باسم اآلب واالبن والروح القدس ،االله الواحد،
آمين.
خريستوس آنيستي ،آليثوس آنيستي
Xrictoc Anecth> Alhqwc Anecth.
جميع ــا بعي ــد القيام ــة المجي ــد له ــذا الع ــام
أهنئك ــم
ً
2022م .أهن ــئ كل اإليبارش ــيات والكنائ ــس واألديـ ـرة
القبطي ــة ف ــي مش ــارق األرض ومغاربه ــا .أهن ــئ كل
اآلب ــاء المطارن ــة واآلب ــاء األس ــاقفة واآلب ــاء الكهن ــة
واآلب ــاء الرهب ــان .أهنئ كل الشمامس ــة وأعضاء مجالس
أيضا أهنئ كل األس ــر القبطية
الكنائس في كل مكانً .
الت ــي تحتف ــل بعي ــد القيام ــة المجي ــد ،كل أسـ ـرة ،كل أب
وكل أم .أهن ــئ الش ــباب ،والخ ــدام ،والخادم ــات ،أهن ــئ
الكبار والصغ ـ ـ ــار .أهنئك ــم به ـ ــذا العيـ ـ ـ ـ ــد المفـ ـ ــرح الذي
ـنويا.
نحتف ــل ب ــه س ـ ً

ف ــي حياة الس ــيد المس ــيح محط ــات كثيرة .ف ــي أثناء
خدمت ــه الجهري ــة والت ــي امت ــدت إل ــى أكث ــر م ــن ث ــاث
س ــنوات ،كان ــت هناك محطات عظيمة م ــن المعجزات،
واللق ــاءات ،والتعلي ــم ،واألمث ــال ،الت ــي تقاب ــل فيها الس ــيد
المس ــيح م ــع تالمي ــذه وم ــع جم ــوع كثيـ ـرة ،سـ ـواء فـ ـرادى
أو مجموع ــات عب ــر ه ــذه الخدم ــة .م ــن ه ــذه المحطات
الكبيـ ـرة ،المحط ــة الت ــي جم ــع فيه ــا تالميذه وذهبـ ـوا إلى
منطق ــة قيصري ــة فيلب ــس (مت ــى  )13:16ف ــي ش ــمال
ول َّ
اس ِإِّني أََنا ْاب ُن
الن ُ
«م ْن َيُق ُ
فلس ــطين .وهناك س ــألهمَ :
اإلنس ــان؟» (مت ــى  ،)13:16فأجاب ــوه .وس ــألهم السـ ـؤال
«وأ َْنتُ ـ ْـم َم ْن تَُقوُلو َن ِإِّن ــي أََنا؟» (متى ،)15:16
التال ــيَ :
ـت ُه ـ َـو
ـ
َن
أ
«
ـول:
ـ
س
الر
ـرس
ـ
ط
ب
ـس
ـ
ي
القد
ـة
ـ
ب
إجا
فكان ــت
ْ َ
ِ
ِ
للا اْل َح ِي» (متى  .)16:16وهذه الش ــهادة
ـيح ْاب ُن َّ
اْل َمس ـ ُ
ّ
ُكتب ــت في البش ــائر األربع ــة بصياغات مختلف ــة ،ولكنها
ِ
ـيح
ُكتب ــت ف ــي ض ــوء القيام ــة المجي ــدة« :أ َْن ـ َ
ـت ُه َو اْل َمس ـ ُ
للاِ اْل َح ـ ِـي» (مت ــى  .)16:16كان ــت ه ــذه م ــن أه ــم
ْاب ـ ُـن َّ
ّ
المحط ــات ف ــي حي ــاة التالمي ــذ .وبعده ــا ب ــدأ الحدي ــث
عم ــا س ــيتم خ ــال األس ــابيع والش ــهور التالي ــة ،وذل ــك
ّ
َّ
ويصَلب
ف ــي حي ــاة خدم ــة الس ــيد المس ــيح من أن ــه ُيس ــلم ُ
ويدَف ــن ث ــم يق ــوم .ثم جاءت محطة التجل ــي وهي محطة
ُ
جم ــع فيه ــا ثالث ــة م ــن التالمي ــذ (مت ــى ،)13-1:17
وه ــم بط ــرس ويعق ــوب ويوحن ــا .بط ــرس يمث ــل اإليمان،
ويعق ــوب يمث ــل الجه ــاد ،ويوحن ــا يمث ــل المحب ــة اإللهية.
وعل ــى جب ــل طابور ،تقابلوا مع الس ــيد المس ــيح وحضور
موس ــى النب ــي وإيلي ــا النب ــي (مت ــى  .)13-1:17وكان
«جي ــد ي ــا رب أن
هن ــاك حـ ـوار ،وكان أه ــم م ــا في ــهّ :
نك ــون ههن ــا» (مت ــى  .)13-1:17وه ــذا ُيعتب ــر َقَب ــس
م ــن األبدي ــة ون ــور م ــن األبدي ــة ،وه ــذا ما جع ــل بطرس
الرس ــول يطل ــب صناع ــة ثالثة مظال لك ــي تمتد إقامتهم
ف ــي ه ــذا المش ــهد المض ــيء والمفرح.
بع ــد حادث ــة التجل ــي ،كم ــا نقـ ـ أر ف ــي إنجي ــل معلمن ــا
يوحن ــا ،أو ف ــي البش ــائر األربع ــة بصف ــة عام ــة ،وربم ــا
ذكره ــا القدي ــس مرق ــس الرس ــول ف ــي إنجيل ــه (مرق ــس
 )9:9بطريقة مختصرة ،عندما تحدث أن ابن اإلنس ــان
َّ
ويصَل ــب ويموت ويقوم م ــن األموات ،فبدأ
س ــوف ُيس ــلم ُ
التالمي ــذ يتس ــاءلون :م ــا ه ــي القيام ــة م ــن األمـ ـوات؟..
ماضي ــا ف ــي
ح ــدث القيام ــة ،أيه ــا االحب ــاء ،لي ــس حدثً ــا
ً
يخي ــا فق ــط .لي ــس
الزم ــن الماض ــي .ولي ــس حدثً ــا تار ً
احتفالن ــا بالقيام ــة المجي ــدة مج ــرد احتف ــال بح ــدث ت ــم
ف ــي الماض ــي وانته ــى .القيام ــة انطالقة حقيقي ــة للوجود
اإلنس ــاني .انطالق ــة اإلنس ــان بع ــد أن ص ــارت الخطي ــة
تدهم ــه وتس ــقطه وتك ــون عاقبته ــا الم ــوت.
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احتفال لس ــاعة وال ليوم وال لش ــهر،
احتفال القيامة ليس
ً
ولك ــن عب ــر الس ــنة جميعه ــا .وف ــي كل طقوس ــنا ،كمث ــل
طق ــس الميطاني ــات (الس ــجدات إل ــى األرض) ،عندم ــا
نس ــجد إل ــى االرض ونق ــول« :ي ــا رب ــي يس ــوع المس ــيح
ارحمن ــي أن ــا الخاطئ» ،يس ــجد اإلنس ــان ثم يق ــف ويقوم
ويش ــهد أن القيام ــة ه ــي الت ــي أعطت ــه ه ــذه النعم ــة ،أن
يق ــوم م ــن أخطائ ــه وم ــن خطاياه.

ج ــاءت القيام ــة لكي ما ننتص ــر ،لنقول مع القديس
بول ــس الرس ــول« :أ َْي ـ َـن َش ـ ْـوَكتُ َك َيا َم ْو ُت؟ أ َْي ـ َـن َغَلَبتُ ِك َيا
َه ِاوَيـ ـ ُة؟» (1كورنث ــوس  .)55:15قيامة الس ــيد المس ــيح
تمام ــا ع ــن كل معجـ ـزات القيامة الت ــي أقام فيها
تختل ــف ً
امواتً ــا :اب ــن أرمل ــة نايي ــن ،أو ابن ــة ياي ــرس ،أو إقام ــة
لع ــازر حت ــى بعد أربعة أيام من تواجده في القبر .قيامة
تمام ــا ألنه ــا قيام ــة للوج ــود اإلنس ــاني.
المس ــيح تختل ــف ً
لم ْن
ـى
ـ
ب
وطو
ـان.
ـ
س
اإلن
ـاة
ـ
ي
ح
ـي
ـ
ف
ه ــي انطالق ــة جدي ــدة
َ
يتمت ــع به ــذه القيامة.
أيه ــا األحب ــاء ،دعون ــي أتوق ــف معكم عند المش ــاهد
األخيـ ـرة للقيامة ..المشـــهد األول ،عنـــد الصليب .وهو
مش ــهد كل ــه أل ــم وح ــزن وعذاب ــات كثيـ ـرة .وكلن ــا اجتزن ــا
فتـ ـرة أس ــبوع اآلالم ب ــكل م ــا فيها من قـ ـراءات ،ونغمات،
وألح ــان ،ومعرف ــة وحي ــاة م ــع المخل ــص ،وعش ــنا مع ــه
س ــاعة بس ــاعة .كان ــت محط ــة الصلي ــب محط ــة أل ــم،
صلب
ولك ــن ه ــذه المحط ــة له ــا نهاية انتهت ف ــي القبرُ .
المس ــيح عل ــى الصلي ــب ،عل ــى عه ــد بيالط ــس البنطي،
كم ــا نق ــول ف ــي قانون اإليم ــان .ثم و ِ
ضع ف ــي قبر جديد
ُ
ل ــم يوض ــع في ــه أحد م ــن قبل ،وصـــار القبر هو محطة
قـــد تنتهـــي عندهـــا كل اآلمـــال أم محطـــة ليـــس فيها
رجـــاء ،انهـــا محطة المـــوت .ورغم أن ه ــذه المحطة لم
تط ــل س ــوى ثالث ــة اي ــام ،ولكنه ــا كانت أيام خ ــوف وأيام
ف ــزع وأي ــام رع ــب .وعندم ــا نقـ ـ أر ف ــي البش ــائر األربع ــة،
نش ــعر به ــذه المخ ــاوف .حتى التالميذ أنفس ــهم كانوا في
حال ــة خ ــوف وهل ــع ش ــديد .لك ــن هللا ل ــم يتركه ــم لبالوع ــة
الي ــأس ،ب ــل ف ــي الي ــوم الثال ــث وفـــي فجـــر يـــوم األحـــد
قـــام مـــن بين األمـــوات .وال ــذي ههن ــا الس ــيد المس ــيح،
ِ َّ
ـام!» (لوق ــا  .)6:24وعندم ــا
«َل ْي ـ َ
ـس ُه ـ َـو َه ُهَن ــا َلكن ـ ُـه َق ـ َ
ِ
ِ
ِ
نقـ ـ أر ف ــي إنجي ــل معلمن ــا يوحن ــاَ« :فَف ــرَح التّالَميـ ـ ُذ إ ْذ َأرَُوا
ال ـ َّـر َّب» (يوحن ــا  .)20:20وكان ــت ه ــذه الفرح ــة ،ه ــي
فرح ــة القيام ــة الت ــي يس ــعد به ــا اإلنس ــان ويف ــرح بها.
ظ ــا تُق ــال إنم ــا حي ــاة
تجلي ــات القيام ــة ليس ــت ألفا ً
تُع ــاش .ف ــي بداي ــة كل ي ــوم نق ــوم م ــن النوم ،وف ــي بداية
كل تس ــبحة ،نق ــول «قومـ ـوا ي ــا بن ــي الن ــور» ،أي يا بني
يوميا في
ًا
فعل وحياة
القيام ــة .وتصي ــر القيامة ً
وحضور ً
حي ــاة اإلنس ــان .وعندم ــا نعي ــش ف ــي القيام ــة ،ال نعي ــش
فيه ــا فتـ ـرة عي ــد القيامة فق ــط ،ولكن فرح ــة القيامة ،تمتد
وتش ـ ّـع ف ــي كل كنيس ــتنا وف ــي كل مناس ــباتنا ،وأعيادن ــا
وأصوامنا ،وعبر الس ــنة الكنس ــية كلها :في صالة باكر
ف ــي كل ي ــوم ه ــي تمثي ــل للقيام ــة ،ونق ــول «بن ــورك ي ــا
رب نعاي ــن الن ــور» .وف ــي كل أس ــبوع ف ــي ي ــوم األح ــد،
نحتفل بهذا «اليوم الذي صنعه الرب» .وفي كل ش ــهر
قبط ــي ،نحتف ــل ي ــوم  29منه بتذكارات البش ــارة والميالد
والقيام ــة .وف ــي كل س ــنة ،نحتف ــل بعي ــد القيام ــة لي ــس
يوم ــا واح ـ ًـدا ،ولك ــن عب ــر س ــبعة أس ــابيع ،تكتم ــل باليوم
ً
الخمس ــين فيما نس ــميه بـ«الخمس ــين المقدس ــة» .ويصير

جميع ــا .ويجب أن
فرح ــة القيام ــة يجب أن نعيش ــها
ً
نقدمه ــا ل ــكل أح ــد فين ــا .وكل واح ــد فينا ال ب ــد وأن يكون
س ــبب ف ــرح لآلخري ــن .والسـ ـؤال ال ــذي يمك ــن أن نقدم ــه
ـانا كل ي ــوم؟
لحضراتك ــم
جميع ــا :ه ــل أن ــت تُف ـ ِـرح إنس ـ ً
ً
ه ــل تس ــتطيع م ــن خ ــال حيات ــك أو م ــن خ ــال معن ــى
القيام ــة المجي ــد فيك ،أو عالقتك بمس ــيحك ،ومن خالل
حض ــورك ف ــي كنيس ــتك ،وم ــن خالل ممارس ــة األسـ ـرار
المقدس ــة ،ومن خالل القراءة المقدس ــة في االنجيل ،هل
تق ــوم وتف ــرح كل إنس ــان حول ــك؟ ه ــل أن ــت س ــبب ف ــرح؟
القيام ــة تدع ــوك أن تك ــون س ــبب ف ــرح ل ــكل أحد.
متمثل في كلمة «هللويا».
ويس ــتمر الفرح بالقيام ــة
ً
كثير في
ال تنسـ ـوا أيه ــا األحب ــاء أنن ــا نك ـ ّـرر هذه الكلم ــة ًا
صلواتن ــا بالكنيس ــة .هللويا معناه ــا ،هللوا هلل ،أي افرحوا
هلل .ف ــكل ممارس ــتنا الروحي ــة هدفه ــا أن نف ــرح ،وهدفه ــا
أن نعي ــش القيام ــة .وكم ــا قل ــت ف ــي بداي ــة كلمت ــي ،إن
الس ــيد المس ــيح عندم ــا ق ــام م ــن بي ــن األمـ ـوات ،أراد أن
يق ــدم لن ــا ه ــذه الفرح ــة لتك ــن في حياتن ــا اليومية ،لنش ــهد
به ــا ونعلمها ونمارس ــها ونفرح بها .ه ــذه القيامة المجيدة
ه ــي دع ــوة للف ــرح الدائ ــم .كل الممارس ــات الروحية التي
نقدمه ــا هدفه ــا األخي ــر ه ــو ،أن نفرح لكي م ــا يتم فرحنا
ف ــي األبدية الس ــعيدة.
والكت ــاب المق ــدس يق ــدم لن ــا ف ــرح القيام ــة من خالل
تقابلن ــا م ــع ش ــخصيات ونماذج كثيرة .وف ــي هذه القيامة
نف ــرح به ــذه الش ــخصيات وبه ــذه النم ــاذج ،الت ــي تتصور
أمامن ــا ف ــي أح ــداث القيام ــة المجيدة .إننـــا نفرح بيوحنا
الحبيـــب ،التلمي ــذ الوحي ــد ال ــذي بق ــي م ــع المس ــيح حتى
الصلي ــب .وق ــد ائتمن ــه المس ــيح عل ــى أمه ،أمن ــا العذراء
مري ــم .ف ــكان ه ــذا درس ف ــي الوف ــاء وص ــورة م ــن صور
أيضا بمريـــم المجدلية الت ــي كانت أول
القيام ــة .نفـــرح ً
م ــن ذه ــب للقب ــر ،فعاين ــت وش ــاهدت المس ــيح القائ ــم
ودعت ــه «ربون ــي» أي ي ــا معل ــم (يوحن ــا  ،)16:20وهذا
أيض ــا ف ــي القيامة توما
أيض ــا .نش ــهد ً
درس ف ــي الوف ــاء ً
الش ــكاك ،وقد ظهر الس ــيد المس ــيح لتالميذه في حضور
توم ــا بع ــد القيام ــة بأس ــبوع .وكان ق ــد ظه ــر قب ــل ذل ــك
ف ــي مـ ـرات أخ ــرى .وكان توم ــا ه ــو التلمي ــذ ال ــذي دع ــاه
ال ــرب أن يض ــع اصبعه في مكان المس ــامير ويضع يده
موض ــع الحرب ــة فص ــرخ وق ــال« :رب ــي وإله ــي» (يوحن ــا
.)28–26:20
أيه ــا األحب ــاء ،اجعلـ ـوا ف ــرح القيام ــة ف ــي حياتك ــم
دائم ــا ،وأرج ــو لك ــم ف ــي كل كنيس ــة وف ــي كل إيبارش ــية
ً
م ــع كل الذي ــن يخدم ــون .تهنئت ــي أرس ــلها لكم من أرض
مص ــر الحبيب ــة ،وأقدمه ــا لكم باس ــم كل أعضاء المجمع
المقدس ،وباس ــم كل الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية هنا
جميع ــا بالقيام ــة المجيدة.
ف ــي مص ــر .لنف ــرح
ً
خريستوس آنيستي ،آليثوس آنيستي
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رأس صاح ــب القداس ــة والغبط ــة ،البابـــا تواضـــروس الثانـــي ،باب ــا اإلس ــكندرية وبطري ــرك الكـ ـ ارزة المرقس ــية ،ص ــاة ق ــداس عي ــد القيام ــة المجيدة،
مس ــاء يوم الس ــبت  23أبريل 2022م ،بالكاتدرائية المرقس ــية الكبرى باألنبا رويس بالعباس ــية بالقاهرة .وقد اش ــترك مع قداس ــته في الصالة أصحاب
النيافة )1( :األنبا مكســـيموس األس ــقف العام لكنائس مدينة الس ــام والحرفيين )2( .األنبا مارتيروس األس ــقف العام لكنائس ش ــرق الس ــكة الحديد.
( )3األنبـــا إرميـــا األس ــقف الع ــام )4( .األنبـــا يوليـــوس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس مص ــر القديم ــة والمني ــل وفم الخلي ــج وأس ــقفية الخدم ــات )5( .األنبا
مـــكاري األس ــقف الع ــام لكنائ ــس ش ــب ار الجنوبي ــة )6( .األنبـــا آنجيلـــوس األس ــقف العام لكنائس ش ــب ار الش ــمالية )7( .األنبـــا اكليمندس األس ــقف العام
لكنائس ألماظة ومدينة األمل وش ــرق مدينة نصر )8( .األنبا ميخائيل األس ــقف العام لكنائس القبة والوايلي )9( .األنبا ســـيداروس األس ــقف العام
لكنائس عزبة النخل )10( .األنبا رويس األس ــقف العام لش ــرق آس ــيا )11( .األنبا آكســـيوس األس ــقف العام لكنائس عين ش ــمس والمطرية وحلمية
الزيت ــون .ومعه ــم القمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس وكي ــل ع ــام البطريركي ــة بالقاهـ ـرة ،والراهب القس كيرلس األنبا بيشـــوي مدي ــر مكتب قداس ــة البابا،
ومف ــرح اُتُ ِخذت
ولفي ــف م ــن اآلب ــاء الكهن ــة وع ــدد كبي ــر م ــن أفـ ـراد الش ــعب جاء للصالة م ــن كنائس إيبارش ــيات ومناط ــق القاهرة الكبرى ،ف ــي جو رائع ُ
فيه كافة اإلجراءات االحت ارزية مع عمل مس ــارات للس ــير لتس ــهيل حركة الدخول إلى داخل الكنيس ــة .بدأ القداس اإللهي في التاس ــعة مس ــاء وانتهى
بع ــد منتصف اللي ــل بقليل.

املهنئون بالعيد
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
كان عل ــى رأس المهنئي ــن فخامـــة الســـيد الرئيس عبد الفتاح السيســـي،
رئي ــس جمهوري ــة مص ــر العربي ــة ،حي ــث أرس ــل فخامت ــه برقي ــة تهنئ ــة رقيق ــة
أيض ــا برقي ــة تهنئ ــة ل ــكل المصريي ــن األقب ــاط بالخ ــارج ،وأناب
بالعي ــد ،وأرس ــل ً
عبر قداس ــة البابا عن
لتقديم التهنئة عن س ــيادته س ــفراء مصر بالخارج .وقد ّ
دائما بالعيد ،وأضاف قداس ــته
ش ــكره لفخام ــة الرئي ــس لمحبت ــه وتهنئته كعادت ــه ً
أيضا إلى س ــيادته
نتقدم
الطيبة.
قائل« :إننا إذ نش ــكر س ــيادته على مش ــاعره
ً
ً
وجمي ــع إخوتن ــا ش ــركائنا ف ــي الوط ــن بالتهنئ ــة بص ــوم ش ــهر رمض ــان الكري ــم
وق ــرب حل ــول عي ــد الفط ــر المب ــارك» .وق ــد أن ــاب الس ــيد الرئي ــس ع ــن فخامته
لحض ــور الص ــاة :الس ــيد اللـ ـواء /أحمد علي رئي ــس ديوان رئي ــس الجمهورية.
معالي المستشار عدلي منصور
ـال رقيًق ــا م ــن معالـــي المستشـــار الجليـــل عدلي
كم ــا تلق ــى قداس ــته اتص ـ ً
منصـــور رئي ــس الجمهوري ــة الس ــابق ،للتهنئ ــة بالعي ــد ،وق ــد أعرب س ــيادته عن
أمنيات ــه بالخي ــر والس ــام للمصريي ــن كاف ًة.

سمو الشيخ /محمد بن زايد آل نهيان
كم ــا تلق ــى قداس ــته برقي ــة تهنئ ــة رقيقة من ســـمو الشـــيخ /محمـــد بن زايد
آل نهيـــان ول ــي عه ــد أب ــو ظبي ونائ ــب القائد األعل ــى للقوات المس ــلحة بدولة
متمني ــا أن تح ــل البهج ــة والس ــام عل ــى
اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة الش ــقيقة،
ً
جمي ــع ش ــعوب العالم.
مستشارو رئيس الجمهورية
كما هنأ بالعيد:
الس ــيد اللـ ـواء /أحم ــد جم ــال الدي ــن مستش ــار رئي ــس الجمهوري ــة للمناط ــق
النائي ــة والحدودي ــة.
السيدة السفيرة /فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لألمن القومي.
األس ــتاذ الدكت ــور /محم ــد ع ــوض ت ــاج الدي ــن مستش ــار رئي ــس الجمهورية
لش ــئون الصح ــة الوقائية
مج ةل الكرازة  6 -مايو 2022
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رئاسة مجلس الوزراء
تلق ــى قداس ــة الباب ــا تهنئ ــة معال ــي دولة رئي ــس ال ــوزراء الدكتور /مصطفي
مدبولـــي ،ال ــذي أرس ــل برقي ــة تهنئ ــة بالعي ــد ،وأن ــاب ع ــن س ــيادته لحض ــور
الص ــاة :الس ــيد المستش ــار /ع ــاء الدين فؤاد وزير ش ــئون المجال ــس النيابية،
والس ــيد اللـ ـواء مهن ــدس /محم ــد أحم ــد مرس ــي وزي ــر الدول ــة لإلنت ــاج الحربي.
لفيف من أصحاب المعالي السادة الوزراء:
كما شارك االحتفال بالعيد ً
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.
وق ــد تلق ــي قداست ـ ـ ـ ـ ــه اتص ــاالت وبرقي ــات تهنئ ــة م ــن أصح ــاب المعال ــي
الس ــادة ال ــوزراء:
السيد المهندس /طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية.
السي ـ ـ ـ ــدة السفيـ ـ ـ ـ ـ ـرة /نبيلة مكـ ـ ـ ـ ـ ــرم وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة الدول ـ ـ ـ ـ ــة للهجـ ـ ـ ـ ـ ـرة وشئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
المصريي ــن بالخ ــارج.
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 واستصالح األراضي.
السيدة األستاذة /نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

مجلس النواب
الســـيد المستشـــار الدكتـــور /حنفي جبالـــي رئيس مجل ــس النـ ـواب الذي
عبر خاللها
اتص ــل
هاتفي ــا وأرس ــل برقي ــة رقيق ــة للتهنئة بالعيد لقداس ــة الباب ــاّ ،
ً
ع ــن تهنئت ــه وجميع الس ــادة نـ ـواب المجل ــس 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.

السيد المستشار /بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ.
السيد المستشار /محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ.
األزهر الشريف ودار اإلفتاء واألوقاف
تليفوني ــا رقيًق ــا من فضيلـــة اإلمام األكبر
ـال
كم ــا تلق ــى قداس ــة الباب ــا اتص ـ ً
ً
األســـتاذ الدكتـــور /أحمـــد الطيـــب ،ش ــيخ الجام ــع األزه ــر ،للتهنئ ــة بالعي ــد،
عب ــر خالل ــه ع ــن أُمني ــات فضيلته بالس ــعادة والخي ــر للجميع ،وأن ــاب لحضور
ّ
الص ــاة :األس ــتاذ الدكت ــور /محم ــد أبوزيد األمي ــر نائب رئي ــس جامعة األزهر
للوج ــه البح ــري والمنس ــق الع ــام لبي ــت العائل ــة المصرية.
كم ــا تلق ــى قداس ــته التهنئ ــة م ــن :فضيلة األســـتاذ الدكتور /شـــوقي عالم
أيضا برقية تهنئة من فضيلة األســـتاذ
مفتي الديار المصرية .وتلقى قداس ــته ً
الدكتـــور /محمـــد مختار جمعة وزي ــر األوقاف .كما تلقى قداس ــته التهنئة من
عدد من القيادات الدينية وعلماء وأس ــاتذة وأئمة مش ــيخة األزهر ودار اإلفتاء
المصري ــة وو ازرة األوقاف.
وأثناء كلمته بالقداس أعرب قداس ــته عن رفضه التام للمس ــاس بالمقدس ــات
الديني ــة وم ــا تش ــهده س ــاحة المس ــجد األقص ــى وبع ــض ال ــدول األوروبي ــة م ــن
أيض ــا االعتداءات التي بات ــت متكررة على رهبان
إهان ــة للمقدس ــاتَ ،
ونش ــجب ً
وش ــعب كنيس ــتنا في دير الس ــلطان بالقدس.
المجلس األعلى للقوات المسلحة
برقي ــة تهنئ ــة بالعي ــد م ــن ســـيادة الفريـــق أول /محمـــد أحمـــد زكـــي وزير
الدف ــاع واإلنت ــاج الحرب ــي القائ ــد الع ــام للقـ ـوات المس ــلحة ،كم ــا أرس ــل برقي ــة
أيض ــا بالعي ــد الس ــيد الفريق /أس ــامة عس ــكر رئيس أركان ح ــرب القوات
تهنئ ــة ً
المس ــلحة ،والس ــيد الفري ــق /محم ــد عب ــاس حلم ــي قائ ــد القـ ـوات الجوي ــة.
وأناب السيد وزير الدفاع عن سيادته لحضور صالة القداس:
 )1الس ــيد اللـ ـواء أركان ح ــرب /محم ــد ص ــاح الدين حس ــن مس ــاعد وزير
الدف ــاع للعالق ــات الخارجية.
 )2الس ــيد اللـ ـواء أركان ح ــرب /عب ــد الناص ــر يوس ــف محم ــد رئي ــس هيئ ــة
التنظي ــم واإلدارة للقـ ـوات المس ــلحة.
 )3الس ــيد اللـ ـواء أركان ح ــرب /ياس ــر عب ــد العزي ــز اإلسـ ـريجي مدير إدارة
الش ــئون المعنوية.
 )4الس ــيد اللـ ـواء أركان ح ــرب /فهم ــي عب ــد ال ــرؤوف فهم ــي قائ ــد المنطقة
المركزية العس ــكرية.
 )5السيد اللواء أركان حــرب /حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام علـ ـ ـ ـ ــي محمـ ـ ـ ـ ـ ــود مدي ـ ـ ـ ـ ـ ــر إدارة
الشرطة العسكرية.
وق ــد ق ــدم قداس ــته الش ــكر والتقدي ــر لقواتن ــا المس ــلحة الش ــامخة الت ــي تعم ــل
دائم ــا لحماي ــة ِمص ــر وحف ــظ ُمق ــدرات الوط ــن.
ً
جهاز األمن القومي

مجلس الشيوخ
كم ــا ق ــدم التهنئ ــة الســـيد المستشـــار /عبـــد الوهـــاب عبـــد الـــرازق رئيس
مجلس الش ــيوخ ،وأناب عن س ــيادته لحضور القداس اإللهي :الس ــيدة النائبة/
فيب ــي ف ــوزي جرج ــس ،وكيل ث ــان مجلس الش ــيوخ.
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تهنئة السادة وكالء مجلس الشيوخ

أيض ــا التهنئ ــة :الســـيد الوزير اللواء /عباس كامـــل ،مدير جهاز
ش ــارك ً
المخابـ ـرات العام ــة المصري ــة ،ال ــذي أرس ــل برقي ــة تهنئ ــة بالعي ــد وأن ــاب ع ــن
س ــيادته م ــن جه ــاز األم ــن القوم ــي لحض ــور الق ــداس :الس ــيد اللـ ـواء /أحم ــد
ف ــاروق والس ــيدة العمي ــد /راني ــا عب ــد العزي ــز.
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رئيس المحكمة الدستورية العليا
أيض ــا برقي ــة تهنئ ــة رقيق ــة م ــن معالـــي المستشـــار /بولس
تلق ــى قداس ــته ً
فهمـــي اســـكندر رئي ــس المحكم ــة الدس ــتورية العليا.
مجلس القضاء األعلى
كما تلقى قداس ــته التهنئة من معالي المستشـــار /عبد هللا عمر شـــوضة،
رئي ــس محكم ــة النق ــض ورئي ــس مجل ــس القض ــاء األعل ــى .الس ــيد المستش ــار/
عص ــام الدي ــن أحم ــد فري ــد رئيس محكمة اس ــتئناف القاهرة .الس ــيد المستش ــار/
حم ــاده الص ــاوي النائب العام.
أعضاء المجالس النيابية
لفيف مـــن الســـادة رؤســـاء ووكالء وأعضاء
أيضـــا
كمـــا هنـــأ قداســـته ً
ً
اللجـــان بمجلـــس النواب:
الس ــيد المستش ــار /إبراهي ــم الهني ــدي رئي ــس لجن ــة الش ــئون الدس ــتورية
والتشـ ـريعية بمجل ــس النـ ـواب.

س ــامح الش ــيمي .النائب /أحمد محس ــن مبارك .النائب /محمد محمد .النائب/
عم ــرو ع ــزت حجاج .النائب /فكتور فاروق جرجس .الدكتورة /عايدة نصيف
أي ــوب .النائب /إيه ــاب 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.
الس ــيد الدكت ـ ـ ـ ــور /شريـ ـ ـ ــف محم ـ ـ ـ ـ ــد ف ــاروق رئي ــس مجلـ ـ ـ ـ ـ ــس إدارة الهيئ ــة
القومي ــة للبريد.
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.

النائب الدكتور /فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة.

السيد اللواء /عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك األسبق.

النائب الدكتور /أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية.

األستاذة /شيريـ ـ ـ ـ ــن وج ـ ـ ـ ـ ــدي مح ـ ـ ـ ـ ـ ــروس مدير إدارة المشروعات ببنـ ـ ـ ـ ــك
الكوي ــت الوطني.

النائ ــب الدكت ــور /إيه ــاب رم ــزي .النائ ــب /عم ــاد خلي ــل كام ــل .النائ ــب/
أبان ــوب ع ــزت .النائب ــة /ش ــادية خضي ــر مليج ــي .النائب ــة /رح ــاب عب ــد الغني
رمض ــان .النائب ــة /هي ــام محم ــد حم ــدي .النائب ــة الدكت ــورة /رش ــا أب ــو ش ــقرة.
النائب ــة /م ــي محم ــد محم ــود .النائ ــب /أحم ــد يحي ــى .النائب ــة /دع ــاء عريب ــي.
النائ ــب /أش ــرف الش ــبراوي أب ــو العال .النائ ــب /محمد فوزي الرفاع ــي .النائب/
أحم ــد مقل ــد .النائ ــب /أحم ــد يحي ــى عب ــد الس ــام .النائ ــب /رش ــا فايز ش ــعبان.
النائ ــب /إيه ــاب عب ــد العظيم جابر .النائ ــب /محمد طارق علي .النائب /أميرة
صاب ــر الس ــيد .النائ ــب /رش ــا س ــعيد صبح ــي .النائ ــب /عم ــرو ع ــزت محم ــد.
النائ ــب /محم ــد رض ــا عب ــد المحس ــن .النائب ــة /جيه ــان مصطف ــى البيوم ــي.
لفيف من الســـادة رؤســـاء ووكالء وأعضاء
أيضـــا قـــدم التهنئـــة بالعيد
ً
ً
اللجان بمجلس الشـــيوخ:
النائبة /س ــماء س ــليمان الس ــيد .النائب /هش ــام علي الحاج .النائب /حسام
س ــويلم .النائب ــة /نه ــى أش ــرف محم ــد .النائب ــة /دين ــا محم ــد هالل ــي .النائ ــب/

األمانة العامة لمجلس الوزراء
الس ــيد اللـ ـواء /خال ــد أب ــو الفضل مس ــاعد أمين عام مجلس الوزراء لش ــئون
الم ارس ــم والعالقات العامة.
المهن ــدس /زي ــاد عب ــد التـ ـواب مس ــاعد أمي ــن ع ــام مجل ــس ال ــوزراء لنظ ــم
المعلوم ــات والتح ــول الرقم ــي.
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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السادة نواب ومساعدو ومستشارو الوزراء
الدكتور /شريف فاروق نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
المهندس /أسامة علي عمران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
المهندسـ ـ ـ ــة /غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة مصط ــفى لبي ـ ـ ـ ــب نائـ ـ ـ ــب وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر االتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
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
الدكت ــورة /ماري ــان ع ــازر .األس ــتاذة /م ــي محم ــد البطـ ـران .الدكت ــورة/
مارجري ــت ع ــازر .المستش ــار /ث ــروت بخي ــت .المهن ــدس /ج ــون طلع ــت.
وزارة الداخلية
أيض ــا برقي ــة للتهنئة بالعيد من معالي وزير الداخلية الســـيد
تلق ــى قداس ــته ً
اللـــواء /محمـــود توفيق ،ال ــذي أناب لحضور الصالة وفد رفيع المس ــتوى من
قيادات الش ــرطة ضم :الس ــيد اللواء /حازم عبد الرحمن مس ــاعد وزير الداخلية
لقطاع التدريب .الس ــيد اللواء دكتور /مصطفى العدوي مس ــاعد وزير الداخلية
لقط ــاع أم ــن المناف ــذ .الس ــيد اللـ ـواء دكتور /ع ــاء عبد المعطي مس ــاعد وزير
الداخلي ــة لقط ــاع مكافح ــة ج ارئ ــم األمـ ـوال العام ــة والجريم ــة المنظم ــة .الس ــيد
اللـ ـواء /أش ــرف ج ــاب هللا مدير اإلدارة العامة لش ــرطة النجدة.
كما قدم التهنئة بالعيد:
من قطاع األمن الوطني:
الس ــيد اللـ ـواء /ع ــادل جعف ــر مس ــاعد أول وزي ــر الداخلي ــة  -رئي ــس قط ــاع
األم ــن الوطني.
الس ــيد اللـ ـواء /محم ـ ـ ـ ـ ـ ــد الب ـ ـ ـ ـ ــاز مديـ ـ ـ ـ ـ ــر اإلدارة العام ــة لقطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع األم ــن
الوطن ــي بالقاهـ ـرة.
السيد العقيد /محمد األلفي قطاع األمن الوطني بالقاهرة.
الرائد /أنس منصور.
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من مديرية أمن القاهرة:
السيد الل ـ ـ ـ ـ ـواء /أشرف الجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي مساعد أول وزير الداخلي ـ ـ ـ ـ ــة لقط ـ ـ ـ ـ ــاع
أم ــن 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 /هشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام طاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مساعـ ـ ـ ـ ــد أول وزير الداخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لقط ـ ــاع
الح ارس ــات والتأمين.
الس ــيد اللـ ـواء /إيه ـ ـ ـ ـ ــاب مصطف ــى مديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اإلدارة العامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لشرطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الح ارس ــات الخاص ــة.
وق ــد ق ــدم قداس ــته الش ــكر والتقدي ــر لرج ــال الش ــرطة الس ــاهرين عل ــى حف ــظ
األم ــن واألم ــان وكذل ــك الس ــادة نـ ـواب ومس ــاعدي ومدي ــري األم ــن والقطاعات
واألم ــن الوطن ــي واألفـ ـراد عل ــى مجهوداتهم في تأمين الص ــاة بجميع الكنائس
المصري ــة وكذل ــك تأمي ــن تواج ــد المصريي ــن بالشـ ـوارع م ــع ت ازم ــن األعي ــاد
والمناس ــبات الوطني ــة.
السادة المحافظون
الس ــيد اللـ ـواء /خال ــد عب ــد الع ــال محاف ــظ القاهـ ـرة .الس ــيدة الدكت ــورة /من ــال
ع ــوض محاف ــظ دمي ــاط .الس ــيد اللـ ـواء /أحم ــد ارش ــد محاف ــظ الجيـ ـزة .الس ــيد
اللواء أ.ح /شـ ـريف فهمي بش ــارة محافظ اإلس ــماعيلية .الس ــيد اللواء /أوس ــامة
القاض ــي محاف ــظ المني ــا .األس ــتاذ الدكت ــور /أحم ــد األنص ــاري محاف ــظ الفيوم.
الس ــيد اللـ ـواء /محم ــد الشـ ـريف محاف ــظ اإلس ــكندرية .األس ــتاذ الدكت ــور /أيم ــن
مخت ــار محاف ــظ الدقهلي ــة .الس ــيد اللـ ـواء /عمرو حنفي محاف ــظ البحر األحمر.
األس ــتاذ الدكتور /محمد هانئ غنيم محافظ بني س ــويف .الس ــيد اللواء /هش ــام
عبد الغني آمنة محافظ البحيرة .الس ــيد اللواء أ.ح /عبد المجيد صقر محافظ
الس ــويس .الس ــيد اللواء أ.ح /خالد ش ــعيب محافظ مطروح .الس ــيد المستش ــار/
مصطف ــى محم ــد أله ــم محاف ــظ األقص ــر .الس ــيد اللـ ـواء /عب ــد الحمي ــد الهجان
محافظ القليوبية .األس ــتاذ الدكتور /طارق ارش ــد رحمي محافظ الغربية .الس ــيد
اللـ ـواء /جم ــال ن ــور الدي ــن محافظ كفر الش ــيخ.
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نواب المحافظين

السفراء ورؤساء الهيئات الدبلوماسية المعتمدون بمصر

اللواء /إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية.

سعادة السفير /نيقوالوس هنري سفير دولة الفاتيكان.

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 /عالء رشاد السكرتير العام لمحافظة القاهرة.
السيد اللواء /إيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الشرشاب ـ ـ ـ ــي رئيس الهيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لنظافـ ـ ـ ـ ـ ــة
وتجمي ــل القاهرة.
السيد اللواء /محمد معوض عقل رئيس حي الوايلي.
عميد مهندس /أحمد الدميري مدير العالقات العامة لمحافظة القاهرة.
أيضا عدد من الس ــادة نواب المحافظين ورؤس ــاء األحياء والمدن
كما هنأ ً
والقرى بالمحافظات.

س ــعادة الس ــفيرة /مريم خليفة الكعبي س ــفير دولة اإلمارات والمندوب الدائم
ل ــدى 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 ميندو از جمهوريه بنما.
س ــعادة الس ــفير /هش ــام بن محمد الجودر س ــفير مملكة البحرين والمندوب
الدائ ــم لدى جامع ــة 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.
س ــعادة الس ــفير /دي ــاب نم ــر الل ــوح دول ــة فلس ــطين والمن ــدوب الدائ ــم ل ــدى
جامع ــة ال ــدول العربي ــة.
سعادة السفير /لويس دوما سفير كندا.

الهيئات القضائية
قدم التهنئة بالعيد لفيف من السادة المستشارين رؤساء الهيئات القضائية
ورؤساء المحاكم والقضاة ورؤساء ووكالء 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 المستش ـ ـ ـ ـ ــار /عب ـ ـ ـ ـ ــد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود نائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب رئيس الهيئة
الوطني ــة لالنتخاب ــات.
معالي المستشار /محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة.
كما هّنأ قداسته بالعيد:

المستش ــارِ /ش ــحته محم ــد حس ــن .المستش ــار الدكت ــور /أيم ــن فـ ـؤاد.
المستش ــار /حات ــم فتح ــي عبد القدوس .المستش ــارة /عال عب ــد الرحمن راضي.
المستش ــار /بول ــس ذك ــي بقط ــر .المستش ــار /أرف ــت عل ــي عم ــر .المستش ــار/
رؤوف رفع ــت ارج ــي .المستش ــار /أمي ــر رمزي .المستش ــار /أيمن بديع فلتس.
المستش ــار /عادل بديع فلتس .المستش ــار /كامل س ــمير جرجس .لمستش ــار/
حمدي عبد التواب .المستش ــار /نبيل بديع فلتس .المستش ــار /هش ــام صفوت
حن ــا .المستش ــار /أن ــدرو ث ــروت بخي ــت .المستش ــار /إيه ــاب مج ــدي بدي ــع.
المستش ــار /عب ــد ال ــاه أحم ــد عل ــي .المستش ــار /يس ــري مدني.

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 فنزويال.
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 شعالن رئيس جامعة الزقازيق.

كلية الدفاع الوطني
ق ــدم التهنئ ــة بالعي ــد وف ــد رفي ــع المس ــتوى م ــن أكاديمي ــة ناص ــر العس ــكرية
كل من :الس ــيد اللواء أ.ح /س ــامح الدجوي
العلي ــا بكلي ــة الدف ــاع الوطني ،ضم ً
مدير كلية الدفاع الوطني ،الس ــيد اللواء أركان حرب /أيمن حش ــيش مستش ــار
أكاديمي ــة ناص ــر العلي ــا ،الس ــيد اللـ ـواء أركان ح ــرب /ع ــادل العم ــدة المتح ــدث
اإلعالم ــي ألكاديمي ــة ناص ــر العس ــكرية ،والس ــيد /محم ــد رجائي عض ــو أمانة
المجل ــس ووكي ــل كلي ــة الدف ــاع الوطن ــي ،لـ ـواء دكت ــور /أس ــامة ارغ ــب محم ــد
مستش ــار أكاديمي ــة ناص ــر العليا.

األس ــتاذ الدكت ــور /هش ــام محم ــد عب ــد الس ــام رئي ــس الجامع ــة المصري ــة
للتعلي ــم اإللكترون ــي األهلي ــة.
األستاذ الدكتور /أبو بكر هالل األسمر من طب األزهر.
الدكتورة /شيرين شوقي أمين عام جامعة بنها.
رؤساء وأعضاء المجالس العليا والقومية المتخصصة
السيدة السفيرة /مشي ـ ـ ـ ـ ـرة محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود خط ـ ـ ـ ـ ـ ــاب رئيس المجلـ ـ ـ ـ ـ ــس القومـ ـ ـ ــي
لحقوق اإلنسان.
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السيد األستاذ /كرم جبر رئيس المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم.
السيد المستشـ ـ ـ ــار /محم ـ ـ ـ ـ ــود فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزي أمين ع ـ ـ ـ ـ ــام المجلـ ـ ـ ـ ـ ــس األعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
لتنظيم اإلعالم.
السيد األستاذ /حسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم.
السيد المهندس /عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
الدكتورة /مايا مرسي أمين عام المجلس القومي للمرأة.
الس ــيد اللـ ـواء /أش ــرف الخطي ــب أمي ــن ع ــام المجل ــس القومي لرعاية أُس ــر
الش ــهداء والمصابين.
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 العال رئيس حزب العربي الديمقراطي الناصري.
اللـ ـواء /محم ـ ـ ـ ـ ـ ــد عب ــد العظيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم رئي ــس حزب الجمه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري المص ـ ـ ـ ـ ـ ــري
(تحت التأس ــيس).
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 رسالن 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 جالل نائب رئيس حزب العربي الديمقراطي الناصري.
األستاذ /عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء سيد صدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق األمي ـ ـ ـ ـ ـ ــن المساعد للمواطنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بحزب
حم ــاة وطن.
األستاذ /كريم عالء الدين األمين المساعد للمواطنة بحزب حماة وطن.
األستاذ /محم ـ ـ ـ ـ ـ ــد السيد حس ـ ـ ـ ـ ــن األمي ـ ـ ـ ـ ـ ــن المساعد للمواطن ـ ـ ـ ـ ــة بحـ ـ ـ ــزب
حم ــاة وطن.
األس ــتاذ /إبراهي ــم أحم ــد إبراهي ــم أمي ــن لجن ــة العالق ــات الخارجي ــة لح ــزب
الحرك ــة الوطني ــة.
األستاذ /حسام جمال أمين إعالم حزب مستقبل وطن.

10

ومن تنسيقية شباب األحزاب والسياسيين
الدكت ــور /مصطف ــى أب ــو زي ــد مدي ــر مرك ــز مص ــر للد ارس ــات االقتصادي ــة
وعض ــو التنس ــيقية.
الدكت ــور /س ــامي أب ــو النص ــر .الدكتور /حس ــن هجرس .األس ــتاذة /إيمان
طلعت متولي .األس ــتاذ /حس ــام الدين محمود .األس ــتاذ /محمد سالم .األستاذ/
أحم ــد مب ــارك .األس ــتاذ /باس ــم محم ــد لطف ــي .األس ــتاذ /أحمد محم ــد صبري.
األس ــتاذ /أحم ــد قاع ــود .األس ــتاذ /أحم ــد مح ــروس .األس ــتاذ /أحم ــد مس ــعد
زهران .األس ــتاذ /أمير بش ــرى يوس ــف .األس ــتاذ /أمين عبد المعبود.األس ــتاذ/
حم ــادة محم ــد بك ــر .األس ــتاذ /ارم ــي عم ــرو محم ــد .األس ــتاذة /س ــالي محم ــد
أب ــو النص ــر .األس ــتاذ /كري ــم الكنان ــي .األس ــتاذ /ماجد الفقي .األس ــتاذ /محمد
أحمد .األس ــتاذ /محمد مهني .األس ــتاذ /محمد الصوفي .األس ــتاذ /محمد عبد
الجلي ــل .األس ــتاذ /مصطف ــى أب ــو الحس ــن .األس ــتاذ /يوس ــف 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:

اإلعالمية األستاذة /نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري.
األستاذ /أيمن الحبال رئيس قطاع األخبار.
المستشار /إسالم عمران المستشار القانوني.
الدكتور /حازم أبو السعود مدير عام المذيعين بالتليفزيون.
األستاذ /وليد حلمي المدير الفني لمكتب رئيس التليفزيون المصري.
األس ــتاذ الدكتور /عمرو الليثي رئيس اتحاد اإلذاعات اإلس ــامية بمنظمة
التعاون اإلسالمي.
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 الدكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور /عب ـ ـ ــد الهـ ـ ـ ـ ـ ــادي القصبـ ـ ـ ـ ـ ــي رئيس المجـلس األعلـ ـ ـ ــى
للطرق الصوفية.
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سي السيد حيث أن كلمة سي مصرية قديمة بمعنى الرجل

األستاذ /هاني عزيز رئيس جمعية محبي مصر السالم.

الدكتور /مصطفى السيد الشربيني سفير ميثاق المناخ األوروبي.

األستاذة /يوستينا ثروت بمبادرة حياة كريمة.

األستاذ الدكتور/أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر.

المستش ــارة دكت ــورة /هال ــة محم ــود عثم ــان رئي ــس مجل ــس أمن ــاء مؤسس ــة
عدال ــة ومس ــاندة.
بالتحالف الوطني للعمل األهلي التنموي.
األستاذة /نيفين عزت نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة.
األس ــتاذ /حس ـ ـ ـ ـ ـ ــام الدين محمود أحم ـ ـ ـ ـ ـ ــد األمين الع ـ ـ ـ ـ ــام لمؤسس ــة الفريق
التطوع ــي للعمل اإلنس ــاني.
الدكتور /عادل رياض ممثل أطباء بال حدود.
تهنئة الشخصيات العامة
األستاذ /منير غبور حنا رئيس مجلس إدارة شركة ميراج للفنادق.
الدكتور مهندس /نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر رياض عض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو المجلس الملي العام ورئيس
شركة بافاريا.
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.
األس ــتاذة الدكت ـ ـ ـ ـ ــورة /ليلـ ـ ـ ـ ــى ت ــكال عض ـ ـ ـ ـ ــو المفوضي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الدولي ــة للثقافة
والتنمية س ــابًقا.

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 :إل ــى جي ــش مص ــر األبي ــض ب ــو ازرة الصح ــة
والس ــكان م ــن األطب ــاء وأطق ــم التمريض وهيئة اإلس ــعاف المصري ــة ،لما بذلوه
أيضا.
م ــن مجه ــود وتضحي ــات ِجس ــام خ ــال فترة الجائح ــة وعملهم المس ــتمر ً

المجلـــس األعلـــى لتنظيـــم اإلعـــامُ :ممث ًَّل ف ــي الهيئ ــة الوطني ــة لإلعالم
والهيئ ــة الوطني ــة للصحاف ــة ،لنقله ــم وتغطيته ــم لص ــاة الق ــداس عل ــى الهـ ـواء
مباشـ ـرةً ،وكذل ــك جمي ــع القنـ ـوات الفضائي ــة المصري ــة والعربي ــة والعالمي ــة
والقبطي ــة ،واإلذاع ــة المصري ــة ،وجمي ــع وكاالت األنباء والصح ــف والمجالت
المس ــموعة والمرئي ــة والمواق ــع اإلليكتروني ــة اإلعالمية التي تق ــوم بتغطية ونقل
الق ــداس اإللهي.

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.

جميعا...
نشكركم
ً

نرفع قلوبنا ونصلي من أجل:

ِحفظ وس ــام بالدنا والس ــام في كل مكان ،وأن ُينجي هللا الش ــعوب
م ــن وي ــات الح ــروب والنزاعات ،وأن ُيعطي هللا الحكمة للرؤس ــاء وقادة
ويعم الس ــام على كل البش ــر.
الحكومات والجيوش لكي تس ــود المحبة ُ
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قداسة البابا يف أسبوع اآلالم
مجعة ختام الصوم يف دير األنبا بيشوي
صلى قداسة البابا تواضروس
الثان ــي ي ــوم الجمعـ ـ ـ ـ ـ ــة  ١٥أبري ــل
٢٠٢٢م ،صلـ ـوات جمع ـ ـ ـ ـ ــة ختام
الص ـ ـ ــوم في دير القديس األنب ـ ـ ـ ـ ــا
بيش ــوي بـ ـوادي النط ــرون ،وبدأت
الصل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات بص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة القندي ـ ـ ــل
(س ــر مس ــحة المرض ــى) ،تاله ــا
صلـ ـوات الق ــداس اإلله ــي ،وألق ــى
قداس ــة الباب ــا عظ ــة الق ــداس التي
أشار خاللها إلى أن ي ـ ـ ــوم جمعة
خت ــام الص ــوم يخت ــم فتـ ـرة الص ــوم
تمهيدا لبدء فترة روحية
األربعيني
ً
عالي ــة وه ــي فتـ ـرة أس ــبوع اآلالم،
وفيه ــا التوب ــة والنعم ــة والقداس ــة.
ش ــارك ف ــي الصلوات نياف ــة األنبا
أغابي ــوس أس ــقف ورئي ــس الدي ــر،
ومجم ـ ـ ـ ـ ـ ــع رهبانـ ـ ـ ـ ـ ــه وع ــدد كبي ــر
من الش ــعب.

أحد الشعانني باإلسكندرية

ث ــم صل ــى قداس ــته ق ــداس عي ــد أح ــد الش ــعانين
صب ــاح يوم األح ــد  ١٧أبريل ٢٠٢٢م ،بالكاتدرائية
المرقس ــية باإلس ــكندرية ،وألق ــى قداس ــته عظ ــة
القداس ،التي أش ــار خاللها إلى أنه يوم مميز ألنه
الي ــوم الوحي ــد على مدار الس ــنة ال ــذي نعيش فيه ٣
مظاه ــر فري ــدة مجتمع ــة :ف ــي الصب ــاح الباكر دورة
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السعف ،القراءة من  ٤أناجيل أثناء القداس ،طقس
الجناز العام .ش ــارك في الصلوات اآلباء األس ــاقفة
المشـ ـرفين عل ــى القطاع ــات الرعوي ــة باإلس ــكندرية
وه ــم أصح ــاب النياف ــة األنب ــا بافل ــي األس ــقف العام
لكنائ ــس قط ــاع المنتـ ـزه ،األنب ــا إيالري ــون األس ــقف
الع ــام لكنائ ــس قطاع غرب ،األنبا هرمينا األس ــقف

الع ــام لكنائ ــس قط ــاع ش ــرق ،وكذل ــك القم ــص أبرآم
إمي ــل وكي ــل البطريركي ــة باإلس ــكندرية واآلباء كهنة
الكنيس ــة ،بينم ــا امت ــأت الكنيس ــة بالمصلين.
ث ــم صل ــى قداس ــة الباب ــا ص ــاة الجن ــاز الع ــام
بالكاتدرائي ــة المرقس ــية باإلس ــكندرية ،وذل ــك عق ــب
انته ــاء صلـ ـوات ق ــداس عي ــد أح ــد الش ــعانين.
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مخيس العهد يف دير مار مينا بمريوط
صل ــى قداس ــة الباب ــا ي ــوم خمي ــس
العه ــد (الخمي ــس الكبي ــر) صب ــاح يوم
الخمي ــس  ٢١أبري ــل ٢٠٢٢م ،بدي ــر
الش ــهيد م ــار مين ــا مري ــوط ،وب ــدأت
الصلـ ـوات بصالة باك ــر خميس العهد
الت ــي تضمن ــت دورة تبكي ــت يه ــوذا
الخائ ــن ،ث ــم باق ــي صلـ ـوات السـ ـواعي
النهاري ــة ،تاله ــا ص ــاة اللق ــان ،ث ــم
الق ــداس اإلله ــي ،واختتم ــت الصلوات
بص ــاة الس ــاعة الحادي ــة عشـ ـرة م ــن
ي ــوم الخمي ــس .وألق ــى قداس ــة الباب ــا
عظ ــة الق ــداس التي أش ــار خاللها إلى
أن خمي ــس العه ــد هو ي ــوم عيد كبير،
ألن فيه تم تأس ــيس س ــر التناول (س ــر
االفخارس ــتيا) ،ووض ــع قداس ــة الباب ــا
ث ــاث ش ــخصيات للتأم ــل ف ــي حياتهم
م ــن ناحية الفهم :يهوذا التلميذ الخائن
[عدي ــم الفهم] ،بط ــرس التلميذ المندفع
[مح ــدود الفه ــم] ،ويوحن ــا تلميذ المحبة
[عمي ــق الفه ــم] .ش ــارك ف ــي الصلوات
نياف ــة األنب ــا كيرل ــس أس ــقف ورئي ــس

دي ــر م ــار مين ــا بصحـ ـراء مري ــوط ومجم ــع رهب ــان الدي ــر وع ــدد كبي ــر م ــن الش ــعب.

اجلمعة العظيمة يف الاكتدرائية املرقسية بالعباسية
وصل ــى قداس ــته صلـ ـوات الجمع ــة
العظيم ــة بالكاتدرائي ــة المرقس ــية
بالعباس ــية ،وب ــدأت الصلـ ـوات ف ــي
س ــاعة مبكـ ـرة من صباح ي ــوم الجمعة
 ٢٢أبري ــل ٢٠٢٢م ،وانته ــت م ــع
اقتـ ـراب غ ــروب الش ــمس .وش ــهدت
عملي ــة دخ ــول الكاتدرائي ــة تطبي ــق
إجـ ـراءات احت ارزي ــة دقيق ــة ع ــن طريق
فري ــق الكش ــافة التاب ــع للكاتدرائي ــة.
ألق ــى قداس ــة الباب ــا العظ ــة التي أش ــار
خالله ــا إل ــى أن يوم الجمعة العظيمة،
ي ــوم متمي ــز ف ــي تاري ــخ الس ــنة ألنن ــا
نحتف ــل في ــه بذك ــرى آالم ربن ــا يس ــوع
المس ــيح وكأنن ــا ف ــي وق ــت الصلي ــب،
وأوض ــح قداس ــته أح ــداث ه ــذا الي ــوم
ف ــي حياة الس ــيد المس ــيح ورحلة اآلالم
ف ــي حياة البشـ ـرية ف ــي ثالثة عناصر:
( )1والدة األل ــم بس ــبب الخطي ــة)2( ،
َح ْم ــل األل ــم ،بتقدي ــم الذبيح ــة)3( ،
مش ــاركة األل ــم .ش ــارك ف ــي الصلـ ـوات
عدد من اآلباء األس ــاقفة العموم ،إلى
جان ــب بع ــض اآلب ــاء الكهن ــة وخورس
الشمامس ــة وعدد كبي ــر من المصلين.
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شم النسيم بدير الرسيان

اس ــتضاف دي ــر الس ــيدة الع ــذراء (السـ ـريان) بـ ـوادي النط ــرون ،صب ــاح ي ــوم االثني ــن  ٢٥أبري ــل ٢٠٢٢م ،مائ ــدة اإلفط ــار التي جمعت قداس ــة الباب ــا تواضروس
ٍ
تقليدا
الثان ــي بع ــدد م ــن اآلب ــاء المطارن ــة واألس ــاقفة ،عق ــب انته ــاء الق ــداس اإللهي .وألقى قداس ــة البابا كلمة روحية بمناس ــبة القيام ــة المجيدة أثناء اللقاء ال ــذي ُيعد ً
س ــنويًّا لقداس ــته وأعض ــاء المجمع المقدس.

قداسة ابلابا يشارك يف «إفطار األرسة املرصية»
ش ــارك قداس ــة الباب ــا تواض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس

الثان ــي ،ي ــوم الثالث ـ ـ ـ ـ ـ ــاء  ٢٦أبري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

٢٠٢٢م ،في حفل إفط ـ ـ ـ ـ ــار األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

المصري ــة ال ــذي أُقي ــم برعاي ــة وحض ــور
الرئي ــس عبد الفتاح السيس ــي ،ومش ــاركة
العدي ــد م ــن الرم ــوز الوطني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ورج ــال

الدول ــة والمواطني ــن م ــن كاف ــة محافظات
مص ــر .ويمث ــل إفط ــار األسـ ـرة المصرية
تقلي ـ ًـدا بدأه الرئيس السيس ــي منذ س ــنوات

واعت ــادت الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية
مكون ــا أساس ــيًّا
المش ــاركة في ــه بصفته ــا
ً
ف ــي المجتم ــع المص ــري ،إال أن ظروف

تفش ــي فيروس كورونا حالت دون تنظيم
ه ــذا الحدث خ ــال العامي ــن الماضيين.
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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

باإلصالة عن نفسي ،وباسم الكنيسة المصرية القبطية األرثوذكسية،
يسـ ـرني أن أق ــدم لفخامتك ــم ولجمي ــع أحبائن ــا المس ــلمين أص ــدق التهان ــي
القلبي ــة بمناس ــبة حل ــول عي ــد الفط ــر المب ــارك ،ش ــاكرين هللا ال ــذي يعي ــن
مس ــاعيكم ف ــي تنمية الب ــاد بعد مواجهة األخط ــار والتحديات المختلفة،
كم ــا أرس ــل قداس ــته برقي ــات تهنئ ــة ل ــكل م ــن
المستش ــار حنف ــي جبال ــي رئي ــس مجل ــس النـ ـواب،
والمستش ــار عب ــد الوهاب عبد الـ ـرازق رئيس مجلس
الش ــيوخ ،واألس ــتاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس

وندع ــوه أن يب ــارك كل م ــا تمت ــد إلي ــه أيديك ــم لبن ــاء وطنن ــا العزيز مصر
وتحقي ــق آم ــال المصريين.
دمت ــم محفوظي ــن بعناي ــة هللا ،ودام الخي ــر واألم ــن واألم ــان لمصرن ــا
الحبيب ــة وش ــعبها العظيم».

مجل ــس ال ــوزراء ،وفضيل ــة اإلم ــام األكب ــر األس ــتاذ
الدكت ــور أحم ــد الطي ــب ش ــيخ الجام ــع األزه ــر،
وفضيل ــة الدكت ــور ش ــوقي ع ــام مفت ــي الدي ــار
المصري ــة ،والس ــيد الفري ــق أول محم ــد أحم ــد زك ــي

القائ ــد العام للقوات المس ــلحة وزي ــر الدفاع واإلنتاج
الحرب ــي ،والس ــيد اللـ ـواء محم ــود توفي ــق وزي ــر
الداخلي ــة ،وفضيل ــة الدكت ــور محم ــد مخت ــار جمع ــة
وزي ــر األوق ــاف.

قداسة ابلابا يتسلم انلور املقدس

تس ــلم قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي صب ــاح ي ــوم األربع ــاء  ٢٧أبري ــل
 ٢٠٢٢ش ــعلة الن ــور المق ــدس الت ــي أرس ــلها نياف ــة األنب ــا أنطوني ــوس مطـ ـران
ق
ـاء لتقلي ــد كان ق ــد توق ــف
الكرس ــي األورش ــليمي والش ــر األدن ــى لقداس ــته ،إحي ـ ً
لس ــنوات طويل ــة .وحم ــل الش ــماس مدحت وجي ــه (أحد خ ــدام بطريركية القدس
لألقب ــاط األرثوذك ــس) القندي ــل ال ــذي يح ــوي ش ــعلة الن ــور المق ــدس ،وه ــو أول
قندي ــل أش ــعله نياف ــة األنب ــا انطونيوس لحظة خروج النور المقدس ،في كنيس ــة
متجه ــا إل ــى
القيام ــة ،ي ــوم س ــبت الن ــور ،وتح ــرك الش ــماس مدح ــت بالقندي ــل
ًّ
ظ ــا داخ ــل
معب ــر طاب ــا صب ــاح ي ــوم الثالث ــاء  ٢٦أبري ــل ،وكان القندي ــل محفو ً
إن ــاء زجاج ــي مخص ــص لذلك .وكان في انتظاره في المعبر الدياكون بيش ــوي

أيض ــا م ــن خدامن ــا بالق ــدس ،ومع ــه اثنين م ــن خدام كنيس ــة رابطة
كام ــل وه ــو ً
الق ــدس بالظاه ــر ،هم ــا الش ــماس بيت ــر نبي ــل والش ــماس ت ــادرس ظريف ،حيث
تس ــلموا القندي ــل وتحركـ ـوا ب ــه من طابا إلى القاهـ ـرة ،ووصلوها في وقت متأخر
م ــن ي ــوم الثالث ــاء ،فتم إيداعه في كنيس ــة رابطة الق ــدس بالظاهر .وفي صباح
ي ــوم األربع ــاء  ٢٧أبري ــل حان ــت لحظ ــة تس ــليم الن ــور المق ــدس لقداس ــة الباب ــا،
حي ــث توج ــه إل ــى المقر البابوي بالقاهرة ،كهنة كنيس ــة رابطة القدس ومجلس ــها
ومعه ــم الخ ــدام الثالث ــة الذي ــن تس ــلموا القندي ــل م ــن طاب ــا ،وهن ــاك اس ــتقبلهم
قداس ــته ،وتس ــلم منه ــم الن ــور المقدس.
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قداسة ابلابا يف برنامج «لكم ربنا» بمناسبة عيد القيامة
ضيف ــا عل ــى إذاع ــة «رادي ــو  »9090بمناس ــبة عي ــد القيام ــة المجي ــد ،وذل ــك م ــن خ ــال برنام ــج «كل ــم ربنا» ال ــذي يقدمه
ح ــل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ً
ـاء يوم الس ــبت  ٢٣واألحد  24أبريل ٢٠٢٢م ،حول
اإلعالمي أحمد الخطيب .وحاور «الخطيب» قداس ــة البابا على مدار حلقتين أُذيعتا الس ــاعة السادس ــة مس ـ ً
يركا،
العدي ــد م ــن المواق ــف الش ــخصية واللحظ ــات اإلنس ــانية الفارق ــة الت ــي عاش ــها قداس ــته سـ ـواء ف ــي س ــني حيات ــه المبكرة أو خ ــال خدمته الرعوية ،أس ـ ً
ـقفا ث ــم بطر ً
والت ــي كل ــم خاللها هللا وتلقى االس ــتجابة.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا

ألق ــى قداس ــة الباب ــا العظة في االجتماع األس ــبوعي مس ــاء ي ــوم األربعاء ٦
أبريل ٢٠٢٢م ،من كنيس ــة الس ــيدة العذراء والقديس األنبا بيش ــوي بالكاتدرائية
المرقس ــية بالعباس ــية ،بحضور عدد من أحبار الكنيس ــة ،س ــبقها صالة عش ــية
وبثَّت العظة
عيد البش ــارة المجيد ،الذي احتفلت به الكنيس ــة في اليوم التاليُ .
عب ــر القنـ ـوات الفضائي ــة المس ــيحية وقن ــاة  C.O.Cالتابع ــة للمركز اإلعالمي
للكنيس ــة على ش ــبكة اإلنترنت.
وق ــد أعل ــن قداس ــة الباب ــا ،أن اجتم ــاع األربعاء س ـ ُـيعقد األس ــبوع التالي في
المق ــر الباب ــوي بدي ــر القدي ــس األنبا بيش ــوي بـ ـوادي النطرون ،كما ن ـ ّـوه إلى أن
االجتماع س ــيتوقف بعدها خالل فترة أس ــبوع البصخة المقدس ــة ،وعيد القيامة،
وحتى نهاية فترة الخمس ــين المقدس ــة.
اس ــتكمل قداس ــته تأمالت ــه ف ــي آح ــاد الص ــوم الكبي ــر والت ــي خص ــص له ــا

ـت؟» ،وأش ــار إل ــى أنن ــا يمك ــن أن نقاب ــل المس ــيح في
سلس ــلة بعنـ ـوان «أ َْي ـ َـن أ َْن ـ َ
نموذج ــا.
الطري ــق ،متخـ ـ ًذا م ــن مقابل ــة الس ــيد المس ــيح م ــع المول ــود أعم ــى
ً

كما ألقى قداس ــة البابا العظة في االجتماع األس ــبوعي مس ــاء يوم األربعاء
 ١٣أبري ــل ٢٠٢٢م ،م ــن كنيس ــة التجل ــي بالمقر الباب ــوي بمركز لوجوس بدير
األنب ــا بيش ــوي بـ ـوادي النط ــرون ،كم ــا ُبثَّ ــت العظ ــة عب ــر القنـ ـوات الفضائي ــة
المس ــيحية وقن ــاة  C.O.Cالتابع ــة للمرك ــز اإلعالم ــي للكنيس ــة عل ــى ش ــبكة
اإلنترنت.
واس ــتكمل قداس ــته تأمالت ــه ف ــي آح ــاد الص ــوم الكبي ــر والت ــي خص ــص لها
ـت؟» ،ع ــن المواض ــع الت ــي يمكن أن نتقاب ــل فيها مع
سلس ــلة بعنـ ـوان «أ َْي ـ َـن أ َْن ـ َ
هللا ،وه ــذه المواض ــع الكثيـ ـرة تؤهلنا ألس ــبوع اآلالم ،واس ــتعرض بركات أس ــبوع
اآلالم.

قداسة ابلابا ينىع اكهن اإلسكندرية الشهيد
ويطالب األجهزة املعنية حبفظ سالم املجتمع
وق ــد أع ــرب قداس ــة الباب ــا تواض ــروس
الثان ــي ف ــي بداي ــة االجتم ــاع ع ــن األل ــم ال ــذي
اعت ــرى الجمي ــع م ــن ج ـ ّـراء استش ــهاد القم ــص
أرس ــانيوس ودي ــد باإلس ــكندرية .وطال ــب قداس ــة
الباب ــا كاف ــة األجهـ ـزة المعني ــة بالعم ــل عل ــى حفظ
س ــام المجتم ــع ،وال س ــيما فيم ــا يخ ــص مس ــائل
ـير إلى حوادث الخطف ،وما ينش ــر
األديان ،مش ـ ًا
ف ــي الصح ــف أو ي ــذاع عل ــى القنـ ـوات ووس ــائل
التواص ــل االجتماع ــي .ون ـ ّـوه قداس ــته إل ــى ال ــدور
الوطن ــي التاريخ ــي للكنيس ــة القبطي ــة التي حملت
دوم ــا هموم الوطن وتس ــاهم ف ــي مواجهة تحدياته
ً
عب ــر التاري ــخ.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء نص تصريحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات قداس ـ ـ ـ ـ ــة البابـ ـ ـ ــا
كم ــا يلي:
«ف ــي ه ــذا األس ــبوع تألمن ــا لح ــادث االعت ــداء
عل ــى األب الكاه ــن ف ــي مدين ــة اإلس ــكندرية
القم ــص أرس ــانيوس ودي ــد .والحقيق ــة ه ــو م ــن
اآلب ــاء المحبي ــن ،الذي ــن له ــم خدم ــة كبيـ ـرة ج ـ ًّـدا،
وه ــذا الح ــادث السـ ـريع ب ــكل م ــا ت ــم في ــه .ولكنن ــا
دائما ننظر إلى هللا ونعلم أن هللا يرى كل شيء،
ً
وننتظ ــر بالطب ــع كل التحقيق ــات الت ــي تت ــم والت ــي
نرج ــو أن تت ــم بدق ــة ويك ــون له ــا نتائ ــج نعلمه ــا
جميع ــا عل ــى المس ــتوى الع ــام.
ً
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ننته ــز ه ــذه الفرص ــة لك ــي أطل ــب وأرج ــو من
كافة األجهزة المس ــئولة عن حفظ س ــام المجتمع
في مصر خاصة في مس ــائل األديان وما يتعلق
به ــا ،أطل ــب وأرجو أن تقوم هذه األجهزة بالضبط
الدقي ــق ل ــكل ما ُينش ــر ف ــي الصح ــف أو ُيذاع في
القنـ ـوات أو الب ارم ــج أو على صفحات السوش ــيال
ميدي ــا .وكذل ــك حاالت االختفاء وحاالت الخطف
نظر لحساس ــيتها ،وهي
والتي تحتاج إلى ش ــفافية ًا
ـلبا عل ــى تماس ــك ووح ــدة الوط ــن،
الت ــي تؤث ــر س ـ ً
واألم ــر يحتاج إل ــى وقفات جادة.
أنا أعلم أن الجهات األمنية قامت في حاالت
كثيرة بمجهود طيب وتالفت اآلثار الس ــلبية التي
تأت ــي م ــن وراء مث ــل ه ــذه الحـ ـوادث ،ونتعش ــم أن
يك ــون هذا الس ــبيل في مثل ه ــذه الحاالت.
إنن ــا ف ــي أي ــام أصـ ـوام وعب ــادة وش ــاءت عناية
القدير أن تتجاور هذه األيام المباركة عند جميع
المصريي ــن ولذل ــك ال يص ــح وال يلي ــق أن تُنش ــر
مق ــاالت أو ت ــذاع فيديوه ــات تم ــس أو تس ــيء إلى
ظ ــا لس ــامة المجتم ــع
أي قط ــاع م ــن الش ــعب حف ً
ومنعا من تش ــويه
واالس ــتقرار الذي تش ــهده بالدنا ً
ص ــورة مص ــر أمام العال ــم وأمام أنفس ــنا أوًل.
مع ــا الجمهوري ــة الجدي ــدة والت ــي
إنن ــا نعي ــش ً

يق ــود نهضته ــا فخام ــة الس ــيد الرئيس عب ــد الفتاح
السيس ــي ،مع كافة المس ــئولين في كل القطاعات
حفظه ــم هللا ،ه ــذه الجمهورية الجديدة ليس ــت فقط
المشروعات أو اإلنجازات العديدة والتي نفرح بها
أيضا تجديد
أيض ــا ،ولكنه ــا ً
بالطب ــع ونفتخ ــر به ــا ً
العق ــول واألف ــكار بالتعلي ــم وتصحي ــح المفاهي ــم
ومجتمعي ــا والح ــض على
ثقافي ــا
ًّ
وتنمي ــة اإلنس ــان ًّ
تقوي ــة العي ــش المش ــترك والمواطن ــة الحق ــة وحفظ
أواص ــر الوح ــدة الوطنية الت ــي هي أثمن ما عندنا
ف ــي مص ــر ،وتجريم كل َم ْن ُيس ــيء أو يمس هذه
األم ــور ف ــي البالد ونح ــو العباد.
والكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية هي الكنيس ــة
الوطني ــة الت ــي تحم ــل هم ــوم الوطن وتش ــترك في
مواجه ــة تحديات ــه عب ــر التاري ــخ ومعدنها األصيل
ش ــاهد عل ــى دوره ــا العمي ــق ف ــي خدم ــة الوط ــن
وحمايت ــه وص ــون كرامته وتقديم الصورة المشـ ـرقة
داخلي ــا وخارجيًّا.
عن ــه
ًّ
دائم ــا ف ــي كل المناس ــبات م ــن أج ــل
نصل ــي ً
مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الوط ــن واإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ألن الدي ــن للديان
والوط ــن لإلنس ــان ،حف ــظ هللا بالدن ــا العزيـ ـزة م ــن
كل ش ــر».
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األيقونة والقونة من الكلمة ⲛⲱⲕⲓ أي صورة أو أيقونة

قداسة ابلابا يستقبل جممع كهنة إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط اجلديدة

اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا ي ــوم الخمي ــس  14أبري ــل 2022م ،بالمق ــر الباب ــوي
بدي ــر القدي ــس األنب ــا بيش ــوي بـ ـوادي النط ــرون ،مجم ــع كهن ــة إيبارش ــية أبنوب
والفت ــح وأس ــيوط الجدي ــدة ،بحض ــور نياف ــة األنب ــا أرس ــانيوس أس ــقف الـ ـوادي
الجدي ــد والواح ــات والنائ ــب الباب ــوي إليبارش ــية ابن ــوب وتوابعه ــا ،بع ــد نياح ــة

أس ــقفها مثل ــث الرحم ــات األنب ــا ل ــوكاس .ق ــدم له ــم قداس ــة الباب ــا كلم ــة روحي ــة
وأجاب على أس ــئلتهم ،وتدارس معهم الوضع الرعوي لإليبارش ــية واختيار أب
أس ــقف جدي ــد له ــم حي ــث م ــن المنتظ ــر أن تكون الس ــيامات األس ــقفية الجديدة
إن ش ــاء ال ــرب وعش ــنا ،ف ــي أوائ ــل ش ــهر يوني ــو المقبل.

ويلتيق رهبان من ديري «مار مينا» بأبنوب و«الشايب» باألقرص
اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي صب ــاح ي ــوم الخمي ــس  ٢٨أبري ــل ٢٠٢٢م ،في المقر البابوي بدير القديس األنبا بيش ــوي بـ ـوادي النطرون ،مجموعتين
م ــن الرهبان لد ارس ــة تدبي ــر أحوالهم الديرية ،ف ــي أديرتهم ،وهما:

األول ــى :مجموعة رهبان دير الش ــهيد مار
مين ــا المعل ــق بجب ــل أبن ــوب ،وحض ــر المقابل ــة
نياف ــة األنبا أرس ــانيوس أس ــقف الـ ـوادي الجديد
والواح ــات والنائ ــب الباب ــوي إليبارش ــية أبن ــوب
والفت ــح وأس ــيوط الجدي ــدة والدير.

الثاني ـ ـ ــة :مجموعة من رهبان دير القديس
األنب ــا باخومي ــوس المع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف بدير الش ــايب
باألقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وحض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر المقابلة نياف ـ ـ ــة األنبا
يوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب األس ــقف الع ــام لألقصر والنائ ـ ـ ـ ـ ــب
الباب ــوي للدير.
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اسم مصر كان ُيطلق على منطقة المطرية وتعني ‘‘مكان أبناء الشمس’’ وبالتالي أطلقت على كل القطر
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توقيع بروتوكول تعاون بني معهد ادلراسات القبطية ومجعية اآلثار القبطية
برعاي ــة ومبارك ــة وتشـ ـريف قداس ــة
الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،ت ــم توقي ــع
بروتوك ــول تع ــاون بي ــن معهد الد ارس ــات
القبطية وجمعية اآلثار القبطية بالقاهرة،
وذل ــك ظه ــر ي ــوم األربع ــاء  ٢٧أبري ــل
٢٠٢٢م ،بالمق ــر الباب ــوي بالقاهـ ـرة .وّقع
ع ــن الجمعي ــة المهن ــدس واصف بطرس
غال ــي رئي ــس مجل ــس إدارة الجمعي ــة،
وع ــن المعه ــد األس ــتاذ الدكت ــور إس ــحق
إبراهي ــم عجب ــان عمي ــد المعه ــد ،وتب ــارك
البروتوك ــول بتوقيع قداس ــة البابا .حضر
م ارس ــم التوقي ــع الق ــس كيرل ــس األنب ــا
بيش ــوي س ــكرتير قداس ــة البابا ،والدكتور
مـ ـراد مج ــدي وهب ــه نائ ــب رئي ــس مجلس
إدارة الجمعي ــة ،واالس ــتاذ الدكت ــور عادل
فخ ــري وكي ــل المعه ــد ،واألس ــتاذ نبي ــل
ف ــاروق مدي ــر مكتب ــة الجمعي ــة .يش ــمل
البروتوك ــول التعاون في مجاالت النش ــر
العلم ــي ،وتنظي ــم المؤتمـ ـرات والن ــدوات
والملتقي ــات وال ــدورات التدريبي ــة ،وإقام ــة
المع ــارض والرح ــات العلمي ــة ،وخدم ــة
المكتب ــات ،وتوفي ــر المص ــادر والم ارج ــع (المطبوع ــة واإللكتروني ــة) للباحثي ــن والدارس ــين ،والتع ــاون ف ــي مج ــاالت أخ ــرى م ــن اختص ــاص الطرفي ــن.

قداسة ابلابا يلتيق كهنة كنائسنا يف اخلليج عرب الـ Video Conference

اجتم ــع قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي صب ــاح ي ــوم االثني ــن  ٢ماي ــو
٢٠٢٢م ،مع كهنة كنائس ــنا القبطية األرثوذكس ــية في منطقة الخليج بمناس ــبة
عي ــد القيام ــة المجي ــد ،عب ــر ال ـ ـ  Video Conferenceبحض ــور نيافة األنبا

يولي ــوس األس ــقف الع ــام لمص ــر القديم ــة وأس ــقفية الخدم ــات والمش ــرف عل ــى
كنائس ــنا بالخليج ،وقد حدثهم قداس ــته عن القيامة ومفعولها الروحي في حياة
اإلنس ــان المعاص ــر .واختت ــم اللق ــاء بالص ــاة كما بدأ.

مقابالت قداسة ابلابا

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

يوم األربعاء  ٦أبريل ٢٠٢٢م

 +نيافة األنبا آنجيلوس األس ــقف العام لكنائس
عددا من اآلباء كهنة
قطاع ش ــب ار الش ــمالية ،يرافقه ً
ث ــاث م ــن كنائ ــس القطاع :كنيس ــة الس ــيدة العذراء
والم ــاك ميخائي ــل بالخلفاوي ،وكنيس ــة القديس مار
مرق ــس والباب ــا أثناس ــيوس بش ــارع أحم ــد حلم ــي،
وكنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والباب ــا كيرل ــس الس ــادس
بأغاخ ــان ،الذي ــن عرضـ ـوا على قداس ــة البابا بعض
المش ــروعات الخدمي ــة الخاصة بكنائس ــهم.
 +ال اره ــب القم ــص بوليكارب ــوس الصموئيل ــي
كاه ــن كنيس ــتنا ف ــي قب ــرص ،ال ــذي ع ــرض عل ــى
ـددا من األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة
قداسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الباب ــا ع ـ ً
بالخدم ــة هن ــاك.
يوم االثنين  ١١أبريل ٢٠٢٢م
 +نياف ــة األنبا أرسانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس أس ــقف إيبارش ــية
الوادي الجديد والواحات والنائب البابوي إليبارش ــية
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أبن ــوب والفت ــح وأس ــيوط الجدي ــدة ودير الش ــهيد مار
مين ــا المعل ــق بجب ــل أبن ــوب ،حي ــث ق ــدم نياف ــة عدة
تقاري ــر ش ــاملة ،رعوي ــة وإداري ــة ورهباني ــة ومالي ــة
بخص ــوص إيبارش ــية أبن ــوب وتوابعه ــا ،وق ــد ناق ــش
قداس ــته كاف ــة التفاصي ــل وذل ــك تمهي ـ ًـدا لترتيب لقاء
لكهن ــة اإليبارش ــية ،ولق ــاء آخ ــر لرهب ــان الدي ــر ف ــي
القري ــب العاجل.
 +الدكت ــورة مرث ــا مرق ــس أرمل ــة األب الش ــهيد
القم ــص أرس ــانيوس ودي ــد ،والق ــس مارك ــوس عب ــد
ـددا من أفراد
المس ــيح أح ــد أق ــارب األب الش ــهيد وع ـ ً
عائلت ــه .ق ــدم قداس ــته لتاس ــوني مرثا وألفـ ـراد العائلة
التعزي ــة ،وتح ــدث معهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ع ــن الف ــرح بالسمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
وع ــن رس ــالة اإلنس ــان ف ــي الحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة .وم ــن جانبها
تكلم ــت أرمل ــة القم ــص أرس ــانيوس ع ــن خبراته ــا
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوال س ــنوات خدم ــة «أبون ــا» وعمل هللا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
حيات ــه ،حض ــر اللق ــاء القم ــص أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرآم إميل وكيل
البطريركي ــة باألس ــكندرية.

يوم األربعاء  ١٣أبريل ٢٠٢٢م

 +راهب ــات م ــن دي ــر القديس ــة دميان ــة للراهب ــات
بالبـ ـراري ،إحداه ــن راهب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إيريتريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،حض ــرت
حديثً ــا م ــن إريتري ــا حاملـ ـ ًة رس ــالة مكتوبة م ــن أبونا
كيرل ــس البطريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك الجدي ــد للكنيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلريترية
األرثوذكس ــية ،بخص ــوص العالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مع الكنيس ــة
القبطي ــة األرثوذكس ــية والرغب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ــي تنمي ــة ه ــذه
العالق ــات الكنس ــية ف ــي كاف ــة المج ــاالت الروحي ــة
والرعوي ــة والرهباني ــة.
يوم الجمعة  ٢٩أبريل ٢٠٢٢م
 +اس ــتقبل قداس ــة البابا في المقر البابوي بدير
القدي ــس األنبا بيش ــوي بـ ـوادي النطرون ،نيافة األنبا
روي ــس األس ــقف الع ــام بآس ــيا ،ال ــذي ع ــرض عل ــى
قداس ــة الباب ــا بعض الموضوع ــات الرعوية الخاصة
بالمناط ــق الت ــي يخدم بها.
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كلمة أوطة ُتطلق على الطماطم وهي من أصل قبطي  ⲟⲩⲧⲁϩأي ثمرة

تهنئة الكنيسة بعيد حترير سيناء
تهنئ الكنيس ــة القبطية المصرية األرثوذكس ــية وعلى أرس ــها قداسة البابا
تواض ــروس الثان ــي ،الس ــيد الرئي ــس عبد الفتاح السيس ــي وجم ــوع المصريين
بمناس ــبة عيد تحرير سيناء.

المشـ ـوار اآلن بالتنمية الش ــاملة التي تش ــهدها هذه األرض المقدس ــة بعدما
اس ــتطاعت القـ ـوات المس ــلحة والش ــرطة المصري ــة تطهيره ــا م ــن اإلره ــاب
أيض ــا بدم ــاء وتضحي ــات كبيـ ـرة وثمينة.
ً

إنن ــا إذ نحتف ــل الي ــوم بالذك ــرى األربعي ــن لتحري ــر أرض س ــيناء الغالي ــة،
بع ــد مشـ ـوار طوي ــل ُرِس ـ َـمت معالم ــه بدم ــاء الش ــهداء والجه ــود الدبلوماس ــية
والس ــعي للس ــام الذي امتازت به مصر طوال تاريخها ،نرى اس ــتكمال هذا

االثنين  25أبريل 2022م 17-برمودة 1738ش.

نصلي إلى هللا ليحفظ وطننـ ـ ـ ـ ـ ــا مصـ ـ ــر بكـ ــل أراضيه ـ ـ ــا ،وينعـ ـ ـ ــم علينا
باألمن واالستقرار.

رسامة بعض العاملني
بادليوان ابلابوي
شمامسة

وفد كنيس تلهنئة الطائفة اإلجنيلية بعيد القيامة
كل ــف قداس ــة الباب ــا تواض ــروس
الثان ــي ،نياف ــة األنب ــا اكليمن ــدس
األس ــقف العام لكنائس قطاع ألماظة
ومدين ــة األم ــل وش ــرق مدين ــة نصر،
واألس ــتاذ جرج ــس صال ــح منس ــق
العالق ــات بي ــن الكنيس ــة القبطي ــة
األرثوذكس ــية ومجلس كنائس الشرق
األوس ــط ،بزي ــارة مقر رئاس ــة الطائفة
اإلنجيلي ــة بمص ــر الجدي ــدة ،لتقدي ــم
التهنئ ــة بعي ــد القيام ــة المجي ــد .كان
ف ــي اس ــتقبال الوف ــد الكنس ــي ل ــدى
وصول ــه ،الدكتور الق ــس أندريه زكي
رئي ــس الطائف ــة اإلنجيلي ــة بمص ــر.

ف ــي ي ــوم األربع ــاء المواف ــق 23
فب اري ــر 2022م ،ق ــام نياف ــة األنب ــا
يولي ــوس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس
مص ــر القديم ــة وأس ــقفية الخدم ــات،
بص ــاة الق ــداس اإلله ــي بكنيس ــة
الم ــاك ميخائي ــل والقدي ــس أبان ــوب
بالديـ ـوان الباب ــوي بالقاهـ ـرة ،حي ــث
ق ــام برس ــامة ثالث ــة م ــن العاملين في
الديـ ـوان ف ــي رتب ــة ابصالتس وترقي ــة
ثالث ــة آخرين إلى رتبة األغنس ــطس.

إيبارشية شربا اخليمة
إيبارشية الكريس األورشلييم والرشق األدىن

صل ــى نياف ــة األنب ــا أنطوني ــوس مطـ ـران الكرس ــي األورش ــليمي والش ــرق
األدن ــى ،ي ــوم الجمع ــة  ١٥أبري ــل ٢٠٢٢م ،صلوات جمع ــة ختام الصوم في
كنيس ــة القدي ــس م ــار مرق ــس بالكوي ــت ،وعق ــب ص ــاة الصل ــح رس ــم نيافت ــه
اثني ــن م ــن كهن ــة الكويت قمامصة هما )1( :القم ــص ميخائيل إبراهيم)2( ،
والقمص بيشوي حسني .خالص تهانينا لنيافة األنبا أنطونيوس ،وللقمصين
الجديدي ــن ،ولمجم ــع اآلباء كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

قام نياف ــة األنبا مرقس
مطـ ـران ش ــب ار الخيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
صب ـ ـ ـ ــاح ي ــوم الخمي ــس ٧
أبري ــل ٢٠٢٢م ،بتدش ــين
مذاب ــح وأيقونات كنيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الس ــيدة الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذراء ورئيس
المالئكـ ـ ـ ـ ـ ــة جبرائيل بش ــب ار
الخيمـ ـ ـ ـ ــة ،كما رس ــم نيافته
كاه ــن الكنيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الق ــس
قمصا.
ديس ــقوروس شوقي ً

كما صلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى نيافتـ ـ ـ ـ ـ ــه
الق ـ ـ ـ ــداس اإلله ــي ،صب ــاح
ي ــوم الثالثاء  ١٢أبريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
٢٠٢٢م ،ف ــي كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرجس بش ــب ار الخيمة (مق ــر المطرانية)،
كاهنا على الكنيس ــة ذاتها
وأثن ــاء الق ــداس س ــام نيافت ــه الش ــماس مالك مني ــر ً
باس ــم القس أليش ــع ،ورس ــم القس باس ــيليوس أنيس كاهن نفس الكنيس ــة في
رتب ــة القمصية.
خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا مرق ــس ،وللقمصي ــن الجديدي ــن ،وللق ــس
أليش ــع ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفـ ـراد الش ــعب.
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إيبارشية أسيوط وساحل سليم وابلداري

ق ــام نياف ــة األنب ــا يوأنس أس ــقف أس ــيوط ،يوم األح ــد  10أبريل 2022م،
بكنيس ــة الش ــهيد إقالديوس بمركز باقور ،التابع لإليبارش ــية ،برس ــامة كاهن
قمص ــا .ش ــارك ف ــي صلـ ـوات القداس
الكنيس ــة ذاته ــا الق ــس س ــلوانس فصي ــح ً
والرس ــامة ع ــدد م ــن اآلباء الكهنة وخورس شمامس ــة الكنيس ــة وش ــعبها.
كم ــا ق ــام نيافت ــه ي ــوم الخمي ــس  21أبري ــل 2022م (خمي ــس العه ــد)،
بكنيس ــة الش ــهيد مارجرجس بأس ــيوط ،برسامة القس يوحنا القمص باسيليوس
كاه ــن كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرجس بأس ــيوط والمنس ــق اإلعالمي إليبارش ــية
أسيوط ،في درجة القمصية .خالص تهانينا لنيافة األنبا يوأنس ،وللقمصين
الجديدي ــن ،ولمجم ــع اآلباء كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

إيبارشية إسنا وأرمنت

صلى نيافة األنبا يواقيم األسقف العام إلسنا وأرمنت قداس عيد البشارة
المجيد صباح يوم الخميس  ٧أبريل ٢٠٢٢م ،بكنيس ــة الش ــهيد مار جرجس
بأرمن ــت الحي ــط ،وعق ــب ص ــاة الصلح رس ــم نيافته اثنين من كهنة الكنيس ــة
ذاتها قمامصة ،وهما القمص غبريال نس ــيم ،والقمص اندراوس آدم .ش ــارك
في الصلوات عدد من اآلباء الكهنة وخورس الشمامس ــة وش ــعب الكنيس ــة.
كم ــا ق ــام نيافت ــه ي ــوم االثني ــن  ١١أبري ــل ٢٠٢٢م ،بكنيس ــة الش ــهيد مار
جرج ــس بأرمن ــت الواب ــورات ،برس ــامة اثني ــن م ــن اآلب ــاء الكهن ــة قمامص ــة،
وهم ــا )1( :القم ــص دومادي ــوس عب ــد الس ــيد كاه ــن كنيس ــة الش ــهيد م ــار
جرج ــس بأرمن ــت الواب ــورات )2( .القم ــص بس ــطوروس لوي ــز كاه ــن كنيس ــة
الش ــهيد م ــار جرج ــس بالبش ــارات بأرمن ــت .ش ــارك ف ــي الصلـ ـوات ع ــدد م ــن
اآلب ــاء الكهن ــة وخ ــورس الشمامس ــة وش ــعب الكنيس ــة.
خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا يواقيم ،ولآلباء القمامص ــة الجدد ،ولمجمع
اآلباء كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.
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«ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته»
(لو)23 :1
سا بعد خدمة كهنوتية ألكثر من  43عا ًما
انضم إلى األربعة وعشرين قسي ً
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 عزا ًء 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

«أنا هو القيامة والحياة .من آمن بي ولو مات
فسيحيا» (يو)25 :11
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

«طوبى لمن اخترته وقبلته يا رب
ليسكن في ديارك إلى األبد»
شكر وذكرى السنوية األولى لطيب
الذكر للمرحوم
المهندس األرخن

األم مريم بطرس
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

وسوف يُقام قداس األربعين
بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والقديس
يوسف النجار بعزبة النخل
يوم الخميس الموافق  12مايو 2022م
الساعة السابعة والنصف صبا ًحا
سا آخر بكنيسة القديسة
وسوف تقيم األسرة قدا ً
مارينا بساقية المنقدي أشمون – المنوفية
يوم السبت الموافق  14مايو2022م
الساعة السابعة والنصف صبا ًحا
خالص العزاء لنيافته ولكل العائلة

ة
مايو
ينا� 2022
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قديما بكثرة في نهر النيل والكلمة من القبطية ⲉⲙⲥⲁϩ
التمساح كان يتواجد ً

صلوات جتنزي الشهيد القمص أرسانيوس وديد
أقيمـــت فـــي الثالثـــة مـــن مســـاء يوم الجمعة  ٨أبريـــل ٢٠٢٢م ،صلوات تجنيز القمص أرســـانيوس وديد ،كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس بولس الرســـول بمنطقة

ستشـــهد إثر طعنة غادرة على يد شـــخص مجهول مســـاء اليوم الســـابق.
كرمـــوز ،والـــذي اُ ُ
وشهدت الكنيسة المرقسية باإلسكندرية
تواف ــد أع ــداد كبيـ ـرة من ش ــعب اإلس ــكندرية
امت ــأت به ــم جنبات الكنيس ــة وامتدت إلى
فن ــاء الكنيس ــة الخارج ــي ،للمش ــاركة ف ــي
تودي ــع األب المتني ــح.
ش ــارك في صلوات التجنيز من أحبار
الكنيس ــة أصح ــاب النياف ــة :األنبا إرميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
األسقف العام ،واألنبا بافلي األسقف العام
لكنائس قطاع المنتزه باإلس ــكندرية ،واألنبا
إيالري ــون األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع
غرب اإلس ــكندرية ،واألنبا هرمينا األس ــقف
الع ــام لكنائ ــس قط ــاع ش ــرق اإلس ــكندرية،
واألنب ــا إيالري ــون أس ــقف البح ــر األحم ــر.
كما ش ــارك في الصالة القمص س ــرجيوس
س ــرجيوس وكي ــل البطريركي ــة بالقاهـ ـرة،
والقم ــص أبـ ـرآم إمي ــل وكي ــل البطريركي ــة
باإلس ــكندرية ،إل ــى جان ــب مجم ــع كهن ــة
اإلس ــكندرية وع ــدد م ــن اآلب ــاء الرهب ــان.

عام ــا ش ــعب منطق ــة كرم ــوز وكذلك محرم
ً
ب ــك .تتلم ــذ على يديه أبن ــاء كثيرون صار
منه ــم آب ــاء كهن ــة ورهب ــانُ .رِس ــم ف ــي رتب ــة
القمصي ــة بي ــد قداس ــة الباب ــا تواض ــروس
الثان ــي ف ــي  ١٦أكتوبر ٢٠٢١م .استُش ــهد
بحادث غادر مس ــاء يوم  ٧أبريل ٢٠٢٢م
وانض ــم إل ــى آبائه.
صـــاة الثالـــث للشـــهيد القمــــــــــــص
أرســـانيوس وديـــد

ال ــذي ك ــرز ف ــي مص ــر .وم ــن جهت ــه نق ــل
نياف ــة األنب ــا هرمين ــا تعزي ــة قداس ــة الباب ــا
تواض ــروس الثان ــي ،حي ــث قـ ـ أر نيافته نص
رس ــالة التعزي ــة الت ــي بع ــث بها قداس ــته في
الي ــوم الس ــابق .وعق ــب انته ــاء الصلـ ـوات
ُح ِم ــل الجثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الطاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ف ــي س ــيارة
خاص ــة ،توجه ــت ب ــه إل ــى دي ــر الش ــهيد
م ــار مين ــا بمري ــوط وذل ــك لدفنه ،ف ــي مقبرة
ش ــهداء اإلس ــكندرية.

وِلد في  ٤أغسطس  ١٩٦١باسم رزق
ُ
ودي ــد .حص ــل عل ــى دبل ــوم الصناي ــع قس ــم
الميكاني ــكا .خ ــدم قب ــل س ــيامته الكهنوتي ــة
بكنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء مري ــم بمح ــرم بك.
كاهن ــا ف ــي  ١٦يوني ــو ١٩٩٥م بي ــد
س ــيم ً
المتني ــح الباب ــا شنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوده الثال ــث ،لخدم ــة
منطق ــة كرم ــوز وكان مقـ ـره كنيس ــة الس ــيدة
الع ــذراء بمح ــرم ب ــك .خدم م ــدة حوالي ٢٧

أُقيم ــت ف ــي الثاني ــة عشـ ـرة ظه ــر ي ــوم
الس ــبت  9أبري ــل 2022م بالكاتدرائي ــة
المرقس ــية باإلس ــكندرية ،ص ــاة الثال ــث
للش ــهيد القمص أرس ــانيوس وديد ،بحضور
أصح ــاب النياف ــة :األنب ــا بافل ــي األس ــقف
الع ــام لكنائ ــس قط ــاع المنتـ ـزه ،واألنب ــا
هرمين ــا األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع
ش ــرق اإلس ــكندرية ،والقم ــص أبـ ـرآم إمي ــل
وكي ــل البطريركي ــة باإلس ــكندرية ،وع ــدد
كبي ــر م ــن مجم ــع كهنة اإلس ــكندرية ،بينما
امتألت الكنيس ــة المرقس ــية والفن ــاء الخلفي
بجموع غفيرة من ش ــعب اإلس ــكندرية الذين
حرصـ ـوا عل ــى المش ــاركة ف ــي الص ــاة.

القمص لوقا قسطنطني

القمص بيشوي بولس

القمص يوسف محاية

القمص بولس رزق

شيخ كهنة

كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس

كاهن كنيسة العذراء بالحافظية بقطاع

قطاع شب ار الشمالية

بالمطرية

بالقاهرة

رق ــد ف ــي ال ــرب بش ــيخوخة صالح ــة،
ي ــوم الثالث ــاء  5أبري ــل 2022م ،القمـــص
بيشـــوي بولـــس ،كاه ــن كنيس ــة الش ــهيد
م ــار جرج ــس بالمطري ــة ،التابع ــة لقط ــاع
كنائ ــس عي ــن ش ــمس والمطري ــة وحلمي ــة
الزيت ــون ،ع ــن عم ــر قارب  ٧١س ــنة وبعد
خدم ــة كهنوتي ــة تج ــاوزت  ٣٥س ــنةُ .ول ــد
األب المتني ــح ف ــي  ٢٢أكتوب ــر ١٩٥١م،
كاهنا يوم  ١٩ديس ــمبر ١٩٨٦م بيد
وس ــيم ً
المتني ــح الباب ــا ش ــنوده الثال ــث ،ون ــال درجة
القمصية في  ٢٣يونيو ٢٠١٣م بيد قداسة
الباب ــا تواض ــروس الثان ــي .أُقيم ــت ص ــاة
تجنيـ ـزه ف ــي الواح ــدة من ظهر الي ــوم التالي
بكنيس ــته ،بحض ــور صاحبي النيافة :األنبا
آكس ــيوس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع
عي ــن ش ــمس والمطري ــة وحلمي ــة الزيت ــون،
واألنب ــا تيموث ــاوس أس ــقف الزقازي ــق ومني ــا
القم ــح ،ومجم ــع كهن ــة القط ــاع.

ألق ــى نياف ــة األنب ــا بافل ــي كلم ــة تعزي ــة
أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار خاللها إلى أن دمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء «أبونـ ـ ـ ـ ــا
أرس ــانيوس» روت أرض اإلس ــكندرية كم ــا
روته ــا دم ــاء القدي ــس م ــار مرقس الرس ــول

رق ــد ف ــي ال ــرب بش ــيخوخة صالحة يوم
الخمي ــس  ٢٨أبري ــل ٢٠٢٢م ،القمـــص
لوقـــا قســـطنطين ،كاه ــن كنيس ــة القدي ــس
م ــار مرقس الرس ــول بش ــب ار التابع ــة لقطاع
كنائس ش ــب ار الش ــمالية ،وش ــيخ كهنة قطاع
ش ــب ار الش ــمالية ،عن عمر قارب  ٧٤سنة،
بع ــد خدمة كهنوتي ــة امتدت ألكثر من ٤٣
س ــنة ،حي ــث ول ــد يوم  ١٣يولي ــو ١٩٤٨م،
كاهنا يوم  ١٤يناير ١٩٧٩م ،ونال
وس ــيم ً
رتب ــة القمصي ــة ي ــوم  ١٤نوفمبر ١٩٩٨م.
أُقي ــم ف ــي الثامن ــة م ــن صب ــاح الي ــوم
التال ــي الق ــداس اإلله ــي بكنيس ــته بحض ــور
الجثم ــان ،وأقيم ــت صلـ ـوات التجني ــز ف ــي
ـاء.
الرابعة مس ـ ً
خالـــــــــــص تعازينـــا لنيافـــة األنبــــــــــــا
آنجيلوس األســـقف العـــام لكنائس قطاع
شـــب ار الشماليـــــــــــــة ،ولمجمع اآلبـــــــــــــاء
كهنـــة القطـــاع ،وألســـرته المباركة ،وكل
أوالده ومحبيـــه.

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

القمص أرسانيوس وديد في سطور

شب ار الشمالية

رق ــد ف ــي ال ــرب بش ــيخوخة صالحة يوم

الجمع ــة  ٢٩أبري ــل ٢٠٢٢م ،القمـــص
يوســـف حمايـــة ،كاه ــن كنيس ــة الس ــيدة
الع ــذراء بالحافظي ــة ،التابع ــة لقط ــاع
كنائ ــس ش ــب ار الش ــمالية ،ع ــن عم ــر ناه ــز

عام ــا ،وبع ــد خدم ــة كهنوتي ــة امت ــدت
ً ٦٥
لحوال ــي  ٢٦س ــنةُ .وِل ــد األب المتني ــح ف ــي
كاهن ــا ي ــوم ٢
 ٢٢فب اري ــر ١٩٥٧م ،وس ــيم ً
يوني ــو ١٩٩٦م ،ون ــال رتب ــة القمصي ــة يوم
 ٢٥نوفمب ــر ٢٠٢٠م .وق ــد حضر جثمانه
ص ــاة العش ــية الت ــي أُقيم ــت ف ــي كنيس ــته

ف ــي الس ــابعة والنص ــف م ــن مس ــاء الي ــوم
ذات ــه ،وأُقي ــم القداس اإللهي في الثامنة من
صب ــاح الي ــوم التال ــي وم ــن بع ــده صلـ ـوات

صباح ــا.
التجني ــز ف ــي الحادي ــة عش ــر
ً

خالـــــــــــــص تعازينـــا لنيافـــــــــــة األنبا

آنجيلوس األســـقف العـــام لكنائس قطاع

شـــب ار الشـــمالية ،ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة
القطاع ،وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

من إيبارشية سوهاج

رق ــد ف ــي ال ــرب بش ــيخوخة صالحة يوم
االثني ــن  ١٨أبري ــل ٢٠٢٢م ،القمـــص
بولس رزق ،كاهن كنيسة رئيس المالئكة
ميخائي ــل بس ــوهاج ،التابع ــة إليبارش ــية
س ــوهاج والمنش ــاة والم ارغ ــة ،ع ــن عم ــر
تج ــاوز  ٧٣س ــنة ،بع ــد خدم ــة كهنوتي ــة
امت ــدت ألكث ــر م ــن  ٢٤س ــنة ،حي ــث ُول ــد
كاهنا يوم
يوم  ١٣مارس ١٩٤٩م ،وس ــيم ً
 ٥ديس ــمبر ١٩٩٧م ،ون ــال رتب ــة القمصية
يوم  ٢٤مارس ٢٠١٣م .وقد أودع جثمان
األب ال ارح ــل ف ــي كنيس ــته ،وحض ــر ج ــزء
م ــن صلوات السـ ـواعي النهاري ــة ليوم اثنين
البصخ ــة ،وأُتيح ــت فرص ــة ألبناء الكنيس ــة
إللق ــاء نظـ ـرة ال ــوداع علي ــه ،ث ــم ُنق ــل إل ــى
كنيس ــة الش ــهيد مار جرجس بسوهاج (مقر
المطراني ــة) حي ــث أُقيم ــت صلـ ـوات تجنيـ ـزه
الس ــاعة الثاني ــة م ــن بع ــد ظه ــر الي ــوم ذاته
ضم ــن صلـ ـوات الس ــاعة الحادي ــة عشـ ـرة
م ــن ي ــوم اثني ــن البصخ ــة ،بحض ــور نياف ــة
األنب ــا باخ ــوم أس ــقف اإليبارش ــية ،ومجم ــع
كهنته ــا ،وبع ــض م ــن كهن ــة إيبارش ــيتي
إخمي ــم وس ــاقلته ،والبلين ــا ،وأعداد كبيرة من
ش ــعب س ــوهاج.
خالـــص تعازينا لنيافـــة األنبا باخوم،
ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشيـــــــــــــة،
وألســـرته المباركـــة ،وكل محبيـــه.

I congratulate you all on the glorious Papal Message of Resurrection Feast therefore lasts not just for an hour, or
Feast of the Resurrection of the year
a day, or a month, but the entire year.
2022
2022. I congratulate all the dioceses,
And in all our rituals, such as the rite
Coptic churches, and Coptic monasteries
of metanias, or the prostrations to the
in the east and the west. I congratulate all In the name of the Father, the Son, and the Holy ground, when we kneel to the ground and
the fathers: metropolitans, bishops, and
say, “My Lord Jesus Christ, have mercy
Spirit, one God, Amen.
priests and monks. I congratulate all the
on me a sinner.” A person prostrates and
Ekhrestos Anesti … Alithos Anesti
deacons and members of church boards
then stands up, remembering that the
everywhere. I also congratulate all the Coptic
Resurrection is what allowed him this blessing,
man after sin has overtaken him and defeated
families that are celebrating the glorious Feast
to rise from his mistakes and sins.
him, resulting in death. The Resurrection came
of the Resurrection, every family, every father,
to be that we may be victorious, and say with St.
The joy of the Resurrection must be lived by
and every mother. I congratulate the youth,
Paul the Apostle: “O Death, where is your sting?
all
of
us. Also, we must extend it to each other.
the servants, the elderly, and the children. I
O
Hades,
where
is
your
victory?”
(1
Corinthians
Each
one of us should be a source of joy for
congratulate you on this joyful feast that we
15:55).
The
Resurrection
of
the
Lord
Christ
is
others.
The question that you can ask yourselves
celebrate every year.
completely different from all prior miracles of
daily is: Did you make someone happy today?
In the life of Christ our Lord, there are
resurrection, in which He raised the dead, such
Can you, through your life, or through the
many stations. During His public service, which
as the son of the widow of Nain, the daughter of
meaning of the glorious Resurrection in you,
extended for more than three years, there were
Jairus, or raising Lazarus even after four days
or through your relationship with Christ, or by
major stations of miracles, meetings, teaching,
of his presence in the tomb. The Resurrection
attending your Church, or through partaking of
and parables, during which the Lord Christ
of Christ is completely different because it is
the holy Mysteries, or by reading the holy Bible.
met with His Disciples and with many people,
resurrection towards human existence. It is a
Do you make everyone around you happy? Are
either individually or in groups, throughout His
new beginning to human life. Oh, how happy
you a reason for joy? The Resurrection calls you
service. One of these major stations was in the
are those who enjoy this resurrection.
to be a source of happiness for everyone.
place where His Disciples gathered and went to
Let us stand together at the final scenes
Do not forget, beloved, that we often repeat
Caesarea Philippi (Matthew 16:13) in northern
of
the
Resurrection.
The
first
is
at
the
Cross.
the
word “Alleluia” in the Church. Alleluia
Palestine. There, He asked them: “Who do
It
is
a
scene
full
of
pain,
sadness,
and
many
means,
“Rejoice to God,” Rejoice all of you. All
men say that I, the Son of Man, am?” (Matthew
sufferings.
We
have
all
passed
through
the
our
spiritual
practice aims for us to rejoice, and
16:13). They answered Him. Then, He asked
Passion
Week
with
all
its
readings,
chants,
and
its
goal
is
to
live the Resurrection. As I said at
them the following question: “But who do you
hymns.
And
we
experienced
and
lived
with
the
the
beginning
of my talk, when Christ rose from
say that I am?” (Matthew 16:15). St. Peter
Savior
hour
by
hour.
The
station
at
the
Cross
is
the
dead,
He
wanted to give us this joy to live
the Apostle answered: “You are the Christ, the
that
of
pain
and
concludes
at
the
tomb.
Christ
by
daily.
To
testify
to it, teach it, practice it, and
Son of the living God” (Matthew 16:16). This
was
crucified
on
the
Cross,
during
the
reign
of
rejoice
in
it.
The
glorious
Resurrection is a calling
statement was documented in each of the four
Pontius
Pilate,
as
we
say
in
the
Creed.
Then
He
to
eternal
delight.
All
the
spiritual practices we
Gospels in different ways, but it was written in
was
placed
in
a
new
tomb
where
no
one
had
offer,
their
ultimate
goal
is
to rejoice, so that our
the light of the glorious Resurrection: “You are
been
placed
before.
The
tomb
became
a
place
joy
may
be
fulfilled
in
eternal
bliss.
the Christ, the Son of the living God” (Matthew
where
all
dreams
end
and
one
of
hopelessness;
16:16). This was an important station in the
Do not forget that in the Resurrection, we
it is the station of death. Although this period
life of the Disciples. Thereafter, He began to
meet with many different individuals. In the
lasted only three days, these were days of fear,
speak about what would happen in the coming
Resurrection, we rejoice with all the characters
panic, and terror. We sense these tribulations as
weeks and months that in His life of service, our
and all personalities, that were there before
we read in the four Gospels. Even the Disciples
Lord Jesus Christ would be delivered, crucified,
us in the events of the glorious Resurrection.
themselves were in great distress and panic.
buried, and then rise again.
We rejoice with John the Beloved, the only
God did not leave them to fall in despair, but on
disciple who remained with Christ until the
Then came the Transfiguration Station
the third day, Sunday’s dawn, He rose from the
Cross. Christ entrusted him with His Mother, the
(Matthew 17: 1-13), a station where three
dead. He Who was here, Jesus Christ, “He is
Virgin Mary. This was a lesson on loyalty and
disciples were gathered. They were Peter,
not here, but is risen” (Luke 24:6). We read in
an image of the Resurrection. We also rejoice
James, and John. Peter represents faith, James
the Gospel of our teacher St. John: “Then the
with Mary Magdalene, who was the first to go
represents struggle, and John represents divine
Disciples were glad when they saw the Lord”
to the tomb. She saw and witnessed the risen
love. On Mount Tabor, they met with Jesus
(John 20:20). This is the joy of the Resurrection
Christ and called him “‘Rabboni!’ (which is to
Christ, in the presence of Moses and Elijah
by which a human becomes glad and joyful.
say, Teacher)” (John 20:16). This was a lesson
the Prophets (Matthew 17:1-13). There was a
In the beginning of each day, we rise from
on loyalty as well. In the Resurrection, we also
conversation, and the most important part was:
sleep, and at the beginning of each midnight
see Thomas the skeptic. Jesus appeared to His
“Lord, it is good for us to be here” (Matthew
praise, we say: “Arise, O children of light,” O
Disciples in the presence of Thomas a week
17:4). This is considered a glimpse of eternity,
children of the Resurrection. The resurrection
after the Resurrection, while He had appeared
a light from eternity. This is what made the
becomes an action, a life, and a daily presence in
before multiple times. Thomas was the disciple
Apostle Peter ask to make three tabernacles to
the human’s life. When we live the Resurrection,
who was called by the Lord to put his finger in
extend their stay in this bright and joyful scene.
we not only live it during the feast’s celebration
the print of the nails, and to put his hand into
After the Transfiguration, as we read in the
period, But the joy of the Resurrection extends
His side. So, he shouted, “My Lord and my God”
Gospel of our teacher St. John, or in the four
and radiates throughout our Church, and on
(John 20:26-28).
Gospels in general, St. Mark the Apostle may
all our occasions, our feasts, and fasts, and
I hope that the joy of the Resurrection
have also referred to it in his Gospel (Mark
throughout the entire liturgical calendar: Our
fills your life always, in every church, every
9:9) briefly, when He said that “The Son of
daily matins prayer represents an enactment of
diocese, and with all those who serve. I send
Man would be delivered, crucified, die, and rise
the Resurrection, as we say: “In Your light, O
my congratulations to you from the beloved land
from the dead.” The Disciples began to wonder:
Lord, we see the light.” On Sunday of every
of Egypt, I offer them to you on behalf of all the
What is the resurrection from the dead? The
week, we celebrate this “day that the Lord has
members of the Holy Synod, and on behalf of the
Resurrection, my beloved, is not merely an
made.” On the 29th of every Coptic month, we
event that took place in the past, and it is not
whole Coptic Orthodox Church here in Egypt.
celebrate and commemorate the Annunciation,
simply a historical event.
May we all rejoice in the glorious Resurrection.
the Nativity, and the Resurrection. Every year,
we celebrate the Feast of the Resurrection not
Our celebration of the glorious Resurrection
is not just a celebration that took place in the past
for a single day, but for seven weeks that end
Ekhrestos Anesti … Alithos Anesti
and is over. The Resurrection is a real beginning
on the fiftieth day, and we call that period, “The
to human existence. It is a fresh beginning for
Holy Fifties.” The celebration of the Resurrection
H.H. Pope Tawadros II
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