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عمـــل بالطاعـــة في تناغـــم تحت قيـــادة ورعاية 
القديـــس البابا كيرلس الســـادس )1971-1959( 
الذي قام بســـيامته، وفي نفس اليوم ســـام المتنيح 
األنبا شـــنوده األســـقف العام للمعاهـــد الالهوتية 
)فيما بعـــد البابا شنــــــوده الثالث( )يـــــــوم 30 

.)1962 سبتمبر 

أمـــا عن األســـقفية فقـــد بدأت من ال شـــيء 
حيـــث كانت بذرتهـــا األولى هو األنبـــا صموئيل 
ذاتـــه، وقـــد جمـــع معـــه عـــدًدا مـــن الخـــدام 
والخادمات األمنـــاء واألكفاء لبنـــاء هذا الصرح 
رويـــًدا رويـــًدا، حيث ظـــل هو المديـــر العام لها 
قرابـــة عشـــرين عاًمـــا مـــن )1981-1962(، 
وأعقبـــه المتنيح األنبا أثناســـيوس مطـــران بني 
ســـويف، ثم نيافة األنبا ســـيرابيون مطران لوس 
آنجلوس بأمريكا، ثم األنبا يوأنس أســـقف أســـيوط 
وتوابعهـــا، وحالًيا يقود دفتهـــا نيافة األنبا يوليوس 
األســـقف العام لكنائس مصـــر القديمة. وصارت 
اآلن بفضل الجهـــود المتواصلة والمســـتمرة في 
قيادة هـــذه األســـقفية وخدامهـــا العامليـــن فيها، 
صـــارت كياًنـــا متكامـــاًل ونامًيا، يقـــدم خدمات 
التنميـــة والرعايـــة االجتماعية مـــن خالل برامج 
وأنشـــطة عديـــدة بالتعـــاون الكامل مـــع هيئات 
كنســـية داخليـــة وخارجيـــة، تعمـــل جميًعا تحت 
مظلة أســـقفية الخدمـــات بنجاح واقتـــدار خاصة 
فـــي المجتمعـــات المحرومـــة والمهمشـــة فـــي 
جميـــع أنحاء الجمهوريـــة باحتـــرام التنوع مهما 
كان، وتؤكـــد علـــى الكرامـــة اإلنســـانية وإيقاظ 
التنمـــوي واالجتماعـــي والخالص من  الوعـــي 
الفقـــر والجهل والمـــرض من خالل المشـــاركة 
الجماعيـــة، وحالًيـــا يوجـــد فـــي األســـقفية 14 
برنامًجـــا يتم تنفيذهـــا في 44 إيبارشـــية في 14 
محافظـــة تخـــدم 523 مجتمًعا تضـــم 4 ماليين 
مصـــري ويتكون فريق عمل األســـقفية من 415 

إلـــى جانـــب 1200 متطوع. موظًفا 

وبهـــذه المناســـبة أُقيمـــت عـــدة احتفـــاالت 
ولقـــاءات فيهـــا القـــداس اإللهـــي يـــوم الخميس 
2022/8/29 بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالقاهرة، 
حيث تـــم في نهايتـــه تكريم جميع األســـماء التي 
شـــاركت بالقيـــادة والعمل والخدمة في األســـقفية 
علـــى مدار ســـتين عاًما، وكذلك اســـتقبال ممثلي 
الداخليـــة والخارجية،  الكنســـية  الهيئـــات  بعض 
وعقـــد عدة لقـــاءات وزيـــارات، وكذلـــك الحفل 
الكبيـــر مســـاء نفس يوم تأســـيس األســـقفية منذ 

.)2022/9/30( عاًما  ســـتين 

وليـــس لنـــا أمـــام هللا إال أن نقـــدم الشـــكر 
واالمتنـــان لعمـــل نعمـــة الـــروح القـــدس فـــي 
كنيســـتنا عبـــر تاريخهـــا ومـــن جيل إلـــى جيل 

جميًعا. تشـــملنا  ونعمتـــه 

يأتي شـــهر ســـبتمبر كل عـــام وتأتـــي معه 
عـــدة أعياد، ففـــي 11 منه عيد النيروز للشـــهداء 
رأس الســـنة القبطية، وفـــي 27 منه عيد الصليب 
ويمتـــد ثالثـــة أيـــام، وفـــي 23 منه يبـــدأ فصل 
الخريـــف بكل ما يشـــمله مـــن اعتـــدال الطقس 
وتبدأ مواســـم إعـــداد الحقول للبـــذور والزراعة 
حيث الجو المناســـب. ولكننا هـــذا العام 2022م 

احتلفنـــا بعدة مناســـبات اضافية مـــن أهمها:

األولـــى: احتفاليـــة مـــرور 200 ســـنة على 
اكتشـــاف وفـــك رموز حجر رشـــيد، هـــذا األثر 

البديع. المصـــري 

والثانيـــة: احتفاليـــة مـــرور 60 ســـنة على 
تأســـيس أســـقفية الخدمات العامـــة واالجتماعية 

)بركة(  BLESS باســـم  وتعـــرف 

االحتفالية األولى:
تمـــت يـــوم 2022/9/27 وهو نفـــس اليوم 
منذ 200 ســـنة على حل رمـــوز اللغة المصرية 
القديمـــة بواســـطة جـــان فرانســـوا شـــامبليون 
)1790-1832(، حيـــث أقام قســـم اللغة القبطية 
فـــي معهد الدراســـات مع مطرانية ملـــوي ونيافة 
األنبا ديمتريوس أســـقفها المبارك باالشـــتراك مع 
المعهد الفرنســـي لآلثار الشـــرقية بالقاهرة، وقدم 
هـــذه االحتفاليـــة أبناء وبنـــات مطرانيـــة ملوي 
حيـــث قدموا أناشـــيد وعـــرض درامـــا تاريخية 
مبهًرا بـــكل تفاصيـــل األداء واإلخـــراج، وذلك 
بجـــوار عـــدد مـــن الكلمات )ننشـــرها فـــي هذا 
العـــدد(. أمـــا عن الحجر فقد تم نقشـــه بمرســـوم 
يعلن قـــرار المجمع الكهنوتـــي المنعقد عام 196 
قبـــل الميـــالد لتكريم الملـــك الشـــاب بطليموس 
الخامـــس إبيفانيـــس مقابل الخدمـــات التي منحها 
لشـــعبه. كان من المقرر أن يتم نقـــش »القرار« 
على نصب مـــن الحجر الصلـــب بالخط المقدس 
)الهيروغلفية(، وبالخـــط الوثائقي )الديموطيقي(، 

والخـــط اليونانـــي، وأن ُيقام فـــي كل معبد.

الجيـــش  كان  عندمـــا   1799 يوليـــو  فـــي 
الفرنســـي يقوم بأعمال حفر بالقـــرب من مصب 
أحد فـــروع النيل فـــي البحر األبيض المتوســـط 
بالقرب من قرية )رشـــيد( تـــم العثور على حجر 

رشـــيد الشهير.

وهـــو عبـــارة عن لـــوح غير منتظم الشـــكل 
مـــن البازلت األســـود. يبلغ طولـــه حوالي 114 
ســـم )3 أقـــدام و9 بوصات( وعرضه 71 ســـم 
)2 قـــدم و4 بوصـــات( وُســـمكه 27 ســـم )11 
واليســـرى  اليمنى  العلويتان  الزاويتـــان  بوصة(. 
والزاوية اليمنى الســـفلية مفقـــودة. الجزء العلوي 
مـــن الحجـــر مكتـــوب بحـــروف هيروغليفيـــة. 
يتكـــون النـــص من أربعة عشـــر ســـطًرا )الذي 
كان فـــي األصـــل ال يقل عـــن 28 ســـطًرا( يليه 
نص يحتوي علـــى اثنين وثالثين ســـطًرا مكتوًبا 
بالديموطيقيـــة، وفـــي األســـفل النـــص المكتوب 

باللغة اليونانية ويحتل أربعة وخمســـين ســـطًرا.

أمـــا اللغـــة القبطيـــة فكانت هـــي مفتاح حل 
اللغـــز لفك رمـــوز الكتابة الهيروغليفيـــة المدونة 
علـــى الحجـــر بمعاونة الكاهـــن القبطـــي يوحنا 
الشفتشـــي. واللغة القبطية هي الصـــورة األخيرة 
للغـــة المصريـــة القديمـــة، وقد كانت لغـــة حياة 
وحضـــارة وتعّم أرجـــاء مصر شـــمااًل وجنوًبا. 
وبدايـــة من القرن العاشـــر الميـــالدي حلّت اللغة 
العربيـــة وانحســـرت القبطية لتصير لغـــة العبادة 
والتســـبيح في كنائســـنا حتى هذا اليـــوم، وبقيت 
مئـــات المصطلحات فـــي لغتنا العربيـــة نتكلم بها 
دون أن يعلـــم الكثير مـــن المصريين أنها مفردات 
قبطيـــة األصل مثـــل أســـماء المـــدن واألطعمة 

ومفـــردات في الحيـــاة اليومية.

أمـــا الكاهن القبطـــي يوحنا الشفتشـــي )تعني 
الصائـــغ الـــذي يجعـــل الذهـــب خيوًطـــا دقيقة 
منقوشـــة(، فقد اســـتعان به شـــامبليون وقد كتب 
فـــي مذكراتـــه: »ســـلمت نفســـي بالكامـــل إلى 
اللغـــة القبطية... حتـــى أنني أتحدث إلى نفســـي 
بالقبطيـــة«. وقد ُذكر اســـم هذا الكاهـــن في كثير 
مـــن المراجـــع الفرنســـية، كمـــا ُذكـــر أيًضا مع 
أســـماء العلماء الذين ســـاعدوا في إعـــداد كتاب 
»وصف مصـــر«. وقد تنيـــح هـــذا الكاهن عام 
1825 تقريًبا. غالًبا في مرســـيليا بجنوب فرنسا.

االحتفالية الثانية:
تذكار مرور ســـتين عاًما على تأسيس أسقفية 
الخدمات العامة واالجتماعية والمســـكونية، حيث 
كان الشـــهيد المتنيـــح األنبـــا صموئيل األســـقف 
العـــام هو أول أســـقف عام إلدارة هذه األســـقفية 
كمؤسسة كنســـية بفكر جديد في التنمية والخدمة. 
لقـــد كان أســـقًفا مبـــارًكا دارًســـا بعمـــق خادًما 
بأمانـــة، وعـــاش حياته في ســـالم، ولم يتســـّبب 
فـــي أي جـــدال أو خالف أو صـــراع بأّية صورة 
من الصـــور، بـــل امتد نشـــاطه المخلـــص إلى 
وضع الكنيســـة القبطية في مكانهـــا بين المجالس 
والهيئات الكنســـية حول العالم، بـــل ويرجع إليه 
الفضـــل فـــي افتقـــاد الكثير مـــن األقبـــاط الذين 
بـــدأوا الهجرة خارج مصر في الخمســـينيات. لقد 
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 جرجس إبراهيم يوسف
إعداد/

موجز يف فك رموز حجر رشيد
اللغـــة  شـــفرة  فـــك  شـــامبليون  اســـتطاع 
المصرية القديمـــة والتي مّكنتنا مـــن إعادة فهم 
حضـــارة أجدادنا. اآلن نحن بصـــدد نقل ما رآه 
األجداد واســـتوعبوه مـــن عقولهم إلـــى عقول 
األحفـــاد )نحـــن(، فبمعرفتنـــا للغـــة المصرية 
القديمـــة ومـــا تركوه لنـــا من نصـــوص على 
جدران المعابـــد والمقابر، وفـــي طيات أوراق 
البـــردي، وداخل األهـــرام والتوابيـــت، جعلنا 
نتعّمق فـــي العقل الجماعـــي للمصريين القدماء 
الذين عاشـــوا على نفس األرض وتأثروا بنفس 
العوامـــل التي نعيشـــها اآلن، أمعننـــا النظر في 
ما ورثناه منهـــم وموجود داخـــل وجداننا حتى 

لـــو لم نـــدِر به.

 Lettre à M. قدم شـــامبليون فـــي كتابـــه
Dacier الدليـــل القاطـــع علـــى أن الحروف 
الهيروغليفيـــة القائمـــة علـــى الصـــور يمكـــن 
أن تمثـــل األصـــوات، على األقل فـــي كتابات 
 ”Ptolemaios« أســـماء اللغات األجنبية مثل
 Åkerblad كان  قبلـــه،   .”Kleopatra”و
قـــد أثبت بنجـــاح هـــذه اآللية نفســـها لعالمات 
الديموطيقيـــة المتصلـــة. أخيـــًرا، أصبـــح من 
الواضـــح أنـــه ليـــس فقط فـــي كتابات أســـماء 
اللغـــات األجنبيـــة ولكـــن أيًضـــا فـــي كتابات 
اســـتخدام عالمات  تـــم  المصريـــة،  الكلمـــات 

لتمثيـــل األصوات. النـــص 

مـــرة أخرى، تبع ذلك ســـيل مـــن القراءات 

تصويريـــة بمعس\منـــى الكلمـــة، وُينظـــر إلى 
الحـــروف الســـاكنة اإلضافية اليـــوم على أنها 

 . ت مكمال

لقـــد فهـــم Champollion العالمة من 
تلقاء نفســـها كاختصـــار للكتابـــة الكاملة

، هذه هـــي الحجـــة العكســـية: العالمة  لها 
الصـــوت فـــي البدايـــة a وفقط عندمـــا تصبح 
، فإنهـــا تكتســـب الصوت  اختصـــاًرا ل 

.anxل الكامل 

الناجحـــة، هـــذه المـــرة للكلمـــات المصريـــة 
القبطيـــة. بمســـاعدة ms التي شـــرحناها للتو، 
كان مـــن الممكن، على ســـبيل المثـــال، تحديد 

hrw-  كلمـــة
)السطر10(   ms
ميـــالد«  »عيـــد 
النســـخة  فـــي 
الهيروغليفيـــة من 
الموجود  النـــص 
حجـــر  علـــى 
 )TA(- رشـــيد 

 TENE0AIA
في القســـم المقابل 
اليونانيـــة  مـــن 
 – )الســـطر46( 
القبطية   فـــي  كما 
oou-mice\”يوم 
ويـــوم  الـــوالدة، 

الميـــالد”.

مـــن أهم األمثلـــة أيًضـــا: anx “الحياة” 
وanx »يعيـــش، حـــي«؛ لوحظـــت كتابتهـــا 
 anxيمكن كتابة الكلمة .anxل wn’ بالقبطيـــة

بمفردهـــا بعالمة ربـــاط الصندل كبديل
، يتـــم دمج ربـــاط الصنـــدل مع موجـــة الماء

للحرف   للحرف الســـاكن n، والمشـــيمة 
الســـاكن x. فـــي كال الحالتيـــن هـــي عالمة 

شـــهد قداســـة البابا تواضروس الثاني مســـاء يوم الثالثاء 27 ســـبتمبر 2022م، احتفالية قســـم اللغة القبطية بمعهد الدراســـات القبطية بمناســـبة مرور 
مئتي عام على حل رموز اللغة المصرية القديمة بواســـطة العالم الفرنســـي شـــامبليون )27 ســـبتمبر 1822م - 27 ســـبتمبر 2022م(. 

تضمـــن الحفـــل عرًضا مســـرحّيًا وآخـــر لفريق الكورال تضمـــن ترانيم باللغـــة القبطية، وعرًضـــا تقديمّيًا عن حجر رشـــيد، إلى جانـــب كلمات لعدد 
مـــن الحضـــور من بينهم كلمـــة باللغتين القبطيـــة والعربية لنيافة األنبا ديمتريوس أســـقف ملوي وأنصنا واألشـــمونين ورئيس قســـم اللغـــة القبطية بمعهد 

الدراســـات القبطية، وعميد المعهد األســـتاذ الدكتور إســـحق عجبان. 

راندا ناصر تقي زكي
مدرس مساعد بقسم اآلثار كلية اآلداب - جامعة المنيا

مدرس مساعد بقسم اللغة القبطية - معهد الدراسات القبطية

اجلالبية ابلقبطية ϭⲟⲗⲃⲉ، وهنا جاءت الكلمة العربية جلباب
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م  تباركنــا وتشــرفنا بمجيئكــم إلينــا اليــوم يــا أبانــا المكــرَّ

البابــا األنبــا تواضــروس الثانــي. 

Ansi`cmou ouo\ ansitai`o ‘en petenjin`i ]aron `mvoou `w 
peniwt ettai`hout papa abba Tawadroc pima\b/ .

والعلمــاء  واألراخنــة  والكهنــة  األســاقفة  وآباءنـــــا 

وأتــى  دعوتنــا  َقِبــل  أحــد  وكل  الجامعــات(  )أســاتذة 

اليــوم. معنــا  واشــترك 

Nem nenio; ̀n`epickopoc nem niouhb nem niarxwn nem nica’o 
nem ouon niben `etau]ep penqw\em ouo\ af`i eqrefer`]vhr 
neman `mvoou .

نحــن المصرييــن نشــكر هللا ألنــه جعلنــا مصرييــن 

وباركنــا كحســب نبــوة إشــعياء النبــي القائلــة: مبــارك 

شــعبي مصــر. 

` Anon ‘a nirem`nxhmi ten]ep`\mot `ntotf `mV: je 
af`qren]wpi ̀nrem`nxhmi ouo\ af`cmou ̀eron kata ;`provhti`a 
`n~Hca`hac pi`provhthc je > `f`cmamat `nje palaoc vhet’en 
Xhmi.

نحــن نفتخــر اننــا أبنــاء آبائنــا قدمــاء المصرييــن مثــل 

ــم  ــذي عمــل التقوي ــة، وهــو ال ــم تــوت مختــرع الكتاب العال

المصــري منــذ ســتة آالف ومائتــان وأربعــة وســتين عــام.

Ten]ou]ou on je `anon ne ni]hri `nte nenio; `nrem`nxhmi 
`n`apac `m`vrh; `mpica’o Qwout pirefqami`o `mpijin`c’ai ouo\ 
af`iri `n;rompi `nrem`nxhmi icjen ,/]o b/]e [d? `nrompi.

نشــكر هللا الــذي أعطانــا رئيســاً لبالدنــا المصريــة 

وهــو الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي الــذي يهتــم بــكل 

ــاة كريمــة. ســكان مصــر لكــي يعيشــوا حي

Ten]ep`\mot `mV: vhetaf; nan `nouarxh `etenxwra 
`nXhmi `ete `vnhb Abd Elvatta\ Elcici vhetfirwou] ‘a 
nhet]op throu ‘en Xhmi eqrouwn’ ‘en ouwn’ ettai`hout . 

ــرم  ــاوي المك ــا الطوب ــوات أبين ــا بصل ــه هللا لن فليحفظ

ــن. ــي آمي ــا تواضــروس الثان ــا األنب الباب

Mare V: `are\ `erof nan ‘en ni`]lhl `nte penmakarioc 
`niwt ettai`hout papa abba Tawadroc pima\ b/ Amhn.

 Ouo\ marecwn’ `nje Xhmi ..3فلتحيا مصر.. 3

اليـــوم  الـــذي نحتفـــل  المصريـــات،  علـــم 
بالذكـــرى المئوية الثانية له، هـــو مغامرة علمية 
ربطت منذ نشـــأتها بين فرنســـا ومصر فجاءت 
االكتشـــافات التـــي قامت بهـــا حملـــة نابليون، 
ومـــن أهمها اكتشـــاف حجر رشـــيد. فـــإن فك 
شـــامبليون لرمـــوز الكتابـــة الهيروغليفية مكنه 
مـــن »قـــراءة« ماضي مصـــر العريـــق على 

النيل. نهـــر  ضفاف 

استمر المشـــروع العلمي الفرنسي المصري 
في منتصف القرن التاســـع عشـــر مع أوغســـت 
مارييـــت، مؤســـس مصلحـــة اآلثـــار المصرية 
والمتحـــف المصـــري بالقاهرة. ثم عنـــد وفاته، 
كان هنـــاك حـــدث هـــام أال وهو إنشـــاء المعهد 
العلمـــي الفرنســـي لآلثـــار الشـــرقية بالقاهـــرة 

المصـــادر  تحليـــل 
ســـواء  المصريـــة، 
الكتابـــة  فـــي 
أو  الهيروغليفيـــة 
الهيراطيقيـــة  فـــي 
 ، طيقيـــة يمو لد ا و
ألكثـــر من خمســـة 

عشـــر عاًمـــا توصـــل فـــي نهايتهـــا –أي في 
عـــام 1822– أخيـــًرا إلـــى فهـــم كامـــل لنظام 
الكتابـــة. وفـــي الرابع عشـــر من ســـبتمبر من 
نفـــس العام صـــرخ مهلالً وهـــو منهـــًكا: »لقد 
أتممـــت مهمتـــي«. فـــي 27 ســـبتمبر 1822، 
أودع شـــامبليون نتائـــج أعماله في رســـالته إلى 
الســـيد داســـييه، األمين الدائم لألكاديمية الملكية 

)IFAO( والـــذي احتفلنـــا مؤخًرا بعيـــده المئة 
واألربعين.

كانت شـــخصية شامبليون شـــخصية عبقرية 
اســـتثنائية. فبتشـــجيع من شـــقيقه چاك چوزيف، 
ألقى چان فرانســـوا شـــامبليون – والذي كان ال 
يزال شـــاًبا صغير العمر آنذاك – نفســـه سابًحا 
مغامـــًرا لفك رمـــوز العالمـــات الهيروغليفية، 
معتمـــًدا علـــى معرفته باللغـــة القبطيـــة. حيث 
كانت لديـــه قناعة تامة أن اللغـــة القبطية هي ما 
ســـتقوده إلى فهم لغـــة قدمـــاء المصريين. وقبل 
أن يولـــي توماس يانـــج اهتماًما بحجر رشـــيد، 
كان شـــامبليون قد قـــام بالعديد مـــن المقارنات 
بين العالمات الهيروغليفيـــة والديموطيقية والقيم 
الصوتيـــة. اســـتمر عمله الطويـــل والدؤوب في 

القس يف اليواننية ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ أي شفيع، ومنها كلمة ⲡⲣⲉⲥⲃⲓⲁ  شفاعة، وⲁⲣⲓⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲓⲛاشفعي، اشفعوا



جملة الكرازة -  ٧ أكتوبر 62022

االسم املؤنث يف املصرية القدمية ينتهي بتاء التأنيث، فمثاًل »سي« تعين رجل مثل سي السيد، واملؤنث منها »ست« مثل الست هامن

للنقوش واآلداب حيث أثبت بشـــكل قاطع وألول 
مرة اســـتخدام العالمـــات الصوتية فـــي الكتابة 
الهيروغليفيـــة، حتـــى قبـــل العصـــر اليوناني. 

ال«كـــوالݘ  علـــى  يتـــردد  شـــامبليون  كان 
للغات  المتخصصـــة  فرانـــس« والمدرســـة  دو 
الشـــرقية والمكتبـــة اإلمبراطوريـــة، حيث تعلم 
أســـس بعض اللغـــات وَتَعمَّق في دراســـة العديد 
منها مثل: القبطية، العربيـــة، العبرية، اآلرامية، 
السنســـكريتية،  اإلثيوبية،  الســـريانية،  الكلدانية، 

والصينية.  الفارســـية 

وقـــال: لقـــد وهبـــت نفســـي بالكامـــل للغة 
القبطيـــة ]…[، أنـــا قبطي جًدا حتـــى أنني –من 
أجل االســـتمتاع– أقـــوم بترجمـــة كل ما يجول 

في رأســـي إلـــى القبطية...

وفي هـــذا اليـــوم مـــن االحتفـــال بالذكرى 
العالمـــات  رمـــوز  لفـــك  الثانيـــة  المئويـــة 
لتســـليط  الفرصة  لدينـــا  ُتتـــاح  الهيروغليفيـــة، 
الضـــوء بطريقة واضحـــة على أهميـــة معرفة 

باســـمي، وباســـم مجلس المعهـــد، والمجلس 
االستشـــاري للمعهـــد، وأعضاء هيئـــة التدريس 
بالمعهـــد؛ نتوجـــه بجزيـــل الشـــكر لصاحـــب 
القداســـة والغبطـــة البابـــا تواضـــروس الثاني، 
بابا اإلســـكندرية وبطريرك الكرازة المرقســـية، 
والرئيـــس األعلى لمعهـــد الدراســـات القبطية، 
لقداستــــــــه لرعايته وتشريفه  شكـــــــراً جزيالً 

االحتفال. لهـــذا 

قداســـة البابـــا.. بابـــا المحبة.. الـــذى يعلمنا 
دائًما.. محبة هللا ومحبة الوطن ومحبة الكنيســـة، 
وقداســـته يبـــذل كل الجهد لياًل ونهـــاًرا من أجل 
مســـاندة وتطوير المعاهد التعليمية في الكنيســـة 

القبطية، وتشـــجيع التعليـــم والبحث العلمي. 

ونرحـــب باألحبار األجالء اآلبـــاء المطارنة 
واألســـاقفة، ونرحب بالســـادة النواب، والســـادة 
عمـــداء الكليـــات، والســـادة أســـاتذة الجامعات، 

قـــدم المعهد مســـاهمات عديـــدة فـــي كثير من 
النواحـــي: أوالً وقبـــل كل شـــيء مـــن خـــالل 
الحفائـــر، وســـأذكر هنـــا فقط موقـــع باويط في 

الوســـطى.  مصر 

أما في مجـــال التراث المـــادي، أتاحت عدة 
برامـــج بحثيـــة للمعهد بتحقيق تقـــدم ملموس في 
التعـــرف على المـــواد القبطيـــة المصنوعة من 
األخشـــاب أو فيما يخص الـــزي الرهباني، على 

المثال.  سبيل 

فـــي مجـــال الفيلولوجيـــا، فمـــن الجلي أن 
لـــدى المعهـــد تقليـــد طويـــل مـــن الخبـــرة في 
النشـــر العلمي للنصوص، ومنهـــا كتابات األنبا 
شـــنودة رئيس المتوحديـــن والنقـــوش الجدارية 

واألوســـتراكا فـــي منطقـــة طيبة.

يظل شـــامبليون بالنســـبة لنا نموذًجـــا علمًيا 
وإنســـانًيا، هـــذا الرجـــل الـــذي أحـــب مصـــر 
والمصرييـــن، وكرس حياتـــه لكتابـــة ولغة هذا 
الشـــعب، من اللغة المصرية القديمة إلى القبطية.

أهنئ حضراتكم أيًضا بعيـــد الصليب المجيد 
17 تـــوت، وشـــهر تـــوت أول شـــهور التقويم 
القبطـــي الـــذي هـــو امتـــداد للتقويـــم المصري 
القديـــم، ويحمـــل شـــهر تـــوت تـــذكار النيروز 
ذكـــرى الشـــهداء األطهـــار. فى الحقيقـــة هناك 
معاٍن عميقـــة أن بابا الكنيســـة المصرية العريقة 
يرعى احتفالنا باللغة المصرية القديمة. الكنيســـة 
مصريـــة، واللغة مصريـــة، وهـــذا احتفال لكل 
المصرييـــن، واللغـــة القبطيـــة هي امتـــداد للغة 
المصريـــة القديمـــة، ولذلك كانت هـــي المفتاح 
لحل رموزهـــا وفهم معانيها، لتفتـــح آفاًقا جديدة 
لمعرفة تاريـــخ أجدادنا القدمـــاء، والتعّرف على 
إنجازاتهـــم وأعمالهم وآدابهـــم وعلومهم، وقراءة 
تاريخنـــا بما يثبت أحقيتنا فـــي حضارتنا، وإعادة 
فهم حضـــارة أجدادنا بعمق جديـــد وآفاق جديدة. 
لغتنـــا هويتنا، وما زالـــت كثير مـــن المفردات 
والتعبيـــرات المصريـــة والقبطيـــة مســـتخدمة 
فـــي اللهجة المصريـــة العامية، وحســـب تعبير 
أحـــد الباحثين في هـــذا المجـــال أن: “مصريتنا 
فـــي جيناتنـــا، وجينـــات أجدادنا في أجســـادنا، 

شـــفاهنا”. على  وكلماتهم 

حفظ هللا مصـــر علـــى مــــــــدى األزمان، 
وشكـــــًرا جزياًل لقداســــــة البابـــــا، وشكـــــًرا 

جزيـــاًل لحضراتكم.

اللغـــة القبطية فـــي العملية الطويلـــة لفك رموز 
العالمـــات الهيروغليفيـــة. فبدون معرفـــة اللغة 
القبطيـــة، لـــم يكن فك الشـــفرة هـــذا ممكًنا. كما 
أن اللغـــة القبطيـــة هي التي أعطت شـــامبليون، 

من خـــالل عملـــه، دفعـــة مهمة. 

ولكن مـــن المؤكـــد أن الثقافـــة القبطية هي 
أيًضـــا محور اهتمـــام الباحثين فـــي جميع أنحاء 
العالـــم. وكمـــا تعلمـــون جميًعـــا، فـــإن مهمـــة 
المعهـــد العلمي الفرنســـي لآلثار الشـــرقية هي 
دراســـة الحضـــارات المتعاقبة فـــي مصر، من 
عصـــور ما قبـــل التاريخ إلى العصـــر الحديث؛ 
والتخصصـــات المعنيـــة هي علم اآلثـــار وعلم 
اللغـــة والتاريـــخ. حيـــث تغطي مواقـــع التنقيب 
بالمعهـــد جميـــع العصـــور )عصـــور مـــا قبل 
التاريـــخ، مصـــر الفرعونيـــة، الفتـــرة القبطية، 
الفترة اإلســـالمية( وتقع في جميـــع أنحاء مصر 
)وادي النيـــل والدلتـــا والواحـــات والصحـــراء 
الشـــرقية والغربية وســـيناء والبحـــر األحمر(. 

في هـــذا المجال من علـــم اآلثـــار القبطية، 

والســـادة أعضاء هيئة التدريس بأقســـام المعهد.

وكل الشـــكر والتقدير لقســـم اللغـــة القبطية 
برئاســـة نيافة األنبـــا ديمتريوس أســـقف ملوي 
وأنصنا واألشـــمونين، لهـــذا الجهـــد الكبير فى 
اإلعداد لهـــذا االحتفال؛ كورال إيبارشـــية ملوي 
وفريق المســـــــــرح بإيبارشية ملوي؛ كل الشكر 
والتقديـــر. ولقد تواصلنـــا مع المعهد الفرنســـي 
لآلثار الشـــرقية بالقاهرة لمشاركتنا هذا االحتفال 
أيًضـــا، وتوجـــد كلمة لمديـــر المعهـــد الدكتور 
لوران كولون ســـتلقيها باللغـــة العربية الدكتورة 
نجـــالء حمدي بطـــرس نائـــب مديـــر التحرير 
والنشـــر بالمعهد الفرنســـي ورئيس قسم التراث 
الشـــرقي المسيحي بالمعهد. تم التواصـــــل أيًضا 
مع أســـرة شـــامبليون بفرنســـا من خالل حفيده 
من الجيل الخامس، وســـــــوف يأتي لزيــــــارة 

القاهـــرة خالل الشـــهر المقبل. 

يعرفهـــــــــــــــا عايــــــــــــز  اللــــــــي 

E          <          Z            H

دلوقــــــِت احنـــــــا عرفنــــــا لغتنــــــــا

U          V          X          Y

احفظوهـــــــــــا، أتكلمــــــــوا بيهــــــــــا

)هنكررهــــــــــــــــا       وتغنيهـــــــــــــــــا( ٢

M          N           {            O

لغــــــة مــــــش صعبــــة جميلة وحلــــوة

|          J          S         :

القــــــــرار

يجــــــــي معانــــــــــــــا ويحفظهـــــــــا ٢

A    B    G    D

حفظنــــــــا حروفهـــــــــــا اإلبجديـــــــــــة

P           R           C          T

مــــــا تنســـــــوش   دي    لغتنــــــا األصليـــــة

)يالـــــــــال نبتــــــــــدي مـــــن ألفـــــا( ٢

Q            I           K          L

دي لغـــــــــــــــة سهلـــــة وموسيقيـــــــــة

W          }          F

 

 

Internal 

" 
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»افتيخوس ⲉⲩⲧⲩⲭⲟⲥ« ُيرتجم للعربية »سعيد«، مثل افتيخوس البطرك امللكاين مُسي سعيد ابن البطريق

جميلـــة  حاجـــة  يعنـــي  الحقيقـــة 
خالـــص وحاجـــة ممتعـــة، والتاريخ 
اللي فيهـــا تاريخ رائـــع تاريخ رائع 
ومنيـــر ومفـــرح وســـبب فخـــر لنا 
كلنـــا كمصرييـــن. أواًل العرض كله 
عـــرض رائع بـــكل عناصر العرض 
المســـرحي: من تمثيل من أشـــخاص 
مـــن مالبـــس مـــن موســـيقى مـــن 
مناظر من ديكـــور، وطبعا اإلخراج 
هـــو المايســـترو بتـــاع كل حاجـــة، 
ومحمـــد علـــي رائـــع آخـــذ صوره 
معـــاه وشـــمبليون. كل حاجة جميلة، 
جميلة قوي. صفقـــوا تصقيفة جميلة. 
صحيـــح برافـــو عليكم كلكـــم يا أهل 
ملـــوي بقيـــادة حبيبنـــا نيافـــة األنبا 
ديمتريـــوس واآلبـــاء الكهنـــة اللـــي 
واخذين بالهم منكـــم، وكل العروض 
مت النهارده من أول النشـــيد  التي قُدِّ
للتمثيل،  للترانيم،  باللغـــات،  الوطني 
لشـــرح اللغـــة المصريـــة القديمـــة، 
أمـــور كلها أكثـــر من رائعـــة. أنتم 
خليتونـــا نعيش أمســـية مـــا نقدرش 
اللي وراء  المخـــرج  ننســـاها. طبًعا 
العمـــل الكبير ده مبـــدع، والواحد بدأ 
يصـــدق إن ده نابليـــون وده مينو وده 
باشـــا وده بطليموس ودي  إبراهيـــم 
يصدق  قـــرب  الواحـــد  كليوباتـــرا، 
إنهم عايشـــين معنا النهـــارده. خذوا 
بالكـــم عايز أقول لكـــم ثالث حاجات 

 : مهمة

نعـــرف أكثـــر مـــن 600 اســـم بلد 
ومدينـــه وقريـــة في مصـــر، نعرف 
معنى أســـمائها. األســـماء الموجودة 
علـــى بالدنـــا معظمهـــا مـــن اللغة 
المصريـــة القديمـــة واللغـــة القبطية 
وليســـت عربيـــة. إن اللغـــة القبطية 
نفهـــم بهـــا حياتنـــا اليوميـــة، هناك 
مصطلحـــات كثيره ال ُتفهـــم إال من 
خـــالل اللغـــة القبطية، مثلمـــا عندما 
تنتهـــر األم ابنهـــا وتقول لـــه “ُكخ”، 
والشـــباب واألطفـــال يلعبـــون مـــع 
بعضهـــم البعض اســـتغمايه ويقولون 
“بـــخ”... كل هـــذه كلمـــات نعيـــش 
لليـــوم، وكلمات أخـــرى كثيرة. لذلك 
أحياًنا أتعجب أن فـــي مصر الكليات 
والجامعـــات والمدارس يعلمون لغات 
كثيـــرة لدرجة أنه مؤخـــًرا بدأوا في 
وزارة التعليـــم يتكلمـــون عـــن تعليم 
اللغة الصينية وهذا شـــيء جيد جًدا، 
القبطية وهي  باللغـــة  االهتمـــام  لكن 
لغـــة أجدادنا كلنا، يجـــب أن يوجد له 
كلياتنا ومدارســـنا  مجال واســـع في 
وأســـاتذتنا، لأن هـــذه اللغـــة هـــي 
التاريخ، وهي  الحيـــاة، واللغة هـــي 

 . رة لحضا ا

أشـــكركم جميًعا، وأشكر مطرانية 
ملـــوي، وقســـم اللغـــة القبطيـــة في 
معهـــد الدراســـات القبطية، وأشـــكر 
العمل  الحضور، وبرافـــو عليكم  كل 

العظيـــم. كل مره وأنتـــم طيبون.

أواًل أن هللا ضابـــط الـــكل وســـيد 
التاريخ: أي أن التاريخ الذي نعيشـــه 
واألحبـــاء عرضوا جـــزًءا منه، هللا 
هو الذي يقـــود هذا التاريـــخ. آثارنا 
القديمـــة الفرعونية، كل من عاشـــوا 
فيهـــا، وتمتد لوقـــت طويل حتى يأتي 
وقـــت في القلعـــة ويكتشـــفون حجر 
رشـــيد، والحجـــر فـــي يد فرنســـا، 
ثـــم ُينقـــل إلـــى إنجلترا، وبعـــد هذه 
البريطاني،  المتحـــف  فـــي  يوضـــع 
ثم يدرســـونه ويفكـــون رموزه... هللا 
ضابـــط التاريخ، ويجـــب أن تعرفوا 
أن الحيـــاة التي نعيشـــها هللا يقودها.

الثانـــي هـــو اإلصـــرار:  األمـــر 
االصـــرار هو الـــذي أوصـــل لهذه 
طفـــل  وهـــو  شـــمبليون  العظمـــة. 
صغير، ومعرفته باللغات ودراســـته، 
ثم إصراره أنه يحـــل رموز الحجر، 
هـــذا اإلصـــرار القوي جعلـــه يتعلم 
لغـــات عديـــدة، ويربـــط مـــا بينها. 
اإلصـــرار يوّصـــل لنتائـــج عظيمة.

الشـــيء الثالث هو اللغة القبطية: 
البعض يظـــن أنها لغة كنســـية فقط. 
اللغة القبطية لغة حيـــاة. كان أجدادنا 
ويتكلمـــون  يعيشـــون  المصريـــون 
بهذه اللغـــة في حياتهـــم اليومية، في 
عمليـــات البيع والشـــراء، وكل أمور 
حياتهـــم. وحتـــى يومنـــا هـــذا هناك 
كلمات كثيرة نســـتخدمها هي كلمات 
قبطيـــة. مثاًل كلمة “فالفل” التي ُتطلق 
علـــى الطعميـــة، أو حين نقـــف أمام 
»ترابيزه” أو نقوم الصبح وتســـتخدم 
»فوطـــه”... كل هذه كلمـــات تعيش 
معنـــا ألن اللغـــة القبطية لغـــة حياة. 
كمـــا أن معرفة اللغـــة القبطية تجعلنا 
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حرف ثيتا ⲑ يساوي احلرفني ⲧϩ، مثل اإلجنليزية th، فلذلك كلمة ⲑⲉⲗⲏⲗ أصبحت ابلعربية هتليل

افتتـــح قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي 
والدكتـــور محمـــود المتيني رئيـــس جامعة عين 
شـــمس، يـــوم الســـبت 24 ســـبتمبر 2022م، 
المؤتمر الدولـــي األول لآلثار القبطيـــة )اللغة - 
العمـــارة - الفنون - المخطوطـــات( الذي نظمته 
كليـــة اآلثار بجامعـــة عين شـــمس بالتعاون مع 
جمعية اآلثـــار القبطية والمعهد الفرنســـي لآلثار 
الشـــرقية بالقاهـــرة، وذلـــك فـــي مســـرح كلية 

الصيدلـــة بجامعة عين شـــمس. 

وأشار قداســـة البابا في كلمته االفتتاحية إلى 
أهمية الدراســـات القبطية، وأهميـــة اللغة القبطية 

يبحـــث المؤتمـــر عـــدًدا مـــن الموضوعات 
والقضايـــا مـــن بينها: وحـــدة األصـــل الثقافي 
الحضـــاري للمصرييـــن، أثـــر البيئـــة والزمان 
علـــى اآلثـــار القبطية، تطـــور اللغـــة والعمارة 
والفنـــون والمخطوطات القبطيـــة، اآلثار القبطية 
بيـــن التأثير والتأثر، وغيرهـــا من الموضوعات 

الصلة.  ذات 

فـــي الختام قـــدم رئيس جامعة عين شـــمس 
درع الجامعـــة لقداســـة البابـــا بمناســـبة زيارة 
قداســـته للجامعة ومشـــاركته في افتتاح المؤتمر. 

عبر التاريـــخ، حتـــى أن العاميـــة المصرية ما 
زالـــت متأثـــرة باللغـــة القبطية حتـــى اآلن. كما 
أشـــار إلى تاريـــخ الكنيســـة القبطيـــة، بوصفه 
صفحـــة مضيئة في كتـــاب التاريـــخ المصري. 
وتحـــدث عـــن تاريـــخ مصـــر بصفـــة عامة، 
مؤكـــًدا أن المصرييـــن تميـــزوا بأنهـــم اختزنوا 
الحضـــارات األخرى في وعيهـــم، حتى أنه قيل 
إن »التاريـــخ كاِمـــن تحت جلـــود المصريين«. 
وأثنى قداســـته على حرص جامعة عين شـــمس 
بقيـــادة الدكتـــور محمـــود المتيني علـــى تنظيم 

مؤتمـــر للقبطيات. 

قداسة ابلابا يشارك يف افتتاح املؤتمر ادلويل األول لآلثار القبطية جبامعة عني شمس

الكنيسة تطلق مرشوع »بنت امللك« باتلعاون مع وزارة اتلضامن

شـــهد قداســـة البابا تواضـــروس الثانـــي يـــوم االثنين 26 ســـبتمبر 
2022م، احتفاليـــة إطالق مشـــروع »بنت الملك« الذي تتبناه ســـكرتارية 
قداســـة البابا للرعاية االجتماعية وأســـقفية الخدمات العامـــة واالجتماعية 

باالشـــتراك مـــع وزارة التضامن وبنك ناصـــر االجتماعي. 

شـــهد االحتفالية الدكتورة نيفيـــن القباج وزيـــرة التضامن االجتماعي، 
والسفيرة ســـها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشـــئون المصريين بالخارج، 
والدكتـــور شـــوقي عالم مفتـــي الديار المصرية، والســـيد هانـــي محمود 
مستشـــار رئيس الـــوزراء لإلصالح اإلداري، والســـيد محمد عشـــماوي 
نائب رئيـــس مجلس اإلدارة والعضـــو المنتدب لبنك ناصـــر االجتماعي، 
وعـــدد مـــن مســـئولي وزارة التضامن وبنـــك ناصر، وعدد مـــن أحبار 
الكنيســـة واآلبـــاء الكهنة، وحوالـــي 900 مـــن الفتيات المســـتفيدات من 

المشروع. 

أكـــدت الدكتـــورة نيفيـــن القباج فـــي كلمتهـــا أن فلســـفة الجمهورية 
الجديـــدة ترتكـــز علـــى توفير حيـــاة وكرامـــة للمصرييـــن وحمايتهم من 
العـــوز والفقـــر، وقدمت التحية للكنيســـة المصرية التي تعـــد أقدم وأعرق 
المؤسســـات المصرية. ومن جهته قال الدكتور شـــوقي عـــالم في كلمته: 
نحيي الكنيســـة المصريـــة العزيزة على قلوبنا جميًعا والتـــي تحمل تاريًخا 
طويـــاًل من العطاء الوطني المجيد. بينما أشـــار الســـيد محمد عشـــماوي 
نائب رئيـــس مجلس اإلدارة والعضـــو المنتدب لبنك ناصـــر االجتماعي، 
خـــالل كلمته إلى مقولة فخامـــة الرئيس عبد الفتاح السيســـي »إن التاريخ 
ســـوف يذكر بـــكل التقديـــر والعرفان الـــدور الوطني للكنيســـة المصرية 

تواضروس«.  البابا  وقداســـة 

كمـــا ألقى القمص بيشـــوي شـــارل ســـكرتير قداســـة البابـــا للرعاية 
االجتماعية، كلمة شـــرح خاللها فكرة مشـــروع »بنـــت الملك«، كما ألقى 

نيافـــة األنبـــا يوليوس األســـقف العام لمصـــر القديمة وأســـقفية الخدمات 
العامـــة واالجتماعيـــة كلمة شـــكر خاللها قداســـة البابا الـــذي تبنى فكرة 
المشـــروع إلى أن أصبح لهـــا وجود على أرض الواقع بل وانتشـــرت في 

العديد من إيبارشـــيات الكرازة المرقســـية. 

اختتمـــت الكلمات بكلمة قداســـة البابـــا الذي رحب بالحضـــور معرًبا 
ن قداســـته فكرة مشـــروع »بنت الملك«  عـــن تقديره لهم جميًعـــا، كما َثمَّ
وتنـــاول ثالثة معاني تلخص فلســـفة المشـــروع، هي أنه: )1( مشـــروع 
تعـــاون: يقـــدم نموذًجـــا راقًيا للتعـــاون بيـــن الكنيســـة ووزارة التضامن 
االجتماعـــي. )2( مشـــروع خدمـــة: يشـــترك فيهـــا البنـــك مع الكنيســـة 
فـــي خدمـــة الفئـــات األولى بالرعايـــة، وهو مـــا يقدم صـــورة عن رؤية 
الجمهوريـــة الجديـــدة، وأضـــاف: »نحن بتنـــوع أدوارنا يجـــب أن نخدم 
بعضنـــا البعض فال غنـــى أليٍ منا عـــن اآلخر«. )3( مشـــروع كرامة: 
كرامـــة لـــكل بناتنا وهـــو ما يميـــز فكرة مشـــروع »بنت الملـــك« الذي 
يضـــع مبالـــغ تتزايد مـــع األيام، لكي حينمـــا يأتي وقـــت زواجها تجد في 
حســـابها مبلـــغ مالئم تســـدد بـــه كل احتياجاتها، وهو ما يكشـــف حرص 

الدولة والكنيســـة علـــى حفظ كرامـــة المصريات. 

في ختـــام الحفل كّرم قداســـة البابا عـــدًدا من الشـــخصيات والهيئات 
الذيـــن لهم دور بارز في دعم مشـــروع »بنـــت الملك«. بينمـــا قدمت د. 

نيفيـــن القباج درع بنـــك ناصر االجتماعي لقداســـة البابا. 

فكـــرة مشـــروع »بنت الملـــك« تقوم على إيـــداع مبلـــغ أربعة آالف 
جنيـــه ســـنوًيا في دفتـــر توفير ببنـــك ناصـــر االجتماعي، لـــكل فتاة من 
المســـجالت في المشـــروع، حتى بلوغها ســـن 17 ســـنة لتعتمد عليه عند 

خطبتهـــا، في تســـديد كافة احتياجاتهـــا المطلوبة إلتمـــام زواجها. 
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حرف اليوات ⲓ، أول حرف يف اسم يسوع ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ، لذلك ندعوه اليوات يف ثيؤطوكية األحد

لقاء قداسة ابلابا مع خدام أسقفية اخلدمات ورشاكء اتلنمية

عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي لقاًء يـــوم األربعـــاء 28 
ســـبتمبر 2022م، في المقـــر البابوي بالقاهـــرة مع نيافـــة األنبا يوليوس 
األســـقف العام لمصر القديمة والمشـــرف على أســـقفية الخدمـــات العامة 
واالجتماعية، ومســـئولي البرامج باألســـقفية وشـــركاء التنمية من الهيئات 
مـــن داخل وخارج مصـــر، وذلك عقب انتهـــاء اجتماعهم الـــدوري الذي 
اســـتعرض فيه نيافة األنبا يوليوس ومســـئولو البرامج، األنشطة والبرامج 
والخدمـــات التي تقدمها األســـقفية فـــي المجتمعات الفقيرة والعشـــوائية. 

رحب قداســـة البابـــا بالحاضريـــن وألقى كلمـــة عن أهميـــة الخدمة، 

دشـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، يوم الســـبت 
األول من أكتوبر 2022م، الكنيســـة المرقســـية باألزبكية بعد 
تجديدهـــا مع الحفـــاظ على طابعها األصلي كما ذكر قداســـته 
فـــي الكلمة التي ألقاها عقب التدشـــين مباشـــرة. تم تدشـــين 
المذبـــح الرئيس على اســـم القديـــس مار مرقس الرســـول، 
والمذبح البحري على اســـم الشـــهيد مار جرجـــس، والقبلي 
على اســـم الشـــهيد فيلوباتير مرقوريوس )أبي ســـيفين(، بيد 

قداســـته وتســـعة من اآلباء األساقفة. 

وقد أزاح قداســـة البابا الســـتار لدى وصوله إلى الكنيسة 
عـــن اللوحـــة التذكارية التي تـــؤّرخ لتدشـــينها، والُتقطت له 
صـــور تذكارية أمـــام اللوحـــة ومعه نيافـــة األنبـــا رافائيل 
األســـقف العام لكنائس قطاع وســـط القاهرة واآلباء األساقفة 
المشـــاركون فـــي الصلـــوات، قبـــل الدخـــول إلى الكنيســـة 
وتدشـــينها، وعقب انتهـــاء الصلـــوات وّقع قداســـته واآلباء 

األســـاقفة التســـعة على وثيقة تدشـــين الكنيسة. 

ثم صلـــى قداســـة البابـــا واآلبـــاء المشـــاركون القداس 
اإللهي بعد التدشـــين، وزار قداســـته أثناء القداس مدفنـــي اآلباء البطاركة 
الموجوديـــن بالكنيســـة. بعـــد انتهاء القـــداس حرص قداســـته على توزيع 
هدايـــا تذكارية على أبناء الكنيســـة المشـــاركين في الصـــالة، كما اُلتقطت 

ن الـــدور المجتمعي  وعّبـــر عـــن تقديره لـــدور الهيئـــات الشـــريكة، وَثمَّ
الـــذي تقوم به أســـقفية الخدمـــات العامـــة واالجتماعية الـــذراع التنموي 
للكنيســـة القبطية األرثوذكســـية، واســـتمع قداسته لمناقشـــة حول الخدمة 
من الشـــركاء ومسئولي األســـقفية، ثم بارك قداســـته الجميع ووزع عليهم 

هدايـــا تذكارية. 

كان شـــركاء التنمية قامـــوا بعمل زيارات ميدانية خالل األيام الســـابقة 
لعـــدد من القـــرى والمناطق العشـــوائية لمســـوا خاللها التأثيـــر التنموي 
الـــذي أحدثته الخدمـــات التي تقدمها أســـقفية الخدمات في هـــذه األماكن. 

لـــه صـــورة تذكارية مع خـــورس الشمامســـة. وبعدهـــا زار أرض نادي 
القس بطـــرس وليم كاهن الكنيســـة المتنيح، ومبنى خدمـــات القديس األنبا 

صرابامون الكائنين داخل أســـوار الكنيســـة. 
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احتفايلة أسقفية اخلدمات باذلكرى ال٦٠ تلأسيسها

فـــي الســـياق ذاته شـــهد قداســـة البابـــا يوم 
الجمعة 30 ســـبتمبر 2022م، االحتفال الرسمي 
الذي نظمته أســـقفية الخدمات العامة واالجتماعية 
والمســـكونية بمناسبة الذكرى الســـتين لتأسيسها 
بيـــد القديـــس البابا كيرلـــس الســـادس في 30 
سبتمبر 1962م بســـيامة المتنيح األنبا صموئيل 

لها.  أسقًفا 

شـــهد االحتفالية التـــي أُقيمت تحت شـــعار 
“ســـتون عاًما محبة وخدمة” الدكتـــورة نيفين 
القبـــاج وزيرة التضامـــن االجتماعـــي، واللواء 
هشـــام آمنة وزير التنميـــة المحلية، والســـفيرة 
ســـها جندي وزيـــرة الدولـــة للهجرة وشـــئون 
المصرييـــن بالخارج، والمهنـــدس العالمي هاني 
عـــازر، ونواب مـــن البرلمان ومجلس الشـــيوخ 
الحالييـــن والســـابقين وممثلو األزهر الشـــريف 
ووزارة األوقاف، وعدد من الوزراء الســـابقين، 

العامة.  الشـــخصيات 

ومن أحبار الكنيســـة، إلى جانـــب نيافة األنبا 
يوليوس األســـقف العام لمصر القديمة وأســـقفية 
الخدمـــات العامة واالجتماعيـــة، حضر 25 من 
اآلبـــاء األســـاقفة، والعديد من اآلبـــاء الكهنة من 
كافة إيبارشـــيات مصر، وشـــركاء التنمية وخدام 

الخدمات.  أسقفية 

فقـــرات االحتفاليـــة عبـــارة عن  وجـــاءت 
عـــرض للبرامـــج التـــي تنفذهـــا األســـقفية في 

نيافتـــه البروتوكوالت التي وقعتها األســـقفية مع 
الوزارات والمؤسســـات الحكوميـــة والمبادرات 
الرئاســـية، وكذلك الوثائق التنمويـــة والتنويرية 
التـــي أطلقتها الكنيســـة بالتعاون مـــع العديد من 

المؤسســـات الحكوميـــة والدولية. 

ورحـــب قداســـة البابا في كلمتـــه بالحضور 
مشـــيًرا أننا في يوم تاريخي، حيث تمت ســـيامة 
نيافـــة األنبـــا صموئيل أســـقًفا للخدمـــات العامة 
واالجتماعية والمســـكونية، ونيافة األنبا شـــنوده 
أســـقًفا للمعاهد الالهوتيـــة والكليـــة اإلكليريكية 
والتعليـــم، بيد قداســـة البابا كيرلس الســـادس. ثم 
تحـــدث عن أن المتنيـــح األنبـــا صموئيل، عمل 
بكل هـــدوء، ومعه أفـــراد قليلون، مثـــل البذرة 
التـــي تنمو في هـــدوء دون ضجيـــج، وبدأ عمل 
األســـقفية يتســـع بالتدريج، وتوالها بعـــد األنبا 
صموئيـــل، أربعة مـــن اآلباء األســـاقفة األجالء 
الذين عملـــوا فيها بنفس الـــروح ونفس األمانة. 

ونـــّوه قداســـته إلى أنـــه مـــا أروع أن نخدم 
اآلخـــر، اإلنســـان الذي يحتـــاج إلى المســـاعدة 
مشـــيًدا بفكرة مبادرة فخامة الرئيـــس عبد الفتاح 
السيســـي »حياة كريمـــة« التي تهـــدف لتوفير 

اإلنســـان.  تحفظ كرامة  التـــي  الحياة 

وفـــي ختـــام االحتفالية كـــرم قداســـة البابا 
العديـــد من الســـادة الـــوزراء وممثلـــي بعض 

المؤسســـات والهيئـــات والجمعيـــات. 

المجتمعـــات األكثر احتياًجا البالـــغ عددها 523 
مجتمًعـــا حتـــى اآلن فـــي قرى ونجـــوع مصر 
الفقـــرات عن  العشـــوائية. وكشـــفت  والمناطق 
المالمـــح التـــي تميز خدمـــة أســـقفية الخدمات 
العامـــة واالجتماعيـــة، وأهمها تنـــوع المجاالت 
التنمويـــة التـــي تعمل فيهـــا، التعليـــم والصحة، 
وتنميـــة المهارات ودعم المشـــروعات الصغيرة 
وغيرهـــا مـــن المجاالت. إلـــى جانـــب توجيه 
خدماتها لكافة المصريين دون تفريق، ومســـاندة 
المجتمـــع والوطـــن فـــي الظـــروف الطارئـــة، 
الحرائـــق والســـيول، كمـــا تناولـــت الفقـــرات 
الموقـــف التاريخـــي للمتنيـــح األنبـــا صموئيل 
وقـــت هزيمـــة 1967م حيث اســـتطاع بعالقاته 
أن يوفـــر أدوية مـــن الخارج بمـــا يعادل نصف 

مليـــون دوالر وقدمهـــا للمجهـــود الحربي. 

الصلوات  الفقـــرات جمـــاًل مـــن  وتخللـــت 
الكنســـية التـــي تطلب خاللهـــا الكنيســـة ألجل 
المجتمـــع بكافة فئاته وكافة الظـــروف التي يمر 
بها أفراده، وكذلك ألجل نهـــر النيل والمحتاجين 

إلى عمـــل والذيـــن يقدمون عطايـــا.... إلخ. 

وألقـــى نيافـــة األنبـــا يوليوس كلمة أشـــار 
خاللهـــا علـــى االهتمـــام الـــذي يوليه قداســـة 
البابـــا ألســـقفية الخدمـــات وعملهـــا حيث يرى 
قداســـته أن خدمة األســـقفية تقدم لمســـة خاصة 
للمحتاجيـــن الذين هـــم أولى بالرعايـــة. وتناول 

فالن هجاص، من الكلمة القبطية ϩⲁϫⲟⲟⲥ أي ثراثر، ومنها يهجَّص وهتجيص
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شـــهد قداســـة البابا تواضـــروس الثاني مســـاء يوم األحـــد 2 أكتوبر 
2022م، حفـــل التأبيـــن الذي نظمته كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالفجالة، 
والمركز األرثوذكســـي للدراســـات اآلبائيـــة، للمتنيح الشـــماس المكرس 
الدكتور نصحي عبد الشـــهيد مؤســـس مؤسســـة القديس أنطونيوس ومدير 
المركز األرثوذكســـي للدراســـات اآلبائية، الذي اســـتراح في الرب يوم 8 

يوليـــو 2022م، عن عمر بلغ 91 ســـنة. 

تضمـــن الحفـــل العديد مـــن الكلمات التـــي ألقاها بعض الشـــخصيات 
التـــي تتلمذت وتأثرت بشـــخصية وخدمـــة وعطاء الدكتـــور نصحي عبد 
الشـــهيد، مـــن بينهـــم نيافـــة األنبا مقار أســـقف الشـــرقية والعاشـــر من 
رمضـــان، والدكتـــور القس عاطف مهنـــي العميد الســـابق لكلية الالهوت 
اإلنجيلية، والدكتور األب كميل وليم أســـتاذ العهـــد القديم بكليات الالهوت 
الكاثوليكيـــة، والقمـــص يوحنـــا حبيـــب كاهـــن كنيســـة الســـيدة العذراء 
بالفجالـــة، والدكتور چوزيـــف موريس فلتس نائب مدير مؤسســـة القديس 
أنطونيـــوس، والدكتور فايز ســـدراك األســـتاذ بالكليـــة اإلكليريكية باألنبا 

رويس. 

وفـــي الختام جاءت كلمة قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي التي أثنى 
خاللهـــا علـــى الشـــخصيات التي أثرت الخدمة الكنســـية مـــن غير رجال 
الكهنـــوت وذكر منهـــم القديس األرشـــيدياكون حبيب جرجـــس، والفنان 
إيـــزاك فانـــوس، والدكتـــور عزيز ســـولاير عطيـــة، والدكتـــور راغب 
مفتاح، والمؤرخة إيريس حبيب المصري، واألســـتاذ يســـى عبد المســـيح، 
والدكتور نصحي عبد الشـــهيد، وأشـــار قداســـته إلى أنه من النعم الكثيرة 
التـــي يعطيهـــا هللا لنا مثـــل هذه النمـــاذج المضيئـــة التي خدمـــت بأمانة 
وإخـــالص وكانـــوا أصحـــاب رســـالة كان لها أثـــر وفاعلية فـــي خدمة 

 . لكنيسة ا

وعـــن المتنيـــح د. نصحي قال قداســـة البابـــا: »رغم أني لـــم ألتِق به 
إال مـــرات قليلة، إال أنني تتلمـــذت عليه من خالل الكتاب الشـــهري الذي 
كان يصـــدر عن بيـــت التكريس لخدمـــة الكرازة«. وتناول قداســـته أربع 
نقـــاط ترجمهـــا د. نصحـــي عبد الشـــهيد بحياتـــه وذلك من خـــالل اآلية 
ـــِر.  ا أَْنَت َفاْصُح ِفي ُكلِّ َشـــْيٍء. اْحَتِمِل اْلَمَشـــقَّاِت. اْعَمْل َعَمَل اْلُمَبشِّ »َوأَمَّ

ْم ِخْدَمَتـــَك.« )2تي 4: 5(. َتمِّ

قداسة ابلابا يشارك 
يف اذلكرى ال٤٩ نلرص أكتوبر

وضـــع الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي يوم 
االثنيـــن 3 أكتوبـــر 2022م، أكاليـــل الزهور على 
قبـــر الجنـــدي المجهـــول، وقبـــر الرئيـــس أنـــور 
الســـادات وقبر الرئيس جمال عبـــد الناصر، وذلك 
في إطار احتفـــاالت مصر بالذكـــرى ال49 لنصر 
أكتوبر. وشـــارك قداســـة البابا تواضـــروس الثاني 
فـــي هـــذه المناســـبة التـــي حضرها أيًضـــا رئيس 
مجلـــس الوزراء، ووزير الدفـــاع واإلنتاج الحربي، 
وفضيلة اإلمـــام األكبر الدكتور أحمد الطيب شـــيخ 
األزهـــر، وعدد من الوزراء، وكبـــار رجال الدولة. 

شوَبش، كلمة تُقال يف األفراح والوالئم، من الكلمة القبطية ϣⲟⲡⲥ أي وليمة، بتحوير حرف السني إىل شني
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الدمرية ⲧⲉⲙⲏⲣⲉ كلمة تُقال يف الصعيد وخاصة القرى، وتعين وقت الفيضان

التقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي 
فـــي  2022م،  ســـبتمبر   28 األربعـــاء  يـــوم 
المقـــر البابوى بالقاهـــرة، وفد الكنيســـة القبطية 
األرثوذكســـية الذي شـــارك في اجتماع الجمعية 
العامة الحادية عشـــرة لمجلـــس الكنائس العالمي 
WCC »بكارلســـروه« بألمانيا فـــي الفترة من 
31 أغســـطس إلى 8 ســـبتمبر 2022م، والذى 
شـــارك فيـــه حوالـــي أربعة آالف شـــخص من 
جميـــع أنحـــاء العالم وهو يعد التجمع المســـيحي 

اللجنة التنفيذيـــة لمجلس الكنائـــس العالمي التي 
تضم عشـــرين عضًوا، وتعمل اللجنـــة التنفيذية 
علـــى تعيين موظفـــي البرامـــج، ومراقبة العمل 
الجاري، واإلشـــراف علـــى الميزانية التي تقرها 

المركزية.  اللجنة 

شـــارك في الوفد الكنســـي القبطـــي أعضاء 
من كنائســـنا من أســـتراليا وإنجلترا وسويســـرا، 
حضـــر بعضهم لقاء قداســـة البابا عبـــر تطبيق 

 .Zoom

األكثـــر تنوًعا فـــي العالم. 

وانُتِخـــب صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا توماس 
المركزية  اللجنـــة  أبراهـــام لعضويـــة  واألنبـــا 
المكونـــة مـــن مئة وخمســـين عضـــًوا، وتعمل 
اللجنـــة المركزيـــة لمجلـــس الكنائـــس العالمي 
كهيئـــة رئيســـية لصنـــع القـــرار فـــي مجلـــس 

العالمي.  الكنائـــس 

كمـــا اُنُتِخب نيافـــة األنبا تومـــاس لعضوية 

يتـــم تكليف نيافة األنبا باخوم أســـقف ســـوهاج، وتوابعها ليكون مســـئواًل عن المجلـــس اإلكليريكي لشـــئون الكهنة إليبارشـــيات وكنائس الصعيد، 
بـــداًل من مثلـــث الرحمات نيافة األنبا لوكاس أســـقف ابنـــوب والفتح.

وعلى ابن الطاعة تحل البركة،، 
البابا تواضروس الثاني

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

قرار بابوي رقم 5 لسنة 2٠22
خبصوص املجلس اإللكرييكي لشئون الكهنة إليبارشيات وكنائس الصعيد

قداسة ابلابا يلتيق الوفد الكنيس القبطي 

املشارك يف اجلمعية العامة ملجلس الكنائس العاليم

ZOOM قداسة ابلابا يلتيق اآلباء أساقفة أوروبا عرب

قداسة ابلابا يلتيق شباب خرييج أمريكا وكندا بالفيديو كونفرانس

التقى قداســـة البابا تواضروس الثاني يـــوم الثالثاء 4 أكتوبر 2022م، 
اآلباء أســـاقفة قـــارة أوروبـــا من خـــالل تطبيق ZOOM، عبر شـــبكة 
اإلنترنـــت، وذلك في إطار لقاء أســـاقفة الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية، 
الـــذي يقام حالًيا في ضيافة إيبارشـــية أيرلندا وإســـكتلندا وشـــمال شـــرق 

األيرلندية. دبلـــن  بمدينة  إنجلترا 

وألقـــى قداســـته محاضرة في بدايـــة اللقاء أعرب خاللها عن ســـعادته 
بهـــذا اللقاء الذي يعد األول لهم، مقدًما الشـــكر لنيافة األنبا أنتوني أســـقف 

إيبارشـــية أيرلندا وتوابعها على اســـتضافته للقاء.

وتناول قداســـة البابـــا موضوع » أهمية العمل المشـــترك«، وأشـــار 
إلـــى مـــا تعلمـــه لنا الكنيســـة من خـــالل منهج األصـــوام الكنســـية الذي 
يســـاعد اإلنســـان على تدريب حواســـه، كما تحـــدث عن كيفيـــة التعامل 
مع المشـــاكل ومعالجتها بطـــول األناة والصبر والصلـــوات، وكذلك دور 

التقـــى قداســـة البابـــا تواضروس الثاني، يوم الســـبت 24 ســـبتمبر 2022م، عبـــر تقنية الڤيديـــو كونفرانس، بالمشـــاركين في المؤتمر األول لشـــباب 
الخريجيـــن مـــن إيبارشـــيات بأمريكا وكنـــدا، الذي دار حول موضـــوع »نحن واحد - We are one” الذي اقترحه قداســـته ســـابًقا. ألقى قداســـته كلمة 

روحيـــة دارت حـــول )الوحدانيـــة( كيـــف نكون واحًدا بالـــروح والعمل، وأجاب قداســـة البابا بعدها على عديد من أســـئلة الشـــباب المشـــاركين. 

اســـتمرت فعاليـــات مؤتمـــر »نحن واحد« فـــي الفترة بين 23 و25 من ســـبتمبر 2022م، في مدينة شـــارلوت بإيبارشـــية نورث وســـاوث كاروالينا 
وكنتاكـــى بمشـــاركة 140 شـــاًبا وفتاة يمثلون 6 إيبارشـــيات فـــي الواليات المتحدة وإيبارشـــيتين بكندا و4 قطاعـــات رعوية في أمريـــكا وكندا، بحضور 
أصحـــاب النيافـــة: األنبا بيتر أســـقف اإليبارشـــية المضيفـــة، واألنبا أبراهام األســـقف العام بإيبارشـــية لـــوس آنجلوس، واألنبا ســـارافيم أســـقف أوهايو 
وميشـــيجن وإنديانا، واألنبا باســـيل األســـقف العام بإيبارشـــية جنوبي الواليـــات المتحدة، واألنبـــا جريجوري األســـقف العام بإيبارشـــية جنوبي الواليات 

المتحـــدة، وعدد من اآلبـــاء الكهنة. 

األب األســـقف في تأســـيس بنيان قوي إليبارشـــيته وتكويـــن هيكل إداري 
واضـــح لها يضمن توزيع مناســـب لـــألدوار، واالهتمـــام بالجيلين الثالث 
والرابـــع وتفهـــم احتياجاتهم، وغرســـهم في الكنيســـة. كما دعا قداســـته 
اآلباء األســـاقفة إلى تشـــجيع أبناء إيبارشياتهم على الدراســـات الالهوتية 
والتعليـــم األكاديمي، كذلـــك حثهم علـــى االهتمام باليوم القبطـــي العالمي 
الـــذي بـــدأت بعض إيبارشـــيات المهجر مؤخـــًرا االحتفال بـــه في األول 
من يونيو من كل عام، بمناســـبة عيد دخول الســـيد المســـيح أرض مصر.

وأشـــار قداســـة البابا أيًضا إلى أهميـــة عقد مثل هذه اللقاءات بشـــكل 
منتظـــم حيـــث أن هذا سيســـهم في مزيد مـــن التواصل وتبـــادل الخبرات 
ووحدانيـــة الفكـــر وتعميق مبدأ العمل المشـــترك. وطالب قداســـته، اآلباء 
األســـاقفة المســـؤولين عن أديرتنا القبطية بأوروبـــا بالحرص على تأصيل 

األديرة. بهذه  الرهبانيـــة  الحياة 
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ⲧⲉⲡⲱ قفل الباب ابلضبة واملفتاح، والضبة هي القفل اخلشيب لألبواب، وابلقبطية

يوم األربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢م 
+ اللـــواء عصـــام خضـــر مستشـــار رئيس 
مركز المعلومـــات ودعم اتخاذ القـــرار بمجلس 
الـــوزراء، يرافقـــه وفد مـــن أعضـــاء المركز. 
عـــرض الوفد علـــى قداســـته الخطـــة الخاصة 
بمشـــروع تصوير نقاط مســـار العائلة المقدســـة 
الـــذي ســـينفذه مركـــز المعلومات ودعـــم اتخاذ 
القـــرار، حيث مـــن المرتب له تنفيذ المشـــروع 
باســـتخدام أحـــدث تقنيـــات التصويـــر، بغرض 
الترويج الســـياحي لمســـار العائلة المقدسة سواء 
فـــي الخـــارج أو في مصـــر، وذلك عبر شـــبكة 
اإلنترنـــت من خـــالل المواقـــع اإللكترونية ذات 

التواصـــل االجتماعي.  الصلة، ووســـائل 

+ فوًجـــا مـــن الســـياح األلمـــان المنتميـــن 
إلى عـــدد من الكنائـــس والمدن هنـــاك، والذين 
أتـــوا إلـــى مصـــر بصحبة نيافـــة األنبـــا دميان 
أســـقف ورئيس دير الســـيدة العذراء والشـــهيد 
أبـــي ســـيفين بهوكســـتر والكنائـــس المحيطـــة 
بـــه، بهدف زيـــارة عدد مـــن المواقـــع األثرية 
والدينيـــة، وحرصـــوا علـــى زيـــارة قداســـته. 
رحـــب قداســـة البابـــا بهم فـــي مصـــر، معرًبا 
عن أملـــه أن يكونـــوا اســـتمتعوا بما شـــاهدوه 
في األماكن التـــي زاروها حتـــى اآلن. وحدثهم 
عن تاريخ الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية. زار 
الفـــوج األلماني خـــالل إقامته بمصـــر عدًدا من 
المعابـــد والمتاحف فضاًل عـــن األديرة والكنائس 
القبطيـــة في الصعيد والقاهـــرة والوجه البحري. 
وأهداهـــم قداســـة البابا فـــي ختام اللقـــاء بعض 
الهدايـــا التذكارية، بينما قدموا لقداســـته مجموعة 

مـــن الكتب. 

يوم الثالثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢م 
+ عـــدد مـــن الســـفراء الجدد الذين ســـوف 
ســـفراء  مهامهـــم  قريًبـــا الســـتالم  يغـــادرون 

ضيافة إيبارشـــية أيرلنـــدا وتوابعها. 

+ نيافة األنبا مكاري األســـقف العام لكنائس 
قطـــاع شـــبرا الجنوبية، حيث ناقش مع قداســـته 

بعض األمور الرعويـــة الخاصة بالقطاع. 

+ األســـتاذ الدكتـــور أحمد الشـــوكي وكيل 
كلية اآلثار جامعة عين شـــمس للدراســـات العليا 
والبحـــوث، والدكتورة نورا محمد أســـتاذة اآلثار 
القبطية بالكلية، حيث قدما الشـــكر لقداســـته على 
افتتاحـــه المؤتمـــر الدولي األول لآلثـــار القبطية 
بجامعة عين شـــمس السبت الســـابق، ومشاركة 
قداســـته فـــي المؤتمـــر بمحاضرة هامـــة أبرز 
خاللها أهمية الدراســـات القبطيـــة، وقيمة اللغة 

التاريخ.  عبـــر  القبطية 

+ ســـيادة المطـــران مـــار يعقـــوب أفـــرام 
ســـمعان، مطـــران القـــدس للســـريان الكاثوليك 
والمدبـــر البطريركي ألبرشـــية القاهـــرة ونيابة 
الســـريانية  للكنيســـة  والســـودان  اإلســـكندرية 
الكاثوليكيـــة، وبرفقتـــه األب ميخائيـــل إليـــاس 
راعي كنيســـة الســـريان الكاثوليك بحي الظاهر. 
قدم الضيفـــان الدعوة لقداســـته لحضـــور تولية 
وتجليس ســـيادة المطران مار أفـــرام إيلي وردة 
المذكورة، برئاســـة  علـــى كرســـي األبرشـــية 
غبطـــة البطريـــرك مـــار إغناطيوس يوســـف 
الثالـــث يونـــان بطريـــرك الســـريان الكاثوليك 
األنطاكـــي. حضر اللقاء الراهـــب القس كيرلس 

األنبـــا بيشـــوي مدير مكتـــب قداســـة البابا. 

يوم االثنين ٣ أكتوبر ٢٠٢٢م 

المحرقـــي  رويـــس  القمـــص  الراهـــب   +
كاهننـــا في الصيـــن، الذي عرض على قداســـته 
ترتيبـــات خدمته فـــي الصين والتوســـع الجاري 
فيها الفتـــرة الماضية، وقدم تقريًرا شـــاماًل بهذا 

 . ص لخصو ا

لجمهورية مصـــر العربية في عـــدد من الدول، 
وهـــم: الســـفيرة ســـلوى موافي ســـفيرة مصر 
في زيميابوي، الســـفيرة ســـيريناد جميل سفيرة 
مصر في إرمينيا، الســـفير هاني صالح ســـفير 
مصـــر فـــي الســـودان، الســـفير وائـــل عطية 
ســـفير مصر فـــي كينيـــا، الســـفير محمـــد أبو 
الخيـــر قنصل مصر في لندن، الســـفير شـــريف 
رفعت ســـفير مصـــر في ســـيراليون، الســـفير 
تامر توفيـــق القنصل العام في باريس، الســـفير 

إيهـــاب ســـليمان ســـفير مصر في فلســـطين.

دار الحـــوار أثنـــاء اللقـــاء حـــول تواجـــد 
الكنائـــس القبطية في الدول التي ســـيعملون فيها 
ونشـــاطاتها في خدمة المجتمعـــات التي تتواجد 
فيهـــا، وأعرب قداســـته عن أمنياته لهـــم جميًعا 

بالتوفيـــق فـــي أداء مهامهم. 

يوم األربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢م 
+ نيافـــة األنبـــا أبراهـــام األســـقف العـــام 
بإيبارشـــية لوس آنچلـــوس، والذي قـــدم تقريًرا 
لقداســـة البابـــا عن مؤتمـــر شـــباب الخريجين 

وكندا.  ألمريـــكا 

يوم الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢م 
+ نيافـــة األنبـــا ديمتريـــوس أســـقف ملوي 
وأنصنـــا واألشـــمونين، حيـــث عـــرض علـــى 
قداســـته بعـــض الملفـــات الخاصـــة بالخدمـــة 

الرعويـــة فـــي اإليبارشـــية. 

يوم الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م 
+ نيافـــة األنبـــا أنتونـــي أســـقف أيرلنـــدا 
واســـكتلندا وشمال شـــرق إنجلترا، الذي عرض 
بعـــض الملفات الخاصـــة بخدمتـــه الرعوية في 
اإليبارشـــية، كما ناقش مع قداســـة البابا ترتيبات 
اللقـــاء األول ألســـاقفة أوروبا الذي ســـيقام في 
مدينة دبلـــن عاصمة أيرلندا الشـــهر المقبل، في 

مقابالت قداسة ابلابا

بوابة األهرام جتري حواًرا مع قداسة ابلابا يف ذكرى انلرص

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

أجـــرت بوابة األهـــرام اإللكترونية حواًرا مع قداســـة البابا تواضروس الثاني، ونشـــرته يوم الثالثاء 4 أكتوبـــر 2022م على ثالثة أجزاء، 
بمناســـبة الذكـــرى التاســـعة واألربعيـــن لنصر أكتوبـــر المجيد. قالت بوابـــة األهرام إنها أجـــرت الحوار مع قداســـة البابا باعتباره شـــخصية 
وطنيـــة بـــال حدود ومصرّيًا حتـــى النخاع، وتناولت أجـــزاء الحوار ذكريات يـــوم 6 من أكتوبر لعام 1973، قداســـة البابـــا والجيش، وختاًما 

بجهـــود التنمية فـــي الجمهورية الجديدة والمحبـــة بين المصريين

علـــى رجاء قيامة األموات تودع الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية برئاســـة قداســـة البابا تواضـــروس الثاني، الفنان والمخرج األســـتاذ 
ماجـــد توفيـــق، الذي رحل عـــن عالمنا الفانـــي اليوم بعد حيـــاة حافلة بالعطاء اإلنســـاني والفني. 

وتذكـــر لـــه الكنيســـة بكل الحب والتقديـــر ما قدمه من خدمـــات جليلة في مجـــال األفالم الدينية المســـيحية، والتي جـــاوزت األربعين 
فيلًمـــا، أثـــرى بهـــا الثقافة المســـيحية وكانت لها أثر كبيـــر في نفوس ووعي أجيـــال عديدة من أبناء الكنيســـة. 

وإذ نودعه اليوم إلى فردوس النعيم نثق أنه سينال النصيب السماوي الذي أعده هللا للذين يحبونه. 

األحد 25 سبتمبر 2022م.. 15 توت 1739ش. 
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االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
ألقى قداســـة البابا تواضروس الثاني العظة 
في االجتماع األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعاء 
21 ســـبتمبر 2022م، من كنيسة السيدة العذراء 
والقديس األنبا بيشـــوي بالكاتدرائية بالعباســـية، 
وُبثـــت العظة عبر القنوات الفضائية المســـيحية 
وقنـــاة C.O.C التابعـــة للمركـــز اإلعالمـــي 
للكنيســـة على شـــبكة اإلنترنت. كانـــت العظة 
حول المال في األســـرة. وعلـــى هامش العظة 
أشـــار قداســـة البابا إلى ذكرى مـــرور أربعين 
يوًمـــا علـــى انتقـــال ضحايـــا حادث كنيســـة 
الشـــهيد أبـــي ســـيفين بإمبابة التي حلّـــت اليوم 
التالي، وطلب قداســـته عـــزاًء ومعونة من هللا 
لذويهم، وشـــفاًء للمصابين. جاء نـــص ما قاله 
قداســـة البابا كما يلـــي: »نتذكـــر أحباءنا الذين 
انتقلوا فـــي حادثة كنيســـة إمبابـــة، واألربعين 
غـــًدا، وربنا يكون مع أســـرهم، ويتمم شـــفاء 
كل المصابيـــن، وُيعطي نعمـــة ومعونة، وكما 
قلت لكـــم من قبل، إن هـــوالء األحباء إن كانوا 
كباًرا أو صغاًرا َفُهم ســـبقونا إلى الســـماء أثناء 
صالتهم داخل الكنيســـة وكانـــوا صائمين، فكل 
هذه مشـــاعر تطمئننـــا عليهم، والذيـــن نحبهم 
يكونـــون دائًمـــا فـــي قلوبنـــا وال يموتون، ألن 
ذكراهـــم تكـــون دائًمـــا حاضرة معنـــا، نعزي 
كل أســـرهم، كل اآلبـــاء واألمهـــات واألبناء، 
ونقـــول لهم إن عيوننا مرفوعة للســـماء ونطلب 

صلوات أحبائنا الذين ســـبقونا للســـماء«. 

“قامـــوس الزيجـــة” سلســـلة جديـــدة فـــي 
األربعـــاء  اجتمـــاع 

كما ألقى قداســـة البابا العظـــة في االجتماع 
األســـبوعي مســـاء يوم األربعاء 28 ســـبتمبر 
2022م، من كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس 
األنبـــا بيشـــوي بالكاتدرائية بالعباســـية، وُبثت 
العظة عبـــر القنوات الفضائية المســـيحية وقناة 
C.O.C التابعـــة للمركـــز اإلعالمي للكنيســـة 
علـــى شـــبكة اإلنترنـــت. بدأ قداســـته سلســـلة 
تعليميـــة جديدة بعنـــوان »قامـــوس الزيجة«، 
وتنـــاول أول حلقاتهـــا عن »االحتـــواء« كأحد 
كلمـــات النجـــاح الزيجي، من خـــالل المزمور 
91، وتحـــدث عـــن االحتواء مـــن خالل ثالث 
صـــور: )1( الســـيد المســـيح علـــى الصليب 
يحتوي المســـكونة كلهـــا. )2( آدم كان يحتوي 
حـــواء كأحـــد ضلوعه. )3( حـــواء تحتوي كل 
إنسان يولد. وأشـــار إلى أن صور »االحتواء« 

في األســـرة.

وقـــد أشـــار قداســـة خـــالل العظـــة إلـــى 
االحتفاليـــة التـــي أُقيمت بمســـرح األنبا رويس 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية فـــي اليوم 
الســـابق بمناســـبة مرور مئتي عـــام على حل 
رمـــوز حجـــر رشـــيد، وجـــاء نص مـــا قاله 

يلي:  كمـــا  البابا  قداســـة 

تعريـــف لَلغة وتعريـــف للحـــروف، وأنها لغة 
موســـيقية نتعلمها كلنا، قدمـــوا أمس أداًء جمياًل 
جًدا، وكانت مناســـبة جميلة للكنيســـة مع معهد 
الدراســـات القبطيـــة مع معهد اآلثار الفرنســـي 
فـــي مصر، يشـــتركون في إحياء هـــذه المهمة 
الجميلـــة والمناســـبة العظيمة، مناســـبة مرور 
200 ســـنة علـــى فـــك رمـــوز حجر رشـــيد، 
وطبًعـــا رشـــيد هـــي المدينـــة الموجـــودة في 
محافظة البحيرة، وعلى اســـمها فرع رشـــيد«. 

كمـــا أكد قداســـة البابا خـــالل االجتماع أن 
أســـقفية الخدمـــات العامـــة واالجتماعيـــة هي 
كيان كبير يخـــدم ويقدم نموذًجـــا رائًعا للخدمة 
المنظمـــة والناجحة المنتشـــرة فـــي كل ربوع 
مصـــر، وأنه توالى على مســـئولية اإلشـــراف 
عليهـــا العديد من أحبـــار الكنيســـة. ولفت إلى 
أنـــه من األشـــياء الجميلة أن يوجـــد تعاون مع 
أســـقفية الخدمات وجهـــات كثيرة فـــي الدولة. 
وقـــال قداســـة البابا: »غـــًدا وبعد غد مناســـبة 
هامة جـــًدا، وهـــي مناســـبة احتفال الكنيســـة 
بأســـقفية الخدمـــات ومـــرور 60 ســـنة على 
إنشـــائها. أســـقفية الخدمات العامة واالجتماعية 
وهذه األســـقفية أنشـــأها قداســـة البابـــا كيرلس 
الســـادس، وســـام لها أول أســـقف هـــو األنبا 
صموئيـــل الذي استشـــهد في حـــادث المنصة 
عـــام 1981م، والذي ظل ما يقرب 20 ســـنة 
يقـــود هذه األســـقفية باقتـــدار بالغ جـــًدا، وقام 
بأعمال عظيمة جـــًدا، والحقيقة كان محبوًبا في 
مصر ومن البابـــا كيرلس وأيًضـــا محبوًبا من 
كل الهيئـــات الخارجية والتعاون مـــع الكنائس 
الموجـــودة في العالـــم، وعبر تاريخ األســـقفية 
مّر عليها عدد من اآلباء األســـاقفة والمطارنة، 
المتنيـــح األنبا أثناســـيوس والـــذي كان مطراًنا 
لبني ســـويف، وقاد األسقفية لشـــهور معدودة، 
وأيًضـــا األنبـــا ســـيرابيون ظل مســـئواًل عن 
األســـقفية لمدة 10 ســـنوات، ثم األنبـــا يوأنس 
والذي ظل حوالي 20 ســـنة، وحالًيا المســـئول 
عن األســـقفية األنبـــا يوليوس منذ 7 ســـنوات، 
ومعـــه فريق عمل كبير. االحتفـــال بمرور 60 
ســـنة على كيان كبير يخدم ويقـــدم نموذج رائع 
للخدمة المنظمـــة، والخدمة الناجحـــة والخدمة 
المنتشـــرة في كل ربوع مصر. ومن األشـــياء 
الجميلة أنـــه يوجد تعاون مع أســـقفية الخدمات 
وجهـــات عديـــدة فـــي الدولـــة، وهـــذا تعاون 
مشـــترك جميـــل، وكما شـــاهدنا من عـــدة أيام 
احتفاليـــة »بنت الملك«، وهو أحد مشـــروعات 
الرعايـــة االجتماعيـــة، وهذا المشـــروع تحت 
مظلة أســـقفية الخدمات، وهذه مناســـبات طيبة 
نعيـــش بها ونتمتع بها، ونشـــكر ربنـــا عليها«. 

“احتفلنـــا أمس بمرور 200 ســـنة على فك 
رمـــوز حجر رشـــيد، وهذا حدث هـــام جًدا في 
تاريـــخ مصر وفي تاريخ اآلثـــار المصرية، بل 
وُيعتبـــر بدايـــة معرفة علوم اآلثـــار المصرية. 
هـــذا االكتشـــاف تم مـــن 200 ســـنة، وتم من 
خالل عالم فرنســـي “شـــامبليون” ولـــه تاريخ 
جميـــل، وهذا العالم من صغـــره عرف اللغات، 
وظـــل متحيًرا أمـــام الحجر الذي اُكتشـــف من 
20 ســـنة، وطـــوال هـــذه الفترة ظـــل يدرس 
اللغـــات، حتى عـــرف أن مفتاح هـــذه اللغات 
المصريـــة القديمة مع اللغـــة اليونانية هو اللغة 
القبطيـــة، وكان يوجـــد كاهن قبطـــي مع الناس 
التي عـــادت بعد الحملة الفرنســـية، وذهب إلى 
فرنســـا، وبدأ في البحث عـــن أحد يعرف لغات 
هـــذا الحجـــر، وكان هذا الكاهن، وكان اســـمه 
أبونـــا “يوحنا الشفتشـــي” ويبدو أن الشفتشـــي 
نســـبة إلى بلـــد، وهنـــاك بـــدأ ُيعرفهـــم اللغة 
القبطيـــة، ومن خالل اللغة القبطيـــة ومقارناتها 
بكلماتهـــا، بدأ يفـــك رموز هـــذا الحجر، ومن 
فـــك الرمـــوز اســـتطعنا معرفـــة كل المكتوب 
على جـــدران اآلثـــار المصرية الكثيـــرة جًدا، 
والموجـــودة علـــى الحجر أو فـــي مخطوطات 
أو فـــي مقابـــر، إلى آخـــره.. باألمـــس كانت 
توجد احتفاليـــة بهذا الحدث الذي يهم الكنيســـة 
جًدا، ألن اللغة القبطية ليســـت لغـــة نصلي بها 
فقـــط، ولكنها لغـــة حياة ألناس كانوا يعيشـــون 
بهـــا ويتكلمون بهـــا، ويبيعون ويشـــترون بها، 
ويلقـــون التحيـــة بها علـــى بعضهـــم البعض، 
ويعملـــون بها فـــي الدواويـــن، ويتعاملون بها 
فـــي القضايـــا، وكانت هـــي اللغة الســـائدة في 
مصـــر، ومـــع دخـــول اللغـــة العربيـــة بدأوا 
يكتبـــون كلمات اللغة العربيـــة بحروف قبطية، 
نحـــن نفعل العكـــس هذه األيام، نكتـــب القبطي 
بالعربـــي، ويوجـــد كتـــب ُعرفت فـــي التاريخ 
باســـم كتب الســـاللم، وحتـــى القرن العاشـــر 
الميالدي كانـــت مصر تتحـــدث القبطية، وفي 
القـــرن العاشـــر الميالدي بـــدأ يوجـــد االثنان 
مًعا، القبطـــي والعربي، وبدأت اللغـــة القبطية 
تنكمـــش قليـــاًل إلـــى داخـــل الكنائـــس، واآلن 
نصلي ونســـبح ونرنم بها، فاللغـــة القبطية هي 
لغـــة حيـــاة، ولغة حضـــارة، ولكـــن أصبحت 
اليـــوم صفتهـــا أنهـــا لغة عبـــادة نســـتخدمها، 
وحتى كنائســـنا بالخارج تســـتخدم مقاطع كثيرة 
باللغة القبطيـــة فيها معاني الشـــعر، واألوزان 
موزونـــة علـــى اللغـــة القبطيـــة، وهكـــذا في 
مجـــاالت كثيـــرة.. باألمـــس قدمـــت مطرانية 
ملوي مـــع نيافة األنبـــا ديمتريوس مـــع أبنائه 
الكهنة والشـــعب والخدام، عرًضا مســـرحًيا في 
دراما تاريخيـــة فائقة الجمـــال، وأحييهم جميًعا 
وأحيـــي ما قدمـــوه، قدمـــوا األناشـــيد باللغات 
الهيروغليفيـــة والقبطيـــة والعربيـــة، والنشـــيد 
الوطنـــي المصـــري، وقدموا ترانيـــم، وقدموا 

ⲕⲟⲩⲕⲗⲉ الكاكوله، غطاء الرأس للرهبان، من الكلمة القبطية



لقاء أساقفة أوروبا 

اُخُتتـــم يوم الخميـــس 6 أكتوبر 2202م، 
مؤتمـــر اآلبـــاء أســـاقفة الكنيســـة القبطيـــة 
في  انعقد  والـــذي  بأوروبـــا،  األرثوذكســـية 
ضيافـــة نيافة األنبـــا أنتوني أســـقف أيرلندا 
واســـكتلندا وشـــمال شـــرق إنجلترا، بكنيسة 
القديســـين مكســـيموس ودوماديـــوس بدبلن 
- أيرلنـــدا، فـــي الفتـــرة من يـــوم الثالثاء 4 
أكتوبـــر 2202م إلـــى الخميـــس 6 أكتوبر 
2202م. افُُتتـــح االجتماع بكلمة من قداســـة 
البابا تواضـــروس الثاني من خـــالل تطبيق 
زووم، ثم كلمة للســـفيرة ســـها  ســـمير ناشد 
جنـــدي وزيـــرة الهجرة وشـــئون المصريين 
بالخـــارج. كذلـــك كان هناك لقـــاء أيًضا مع 
نيافة األنبا موســـى األســـقف العام للشـــباب 
لالطمئنـــان علـــى صحـــة نيافته، ثـــم تبادل 

yarB وأيًضـــا تـــم زيارة ديـــر مارجرجس 
للراهبات، والسماع للراهــــبتين األم فيلومينا 
واألم جابرييال  عن دراستهــــما للماچســـتير 
بامتيـــاز مع مرتبة الشـــرف في الخمســـين 
رســـالة لألنبا مكاريوس والقديس باخوميوس 
وحياة الشـــركة   وأهمية وأيًضا تأثيرهــــما 
علـــى المجتمع وخدماتهــــما في فتـــره وباء 
الكورونـــا، مـــع كلمـــة ختامية عـــن الحياة 
وتأثيرهــــن  المتعددة،  واألنشـــطة  الديريـــة 
الفّعال فـــي المجتمع واحتـــرام وحب الجميع 
لتواجدهــــن وخدمتهــــن. وقد تم االتفاق على 
أن يكـــون اللقـــاء الثانـــي في ضيافـــة نيافة 
األنبا مارك أســـقف باريس وشـــمال فرنسا، 
في باريـــس، في بداية الخمســـين المقدســـة 

3202م. لقـــد كان لقاًء مفرًحـــا ومثمًرا.

اآلبـــاء الكلمـــات طبًقا للبرنامـــج الموضوع 
مسبًقا، وتناقشـــوا في بعض األمور الرعوية 
لتبـــادل الخبـــرات ولتوحيد الفكـــر في الرد 
على الشـــكوك اإليمانية والحـــروب الروحية 
األخـــرى والتـــي تنتشـــر وتســـاندها بعض 
الحكومـــات لالعتـــراف بها ككيان شـــرعي 
فـــي المجتمـــع له حقـــوق وغيـــر مضطهد، 
والتي تحـــارب شـــبابنا من الجيليـــن الثاني 
والثالـــث، مع تبادل خبرات اآلباء األســـاقفة. 
أثنـــاء اللقاءات قـــدم أبونا بولـــس األنطوني 
محاضـــرة وبحًثا عـــن الكرازة بالمســـيحية 
عن طريق الســـبعة رهــــبان األقبـــاط الذين 
بشـــروا بأيرلنـــدا في القـــرن الرابع، وصلي 
اآلباء األســـاقفة القداس اإللهي مًعا بكنيســـة 
العـــذراء مريـــم والشـــهيدة دميانـــة بمدينة 
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االجتماع الرابع للجنة احلوار اثلنايئ 
بني الكنيسة األرثوذكسية الروسية والكنيسة القبطية األرثوذكسية 

مشاركة الكنيسة القبطية األرثوذكسية يف حفل 
وضع حجر أساس مستشيف ابلامبينو جزيو 

بالعاصمة اإلدارية

ُعقد االجتمـــاع الرابع للجنة الحـــوار الثنائي 
بين الكنيســـة األرثوذكســـية الروســـية والكنيسة 
القبطيـــة األرثوذكســـية فـــي موســـكو، وذلـــك 
برئاســـة نيافة األنبا ســـيرابيون مطـــران لوس 

. س نجليو آ

كان ألعضـــاء اللجنة لقاء خاص مع قداســـة 
بطريرك موســـكو وســـائر  كيريل  البطريـــرك 
روســـيا، و ذلك في كاتدرائية المســـيح المخلص 
فـــي موســـكو. أظهر قداســـته تشـــجيعه ودعمه 
للجنـــة من خالل ذكـــر ما حققته مـــن إنجازات. 
كما أعرب قداســـته عن مباركتـــه إلعادة الحوار 
بيـــن الكنائس األرثوذكســـية الشـــرقية والكنائس 

شـــارك نيافـــة األنبـــا اكليمنـــدس األســـقف العام لكنائـــس قطاع 
ألماظـــة ومدينـــة األمـــل وشـــرق مدينة نصـــر، بتكليف من قداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثاني، يـــوم االثنيـــن 3 أكتوبـــر 2022م، في 
حفل وضع حجر أســـاس مستشـــفي البامبينو جيزو )الطفل يســـوع( 
لألمومـــة والطفولـــة بالعاصمـــة اإلداريـــة الجديدة، بحضور ســـفير 
إيطاليـــا بمصر وغبطـــة البطريرك إبراهيم إســـحق بطريرك األقباط 
الكاثوليـــك واألب يوأنـــس لحظي الســـكرتير الســـابق لقداســـة البابا 
فرانســـيس بابا الفاتيـــكان والدكتـــورة نيفين القباج وزيـــرة التضامن 
والمهنـــدس طارق المال وزيـــر البترول وعدد من الســـفراء وممثلي 

والمؤسســـات.  الهيئات 

البابـــوي للمشـــروعات و العالقات.

4. الحوار الالهوتي.

5. تقديم التســـهيل للخدمـــة الرعوية للروس 
في مصـــر و كذلك لألقباط في روســـيا.

6. كمـــا تناولـــت اللجنـــة مجـــاالت أخرى 
للتعـــاون مثـــل تســـجيل أفـــالم عن القديســـين 
وتاريـــخ كنائســـنا، والتعـــاون فـــي المشـــاريع 
التنمويـــة وخدمـــة الدياكونيـــه، وإعـــداد برامج 

الشـــباب. لتبادل  صيفيـــة 

وقد تـــم االتفاق على انعقـــاد االجتماع القادم 
عـــام 2024م في مصر.

األرثوذكســـية المشرقية.

اســـتعرضت اللجنة المشـــاريع الُمنّفذة خالل 
العاميـــن الماضيين منـــذ اجتماعها الســـابق في 
القاهـــرة، كما تـــم مناقشـــة المجـــاالت الجديدة 
والواعـــدة ذات االهتمـــام المشـــترك مـــن أجل 

التنميـــة في إطـــار الحوار، مـــن ضمنها:

1. تبادل الوفود الرهبانية.

2. التعاون األكاديمي.

3. المنح الدراســـيه وتعليم اللغة الروســـيه. 
خـــالل الزيـــاره تم توقيـــع مذكرة تفاهـــم جديدة 
فـــي موســـكو بيـــن جامعـــة RUDN والمكتب 

ⲣⲁⲙⲉ ومسك الرمروم ،ⲣⲏⲓ وأيًضا مسك الراي .ⲗⲁⲃⲏⲥ اللبيس، نوع من األمساك، وابلقبطية
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سيامة اكهنني يف إيبارشية شربا اخليمة

قـــام نيافة األنبـــا مرقس مطـــران شـــبرا الخيمة، يـــوم الجمعة 23 
ســـبتمبر 2022م، بســـيامة كاهنين جديدين للخدمة بكنيستين من كنائس 
اإليبارشية، بكنيســـة الشـــهيد مار جرجس )مقر المطرانية(، وهما: )1( 
الشـــماس روماني فوزي كاهًنا على كنيســـة العائلة المقدســـة بمســـطرد 
باســـم القـــس جوزيـــف، )2( والشـــماس صموئيـــل عـــزت كاهًنا على 
كنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيد أبانوب بمنطقة أم بيومي، باسم القس 
جـــورج. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا مرقـــس، وللكاهنيـــن الجديدين، 

ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب. 

ثالثة كهنة جدد يف إيبارشية دشنا

قـــام نيافة األنبا تكال أســـقف دشـــنا، صباح يوم األحد 25 ســـبتمبر 
2022م، في كاتدرائية الشـــهيد مار جرجس بدشـــنا، بسيامة نيافته ثالثة 
من الشمامســـة كهنـــة للخدمة بكنائس اإليبارشـــية، وهم: )1( الشـــماس 
ســـمير رســـمي كاهًنا باســـم القس ماركوس. )2( الشـــماس مينا القمص 
باخوميوس كاهًنا باســـم القس موســـى. )3( الشـــماس مينا نســـيم كاهًنا 
باســـم القس متى. شـــارك في صلوات القداس مجمع كهنة اإليبارشـــية، 
وبعض اآلبـــاء الكهنة من عدد من اإليبارشـــيات. خالـــص تهانينا لنيافة 
األنبـــا تكال، وللكهنـــة الجدد، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر 

الشعب.  أفراد 

سيامة ثالثة دياكونيني يف 
قطاع مدينة السالم بالقاهرة

صلـــى نيافة األنبا مكســـيموس األســـقف العام لكنائـــس قطاع مدينة 
الســـالم والحرفييـــن، صباح يوم األحـــد 18 ســـبتمبر 2022م، القداس 
اإللهـــي بكنيســـة الشـــهيد مار جرجـــس في منطقـــة الحرفييـــن بمدينة 
الســـالم، وخالله ســـام 3 خدام من أبناء الكنيسة شمامســـة كاملين، وهم: 
)1( الشـــماس عاطف عبد المالك باســـم دياكون دانيال، )2( والشـــماس 
ســـامي نجيب باســـم دياكـــون مينا، )3( والشـــماس زاهر عبد المســـيح 
باســـم دياكون مينا، للخدمة بالكنيســـة ذاتها. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا 
مكســـيكوس، وللدياكونييـــن الجدد، ولمجمع اآلباء كهنة القطاع، وســـائر 

الشعب.  أفراد 

تذاكر السنة األوىل ملثلث الرمحات األنبا هدرا 

نظمـــت إيبارشـــية أســـوان وكوم امبـــو وإدفـــو، يـــوم الثالثاء 27 
ســـبتمبر 2022م، احتفااًل خاًصا للذكرى الســـنوية األولـــى لنياحة مثلث 
الرحمـــات نيافـــة األنبا هدرا مطران اإليبارشـــية الســـابق، عقب صالة 
عشـــية عيـــد الصليـــب المجيد، في كنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيل 
بأســـوان، بحضـــور نيافـــة األنبا بيشـــوي أســـقف اإليبارشـــية ومجمع 
كهنتهـــا، وشـــعبها. حضـــر أيًضا أصحـــاب النيافـــة: األنبا ســـيرابيون 
مطـــران لـــوس آنچلـــوس، واألنبـــا أبراهام األســـقف العـــام في لوس 

آنچلـــوس، واألنبـــا كيرلس األســـقف العـــام في لـــوس آنچلوس. 

كمـــا حضـــر االحتفالية اللواء أشـــرف عطية محافظ أســـوان، ووفد 
من القيـــادات التنفيذية والدينيـــة بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلســـي 

النواب والشـــورى، ووفـــد من الطوائف المســـيحية بالمحافظة. 

تضمنـــت االحتفالية افتتـــاح أصحاب النيافـــة لمـــزار المتنيح األنبا 

الشلوت، وهو ضربة القدم من الكلمة القبطية ϭⲁⲗⲟϫ أي قدم، ومنها الفعل شلَّت
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هـــدرا بعد تجديـــده، وتاله صالة العشـــية، وألقى نيافة األنبا ســـيرابيون 
كلمـــة روحية عن »الصليـــب والمتنيح األنبـــا هدرا«، وتـــم إلقاء كلمة 
عن مجمع كهنة اإليبارشـــية، وعـــرض فيلم تســـجيلي بعنوان »حارس 
الجنوب«، وأوبريت مقدم من أبناء كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس بكوم 
امبـــو، وكلمة عـــن دار الكتاب المقدس، كمـــا ألقى نيافة األنبا بيشـــوي 
كلمـــة عـــن المتنيح األنبا هدرا وشـــكر جميـــع الحضور والمشـــاركين 
فـــي االحتفالية، وأيًضا شـــارك محافظ أســـوان بكلمة عـــن المتنيح األنبا 
هدرا. وفي الســـياق ذاتـــه، صلى أصحـــاب النيافة: األنبا بيمن أســـقف 
نقادة وقوص، واألنبا يوســـاب األســـقف العام لألقصـــر القداس اإللهي، 
صبـــاح اليوم التالـــي، بالكنيســـة ذاتها، وألقـــى نيافة األنبـــا بيمن عظة 

القداس عـــن »األنبا هدرا حامـــل الصليب«. 

كما صلى أصحـــاب النيافة، األنبا أرســـانيوس أســـقف ورئيس دير 
القديـــس األنبـــا باخوميـــوس بحاجر إدفو، واألنبا ديســـقوروس أســـقف 
ورئيـــس ديـــر القديس يحنس القصيـــر بطريق العلميـــن، واألنبا توماس 
األســـقف العام للشـــئون الديرية، يوم االثنين 3 أكتوبر 2022م، القداس 
اإللهـــي للذكـــرى األولـــى لنياحة مثلـــث الرحمـــات نيافة األنبـــا هدرا 
مطران إيبارشـــية أســـوان وكوم امبو وإدفو ورئيس ديـــر القديس األنبا 
باخوميـــوس بحاجر إدفو الســـابق. أقيم القداس في مزرعـــة دير القديس 
األنبـــا باخوميـــوس بالخطاطبة، وشـــارك فـــي الصالة عدد مـــن اآلباء 

الرهبنة وطالبي  والرهبـــان  الكهنة 

احتفايلة القديس موريس 
والكتيبة الطيبية بسويرسا

حضر نيافة األنبا لوقا أســـقف جنوب فرنســـا والجزء الفرنســـي من 
سويســـرا، يوم الخميس 22 ســـبتمبر 2022م، احتفالية القديس موريس 
والكتيبة الطيبية، والتي تقام ســـنوًيا بمدينة ســـان موريس، السويســـرية. 
حيث مـــن المعتاد أن ُيزف جســـد القديس موريس في شـــوارع المدينة، 
محاًطا بالحرس البابوي السويســـري والموســـيقي العسكرية مع مندوبي 

المختلفة.  الكنائس 

كمـــا صلى نيافتـــه صباح يوم الســـبت األول من أكتوبـــر 2022م، 
القـــداس اإللهـــي بكاتدرائيـــة القديس موريـــس والكتيبة الطيبيـــة بمدينة 
ســـان موريس في سويســـرا. وتســـلم نيافته عقب انتهاء القـــداس جزًءا 
من رفـــات القديس موريـــس، بيد المونســـينيور سكارســـيال رئيس دير 
القديس بسويســـرا، وقدم له نيافتـــه أيقونة قبطية لرحلة العائلة المقدســـة 
بمصـــر. وقد تســـلم نيافة األنبا لوقـــا الرفات نيابة عن نيافـــة األنبا باڤلي 
األســـقف العام لقطاع كنائس المنتزه باإلســـكندرية لكي توضع بكنيســـة 

القديس البابا أثناســـيوس الرســـولي في اإلسكندرية. 

نيافة األنبا آجنيلوس يفتتاح عيادات 
املركز الطيب بكنيسة مار جرجس خبماروية

افتتـــح نيافـــة األنبا آنجيلوس األســـقف العـــام لقطاع كنائس شـــبرا 
الشـــمالية، يوم الســـبت 24 ســـبتمبر 2022م، عيـــادات المركز الطبي 
لكنيســـة الشـــهيد مار جرجس بخماروية بشـــبرا. شـــارك في الحضور 
د.م. حســـام فوزي نائب المحافـــظ للمنطقة الشـــمالية لمحافظة القاهرة، 
وعدد مـــن نواب شـــبرا ومســـئولي محافظـــة القاهـــرة وممثلي حزب 

مســـتقبل وطن. 

زيارة سفري ناميبيا بمرص 
ملقر الكنيسة القبطية بناميبيا

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا چوزيف األســـقف العـــام بأفريقيا، بكنيســـة 
الســـيدة العذراء بالعاصمـــة الناميبية وندهوك، يوم الجمعة 23 ســـبتمبر 
2022م، اللـــواء فيليـــو هيفينداكا ســـفير ناميبيا بمصر. أعرب الســـفير 
عن ســـعادته بزيـــارة بمقر الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية فـــي ناميبيا 
ولقائـــه نيافـــة األنبا چوزيف وأشـــاد ســـيادته بالدور الخدمـــي الريادي 
الجليـــل الذي تقدمه الكنيســـة ليس فقط مـــن الخدمة الروحيـــة بل أيًضا 
الخدمـــات الطبيـــة والصحة النفســـية والتنمويـــة. وقد قدم نيافـــة األنبا 
چوزيـــف لســـيادته هدية تذكارية أيقونـــة لزيارة العائلة المقدســـة أرض 
مصر، معمولـــة على ورق البـــردي. حضر اللقاء القـــس چون وصفي 

كاهن كنيســـتنا فـــي وندهوك. 

لقاء اعم ألبناء الكنيسة يف إسبانيا

نظمت كنائســـنا القبطية في إســـبانيا يوم األحد 25 سبتمبر 2022م، 
لقـــاًء روحًيـــا ألبنائهـــا في بيت الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبا بوال 
بمنطقـــة إيبورا التابع للكنيســـة القبطية هناك. بدأ اللقـــاء بالقداس اإللهي 
الـــذي تولى خدمتـــه الراهـــب القمص رويـــس األنبا بوال، تـــاله مائدة 
أغابي ثم جلســـة محبة مع أعضاء األســـر المشـــاركين فـــي اللقاء الذين 
حرصوا علـــى الحضور رغم بـــرودة الطقس ووجود توقعات بســـقوط 
أمطار. شـــارك في اللقاء أبناء كنائســـنا في ثيربيرا وبرشـــلونة وليريدا. 
يذكـــر أن نيافة األنبا يوســـف أســـقف بوليڤيـــا هو المســـئول عن رعاية 

كنائســـنا في إسبانيا. 

ϣⲁⲙⲁⲣ بقلب حرف السني شيًنا، وحذف اهلاء فتصبح ⲥⲁⲙⲁϩⲏⲣ نبات الشمر االسم ابلقبطية






