاالت الروحيـــة 

والرعويـــة والرهبانيـــة. 

يوم الجمعة 29 أبريل 2022م 

+ اســـتقبل قداســـة البابا في المقر البابوي بدير 
القديـــس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون، نيافة األنبا 
رويـــس األســـقف العـــام بآســـيا، الـــذي عـــرض علـــى 
قداســـة البابـــا بعض الموضوعـــات الرعوية الخاصة 

بالمناطـــق التـــي يخدم بها. 

أبنـــوب والفتـــح وأســـيوط الجديـــدة ودير الشـــهيد مار 
مينـــا المعلـــق بجبـــل أبنـــوب، حيـــث قـــدم نيافـــة عدة 
تقاريـــر شـــاملة، رعويـــة وإداريـــة ورهبانيـــة وماليـــة 
بخصـــوص إيبارشـــية أبنـــوب وتوابعهـــا، وقـــد ناقـــش 
قداســـته كافـــة التفاصيـــل وذلـــك تمهيـــًدا لترتيب لقاء 
لكهنـــة اإليبارشـــية، ولقـــاء آخـــر لرهبـــان الديـــر فـــي 

العاجل.  القريـــب 

+ الدكتـــورة مرثـــا مرقـــس أرملـــة األب الشـــهيد 
القمـــص أرســـانيوس وديـــد، والقـــس ماركـــوس عبـــد 
المســـيح أحـــد أقـــارب األب الشـــهيد وعـــدًدا من أفراد 
عائلتـــه. قـــدم قداســـته لتاســـوني مرثا وألفـــراد العائلة 
التعزيـــة، وتحـــدث معهــــــــــــــم عـــن الفـــرح بالسمــــــــــــــــاء 
وعـــن رســـالة اإلنســـان فـــي الحيــــــــــــــاة. ومـــن جانبها 
أرســـانيوس عـــن خبراتهـــا  القمـــص  أرملـــة  تكلمـــت 
طـــــــــــــــوال ســـنوات خدمـــة »أبونـــا« وعمل هللا فــــــــــــــي 
حياتـــه، حضـــر اللقـــاء القمـــص أبــــــــــــــرآم إميل وكيل 

البطريركيـــة باألســـكندرية. 
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كلمة خمير بالقبطية ϣⲉⲙⲏⲣ مع إبدال حرف الخاء بالشين

تهنئة الكنيسة بعيد حترير سيناء
تهنئ الكنيســـة القبطية المصرية األرثوذكســـية وعلى رأســـها قداسة البابا 
تواضـــروس الثانـــي، الســـيد الرئيـــس عبد الفتاح السيســـي وجمـــوع المصريين 

بمناســـبة عيد تحرير سيناء.

إننـــا إذ نحتفـــل اليـــوم بالذكـــرى األربعيـــن لتحريـــر أرض ســـيناء الغاليـــة، 
بعـــد مشـــوار طويـــل ُرِســـَمت معالمـــه بدمـــاء الشـــهداء والجهـــود الدبلوماســـية 
والســـعي للســـام الذي امتازت به مصر طوال تاريخها، نرى اســـتكمال هذا 

كلـــف قداســـة البابـــا تواضـــروس 
اكليمنـــدس  األنبـــا  نيافـــة  الثانـــي، 
األســـقف العام لكنائس قطاع ألماظة 
ومدينـــة األمـــل وشـــرق مدينـــة نصر، 
منســـق  صالـــح  جرجـــس  واألســـتاذ 
القبطيـــة  الكنيســـة  بيـــن  العاقـــات 
األرثوذكســـية ومجلس كنائس الشرق 
األوســـط، بزيـــارة مقر رئاســـة الطائفة 
لتقديـــم  الجديـــدة،  بمصـــر  اإلنجيليـــة 
التهنئـــة بعيـــد القيامـــة المجيـــد. كان 
لـــدى  الكنســـي  الوفـــد  اســـتقبال  فـــي 
وصولـــه، الدكتور القـــس أندريه زكي 
رئيـــس الطائفـــة اإلنجيليـــة بمصـــر.

رسامة بعض العاملني 
بادليوان ابلابوي 

شمامسة
فـــي يـــوم األربعـــاء الموافـــق 23 
األنبـــا  نيافـــة  قـــام  2022م،  فبرايـــر 
لكنائـــس  العـــام  األســـقف  يوليـــوس 
مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، 
بكنيســـة  اإللهـــي  القـــداس  بصـــاة 
المـــاك ميخائيـــل والقديـــس أبانـــوب 
حيـــث  بالقاهـــرة،  البابـــوي  بالديـــوان 
قـــام برســـامة ثاثـــة مـــن العاملين في 
الديـــوان فـــي رتبـــة ابصالتس وترقيـــة 
ثاثـــة آخرين إلى رتبة األغنســـطس.

وفد كنيس تلهنئة الطائفة اإلجنيلية بعيد القيامة

المشـــوار اآلن بالتنمية الشـــاملة التي تشـــهدها هذه األرض المقدســـة بعدما 
اســـتطاعت القـــوات المســـلحة والشـــرطة المصريـــة تطهيرهـــا مـــن اإلرهـــاب 

أيًضـــا بدمـــاء وتضحيـــات كبيـــرة وثمينة.

نصلي إلى هللا ليحفظ وطننــــــــــــا مصــــــر بكــــل أراضيهـــــــا، وينعــــــــم علينا 
باألمن واالستقرار.

االثنين 25 أبريل 2022م-17 برمودة 1738ش.

إيبارشية الكريس األورشلييم والرشق األدىن

صلـــى نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس مطـــران الكرســـي األورشـــليمي والشـــرق 
األدنـــى، يـــوم الجمعـــة 15 أبريـــل 2022م، صلوات جمعـــة ختام الصوم في 
كنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس بالكويـــت، وعقـــب صـــاة الصلـــح رســـم نيافتـــه 
اثنيـــن مـــن كهنـــة الكويت قمامصة هما: )1( القمـــص ميخائيل إبراهيم، )2( 
والقمص بيشوي حسني. خالص تهانينا لنيافة األنبا أنطونيوس، وللقمصين 

الجديديـــن، ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب. 

إيبارشية شربا اخليمة
قام نيافـــة األنبا مرقس 
الخيمـــــــــــــــة،  شـــبرا  مطـــران 
صبـــــــــاح يـــوم الخميـــس 7 
بتدشـــين  2022م،  أبريـــل 
مذابـــح وأيقونات كنيســــــــــــــة 
الســـيدة العـــــــــــــــــذراء ورئيس 
المائكــــــــــــة جبرائيل بشـــبرا 
الخيمــــــــــة، كما رســـم نيافته 
كاهـــن الكنيســـــــــــــــــة، القـــس 
ديســـقوروس شوقي قمًصا. 

كما صلــــــــــــــى نيافتــــــــــــه 
القـــــــــداس اإللهـــي، صبـــاح 
يـــوم الثاثاء 12 أبريــــــــــــــــل 

2022م، فـــي كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس بشـــبرا الخيمة )مقـــر المطرانية(، 
وأثنـــاء القـــداس ســـام نيافتـــه الشـــماس ماك منيـــر كاهًنا على الكنيســـة ذاتها 
باســـم القس أليشـــع، ورســـم القس باســـيليوس أنيس كاهن نفس الكنيســـة في 

رتبـــة القمصية. 

خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مرقـــس، وللقمصيـــن الجديديـــن، وللقـــس 
أليشـــع، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب. 
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ⲉⲙⲥⲁϩ التمساح كان يتواجد قديًما بكثرة في نهر النيل والكلمة من القبطية

إيبارشية أسيوط وساحل سليم وابلداري

قـــام نيافـــة األنبـــا يوأنس أســـقف أســـيوط، يوم األحـــد 10 أبريل 2022م، 
بكنيســـة الشـــهيد إقاديوس بمركز باقور، التابع لإليبارشـــية، برســـامة كاهن 
الكنيســـة ذاتهـــا القـــس ســـلوانس فصيـــح قمًصـــا. شـــارك فـــي صلـــوات القداس 

والرســـامة عـــدد مـــن اآلباء الكهنة وخورس شمامســـة الكنيســـة وشـــعبها.

كمـــا قـــام نيافتـــه يـــوم الخميـــس 21 أبريـــل 2022م )خميـــس العهـــد(، 
بكنيســـة الشـــهيد مارجرجس بأســـيوط، برسامة القس يوحنا القمص باسيليوس 
كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس بأســـيوط والمنســـق اإلعامي إليبارشـــية 
أسيوط، في درجة القمصية. خالص تهانينا لنيافة األنبا يوأنس، وللقمصين 

الجديديـــن، ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب. 

إيبارشية إسنا وأرمنت

صلى نيافة األنبا يواقيم األسقف العام إلسنا وأرمنت قداس عيد البشارة 
المجيد صباح يوم الخميس 7 أبريل 2022م، بكنيســـة الشـــهيد مار جرجس 
بأرمنـــت الحيـــط، وعقـــب صـــاة الصلح رســـم نيافته اثنين من كهنة الكنيســـة 
ذاتها قمامصة، وهما القمص غبريال نســـيم، والقمص اندراوس آدم. شـــارك 
في الصلوات عدد من اآلباء الكهنة وخورس الشمامســـة وشـــعب الكنيســـة. 

كمـــا قـــام نيافتـــه يـــوم االثنيـــن 11 أبريـــل 2022م، بكنيســـة الشـــهيد مار 
جرجـــس بأرمنـــت الوابـــورات، برســـامة اثنيـــن مـــن اآلبـــاء الكهنـــة قمامصـــة، 
وهمـــا: )1( القمـــص دوماديـــوس عبـــد الســـيد كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار 
جرجـــس بأرمنـــت الوابـــورات. )2( القمـــص بســـطوروس لويـــز كاهـــن كنيســـة 
الشـــهيد مـــار جرجـــس بالبشـــارات بأرمنـــت. شـــارك فـــي الصلـــوات عـــدد مـــن 

اآلبـــاء الكهنـــة وخـــورس الشمامســـة وشـــعب الكنيســـة. 

خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا يواقيم، ولآلباء القمامصـــة الجدد، ولمجمع 
اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب. 

»ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته«
)لو1: 23(

انضم إلى األربعة وعشرين قسيًسا بعد خدمة كهنوتية ألكثر من 43 عاًما
في بذل وعطاء

القمص لوقا قسطنطني

كاهن كنيسة مارمرقس بحدائق شبرا
والكنيسة ممثلة في اآلباء الكهنة ومجلس الكنيسة والمرتلين والشمامسة والخدام

والخادمات وكل االجتماعات الروحية واألنشطة وجميع فئات الشعب إذ يودعون على
رجاء القيامة أباهم الحبيب وراعيهم الجليل، يطلبون لروحه البارة النياح والنصيب

الصالح في فردوس النعيم، وأن يعطي أسرته المباركة وكل أوالده ومحبيه عزاًء سمائيًا
يتقدمون بالشكر

لصاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم
األنبا تواضروس الثاني

وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل
األنبا آنجيلوس

أسقف عام كنائس شبرا الشمالية
على تعزياتهما القلبية طالبين صلواتهما

كنيسة اآلباء الرسل والشهيد يوحنا 
الجندي األشروبي

اآلباء والكهنة والشمامسة
والشعب وجميع قطاعات الخدمة 

وإخوة الرب
واللواء عادل مكرم

يزفون إلى السماء والد
القس غبلاير مسعد عياد

وشقيق المعلم إبراهيم عياد
له السماء ولنا العزاء

»طوبى لمن اخترته وقبلته يا رب 
ليسكن في ديارك إلى األبد«

شكر وذكرى السنوية األولى لطيب 
الذكر للمرحوم

المهندس األرخن

موريس موىس سعد
عميد عائلة سعد بالقاهرة والمنيا

سيُقام القداس اإللهي يوم الثالثاء 
الموافق 2022/5/17

بكنيسة أمير الشهداء مارجرجس 
برمشا – العدوة – المنيا

تلغرافيًا زوجتك وأوالدك: جوزيف 
وفليب ومايكل

»أنا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات 
فسيحيا« )يو11: 25(
شكر وذكرى األربعين 

اآلباء كهنة كنائس عزبة النخل والمجالس والخدام 
والشمامسة وكل الشعب
يشاطرون أسقفهم الحبيب

نيافة الحبر الجليل
األنبا سيداروس

األسقف العام لكنائس عزبة النخل
والقس بموا ميخائيل

وكل العائلة في ذكرى األربعين النتقال والدة نيافته

األم مريم بطرس
وسوف يُقام قداس األربعين

بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والقديس 
يوسف النجار بعزبة النخل

يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022م
الساعة السابعة والنصف صباًحا

وسوف تقيم األسرة قداًسا آخر بكنيسة القديسة 
مارينا بساقية المنقدي أشمون – المنوفية

يوم السبت الموافق 14 مايو2022م
الساعة السابعة والنصف صباًحا
خالص العزاء لنيافته ولكل العائلة



وشهدت الكنيسة المرقسية باإلسكندرية 
توافـــد أعـــداد كبيـــرة من شـــعب اإلســـكندرية 
امتـــألت بهـــم جنبات الكنيســـة وامتدت إلى 
فـــي  للمشـــاركة  الخارجـــي،  الكنيســـة  فنـــاء 

توديـــع األب المتنيـــح. 
شـــارك في صلوات التجنيز من أحبار 
الكنيســـة أصحـــاب النيافـــة: األنبا إرميــــــــــــــا 
األسقف العام، واألنبا بافلي األسقف العام 
لكنائس قطاع المنتزه باإلســـكندرية، واألنبا 
إياريـــون األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع 
غرب اإلســـكندرية، واألنبا هرمينا األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق اإلســـكندرية، 
واألنبـــا إياريـــون أســـقف البحـــر األحمـــر. 
كما شـــارك في الصاة القمص ســـرجيوس 
بالقاهـــرة،  البطريركيـــة  وكيـــل  ســـرجيوس 
البطريركيـــة  وكيـــل  إميـــل  أبـــرآم  والقمـــص 
كهنـــة  مجمـــع  جانـــب  إلـــى  باإلســـكندرية، 

اإلســـكندرية وعـــدد مـــن اآلبـــاء الرهبـــان. 
ألقـــى نيافـــة األنبـــا بافلـــي كلمـــة تعزيـــة 
أشـــــــــــــــــار خالها إلى أن دمــــــــــــــاء »أبونــــــــــا 
أرســـانيوس« روت أرض اإلســـكندرية كمـــا 
روتهـــا دمـــاء القديـــس مـــار مرقس الرســـول 

القمص لوقا قسطنطني
شيخ كهنة 

قطاع شبرا الشمالية

بالقاهرة

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحة يوم 
القمـــص  2022م،  أبريـــل   28 الخميـــس 
لوقـــا قســـطنطين، كاهـــن كنيســـة القديـــس 
مـــار مرقس الرســـول بشـــبرا التابعـــة لقطاع 
كنائس شـــبرا الشـــمالية، وشـــيخ كهنة قطاع 
شـــبرا الشـــمالية، عن عمر قارب 74 سنة، 
بعـــد خدمة كهنوتيـــة امتدت ألكثر من 43 
ســـنة، حيـــث ولـــد يوم 13 يوليـــو 1948م، 
وســـيم كاهًنا يوم 14 يناير 1979م، ونال 
رتبـــة القمصيـــة يـــوم 14 نوفمبر 1998م. 
اليـــوم  صبـــاح  مـــن  الثامنـــة  فـــي  ُأقيـــم 
التالـــي القـــداس اإللهـــي بكنيســـته بحضـــور 
الجثمـــان، وأقيمـــت صلـــوات التجنيـــز فـــي 

مســـاًء.  الرابعة 

خالـــــــــــص تعازينـــا لنيافـــة األنبــــــــــــا 
آنجيلوس األســـقف العـــام لكنائس قطاع 
شـــبرا الشماليـــــــــــــة، ولمجمع اآلبـــــــــــــاء 
كهنـــة القطـــاع، وألســـرته المباركة، وكل 

أوالده ومحبيـــه. 

القمص يوسف محاية
كاهن كنيسة العذراء بالحافظية بقطاع 

شبرا الشمالية

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحة يوم 
القمـــص  2022م،  أبريـــل   29 الجمعـــة 
الســـيدة  كنيســـة  كاهـــن  حمايـــة،  يوســـف 
لقطـــاع  التابعـــة  بالحافظيـــة،  العـــذراء 
كنائـــس شـــبرا الشـــمالية، عـــن عمـــر ناهـــز 
65 عاًمـــا، وبعـــد خدمـــة كهنوتيـــة امتـــدت 
لحوالـــي 26 ســـنة. ُوِلـــد األب المتنيـــح فـــي 
22 فبرايـــر 1957م، وســـيم كاهًنـــا يـــوم 2 
يونيـــو 1996م، ونـــال رتبـــة القمصيـــة يوم 
25 نوفمبـــر 2020م. وقـــد حضر جثمانه 
صـــاة العشـــية التـــي ُأقيمـــت فـــي كنيســـته 
فـــي الســـابعة والنصـــف مـــن مســـاء اليـــوم 
ذاتـــه، وُأقيـــم القداس اإللهي في الثامنة من 
صبـــاح اليـــوم التالـــي ومـــن بعـــده صلـــوات 

التجنيـــز فـــي الحاديـــة عشـــر صباًحـــا. 

خالـــــــــــــص تعازينـــا لنيافـــــــــــة األنبا 
آنجيلوس األســـقف العـــام لكنائس قطاع 
شـــبرا الشـــمالية، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة 
القطاع، وألســـرته المباركـــة وكل محبيه. 

القمص بولس رزق 
من إيبارشية سوهاج

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحة يوم 
القمـــص  2022م،  أبريـــل   18 االثنيـــن 
بولس رزق، كاهن كنيسة رئيس المائكة 
إليبارشـــية  التابعـــة  بســـوهاج،  ميخائيـــل 
عمـــر  عـــن  والمراغـــة،  والمنشـــاة  ســـوهاج 
كهنوتيـــة  خدمـــة  بعـــد  ســـنة،   73 تجـــاوز 
امتـــدت ألكثـــر مـــن 24 ســـنة، حيـــث ُولـــد 
يوم 13 مارس 1949م، وســـيم كاهًنا يوم 
5 ديســـمبر 1997م، ونـــال رتبـــة القمصية 
يوم 24 مارس 2013م. وقد أودع جثمان 
األب الراحـــل فـــي كنيســـته، وحضـــر جـــزء 
مـــن صلوات الســـواعي النهاريـــة ليوم اثنين 
البصخـــة، وُأتيحـــت فرصـــة ألبناء الكنيســـة 
إللقـــاء نظـــرة الـــوداع عليـــه، ثـــم ُنقـــل إلـــى 
كنيســـة الشـــهيد مار جرجس بسوهاج )مقر 
المطرانيـــة( حيـــث ُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه 
الســـاعة الثانيـــة مـــن بعـــد ظهـــر اليـــوم ذاته 
الحاديـــة عشـــرة  الســـاعة  ضمـــن صلـــوات 
مـــن يـــوم اثنيـــن البصخـــة، بحضـــور نيافـــة 
األنبـــا باخـــوم أســـقف اإليبارشـــية، ومجمـــع 
إيبارشـــيتي  كهنـــة  مـــن  وبعـــض  كهنتهـــا، 
إخميـــم وســـاقلته، والبلينـــا، وأعداد كبيرة من 

شـــعب ســـوهاج. 
خالـــص تعازينا لنيافـــة األنبا باخوم، 
ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشيـــــــــــــة، 

وألســـرته المباركـــة، وكل محبيـــه.

القمص بيشوي بولس
كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس 

بالمطرية

صالحـــة،  بشـــيخوخة  الـــرب  فـــي  رقـــد 
يـــوم الثاثـــاء 5 أبريـــل 2022م، القمـــص 
الشـــهيد  كنيســـة  كاهـــن  بولـــس،  بيشـــوي 
مـــار جرجـــس بالمطريـــة، التابعـــة لقطـــاع 
وحلميـــة  والمطريـــة  شـــمس  عيـــن  كنائـــس 
الزيتـــون، عـــن عمـــر قارب 71 ســـنة وبعد 
خدمـــة كهنوتيـــة تجـــاوزت 35 ســـنة. ُولـــد 
األب المتنيـــح فـــي 22 أكتوبـــر 1951م، 
وســـيم كاهًنا يوم 19 ديســـمبر 1986م بيد 
المتنيـــح البابـــا شـــنوده الثالـــث، ونـــال درجة 
القمصية في 23 يونيو 2013م بيد قداسة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي. ُأقيمـــت صـــاة 
تجنيـــزه فـــي الواحـــدة من ظهر اليـــوم التالي 
بكنيســـته، بحضـــور صاحبي النيافة: األنبا 
آكســـيوس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع 
عيـــن شـــمس والمطريـــة وحلميـــة الزيتـــون، 
واألنبـــا تيموثـــاوس أســـقف الزقازيـــق ومنيـــا 

القمـــح، ومجمـــع كهنـــة القطـــاع. 

خالـــص تعازينــــــــــــا لنيافــــــــــــة األنبا 
آكســـيوس، ولمجمـــــــــــع اآلبـــــــــــاء كهنة 
القطاع، وألســـرته المباركة، وكل محبيه. 

صلوات جتنزي الشهيد القمص أرسانيوس وديد 
أقيمـــت فـــي الثالثـــة مـــن مســـاء يوم الجمعة 8 أبريـــل 2022م، صلوات تجنيز القمص أرســـانيوس وديد، كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس بولس الرســـول بمنطقة 

كرمـــوز، والـــذي ُاسُتشـــهد إثر طعنة غادرة على يد شـــخص مجهول مســـاء اليوم الســـابق. 

الـــذي كـــرز فـــي مصـــر. ومـــن جهتـــه نقـــل 
نيافـــة األنبـــا هرمينـــا تعزيـــة قداســـة البابـــا 
تواضـــروس الثانـــي، حيـــث قـــرأ نيافته نص 
رســـالة التعزيـــة التـــي بعـــث بها قداســـته في 
انتهـــاء الصلـــوات  الســـابق. وعقـــب  اليـــوم 
ُحِمـــل الجثمـــــــــــــــــان الطاهـــــــــــــــر فـــي ســـيارة 
الشـــهيد  ديـــر  إلـــى  بـــه  توجهـــت  خاصـــة، 
مـــار مينـــا بمريـــوط وذلـــك لدفنه، فـــي مقبرة 

شـــهداء اإلســـكندرية.

القمص أرسانيوس وديد في سطور

ُوِلد في 4 أغسطس 1961 باسم رزق 
وديـــد. حصـــل علـــى دبلـــوم الصنايـــع قســـم 
الميكانيـــكا. خـــدم قبـــل ســـيامته الكهنوتيـــة 
بكنيســـة الســـيدة العـــذراء مريـــم بمحـــرم بك. 
ســـيم كاهًنـــا فـــي 16 يونيـــو 1995م بيـــد 
المتنيـــح البابـــا شنــــــــــــــوده الثالـــث، لخدمـــة 
منطقـــة كرمـــوز وكان مقـــره كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء بمحـــرم بـــك. خدم مـــدة حوالي 27 

عاًمـــا شـــعب منطقـــة كرمـــوز وكذلك محرم 
بـــك. تتلمـــذ على يديه أبنـــاء كثيرون صار 
منهـــم آبـــاء كهنـــة ورهبـــان. ُرِســـم فـــي رتبـــة 
تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  بيـــد  القمصيـــة 
الثانـــي فـــي 16 أكتوبر 2021م. اسُتشـــهد 
بحادث غادر مســـاء يوم 7 أبريل 2022م 

وانضـــم إلـــى آبائه. 
صـــالة الثالـــث للشـــهيد القمــــــــــــص 

وديـــد أرســـانيوس 
ُأقيمـــت فـــي الثانيـــة عشـــرة ظهـــر يـــوم 
بالكاتدرائيـــة  2022م  أبريـــل   9 الســـبت 
الثالـــث  صـــاة  باإلســـكندرية،  المرقســـية 
للشـــهيد القمص أرســـانيوس وديد، بحضور 
أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بافلـــي األســـقف 
واألنبـــا  المنتـــزه،  قطـــاع  لكنائـــس  العـــام 
قطـــاع  لكنائـــس  العـــام  األســـقف  هرمينـــا 
شـــرق اإلســـكندرية، والقمـــص أبـــرآم إميـــل 
وعـــدد  باإلســـكندرية،  البطريركيـــة  وكيـــل 
كبيـــر مـــن مجمـــع كهنة اإلســـكندرية، بينما 
امتألت الكنيســـة المرقســـية والفنـــاء الخلفي 
بجموع غفيرة من شـــعب اإلســـكندرية الذين 

حرصـــوا علـــى المشـــاركة فـــي الصـــاة.



I congratulate you all on the glorious 
Feast of the Resurrection of the year 
2022. I congratulate all the dioceses, 
Coptic churches, and Coptic monasteries 
in the east and the west. I congratulate all 
the fathers:  metropolitans, bishops, and 
priests and monks. I congratulate all the 
deacons and members of church boards 
everywhere. I also congratulate all the Coptic 
families that are celebrating the glorious Feast 
of the Resurrection, every family, every father, 
and every mother. I congratulate the youth, 
the servants, the elderly, and the children. I 
congratulate you on this joyful feast that we 
celebrate every year.

In the life of Christ our Lord, there are 
many stations. During His public service, which 
extended for more than three years, there were 
major stations of miracles, meetings, teaching, 
and parables, during which the Lord Christ 
met with His Disciples and with many people, 
either individually or in groups, throughout His 
service. One of these major stations was in the 
place where His Disciples gathered and went to 
Caesarea Philippi )Matthew 16:13( in northern 
Palestine. There, He asked them: “Who do 
men say that I, the Son of Man, am?” )Matthew 
16:13(. They answered Him. Then, He asked 
them the following question: “But who do you 
say that I am?” )Matthew 16:15(. St. Peter 
the Apostle answered: “You are the Christ, the 
Son of the living God” )Matthew 16:16(. This 
statement was documented in each of the four 
Gospels in different ways, but it was written in 
the light of the glorious Resurrection: “You are 
the Christ, the Son of the living God” )Matthew 
16:16(. This was an important station in the 
life of the Disciples. Thereafter, He began to 
speak about what would happen in the coming 
weeks and months that in His life of service, our 
Lord Jesus Christ would be delivered, crucified, 
buried, and then rise again.

Then came the Transfiguration Station 
)Matthew 17: 1-13(, a station where three 
disciples were gathered. They were Peter, 
James, and John. Peter represents faith, James 
represents struggle, and John represents divine 
love. On Mount Tabor, they met with Jesus 
Christ, in the presence of Moses and Elijah 
the Prophets )Matthew 17:1-13(. There was a 
conversation, and the most important part was: 
“Lord, it is good for us to be here” )Matthew 
17:4(. This is considered a glimpse of eternity, 
a light from eternity. This is what made the 
Apostle Peter ask to make three tabernacles to 
extend their stay in this bright and joyful scene.

After the Transfiguration, as we read in the 
Gospel of our teacher St. John, or in the four 
Gospels in general, St. Mark the Apostle may 
have also referred to it in his Gospel )Mark 
9:9( briefly, when He said that “The Son of 
Man would be delivered, crucified, die, and rise 
from the dead.” The Disciples began to wonder: 
What is the resurrection from the dead? The 
Resurrection, my beloved, is not merely an 
event that took place in the past, and it is not 
simply a historical event.

Our celebration of the glorious Resurrection 
is not just a celebration that took place in the past 
and is over. The Resurrection is a real beginning 
to human existence. It is a fresh beginning for 

man after sin has overtaken him and defeated 
him, resulting in death. The Resurrection came 
to be that we may be victorious, and say with St. 
Paul the Apostle: “O Death, where is your sting? 
O Hades, where is your victory?” )1 Corinthians 
15:55(. The Resurrection of the Lord Christ is 
completely different from all prior miracles of 
resurrection, in which He raised the dead, such 
as the son of the widow of Nain, the daughter of 
Jairus, or raising Lazarus even after four days 
of his presence in the tomb. The Resurrection 
of Christ is completely different because it is 
resurrection towards human existence. It is a 
new beginning to human life. Oh, how happy 
are those who enjoy this resurrection.

Let us stand together at the final scenes 
of the Resurrection. The first is at the Cross. 
It is a scene full of pain, sadness, and many 
sufferings. We have all passed through the 
Passion Week with all its readings, chants, and 
hymns. And we experienced and lived with the 
Savior hour by hour. The station at the Cross is 
that of pain and concludes at the tomb. Christ 
was crucified on the Cross, during the reign of 
Pontius Pilate, as we say in the Creed. Then He 
was placed in a new tomb where no one had 
been placed before. The tomb became a place 
where all dreams end and one of hopelessness; 
it is the station of death. Although this period 
lasted only three days, these were days of fear, 
panic, and terror. We sense these tribulations as 
we read in the four Gospels. Even the Disciples 
themselves were in great distress and panic. 
God did not leave them to fall in despair, but on 
the third day, Sunday’s dawn, He rose from the 
dead. He Who was here, Jesus Christ, “He is 
not here, but is risen” )Luke 24:6(. We read in 
the Gospel of our teacher St. John: “Then the 
Disciples were glad when they saw the Lord” 
)John 20:20(. This is the joy of the Resurrection 
by which a human becomes glad and joyful.

In the beginning of each day, we rise from 
sleep, and at the beginning of each midnight 
praise, we say: “Arise, O children of light,” O 
children of the Resurrection. The resurrection 
becomes an action, a life, and a daily presence in 
the human’s life. When we live the Resurrection, 
we not only live it during the feast’s celebration 
period, But the joy of the Resurrection extends 
and radiates throughout our Church, and on 
all our occasions, our feasts, and fasts, and 
throughout the entire liturgical calendar: Our 
daily matins prayer represents an enactment of 
the Resurrection, as we say: “In Your light, O 
Lord, we see the light.” On Sunday of every 
week, we celebrate this “day that the Lord has 
made.” On the 29th of every Coptic month, we 
celebrate and commemorate the Annunciation, 
the Nativity, and the Resurrection. Every year, 
we celebrate the Feast of the Resurrection not 
for a single day, but for seven weeks that end 
on the fiftieth day, and we call that period, “The 
Holy Fifties.” The celebration of the Resurrection 

therefore lasts not just for an hour, or 
a day, or a month, but the entire year. 
And in all our rituals, such as the rite 
of metanias, or the prostrations to the 
ground, when we kneel to the ground and 
say, “My Lord Jesus Christ, have mercy 
on me a sinner.” A person prostrates and 
then stands up, remembering that the 

Resurrection is what allowed him this blessing, 
to rise from his mistakes and sins.

The joy of the Resurrection must be lived by 
all of us. Also, we must extend it to each other. 
Each one of us should be a source of joy for 
others. The question that you can ask yourselves 
daily is: Did you make someone happy today? 
Can you, through your life, or through the 
meaning of the glorious Resurrection in you, 
or through your relationship with Christ, or by 
attending your Church, or through partaking of 
the holy Mysteries, or by reading the holy Bible. 
Do you make everyone around you happy? Are 
you a reason for joy? The Resurrection calls you 
to be a source of happiness for everyone.

Do not forget, beloved, that we often repeat 
the word “Alleluia” in the Church. Alleluia 
means, “Rejoice to God,” Rejoice all of you. All 
our spiritual practice aims for us to rejoice, and 
its goal is to live the Resurrection. As I said at 
the beginning of my talk, when Christ rose from 
the dead, He wanted to give us this joy to live 
by daily. To testify to it, teach it, practice it, and 
rejoice in it. The glorious Resurrection is a calling 
to eternal delight. All the spiritual practices we 
offer, their ultimate goal is to rejoice, so that our 
joy may be fulfilled in eternal bliss.

Do not forget that in the Resurrection, we 
meet with many different individuals. In the 
Resurrection, we rejoice with all the characters 
and all personalities, that were there before 
us in the events of the glorious Resurrection. 
We rejoice with John the Beloved, the only 
disciple who remained with Christ until the 
Cross. Christ entrusted him with His Mother, the 
Virgin Mary. This was a lesson on loyalty and 
an image of the Resurrection. We also rejoice 
with Mary Magdalene, who was the first to go 
to the tomb. She saw and witnessed the risen 
Christ and called him “‘Rabboni!’ )which is to 
say, Teacher(” )John 20:16(. This was a lesson 
on loyalty as well. In the Resurrection, we also 
see Thomas the skeptic. Jesus appeared to His 
Disciples in the presence of Thomas a week 
after the Resurrection, while He had appeared 
before multiple times. Thomas was the disciple 
who was called by the Lord to put his finger in 
the print of the nails, and to put his hand into 
His side. So, he shouted, “My Lord and my God” 
)John 20:26-28(.

I hope that the joy of the Resurrection 
fills your life always, in every church, every 
diocese, and with all those who serve. I send 
my congratulations to you from the beloved land 
of Egypt, I offer them to you on behalf of all the 
members of the Holy Synod, and on behalf of the 
whole Coptic Orthodox Church here in Egypt. 
May we all rejoice in the glorious Resurrection.

Ekhrestos Anesti … Alithos Anesti

H.H. Pope Tawadros II

Papal Message of  Resurrection Feast 
2022

In the name of  the Father, the Son, and the Holy 
Spirit, one God, Amen.

Ekhrestos Anesti … Alithos Anesti
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