 ۱٤ﻣﺳﺭﻱ  ۱۷۳۳ﺵ
 ۲۰ﺃﻏﺳﻁﺱ  ۲۰۱۷ﻡ
ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺃﻭﻝ  :ﺍﻟﻌﺩﺩ ۲۲۳
ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺛﺎﻧﻲ  :ﺍﻟﻌﺩﺩ ۱۲٥

اﺧﺒﺎر اﻻﻗﺒﺎط

ﺍﺣﺩﻯ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻹ ﻋﻼﻡ  -ﺇﻳﺑﺎﺭﺷﻳﺔ ﻭﺗﻭ ﺍﺑﻌﻬﺎ

 ٤۰ﺻﻔﺣﺔ

ﻭﺃﻣــﺎ ﻳﺳــﻭﻉ ﻓــﻛﺎﻥ ﻳﺗﻘــﺩﻡ ﻓــﻲ ﺍﻟﺣﻛﻣــﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻣــﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﻌﻣــﺔ ،ﻋﻧــﺩ ﷲ ﻭ ﺍﻟﻧــﺎﺱ) .ﻟــﻭ (۲:۲٥

ﺑﺭﻧﺎﻣــﺞ ﺯﻳــﺎﺭﺓ ﻗﺩﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ
ﺍﻻﻭﻟــﻲ ﺍﻟــﻲ ﺳــﻳﺩﻧﻲ.

ﺹ۳

ﺗﻌﻠﻳﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻘــﺩﺍﺱ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻳــﻭﻡ ۲
ﺳــﺑﺗﻣﺑﺭ ۲۰۱۷

ﺹ٤

ﺃﻫﻼً ﺑﺎﻟﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ

ﺹ٦

ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ  ۱۷ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ۲۰۱۷
ﺃﺧــﺭ ﻣﻭﻋــﺩ ﻹﺭﺳــﺎﻝ ﺍﻟﻣﻘــﺎﻻﺕ۱۱
.
ﺳــﺑﺗﻣﺑﺭ۲۰۱۷

ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻗﺪﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺗﺎﻭﺿﺮﻭﺱ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻻﻭﱄ ﺍﱄ ﺃﺳﱰﺍﻟﻴﺎ
ﺳﻴﺪﱐ ﻣﻦ  ٣٠ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺍﱄ  ٥ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٧
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ ﻣﻦ  ٦ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺍﱄ  ١٢ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٧
ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺗﻮﺩﻉ ﺍﻷﻧﺒﺎ ﻛﲑﻟﺲ ﻣﻄﺮﺍﻥ ﻣﻴﻼﻧﻮ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺎﺑﻮﻱ ﻷﻭﺭﻭﺑﺎ
ﳐﻠﺼﺎ
ﻭﺻﺪﻳﻘﺎ
ﳏﺒﻮﺑﺎ
ﺃﺧﺎ
ً
..ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺗﻮﺍﺿﺮﻭﺱ ﻳﻨﻌﻰ ﺍﻷﻧﺒﺎ ﻛﲑﻟﺲ :ﻓﻘﺪﺕ ً
ً
ً

ﻧﻌــﻰ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ ﺍﻟﺛﺎﻧــﻲ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻹﺳــﻛﻧﺩﺭﻳﺔ
ﻭﺑﻁﺭﻳــﺭﻙ ﺍﻟﻛــﺭﺍﺯﺓ ﺍﻟﻣﺭﻗﺳــﻳﺔ ﺍﻷﻧﺑــﺎ ﻛﻳﺭﻟــﺱ
ﻧﺎﺋﺑــﻪ ﺍﻟﺑﺎﺑــﻭﻱ ﻓــﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑــﺎ ﻭﺃﺳــﻘﻑ ﻣﻳﻼﻧــﻭ
ﺍﻟــﺫﻱ ﺗﻭﻓــﻲ ﺍﻟﻳــﻭﻡ ﻋــﻥ ﻋﻣــﺭ ﻧﺎﻫــﺯ ٦٥
ﻋﺎ ًﻣــﺎ ﻭﻛﺗــﺏ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﻧﻌﻳــﻪ ﺑﺧــﻁ ﻳــﺩﻩ ،ﻭﻗــﺎﻝ:
ﺍﻟﻳــﻭﻡ ﻓﻘــﺩﺕ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟﻘﺑﻁﻳــﺔ ﻣﻁﺭﺍﻧــﺎ ﺟﻠﻳـ ًـﻼ،
ﻭﻓﻘــﺩﺕ ﺃﻧــﺎ ﺃﺧــﺎ ﻣﺣﺑﻭﺑــﺎ ﻭﺻﺩﻳﻘــﺎ ﻣﺧﻠﺻــﺎ.
ﻭﺩّﻋــﺕ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟﻘﺑﻁﻳــﺔ ﺍﻷﺭﺛﻭﺫﻛﺳــﻳﺔ ،ﺻﺑــﺎﺡ
ﺍﻻﺛﻧﻳــﻥ  ۱٤ﺃﻏﺳــﻁﺱ ،ﺃﺣــﺩ ﺃﻋﻣﺩﺗﻬــﺎ ،ﻧﻳﺎﻓــﺔ
ﺍﻟﺣﺑــﺭ ﺍﻟﺟﻠﻳــﻝ ﺍﻷﻧﺑــﺎ ﻛﻳﺭﻟــﺱ ﻣﻁــﺭﺍﻥ ﻣﻳﻼﻧــﻭ
ﻭﺍﻟﻧﺎﺋــﺏ ﺍﻟﺑﺎﺑــﻭﻱ ﻷﻭﺭﻭﺑــﺎ ،ﺍﻟــﺫﻱ ﺗﻭﻓــﻲ ﻋــﻥ
ﻋﻣــﺭ ﻧﺎﻫــﺯ  ٦٥ﻋﺎ ًﻣــﺎ .ﻭﻧﻌــﻰ ﺍﻟﻣﺟﻣــﻊ ﺍﻟﻣﻘــﺩﺱ
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻣﻁــﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﺍﺣــﻝ ،ﺑﻛﻠﻣــﺎﺕ ﺗﻌﺯﻳــﺔ،
ﻁﺎﻟﺑًــﺎ ﺍﻟﻌــﺯﺍء ﻟــﻛﻝ ﺷــﻌﺑﻪ ﻭﻣﺣﺑﻳــﻪ .ﻭﻟــﺩ
ﺍﻷﻧﺑــﺎ ﻛﻳﺭﻟــﺱ ﻓــﻲ ﺳــﻭﻫﺎﺝ ﻓــﻲ  ۱٥ﺃﻛﺗﻭﺑــﺭ
 ،۱۹٥۲ﻭﺣﺻــﻝ ﻋﻠــﻰ ﺑﻛﺎﻟﻭﺭﻳــﻭﺱ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳــﺔ

ﻋــﺎﻡ  ،۱۹۷۷ﻭﺗﺭﻫﺑــﻥ ﻓــﻲ  ۱۱ﻳﻭﻧﻳــﻭ ۱۹۷۹
ﺑﺩﻳــﺭ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣــﻭﺱ ﺑــﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻧﻁــﺭﻭﻥ ،ﻭﺭﺳــﻡ
ـﻲ ﻟﺩﺭﺟــﺔ
ﻛﺎﻫﻧًــﺎ ﻓــﻲ  ۲۷ﻓﺑﺭﺍﻳــﺭ ُ ،۱۹۸۰
ﻭﺭ ِﻗّـ َ
ِﺏ
ﺍﻟﻘﻣﺻﻳــﺔ ﻓــﻲ  ۲٥ﻣﺎﻳــﻭ  ،۱۹۸۱ﻭﺍ ْﻧﺗُــﺩ َ
ﻟﺧﺩﻣــﺔ ﺍﻟﺷــﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺭﻳــﺔ ﺑﺈﻳﺑﺎﺭﺍﺷــﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻳﺎ .ﺳــﻳﻡ
ﺃﺳــﻘﻔًﺎ ﻋﺎ ًﻣــﺎ ﻟﻠﺧﺩﻣــﺔ ﺑﺈﻳﺑﺎﺭﺍﺷــﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻳــﺎ )ﺑﺎﺳــﻡ
ﺍﻷﻧﺑــﺎ ﻛﻳﺭﻟــﺱ ﺍﻷﺳــﻘﻑ ﺍﻟﻌــﺎﻡ( ﻓــﻲ  ۲۲ﻳﻭﻧﻳــﻭ
 ،۱۹۸٦ﻭﺍﻧﺗﺩﺑــﻪ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺍﻟﺭﺍﺣــﻝ ﺷــﻧﻭﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟــﺙ
ﻟﻺﺷــﺭﺍﻑ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺩﻳــﺭ ﺍﻟﻘﺑﻁــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻳﻼﻧــﻭ
ﺑﺈﻳﻁﺎﻟﻳــﺎ ﻓــﻲ  ۲ﻳﻭﻧﻳــﻭ  .۱۹۹٦ﻭﻋﻘــﺏ ﺗﻭﻟــﻲ
ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ ﺍﻟﺛﺎﻧــﻲ ﻛﺭﺳــﻲ ﺍﻟﺑﻁﺭﻳﺭﻛﻳــﺔ
ﺃﺻــﺩﺭ ﻗــﺭﺍﺭﻩ ﺑﺗﻌﻳﻳــﻥ ﺍﻷﻧﺑــﺎ ﻛﻳﺭﻟــﺱ ﻧﺎﺋﺑًــﺎ
ﺑﺎﺑﻭﻳًــﺎ ﻟــﻛﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑــﺎ ﻭﻳﻛــﻭﻥ ﻋﻣﻠــﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻲ
ﺳــﻖ ﺇﺩﺍﺭﻱ« ﻟــﻛﻝ ﺍﻹﻳﺑﺎﺭﺍﺷــﻳﺎﺕ
ﻫــﻭ ﺩﻭﺭ » ُﻣﻧَ ِ ّ
ﻭﺍﻷﺳــﺎﻗﻔﺔ ﺍﻟﻌﺷــﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺟــﻭﺩﺓ ﻓــﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑــﺎ

ـﺎﺑﻪ ”ﺑﺎﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ
ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺗﻮﺍﺿﺮﻭﺱ ﻳﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﺻﻮﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭﺍﺀ ﻋﱪ ﺣﺴـ

ﻧﺷــﺭ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ ﺍﻟﺛﺎﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎﺑﻪ
ﺍﻟﺷــﺧﺻﻲ ﺑﺎﻟﻔﻳــﺱ ﺑــﻭﻙ ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﻟﻠﺷــﻌﺏ
ﺍﻷﺭﺛﻭﺫﻛﺳــﻲ ﻣــﻊ ﺑــﺩﺃ ﺻــﻭﻡ ﺍﻟﻌــﺫﺭﺍء ﻓﻛﺗــﺏ:
ﺍﻣﻧــﺎ ﺍﻟﻌــﺫﺭﺍء ﻛﻧــﺯ ﺍﻟﻔﺿﺎﺋــﻝ ،ﺍﺧﺗــﺎﺭ ﻓﺿﻳﻠــﺔ
ﻣــﻥ ﺣﻳﺎﺗﻬــﺎ ،ﻭﺣــﺎﻭﻝ ﺗﻌﻳﺷــﻬﺎ ﻓــﻰ ﻫــﺫﺍ ﺍﻟﺻــﻭﻡ،
ﻟﺗﻛــﻭﻥ ﻋــﺎﺩﺓ ﻣــﻥ ﻋﺎﺩﺍﺗــﻙ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳــﺔ.
ﻛﻣــﺎ ﺣــﺭﺹ ﻗﺩﺍﺳــﺗﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺩﺍﺭ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳــﻥ

ﺍﻟﻣﺎﺿﻳــﻥ ﻣــﻥ ﺻــﻭﻡ ﺍﻟﺳــﻳﺩﺓ ﺍﻟﻌــﺫﺭﺍء ﻧﺷــﺭ ﺃﻗﻭﺍﻝ
ﻭ ﻁﻠﺑــﺎﺕ ﻟﻠﻌــﺫﺭﺍء ﻣﺭﻳــﻡ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻧﺣــﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟــﻲ:
ﺕ ﻫــﻲ ﺑــﺎﺏ
ﺍﻟﺭﺳــﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ”ﻳــﺎ ﻭﺍﻟــﺩﺓ ﺍﻻﻟــﻪ ﺃﻧـ ِ
ﺍﻟﺳــﻣﺎء ﺍﻓﺗﺣــﻲ ﻟﻧــﺎ ﺑــﺎﺏ ﺍﻟﺭﺣﻣــﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﻧــﻥ“
ﺍﻟﺭﺳــﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ ”ﻧﺣــﻥ ﺑــﻙ ﻧﺗﻭﺳــﻝ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟــﺫﻱ ﻭﻟﺩ
ﻣﻧــﻙ ﻳــﺎ ﻭﺍﻟــﺩﺓ ﺍﻻﻟــﻪ ﺍﻟﻌــﺫﺭﺍء ﻷﻥ ﻛﺛﻳــﺭﺓ ﻫــﻲ
ﺷــﻔﺎﻋﺗﻙ ﻗﻭﻳــﺔ ﻭﻣﻘﺑﻭﻟــﺔ ﻋﻧــﺩ ﻣﺧﻠﺻﻧــﺎ

ﺃﺣــﺎﻝ ﻗﺩﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ ﺑﺎﺑــﺎ ﺍﻹﺳــﻛﻧﺩﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻛــﺭﺍﺯﺓ ﺍﻟﻣﺭﻗﺻﻳــﺔ ﻁﻠــﺏ ﻭﺭﻏﺑــﺔ ﻧﻳﺎﻓــﺔ ﺃﻧﺑــﺎ
ﺇﺑــﺭﺍﻡ ﺃﺳــﻘﻑ ﺍﻟﻔﻳــﻭﻡ  ،ﺑﺗــﺭﻙ ﺍﻳﺑﺎﺭﺷــﻳﺔ ﺍﻟﻔﻳــﻭﻡ
ﻭﺍﻟﺗﻔــﺭﻍ ﻟﻠﺻــﻼﺓ ﻭﺍﻻﻋﺗــﻛﺎﻑ ﺑﺩﻳــﺭ ﺍﻧﺑــﺎ ﺑﻳﺷــﻭﻯ
ﻟﻠﺟﻧــﺔ ﺍﻟﺛﻼﺛﻳــﺔ ﺑﻠﺟﻧــﺔ ﺷــﺅﻭﻥ ﺍﻷﺩﻳــﺭﺓ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣــﻊ
ﺍﻟﻣﻘــﺩﺱ  ،ﻟﺑﺣــﺙ ﺃﻭﺿــﺎﻉ ﺍﻻﻳﺑﺎﺭﺷــﻳﺔ ﻭﻛﻳﻔﻳــﺔ
ﺗﻧﻅﻳﻣﻬــﺎ ﻭﺗﺣﺩﻳــﺩ ﺍﻟﻣﻬــﺎﻡ  .ﻭﻣــﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗــﻊ ﺍﻥ
ﻳﺻــﺩﺭ ﻗــﺭﺍﺭ ﻣــﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧــﺔ ﻳــﻭﻡ ﺍﻟﺧﻣﻳــﺱ ﺍﻟﻣﻘﺑــﻝ
editor@elmanara.org.au

ﻟﺗﺣﺩﻳــﺩ ﺍﻟﻣﻬــﺎﻡ ﻓــﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻳﺑﺎﺭﺷــﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻓﺷــﻠﺕ
ﺍﻟﻣﺣــﺎﻭﻻﺕ ﻓــﻰ ﺍﻗﻧــﺎﻉ ﺍﻷﻧﺑــﺎ ﺍﺑــﺭﺍﻡ ﺑﺎﻟﻌــﺩﻭﻝ ﻋــﻥ
ﻗــﺭﺍﺭﻩ  .ﻭﻳﺩﻳــﺭ ﺃﻣــﻭﺭ ﺍﻻﻳﺑﺎﺭﺷــﻳﺔ ﺍﻵﻥ ﻧﻳﺎﻓــﺔ ﺍﻧﺑــﺎ
ﺍﺳــﺣﻖ ﺍﻷﺳــﻘﻑ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻠﻔﻳــﻭﻡ ﺍﻟــﺫﻯ ﺗــﻡ ﺳــﻳﺎﻣﺗﻪ
ﻟﻣﺳــﺎﻋﺩﺓ ﻧﻳﺎﻓــﺔ ﺍﻻﻧﺑــﺎ ﺍﺑــﺭﺍﻡ ﻣﻧــﺫ ﻋﺎﻣﻳــﻥ  ،ﻛﻣــﺎ
ﻳﺳــﺎﻋﺩﻩ ﻭﻛﻳــﻝ ﺍﻟﻣﻁﺭﺍﻧﻳــﺔ  ،ﻭﻳﻧﺗﻅــﺭ ﻗــﺭﺍﺭ ﻟﺟﻧــﺔ
ﺷــﺅﻭﻥ ﺍﻻﺩﻳــﺭﺓ ﺣــﻭﻝ ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳــﻡ ﻻﻳﺑﺎﺭﺷــﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻳــﻭﻡ

ـﺄﻥ ﻃﻠﺐ ﺃﺳﻘﻒ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ ﺗﺮﻙ ﺍﻳﺒﺎﺭﺷﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ
ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺗﻮﺍﺿﺮﻭﺱ -:ﺑﺸـ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻍ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﻜﺎﻑ

ـﺮﻭﺱ ﺍﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎﻥ
ـﻮﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺗﻮﺍﺿـ
» ﺣـ

ﻭﺃﻛﺗــﺏ ﺗﻌﻘﻳﺑًــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﻛﺭﻳﻣــﺔ ﺗﻠﻘﻳﺗﻬــﺎ
ﻋﺑــﺭ ﺑﺭﻳــﺩﻱ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧــﻲ ﻣــﻥ ﻗــﺎﺭﺉ،
ﻭﺍﻟﺭﺳــﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﺗﻌﻠــﻖ ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺎﻟﻳــﻥ ﻛﺗﺑﺗﻬﻣــﺎ
ﻫﻧــﺎ ﻓــﻲ »ﺑﻭﺍﺑــﺔ ﺍﻷﻫــﺭﺍﻡ« ﺣــﻭﻝ ﺯﻳــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ
ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺑــﺔ ﻟﻠﻳﺎﺑــﺎﻥ ..ﻭﻓﻳﻣــﺎ ﻳﻠــﻲ
ﻧــﺹ ﺍﻟﺭﺳــﺎﻟﺔ :ﻛﻘــﺎﺭﺉ ﻣﻬﺗــﻡ ﺑﺎﻟﺷــﺄﻥ ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻧــﻲ،
ﺃﺷــﻛﺭ »ﺑﻭﺍﺑــﺔ ﺍﻷﻫــﺭﺍﻡ« ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﻫﺗﻣــﺎﻡ
ﺑﺎﻟﺯﻳــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳــﺔ ،ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﻣــﻥ ﻧﻭﻋﻬــﺎ،
ﻟﻘﺩﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ ،ﺑﺎﺑــﺎ ﺍﻹﺳــﻛﻧﺩﺭﻳﺔ
ﻭﺑﻁﺭﻳــﺭﻙ ﺍﻟﻛــﺭﺍﺯﺓ ﺍﻟﻣﺭﻗﺳــﻳﺔ ،ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻳﺎﺑــﺎﻥ
ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺷــﻳﺭ ﺇﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺃﻛﺩﺗــﻪ ﺃﻧــﺕ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﻟﺗﻳــﻙ
ﺑـــﺑﻭﺍﺑﺔ ﺍﻷﻫــﺭﺍﻡ« ﻋــﻥ ﺍﻷﻫﻣﻳــﺔ ﺍﻟﻘﺻــﻭﻯ ﻟﻬــﺫﻩ
ﺍﻟﺯﻳــﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﻻﺳــﺗﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻛﺛﻔــﺔ ﺍﻟﺗــﻲ ﻳﺑﺫﻟﻬــﺎ
ﺍﻟﺟﺎﻧﺑــﺎﻥ ﺍﻟﻣﺻــﺭﻱ ﻭﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻧــﻲ ،ﻭﺑﺎﻟــﺫﺍﺕ،
ﺍﻟﺳــﻔﺎﺭﺗﺎﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻁﻭﻛﻳــﻭ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻫــﺭﺓ ،ﻟﺗﺭﺗﻳــﺏ ﺑﺭﻧﺎﻣــﺞ ﻣﻧﺎﺳــﺏ ﺣﺗــﻰ
ﺗﺧــﺭﺝ ﺍﻟﺯﻳــﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺻــﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗــﻲ ﺗﻠﻳــﻖ ﺑﺎﻟﺯﺍﺋــﺭ

ﻭﺍﻟﻣﺿﻳــﻑ .ﻭﻳﺿﻳــﻑ ﺍﻟﻘــﺎﺭﺉ ﻓــﻲ ﺭﺳــﺎﻟﺗﻪ:
»ﻣــﺭﺓ ﺃﺧــﺭﻯ ،ﻳﺟــﺏ ﺍﻟﺗﺷــﺩﻳﺩ ﻋﻠــﻰ ﺿــﺭﻭﺭﺓ
ﺇﺛــﺭﺍء ﺯﻳــﺎﺭﺓ ﻗﺩﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ،
ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﻭﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳــﺔ ﻟﻠﻳﺎﺑــﺎﻥ ،ﺑﻣﺟﻣﻭﻋــﺔ ﻣــﻥ
ﺍﻟﻠﻘــﺎءﺍﺕ ﻋﻠــﻰ ﺃﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟــﺔ ﻫﻧــﺎﻙ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ ﺇﻟــﻰ ﺇﺟــﺭﺍء ﻣﻘﺎﺑــﻼﺕ ﻣــﻊ ﻗــﺎﺩﺓ
ﺍﻟــﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﻔﻛــﺭ ،ﻭﻣﻣﺛﻠــﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋــﺩ ﻭﺍﻟﺩﻳﺎﻧــﺎﺕ،
ً
ﻓﺿــﻼ ﻋــﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻــﻝ ﻣــﻊ ﻣﻣﺛﻠــﻲ ﻭﺳــﺎﺋﻝ
ﺍﻟﺻﺣﺎﻓــﺔ ﻭﺍﻹﻋــﻼﻡ؛ ﻟﻠﺣﺩﻳــﺙ ﻋــﻥ ﺣﻘﺑــﺔ
ﺃﺻﻳﻠــﺔ ﻣــﻥ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﻭﺣﺿــﺎﺭﺓ ﻣﺻــﺭ ،ﺗــﺭﻭﻱ
ﻅﻣــﺄ ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻧﻳﻳــﻥ ﻓــﻲ ﺍﻟﺗﻌــﺭﻑ ﺇﻟــﻰ ﻛﻝ ﻣــﺎ ﻫــﻭ
ﺗﺎﺭﻳﺧــﻲ ﻭﻗﺩﻳــﻡ ﻭﻳﺳــﺗﻁﺭﺩ » :ﺃﺗﻭﻗــﻊ ﺑﻁﺑﻳﻌــﺔ
ﺍﻟﺣــﺎﻝ -ﺃﻥ ﺗﻧﻅــﻡ ﻟﻘﺩﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﻟﻘــﺎءﺍﺕ ﺻﺣﻔﻳــﺔ
ﻫﻧــﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫــﺭﺓ ،ﻟﺗﻬﻳﺋــﺔ ﺍﻟــﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻧــﻲ،
ﻭﻟﻠﺗﻌﺭﻳــﻑ ﺍﻟﻣﺳــﺑﻖ ﺑﺎﻟﺯﺍﺋــﺭ ﺍﻟﺟﻠﻳــﻝ ،ﻭﺑﺗﺎﺭﻳــﺦ
ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟﻘﺑﻁﻳــﺔ ،ﻛﺄﻗــﺩﻡ ﻛﻧﺎﺋــﺱ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺷــﺭﻕ
ﺍﻷﻭﺳــﻁ

ﻭﻭﺟــﻪ ﺍﻷﻧﺑــﺎ ﻳﺅﺍﻧــﺱ ،ﺃﺳــﻘﻑ ﺃﺳــﻳﻭﻁ ﻭﺗﻭﺍﺑﻌﻬــﺎ
ﻭﺭﺋﻳــﺱ ﺩﻳــﺭ ﺍﻟﻌــﺫﺭﺍء ﺑﺩﺭﻧﻛــﺔ ،ﺍﻟﺷــﻛﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﻳــﺔ
ﺇﻟــﻰ ﺟﻣﻳــﻊ ﺍﻟﻣﺳــﺋﻭﻟﻳﻥ ﻭﺍﻟﻘﻳــﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻣﻧﻳــﺔ
ﻭﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳﺑﺫﻟﻭﻧــﻪ ﻟﺗﻳﺳــﻳﺭ ﺍﺣﺗﻔــﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳــﻥ ﺑﺫﻛــﺭﻯ ﻟﺟﻭﺋﻬــﺎ ﺇﻟــﻲ ﻣﻐــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺟﺑــﻝ
ﻭﺍﻻﺣﺗﻣــﺎء ﺑﺩﺍﺧﻠــﻪ ﻭﺃﻛــﺩ ﺍﻷﻧﺑــﺎ ﻳﺅﺍﻧــﺱ ،ﺇﻧــﻪ
ﺑﺭﻏــﻡ ﺍﻟﻅــﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺑــﻼﺩ ﻓــﻲ ﺍﻵﻭﻧــﺔ
ﺍﻷﺧﻳــﺭﺓ ،ﻟــﻡ ﻳﻔﻛــﺭ ﻭﻟــﻭ ﻟﺣﻅــﺔ ﻭﺍﺣــﺩﺓ ﺃﻥ ﻳﺗﺧــﺫ
ـﺭﺍﺭﺍ ﺑﺈﻟﻐــﺎء ﺍﺣﺗﻔــﺎﻻﺕ ﺻﻳــﺎﻡ ﺍﻟﻌــﺫﺭﺍء ﻭﺍﻟﺗــﻲ
ﻗـ ً
ﺗﻘــﺎﻡ ﻣــﻥ  ۷ﺃﻏﺳــﻁﺱ ﻣــﻥ ﻛﻝ ﻋــﺎﻡ ﻭﻟﻣــﺩﺓ ۱٥
ﻳﻭ ًﻣﺎﻭﺃﺷــﺎﺭ ﻣﻁــﺭﺍﻥ ﺃﺳــﻳﻭﻁ ،ﺃﻧــﻪ ﻳﻌــﺭﻑ ﻣــﺩﻯ
ﻣﺣﺑــﺔ ﻭﺗﻌﻠــﻖ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳــﻥ ﻣﺳــﻠﻣﻳﻥ ﻭﻣﺳــﻳﺣﻳﻳﻥ
ﺑﺩﻳــﺭ ﺍﻟﺳــﻳﺩﺓ ﺍﻟﻌــﺫﺭﺍء ﺑﺟﺑــﻝ ﺩﺭﻧﻛــﻪ ،ﺣﻳــﺙ ﻳﺄﺗﻭﻥ
ﻣــﻥ ﻣﺧﺗﻠــﻑ ﺍﻷﻣﺎﻛــﻥ ﺑــﻝ ﻣــﻥ ﺟﻣﻳــﻊ ﻣﺣﺎﻓﻅــﺎﺕ
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳــﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔــﺎﻝ ﺑﺻــﻭﻡ ﺍﻟﻌــﺫﺭﺍء ﺩﺍﺧــﻝ
ﺩﻳﺭﻫــﺎ ﺍﻟﺗــﻲ ﺑﺎﺭﻛﺗــﻪ ﻭﻣﻛﺛﺕ ﺑﺩﺍﺧﻠــﻪ ﻭﺗﻌﻭﺩ ﺃﻫﻣﻳﺔ
ﺩﻳــﺭ ﺍﻟﺳــﻳﺩﺓ ﺍﻟﻌــﺫﺭﺍء ﺑﺟﺑــﻝ ﺩﺭﻧﻛــﻪ ﻓــﻲ ﺃﺳــﻳﻭﻁ،
ﺇﻟــﻰ ﻣﺟــﻲء ﺍﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺳــﺔ ﻷﺳــﻳﻭﻁ ،ﺣﻳــﺙ
ﻗﺩﻣــﺕ ﺍﻟﺳــﻳﺩﺓ ﻣﺭﻳــﻡ ﺍﻟﻌــﺫﺭﺍء ﺍﻟﺳــﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳــﻳﺢ ﻭﻫﻭ

ﻁﻔــﻝ ﺻﻐﻳــﺭ ﻭﺑﺻﺣﺑــﺔ ﺍﻟﻘﺩﻳــﺱ ﻳﻭﺳــﻑ ﺍﻟﻧﺟــﺎﺭ،
ﺑﻌــﺩ ﺃﻥ ﺗﺭﻛــﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺳــﺔ ﻓﻠﺳــﻁﻳﻥ ﻭﻁﻧﻬــﺎ
ﻭﺍﺗﺟﻬــﺕ ﻧﺣــﻭ ﺍﻟﺑــﻼﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ،ﻭﻣﻧﻬــﺎ ﺇﻟــﻰ
ﺻﻌﻳــﺩ ﻣﺻــﺭ ﺣﺗــﻰ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺳــﻳﻭﻁ ،ﺛــﻡ ﺇﻟﻰ ﺟﺑﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻐﺭﺑــﻲ ،ﺣﻳــﺙ ﺍﻟﻣﻐــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓــﺔ ﺍﻟﺗــﻲ ﺣﻠــﺕ
ﺑﻬــﺎ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺳــﺔ ﻭﻭﻓــﺭ ﻣﺳــﺋﻭﻟﻭ ﺩﻳــﺭ ﺍﻟﺳــﻳﺩﺓ
ﺍﻟﻌــﺫﺭﺍء ﺑﺟﺑــﻝ ﺩﺭﻧﻛــﺔ ﻓــﻲ ﺃﺳــﻳﻭﻁ ،ﺳــﻳﺎﺭﺍﺕ
ﺧﺎﺻــﺔ ﻟﻧﻘــﻝ ﺍﻟﺯﺍﺋﺭﻳــﻥ ﺩﺍﺧــﻝ ﺍﻟﺩﻳــﺭ ﻭﺗﺭﻛﻳــﺏ
ﻣﺻﻌــﺩ ﺟﺩﻳﺩ ﻟﻠﺗﺳــﻬﻳﻝ ﻋﻠــﻲ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳــﻥ ﺍﻟﺻﻌﻭﺩ
ﺇﻟــﻲ ﺃﻋﻠــﻲ ﺍﻟﺟﺑــﻝ ﺣﺗــﻰ ﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟﻣﻐــﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺩﻳــﺭ
ﻭﺃﻋﻠﻧــﺕ ﺍﻷﺟﻬــﺯﺓ ﺍﻷﻣﻧﻳــﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳــﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓﻅــﺔ
ﺃﺳــﻳﻭﻁ ،ﺭﻓــﻊ ﺩﺭﺟــﺔ ﺍﻻﺳــﺗﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺻــﻭﻯ،
ﻟﺑــﺩء ﺍﺣﺗﻔــﺎﻻﺕ ﺻــﻭﻡ »ﺍﻟﺳــﻳﺩﺓ ﺍﻟﻌــﺫﺭﺍء«
ﺑﺩﻳــﺭ ﺩﺭﻧﻛــﻪ ،ﻭﻓﺭﺿــﺕ ﻣﺩﻳﺭﻳــﺔ ﺃﻣــﻥ ﺃﺳــﻳﻭﻁ،
ﺇﺟــﺭﺍءﺍﺕ ﺃﻣﻧﻳــﺔ ﻣﺷــﺩﺩﺓ ﻟﺗﺄﻣﻳــﻥ ﺩﻳــﺭ ﺍﻟﺳــﻳﺩﺓ
ﺍﻟﻌــﺫﺭﺍء ﺑﺟﺑــﻝ ﺩﺭﻧﻛــﻪ ﺑﺄﺳــﻳﻭﻁ ،ﻭﻭﺿﻌــﺕ ﺑﻭﺍﺑﺔ
ﺇﻟﻳﻛﺗﺭﻭﻧﻳــﺔ ﻋﻠــﻲ ﺍﻟﺑﻭﺍﺑــﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳــﻳﺔ ﻟﻠﻛﺷــﻑ ﻋــﻥ
ﺍﻷﺳــﻠﺣﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌــﺎﺩﻥ ،ﻭﻣﻧﻌــﺕ ﻭﻗــﻭﻑ ﺍﻟﺳــﻳﺎﺭﺍﺕ.

ـﻠﻤﻮ ﻭﺃﻗﺒﺎﻁ ﺃﺳﻴﻮﻁ ﳛﺘﻔﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺒﺘﻮﻝ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺮﱘ ﻣﺴـ

ﺍﻷﺭﺛﻭﺫﻛﺳﻳﻪ ﺑﺳﻳﺩﻧﻲ
ﺟﺭﻳﺩﺓ ﺷﻬﺭﻳﺔ ﺗﺻﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳﻪ ﺍﻟﻘﺑﻁﻳﻪ
ّّ
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ة
الكنيسة الطيطية اذرسيةكسيةس كرسن اذسكنبريةي ايياروية سيبنن يلياي عا ياسلرالياي
ن ه يةا منة اذن لميط اذليا لطيينن ه س كنيسة الطبيس ال ي اذنيا انطينييس ياليار
اذنيا ييذ يليد ريب س سيبنن س اسمة يذية نييسايا ييد س اسلرالياي نع ة السيبة ال ةرا
مري س يي اذري ا  ٠1أغسطس 02٠٢ي
ن س يب لسب
أيب ان أ ن ك أينابن اشييا يييياروية سيبنن يلياي عا يمناسية يب
السيبة ال ةرا ا المخدص ،س الري يسيم المسيل لة الملب يكين مط لمي ك يأطدي الي
أن يياركـكـ يييارر أسرك يمنا لك يـيركاد ةا ال يب المطبسي
نيان ال ة الربيسن ه لميط اذليا لطيينن هي
اية ال ة الربيسية ن

شن ن ر الض ال ام امل اعيةا منة اذن لميط اذليا لطييننه لي ا 1: ٠ه

ان لميط اذليا طييد السيبة ال ةرا ذنعا مملدبة ن مة س يذن الري كان م عا ان ك خطية ي يةلر كما نطرأ ان

ابخ اليعا الم ر ي ا

«س

لر ايلعا المن

ديعاع الري م ري مياركة اند ان النسا ».0: ٠
لا الةي ي ي اليرية ين مة س كما دمنا من

ان لميط اذليا طييد السيبة ال ةرا ذن ريمعا الميارر يم الةي ليمدة الوارييي س يسبييعا المياركين ار
ايب السيباد اللن الد ةلرس نب سما عا لل الي السيب المسيل المغةية ذرياينا س يةلر كما يرب ان
لي ا ». 0٢ ٠٠طييض لديطن الةي يمدر يالسبيين الدةين ر لعما«يايما ي يلكد يعةا را د امراة سيلعا من اللمط ي الد ل

ان لميط اذليا طييد السيبة ال ةرا ذنعا يلبد السيب المسيل الةي ايق الك ياذل الميارر اذيبي س كما ا ييلس الرسي ان خبمل اللن لمنن ايعا
ان يكين ي ن س ميريما من الري يسيم لكن يؤمن ا رياؤه اليعيب يالسيب المسيل س يةلر كما يرب ان

اانن كند ايب لي اكين انا ن سن ميريما من المسيل ذل اخيلن انسيابن يسي اللسب 1 ،الةين اسرابيديين ،يلع اللينن يالملب يال عيب ياذولرام
يال يابة يالميا يب 5 ،يلع اذيا  ،يمنع المسيل يسي اللسب ،الكابن دض الك العا مياركا الض اذيبي امينيريمية 5-3 9
ان لميط اذليا طييد السيبة ال ةرا س ذنعا المياركة يين النسا يذن سمرة يطنعا مياركةس كما سرخد اليساياد اب س كما يرب ان

هيسرخد يسيد

ي ي الد «مياركة اند ان النسا يمياركة ن سمرة يطنرعه لي ا 10 ٠

ان لميط اذليا طييد السيبة ال ةرا ذنعا امند يك ما يور ا ي الم ر س كما سريد اليساياد اب ان

هاطييض لدلن امند ان يل ما ي لعا من ي الري ».لي ا 15 ٠
ان لميط اذليا طييد السيبة ال ةرا ذنعا يلبد الميارر الةي الن ياس اذي س كما سرخد اللميم يي ايب الو انينس كما نطرأ ان

ملن ».9 0٠ايسنا ذين بايبع ميارر اذلن ياس الريع ايسنا ان اذ النع«ياللميم الةين لطبميا يالةين لي يا كانيا يسرخين
ان لميط اذليا طييد السيبة ال ةرا ذنعا يلب السيب المسيل اين المياررس كما دمنا من ميالعة ربيس الكعنة لدري يسيم س كما يرب ان

»ااند المسيل اين الميارر «اما ي اكان ساكلا يل يلي يون ي اسال ربيس الكعنة اي ا
مر س 1٠ ٠1
ان لميط اذليا طييد السيبة ال ةرا ذنعا يلبد المدر سايي الممدكة المياركة اللن الد ياس الري ياللن لن لنلعن الن اذيب س كما نطرأ ان

مر س ». ٠2 ٠٠مياركة ممدكة ايينا بايب اذلية ياس الريع ايسنا ان اذ النع
ان لميط اذليا طييد السيبة ال ةرا ذن ينعا رأد الري يسيم المسيل اينعا ياللسب س ياةنا ا سم د ك اذيباا اللن العا منة يالبل الن الكدماد
الخالبة اللن العا ي ي دن السديي س يةلر كما نطرأ ان

يلكن طييض ل يينك ذنعا ليسر يذةانك ذنعا لسمطيه ملن ٠1 ٠3

ان لميط اذليا طييد السيبة ال ةرا ذنعا ايلمدد سديي الللاريس كما ا لعا سم ان الوي س كما نطرأ ان

ا ان ةا ب ي ط لسطيط ي يا كسيرين ان اسرابي يل مة لطاي ي  35ياند اي ا يلي ان ن سر سيك لل دن ااكار «يياركعما سم ان ي ا لمري ام
لي ا ».35-31 0من ديي كسيرة
الري اذل ابر ان ي طينا ان نل د من ا اب السيبة ال ةرا الكسيرة ين يش ةه ال
اذنيا ليا ريس السانن ،أطا الري ييال يأيطا ا لناييي
يسدياد باسة اليايا الم
شلعنا ك الملب يالكرامة من اذن يالن اذيب امين ي
سديا ذلدن

61

اب ان مبة غريلنا يو ا لعا الطا رة يطدياد لميط الطبيسين

اشنيا بانيي
ين مة خ خاب كرسن سيبنن ياسلراليا ي
editor@elmanara.org.au
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الكنيسـة الطيـيـة اذكسية سية
ابـراشية ديي و بعياب ـ
الـزيـ كه اليـ بـييـا اذبلـو
لص حب الطـيادا اليـ ب ع باـربا اليـ و الو ديـي ـو
بــ قـة ال يييـة الكنسيـا
------------------------

 -٠تـوزيــع الـطـااـا
-----------------------تود النـنـا اليـر يـض لالويا ال نالس ان تانـن ـن توزيع ـطااا لويـا ال نالس ا تــارأ من اليو  02/2/02٠٢وذلك ـالوروط التاليـا
ا – يـب استـ الـطـااا و يـ
ب – يـب ان تواع ـاست ـطااتـك
ج – اذا ام ـالتسـيل لنالويا ول تـد ـطااا ـاسمك فهذا ياني انك ام ـالتسـيل ـاد ارسال االسماء لنمطـاـا وفي هذا الحالض يرـي ارساال
رسالض ال ترونيا الي  JOHNN@AAPT.NET.AUمع ذ ـر اسمك وال نيسا التي ام ـالتسـيل ـها وتاري مي دك
 -0الد ول لنءاءا الـاـا تاولروس ال اني
----------------------------------------حسب تانيما الـوليس اليدرالي والمحني سي ـون الد ـول ـالوروط التاليـا
ا – ـن مستاـدأ لنتيتيث حيس انض ست ون هناك ـواـا ال ترونيا و نيض نن غ ـاد حمل أ حءالب غير لروريض
ادرة مان الساناطاا
ب -يـب ان ت ون ماك ـطااا الالويا ال نسيا ليح ها ال ترونيـا وايلا ر ا الءياده أو ـواز السير أو أ ـطااا أ ر
وـها ورتك الو يا
ج -يـب الد ول الي الءـا ا سا ض ني االال اـل المو د المانن لــدء النءاء حيس ان السنطا ستءـو ـاغ االـواب ـاـد ذلك

االساتارالاياا

 -3حلور النءاءا الم تنيـض
--------------------------------مع اتساا اـراويا سيدني وال طاء الير ا لـميع افـراد الواب ال ـذ ـر ـا اـداسا الـاـا توالروس ال اني ت تءسي االـراويا الي ا أاسا ـارافيـا وتتــع
ل نسيـا حـد هذه االاسا واـد اام النـنـض المر زيـا لنزياره ـولع الـرنامل ـحيس ان ي ون هنـالك لءاءا فاي ال مان هاذه االاساا و اناياض نارــاو مان
الحلور ال ـرا ا طاء اليـر ض ل ل فـرد من الواب ـذ الـر ض وذلك ـحلور النءـاءا المءامض في الءس الذ تتــع لض ال نيسا التي ااما ـاالاتاساـايال ـاهاا
يرـي مراـاـا ـطااا الالويا ال نيسا لمارفا الءس الـارافي الذ تتـع لض مع الان ـان ـميع افراد الواب مد ـوون لحلور الءـداس االلهـي والنءـااء الاااـاا
يو السـ  0/0/02٠٢وـميع وـاب االـراويض مد ـوون لنءاء مع اداستض يو الـماـض ٠/0/02٠٢
يرـي مراـاض ال نيسا التي ان لو ـها فيما ي تي ـاالتوـيسا التي يم ـن است ـدامها لنذهاب الي هذه النءـاءا والاوده
ن ني الي هللا من اـل نـاح هذه الزياره تح اروـاد الـروح الءـدس و نوا
دانييل اسءينـا المحـوب وال هنــض االـ ء

احب الءداسض الـاـا الماظ االنـا توالروس ال اني ونيافا الحـر الاـانايال االناياا

REGION

CHURCH NAME

EASTERN REGION

St Pope Kyrillos VI & St Habib Girgis - Monterey NSW

EASTERN REGION

St Demiana & St Athanasius - Punchbowl NSW

EASTERN REGION

St George - Kensington NSW

EASTERN REGION

St Mark - Arncliffe NSW

EASTERN REGION

St Mary & St Anba Abram - Peakhurst NSW

EASTERN REGION

St Mary & St Mina - Bexley NSW

EASTERN REGION

St Mary, St Bakhomios & St Shenouda - Kirawee NSW

NORTH WESTERN
REGION
NORTH WESTERN
REGION
NORTH WESTERN
REGION
NORTH WESTERN
REGION

St Paul & St Reweis - Collaroy NSW

WESTERN REGION

St Anba Abram - Long Point NSW

WESTERN REGION

Archangel Michael & St Bishoy - Mount Druit NSW

WESTERN REGION

St Anthony & St Paul - Guildford NSW

WESTERN REGION

St George & Prince Tadros - Liverpool NSW

WESTERN REGION

St Mary & St Marina - Llandilo NSW

WESTERN REGION
WESTERN REGION

The Apostles & St Abanoub - Blacktown NSW
St Barbara & St Abu Nufer the Hermit - Campbelltown NSW

St Mary & St Cosman & St Demian - Kellyville NSW
St Mary & St Merkorious - Rhodes NSW
St Mary & St Sidhom Bishay - Dural NSW
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اخبار اـبابا

 41مسرى  4311ش

زيارة بدا ا ا با ا هدالران ا دا

سقد

اماىن ا اظار ا سقارات
Darling Square Car Park

 2سبتمبر 2102

Address: Zollner Circuit, Haymarket

صالة قداسق| ج ق اتمام قد ا

 01ماخق سيرق مس ماات قدمى مرق -قدو ر  02و ي ا قي قن ا
قد اال لقدوب

ر امج ا قد

مر ز سيس

ا بر امج ا اباح
ا ي اا دمورب ماات قدمى مرق

صبا ا 9
صبا ا 01

اس صالة قداسق|

ظهرق 2

هانت صالة قداسق|

ا بر امج ا مسا
موا 4

ا ي اا دمورب ماات قدمى مرق

موا 4::1

غ ق قا قه قدااا

موا 5

ا ي مسقست قدبااا قلرو| قدثا

موا 5:45

وصالة قد ي

ماسم

موا 6

يقي مسقي| ق

س تاخ

غره

موا 6:01

يقي مسقي| ق

س تاخ

يماي غره

ا ت مسقست قدبااا قلرو|

موا 6:21
موا 2

يقي مسقي| ق

س تاخ

ات ه غره

موا 2:01

يقي مسقي| ق

س تاخ

ير

قسئ و قا ا

موا 2:21
موا 2:51

مس  1قد  0ساا

و ي 08

مس  0قد  2ساا

و ي :1

مس  2قد  :ساا

و ي :8

مس  :قد  4ساا

و ي 44

مس  4ساا حا ثر

و ي 49

ا باصات الاـاهد قساتا ا اا عت الا
ق اتياي ق وي :ع اه وا

د اسق| اااات قدمى مرق

ق اتياي قدثا  :ع اه و ا

دالاتمام قد ا اااات قدمى مرق

ق اتياي قدثادر :ع اه و ا
 21و ي د مر

سيتت قااا ساال دممث قد تاخ
قدباصا

 دسوقا ق مس سيتت متيقداااخو
 -اراا ق بام

ح مورب ماات قدمى مرق اويس

ح سيس

ي ق اتمام قد ا

و

دتاميس ق ما س ح

دتواي ق سما و ايي قدرس

قدمام ا 0

ق با قارق ما قيل حي سع ا امب قدباصا =

قدمام ا 2

قداسنو ارااي امب تاو
قدمالك مي اخي و ق با اي ل ماو

قدمام ا :

ق با ق ا ي | وق با ا

قدمام ا 4

قداسن مايارا وق مير ا ي| ديمرا ي
بيو ارا م ترقل ا امب قدباصا =
قدبااا يرد وقداسن

يما ق مس و قد اح
قدمام ي

ا ماان
قدسود د مى مرق ر

قدمام ا 5

ي
م ايم رم ج قي
قد ا سن
قداسن اار| وقداسن ا د وودتا

قدمام ا 6

مايميتا اي وي

ا علدان:

قد ذيق مرنت و قداسن

ن س

قد ذيق مرنت و قداسن

14 Darling Dr, Sydney NSW 2009

قدمام ا 2

قداسن

مايارا

ا مداصالت ا عامت

قدمام ا 8

قداسن

قاا ه اال تاو

قد ذيق مرنت و قداسن

اي

دم رحت م قايس قدااايق
قدمام ا 9

https://transportnsw.info
قدراا اناية م مب ماايق سيس

اي م ي ا امب قدباصا =

قد ذيق مرنت و ق با ااا مي | وق با يت

 -قدراا مرقااة ق ارنس اتس قدتااا قدي ي قو قدميسن

مر ز قدمى مرق نب س  01ماخق سيرق مس ماات قدتاو

يون ا امب قدباصا =

قد ذيق مرنت وقداسنوت ماينتا ماو سن

اميب قداااخو اتس قدسا ير دتاتو قدتااير قدراا ا ي ا س

 -دسوقا ق مس غير موم ب اادبر قدمباير مس قدت يم

مر ز سيس

 01و ي د مر

صالة اتامي

مالحظات
 -غير موم ب اادما

د اسق| يت م ا قدي

 01و ي د مر

اماىن هعما ا باصات الاـهد قساتا

يقي قدمارق ي

موا 8

قدسود د مى مرق

د تا س مس ق ت ا قد سما

قدمام ا 01

يرقول

ا ا م ب قد ب اص ا =
ا امب قدباصا =

قدتااي اي هرس

يتوتات
ا امب قدباصا =
مزما

ي يمي

قد ذيق مرنت و قداسن سيس ت ا ا ن يقي
قداسنو ميا و قداسن قيتاسي | اا ب ي
قد ذيق مرنت و قداسن مرم ين | يو | ا ا م ب قد ب اص ا =
يول
قداسن ا د و ق با يون

www.sydneytrains.info/service_updates
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Bishop’s Office

أبي وسيدي حضرة صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم االنبا تواضروس الناني
ا ا اـنالدريو ي وريرك ا ارارق ا يربسقو ئر مار ينا ر

ا يي ر

بعد تقديم مطانية اللضو ولنم اليميط الطاور وطسب الصسوام المست ابة البن م و ع ب م
في ايبار ية سيدني

حيط يصسنا نبا فرا نايا لدينا نس ا الى ايماننا نحتمى بة ون ح ط ن ردد و ال ت اب
موم أيط كسبت يا واوية  1و 55:15

أي ط

و ت

يا

مسيحنا ال ا انتصر نسى الموم ادر أط يعطينا النصرة نسى االلم
ا لقا و عن ىل رعبام ا يحب ئر ايباررقو ىرنر نقد ر يهدا عيا يىل اـىلقريس ،يمن عيق ا رلب  ،تردم لقائتام تعاريلا
ا حارق ئر ا تراي ا قلا ييبقبلا قائو اـ با ىقر موراج مق د ا ى خرا من عا يلا ا فا مستعدا ،نامعا ا اد ا ي ف ر
" عيآ اييا ا عبد ا اا ي ياـمقن ىلى قمقلا ئ ا رلقل قبقي عل ا ا قر ،ق خل ا ئر نقدك " مى.14:12
ا رب يسدي يلقي فسو ئر ئر يس ا لعقم مس ا ا لا ا رديسقن ا رالقم يانحق ييعردب ييليل ا يقس تع يا ا ري ا ردس.

الرب يديم داست م لنا أبا ً ورانيا ً ومعسما ً ويديم م نسي رسي مارمر س سني ط ط وي س ة واام ن ة س م ي ة
وادئة مديدة
التمس بر ة داست م وصسوات م الطاورة نط ابن م الضعي
حالسنى وبار ني ياسيدا
ابط داست م الملس
دانيي
بنعمة الرب لادم ايبار ية سيدنى وتوابعها


نيد ان ط صعود سد القديسه الطاورل والدة االله مريم الع را
تحتف
2112

نيستنا القبطيه بعيد ان ط صعود سد القديسه الطاورل والدة االله مريم الع را يوم  11مسري المواف  22اكسطس

سما ننظر الي أمنا المس ه والي سيرتها العطرل التي تفوح منها رائحة القداسه المتميال ن دوا ترسم لنا الطري وو ا انا أمة
النه نظر االي اتضا أمته
تعظم نفسي الرب
(لادمه) الرب
اط طري التواضح الحقيقى ال ا فيه تعر نظمة و درته وفي نفس الو م تعر ان ال ا ودائما ن ر نسي نطيه نالما ان ال تستحقها
ول نها وبة المحبه الم انيه المعطال لنا بسلا وفي التواضح ال أفتلر نسي االلريط مهما انوا ( وبم القديسه مريم بسرنه الي ال با الي مدينة يهو ا
لتلدم البارل اليصابام ) وال أديط االلريط مهما انم الطائهم او اسائتهم نحوي فسم يري احدا ألطا االلريط منسما رأم القديسه مريم مط اليهود
ل لم
فيها البار يوس الن ار ورأم الظسم والتع يب واالوانه والصسب البنها القدوس ومح
والفريسييط والروماط حتي مط المقربيط لها حينما
نسمح منها ادانه أو أسا ل
اود مط أنما القسب اط اونا أبنائي االحبا بايبار ية سنننيدنى وتوابعهنا بمناسنبة نيد أن ط صعود سنند السننيدة الع را ام الملس  ،أنادل الرب
نسي ال ميح ب اللير  ،وس م الرب يسو المسننيم له الم د ي وط مح ميع م وأدننول أط يبار م ويبار اسنر م ومناال ننم ببننر ام و ا العيد المقدس
ببر ة وصسوام داسة البابا المعظم االنبا تواضروس الناني بابا وبطرير ال راال المر سيه و ري ه في اللدمه الرسوليه اسقفنا المحبوب االنبا دانيي
اسق ايبار ية سيدني وتوابعها

جريده ريريت هادرلا ا القست ا ربوقت اـريدنىسقت سقد
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بقلم وريشة  :جون كرياقوس
حقا أن هللا قد أعطى لكنيستنا القبطية المصريةة ىةى كةص عصةر
الرسول المناسب للجلوس عةلةى كةرسةى الةقةديةق مةارمةرقةق
الرسول ولكى يواكب توقيت عصره سواء من الةقةديةق الةبةابةا
كيرلق السادس (ومن قبله) ثم بةدةده مة ةلةح الةرحةمةا الةبةابةا
شنودة ال الح ،وذلك لكى يواصةلةوا مسةيةرة نةهةسةة كةنةيةسةتةنةا
الوطنية الدريقة .لهةاا ىةتخةتةيةار الةرم هةو أمةر دون أى شةك
يتناسب دائما مع الظروف التى يديشها الةوطةن  ،وقةد لةمةسةنةا
كيف كان يمر الوطن بفترة حرجة عندما أختار لنا الرم الراعى
الصالح :األنبا تواضروس ال انى لقةيةادة الةكةنةيةسةة وىةى مةن
غاية من الةسةسةاسةيةة ،ولةالةك ىةار الشةك يةدر مةن يصةلةح
للمرحلة القادمة والفارقة من التاريخ بص والتى سيمر به الوطن
وما قد سيتدرض له ىى المستقبص .وقد كان هةاا األخةتةيةار هةو
خير خلف لخير سلف للمتنيح البابا شنودة ال الح ،وحةيةح مةنةا
جلوس البابا تواضروس ال انى علةى الةكةرسةى الةمةرقسةى ةص
يواصص ويساىظ على دور الكنيسة الوطنى وىى مسيرة حاسمة
لخدمة الكنيسة والوطن،وما مر ويةمةر بةه الةوطةن مةن أ مةا
وأنتكاسا وضغوط متنوعة وىى من غاية مةن األهةمةيةة ىةى
تاريخ مصر...

بداية كان يدلم بها ربنا وحده:

فيما قد أتضح أن بداية الطريق ألب األباء وراعى الرعاة تبدبدو
لم تكن سهال عندما بدأ مسيرتب األالبالةبيبة د فبنبد لبا ب تب ب
الحندة هى فترة تولى األخوان ةكم الدالد (أو باألالبح سبرقبتبهبم
ل وطن وباألستيبالء عب بى البحبكبمد عوقبد دبقبرم عبنبد قبيبامبى
بالحديث الصحفى لجريدة المنارة مع قداست – وذل ببقبد ثبالثبة
دهور من ج وس ع ى الكرسي المرقسى -ولن أرى ةبيبنب ا
بأن الن ق قد أرتسم ع ى وجوه الكبيبيبريبن فبالبواقبع أن م باعبر
الن ق والترقب ومع الظروف الصقدة والتى لان يقي هبا البوطبن
لا عند مقظم المصريين د خاالة مع تصاعد زعام البتبرمبر
وأيضا فى مواجهة المسيحين لنيران التيارام المتأس مة المت ددة
والتى تتسم بالتطرف األرهابى الممنهجد بل وفى هيمنة و ةمايبة
جماعة عاألخوانع والتى لا محظورة من قدل فى مصردومن
ثمة فأالدح لهم السيادة فى الوطند وله ا فاألقداط لا وا هبم أو
من سيكو ون ضحايا لت القبصباببام األرهباببيبة وهب ا هبو مبا
ةدث فقال بل وفى واققة غير مسدوق قاموا بمبحباولبة األعبتبداء
ع ى منر الكرسى المرقسى(باأل دا رويس– بالقداسيةد في أبريبل
عام 3102د وذل تح بصر األمن عنب ت ييع جيامين دبهبداء
الخصوص منهاد ولان تق يق الدابا ع ى الحادث قائال :إن عةبق
ال هداء في رقدة البمبجبتبمبع والبدولبةعد والبمبقبتبديبن ا يبدرلبوا
خطورة جرح م اعر األقدباط ببالبهبجبوم عب بى رمبز البكبنبيبسبة
الندطيةد دلما ا يدرلون أن المكان هو فى ةماية الباةبب هب ه
الديقة النديس مارمبرقبس البرسبو ورفبام ببقبس البنبديسبيبن
(ولن أتساء فى فسى – فى ذا الحين -أ يارب استطبقب
أن تزةزح جدل المنطم له ا فهو أ أيضا البنبادر ببأن تبحبر
جدل جماعة األرهاب من ع ى ق ب مصر المحروسة !د ولبنب
أعتدر ذا األعتداء ع ى الكتدرائية ليس فنط مبجبرد تبهبديبدا ببل
وهو أ ار واضح لألقداط ةو مبا سبيبيبكبون عب بيب البحبا فبى
المستنيل! ويحق هنا ت لر قو داود الندى:ع فى ضينى دعبوم
الرب والى إلهى الرخ فسمع من هيبكب ب البوتبى والبراخبى
دخل أذ ي أرسل من الق ى فأخ ى و ب بنبى مبن مبيباه لبيبيبرةد
أ ن ى من عدوى النوىدمن مدغضى أل هم أقوى منىع

يقظة الراعى الصالح األمين :

اد أن راعى الرعاة برغبم لبل الضبغبوط واةبوا البوطبن

جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

والتى لا تسير من سئ الى أسوء ولكن ظبل الرجقىد بل والتاريخ سي لر أ ب فبى عبهبد البدباببا تبواضبرو
فى المود والبدبر مبع ضبدبط البنبفبس دع ألن أستطاع الكنيسة التغ بب عب بى هب ه البنبضبيبة لبمبا مبيبل تب ب
الرب قريبع وهو يناتل عنكم وقد جاء ذلب النضايا والقندام وغيرها تط د ليير من الحكمبة والبجبهبد مبع
عبنبد دعبوة وببقبد ةبمببالم عتبمببردع مببن أجببل المتابقة الجادة المستمرة
خروج فبابام ال بقبب ببالبتبظباهبر ضبد البحبكبم
األخوا ىد وع ى ةين رفس الدابا تواضبرو لمسة عن بدض جهود قداسة البابا تةواضةروس الة ةانةى
ط دا من الرئيس اإلخوا ي محمد مرسيد لبمبنبع ىى عمله الرعوى:
األقداط من الخروج في مظاهرام اليالثيبن مبن تتقدد وتتنوع ت الجهوددوبنظرة دمولية ةيث تنط ق فبى صفبال
يو يو 3102بل وع ى القكبس لبدعبوة البرئبيبس واسقة وب ل لكى تؤلد دور وفقبالبيبة وأتسباع البقبمبل البكبنبسبى
اإلخوا ي ةيث دجع الراعبى البيبنبن لبكبنبيبسبتب الرعوى يوما بقد يوم وال ى لم ينتبصبر فبنبط عب بى البداخبل ببل
ع ى األهتبمبام ببالبمب بارلبة لةكةن بةقةولةه بةا والخارج أيضا وهنا أقدم ماذج -وأيضا ع ى سديل الميا  -لمبا
عنف في ثورة اليالثين من يو يود ولبتبب فبي وقد ساعد ذل خاالة ل تبطبور لبوسبائبل األتصبا فبى عصبر با
ه ا اليومد عبدبر ةسبابب عب بى عتبويبتبرع :عكةص الحديث– مما جقل الدابا أيضا فى تواالل دائم بدو المهبجبر(أو
مصري دمه غالي .أرجةو يةا مصةري شةار بأستخدام المدادرع فيديولو فر س ع فى بقس المناسدبامد وأمبا
وعبر ولكن احةتةرا األخةرع ببل قبام البدباببا فبى بالداخل فكا المتابقة المستمرة والزيارام الدائمبة لبكبيبيبر مبن
دجاعة وقوة بالم ارلبة فبي البدعبوة البوطبنبيبة الكنائس وبال قب وأيضا فى أفتتاة لكنائس جديدة وقبد سبار
ل م هد بقز مرسيد وقام بألناء ل مة قا فيها :ع ى فس الدرب ال ى سارع ي قداسة الدابادنودة وذل ببالبقبظبة
إنها لسظة ىارقة ىةي تةاريةخ الةوطةن ،وهةاه لل أربقاءد ومما تتسم ب عظات دائما بالددء ببنبراءة جبزء مبن
خريطة للمستقبص الةتةي أعةلةنةهةا الةقةائةد الةدةاا األ جيل مع ال رح والتح يل والتوضيح المدسط وبتبنبديبم دبواهبد
للقوا المسلسة (عبد الفتاح السيسى) باتةفةا وأمي ة واققية ولكى تقطى ل مستمع در وفبائبدة عبمب بيبة وأمبا
كص السسور ،وضدنا ىيها كةص الةدةنةاصةر الةتةي عن م ك ة األلحاد والتى أيضا تجتاح القالم دفمن أجل التبقبريبف
تسمن سامة الطريق لكص المصريين ،وضدت بإخاص قةلةبةي ،بالقنيدة المسيحية األرثوذلسية فأقام من خال المرلز األعالمبى
ومسبة شديدة للوطن وبرؤية للةمةسةتةقةبةص الةقةريةب والةبةدةيةد ل كنيسة محاضرام بقنوانع 01يوم عنيدةع لما لم يهمل قداست
وهك ا عف يس سالم قا إلهى لإلدرارع و ظرا ل جاعة الكنبيبسبة فى البتبواالبل مبع خبدام البكب بمبة وال بدباب وذلب سبواء ببقبنبد
ع فند لا بب لب فبى مبواجبهبة البنبيبران وخباالبة عبنبب فبس عسينمارع ودورام متنوعة ومتقددة ألجل تنظيم مبنباهبج ةبديبيبة
اعببتببصببامببي رابببقببة الببقببدويببة والببنببهببضببة ةببيببث وجب اإلخببوان توالب ظروف القصر من أجل لل المبسبتبويبام والبفبابام ببل
األرهبباببببيبببون أ صبببارهبببم بصبببب غضبببدبببهبببم عببب بببى األقبببدببباط وأعطى الدابا عناية هامة وخاالة ل بطبفبولبة فبنبام ببنبفبسب بسبرد
( أغسطس3102د فاعتدوا ع يهمد وهنا عنب الدباببا قبائبال :ده قصص ودرائط وفيها أدر األطفا فبى عبمب بيبة السبردد لبمبا
ثمن السرية إحنا تم االعتداء عةلةى أكة ةر مةن  411مةوقةع دبببجبببع عببب بببى قبببيبببام قبببنببباة فضبببائبببيبببة خببباالبببة لبببألطبببفبببا
وكنيسة بصورة بربرية إضاىة إلى أك ر من  4111بيت ومسص بقنوانعلوجىع (وهوعمل فريد ومتميز يؤلد بضرورة األهتمام
عمص ،بصورة شةرسةة وغةيةر طةبةيةدةيةة أعةادتةنةا إلةى عصةور بالن ئ الجديدد ومراعات بأن ةيوية الكنيسة مبن خبال دبدباببهبا
الغابا  ،والهدف هو الوقيدة بين المةسةلةمةيةن والةمةسةيةسةيةيةن ،وأطفالها وبت جيق مهرجا ام الكرازة و ظبرا أ ب قبد أتسبقب
ولكننا منتبهون لالك  ..قبم ومبع ذلب عإلن لبل صلبة البورم الخدمة والكرازة مما أقتضى الضرورة الى زيادة عدد الكهنة د
ضد ا تنجح ع ف ل الموقف يوضح أيضا مدى قوة ودجباعبة ووالببل أيضببا عببدد األسبباقببفببة الببجببدد وذل ب مببع زيببادة عببدد
وةكمة الكنيسة الوطنية د لما وعند ااستفبتباء عب بى البدسبتبور األبروديام خال اليالثبة السبنبوام البمباضبيبة البى  22أسبنبفبا
الجديدد قام الدابا بالت جيع ولكى يدفبع األقبدباط لب بتبوجب ببكبيبافبة جديدا وفى فدراير  3102تم تأسيس مج س الكنائس البمبصبريبة
ل تصوي بـع قمع ع ى الدستور الجديدد فجاءم تيجة ااستفبتباء وهو لكى يجمع ممي واالكنائس برئاست دوفى ق ب متبسبع لب بقبالبم
مدهرة ل جميع ولان دائما يؤلد ع ى أن البكبنبيبسبة ا دخبل لبهبا المسيحى ليس فنط فى التواالل الداخ ى بل ومنفتح فى األتصبا
ببالسببيباسببة ولبكببن األهببم فببى البمب بارلببة البوطببنبيببة وفبى ةببب المستمرمع لافة الكنائس والطوائف دوبمبجب بس لبنبائبس ال برل
الوطن وأما عن ةبو ببقبس األقبدباط والب يبن قبد ا ضبمبوا األوسط ال ى أ قند ه ا القام باألردن ومما يؤلد أتجاه البدباببا فبى
لحزب النورد ةيث مع اقتراب اا تخابام البدبرلبمبا بيبة ظبهبرم أهمية الترابط والم ارلة المسيحية ول والو أيضبا البى إيبنباظ
م ك ة ا ضمام ق ة من األقدباط لبحبزب البنبور السب بفبيد وقبد تبم الضمير القالمى ضد األرهاب وال ى زةف ع بى ببقبس البدبالد
الترويج ل ل ع ى أ برضا وموافنة البكبنبيبسبةد لبيبخبرج البدباببا عربية لما أتسق صفال ظرة الكنبيبسبة فبى البتبراببط ببمبحبدبة
تواضرو مق نا أن هؤالء غير صادقين مع أنفسهم وعليةهةم بكنائس الخارج وقد أستهل قداسة الدابا زيارت الخارجية ببزيبارة
مراجدة أنفسهم وقد لا فى لل السنوام الماضية( خباالبة الفاتيكان ل بدباببا فبر سبيبس(مبايبو3102د – ولبم تبكبن هبنبا أى
بقد  21يو ي 3102د أةترام الدولة ل كنيسة وقيادتها وفبى رييبة زيارام من (0092وألجل التواالل مع الفاتيكاند بل قام البدباببا
مستنيرة لدور لنيستنا الوطنية دولما أتضح ذل فى ةبدث غبيبر تواضرو بزيارام لقدة بالد ومنها :النمساد وروسيا (ومنبابب بة
مسببدببول وذلبب بببحببضببور رئببيببس الببجببمببهببوريببةعالببرئببيببس الدطرير ليريبل األو د وأمبريبكباد سبويسبراد لبنبداد أرمبنبيباد
السيسىعلتهناة األقداط بالكتدرائية المرقسية فبى لبيب بة األةبتبفبا فن ندادوأثيوبيا ومن الدالد القرببيبة :لبدبنباند األمبارامد األردن
بقيد الميالد المجيد وذل فى 6يناير 3102د مما تر ذلب أثبره وةدييا مع م كة بريطا يا والرئيس الروسي بوتين وغبيبرهبم مبن
الجيد فى فو األقداط دوربما – فى أعتنادى -أن ذل قد دبجبع ريوساء ةضروا ل كاتدرائية لتحيت وهك ا أيضا البزيبارام فبى
ليير من األقداط ل ترديح ببل والبتبصبويب أل بتبخباببام مبجب بس لل األتجاهام ألجل ربط لنيستنا بكل بناع القالم وىيما قدمةتةه
هنا ماهو أال لمسة موجزة لجانب من الةجةهةد الةكةبةيةر لةخةلةيةفةة
النواب الجديد
القديق مارمرقق الراعى األمين ىى سديه لنةهةسةة الةكةنةيةسةة
قيادة روحية حكيمة ورؤية مستنيرة بترشاد من الةروح ولهاا نصلى هللا بتن يساىظ على أبينا البابا المدظم تةواضةروس
القدس:
ال انى للكنيسة والوطن
برغم لل ظروف الوطن وبأ لم يمر سوى اربع سبنبوام فبنبط
ع ى ج و الدابا أا ا لما يتدين أ ها لا مب بيبابة ببكبيبيبر مبن من اقوال قداسة البابا المدظم تواضروس ال انى:
األعما المكيفة ةيث بطديقة الحا لان يبتبطب بب مبن البراعبى
الصالح أن يسير بخطوام ثابت وهو يحمل المسؤلية الكدرى فبى * السياسة لها رجالها والكنيسة ا تقرف القمل ال ى يجمع ببيبن
مسيرة هضة الكنيسة بتنظيم قواعد وبأساليب أالالةية متطبورة السياسة والدين ألن الجمع بين األثنين مستحيل
فى األدارة وما عرف عن أ لدي قدرام فبى فبن اإلدارة عب بى * مصر بادنا جميدا ،أرض الةنةيةص تةسةمةلةنةا كةلةنةا وواجةب أن
أع ى مستوىد وا يتدع الح و التنب بيبديبة ببل يبتبمبيبز ببالبتبفبكبيبر نسفظها با عنف أو أعتداء وكةص مصةرى دمةه غةالةى أرجةو
المدتكر المددع مع األس وب المتطور وبالدقة فى التنفبيب د وذلب يامصرى شار وعبر ولكن أحترا اآلخر
لكى يتناسب مع القصر الحديث د ول بفبكبر وةبيبويبة ال بدباب * حن ؤمن أن الحياة فى يد الرب وهللا هو ال ى يقطينا ةبيباتبنبا
عببببببب بببببببيبببببببهبببببببا
وبحكمة ال يوخ والتى تصبنبل وتبنباسبب لب بظبروف السبيباسبيبة وأعبببببببمبببببببار بببببببا هبببببببو البببببببحبببببببار
واأل سا ية والتى يمر بها الوطن ومما يب بفب البنبظبر أ ب لبان * وطن با كنائق أىسص من كنائةق بةا وطةن (.لةلةتةدةبةيةرعةن
هنا ليير من الم فام ال ائكة والتى لا تنتظر أختبيبار البرب وطنية الكنيسة والصمود أماا األرهام)
ل دابا  : 001وأذكر بدسا منها على سبيص الةمة ةال ال الةسةصةر :وه ه ضريدة الحرية نبدمبهبا بحبن األقبدباط ببكبل سبرور فبداء
تجديد ائحة إ تخاب الدطرير مع التبطبويبر بظبرا لبمبتبغبيبرام لدالد ا
عببديببدة وطببدببيببقببة الببقببصببر الببحبباضببر سببواء فببى داخببل مصببر * يجب األلتزاا بخمق الءا  :ال لةلةدةنةف وال لةءعةتةداء عةلةى
وخارجها أيضا تقديل قوا ين األةوا ال خبصبيبة لبألقبدباط مبع منشتة أو شخص ،ال لءصطداا وال للدا
التمس عا طالل إا لق ة الز اع وهو م ف دائ وجد ليبيبر مبن
الجد والمقارض بل وةتى أثناء ةدبريبة قبداسبة البدباببا دبنبودة
اليالث وأيضا تصدم الكنيسة لبمب بكب بة ومبع ةبورام عبديبدة
ألالدار قا ون بناء الكنائس وال ى ظل ألبيبر مبن قبرن و صبف
فى أهما من البدولبة ببل وفبى تبطبدبيبنبهبم البنبا بون البهبمبايبو بى
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الـمنـارة

عرض من :جون كرياقوس
شروط التحاق الشباب القبطي بالكلية اإلكليريكية

أعلنت الكلية اإلكليريكية بالقاهرة في الكاتدرائييية
المرقسية بالعباسية ،عن بدء تلقي طيليبيال الي يقيد
لقبول دفعة جديدة للدراسية بياليقيسيمييين اليني يار
والمسائي للعا الدراسي الجديد  7102ـ ،7102
وذلك ح ى الخميس اليميوافي  72مين أسسي يس
الييمييقييبييل طييبييقييا لييلييعييروط والييمييعييايييييير الييمييعييليينيية
بالكليةوأوضحت الكلية ،فى بيان ،اليو اليالياءياء،
أن يوجد شروط لال حاق أولي يا أن ييكيون ميقيد
قادرا عليى ظهي يار ازلي ينا مين اإلييميان
ال لب ً
بالعقيدة المسيحية ،وأن يقد البرهان على دعيوتي
للقيادة المسيحيية وعيليى اليميواهيب الي يي تي هيلي
لخدمة الرسامة كخاد علماني أو شيمياأ أو قيس
أو ت هل المرأة كخادمة علمانيييةوتيابيعيتن ًءيانييًيا
ييلين اليميقيد بيالي يحيليي بييميا هيو ضيرور ميين
الم ارال الاهوتية في الك ابة والمناقعة العف ييية
من أجل مواصيلية اليدراسية فيي كيلييية الياهيول
األسقفية ،ءالالًا يجب على الم قد أن يبيرهين عيليى
المواهب وخياصية ميواهيب اليقيييادة ،والي يعيلييي ،
واإلعداد ،والرعاية ال ي يمارس ا في ميجيميوعية،
أو اج ماع ،أو كنيسة ،مدعو ًما ب لك اليميجيميوعية،
أو ازج ماع ،أو الكنيسة ،ومعروفًا من قبل اليقيادة
وأكمل البيانن ًرابعًا يجب على اليمي يقيد مين أ
خلفية طائفية أو زهوتية م ما تكن ،أن تكون لديي
الرسبة في الحياة والعبادة واليدراسية كيجينء مين
مج مع الكلية بحسب ال قليد األسقفي ،وليلليك في ن
بعض المواد والعبادة داخل اليكيلييية سي يكيون لي يا
ال ابع األسقفي ،واليدراسية فيى اليكيلييية تي ي يليب
الحضور والمعاركة فى العبادة فى أييا اليدراسية
من كل ش ر وقالت ظن زبد أن يل ن على الم قيد
أن ي ف المسئولية المالية المرتب ة بيدراسي ي فيي
كلية الاهول األسقفية ،ألن تكلفة ال الب للدراسة
أضعاف المبلغ الم لوب كيرسيو ليليدراسية وهيو
 0011جني سنويا ومن ء فعليي أن ييقيد خي ية
موض ًحا في ا كيفية دفع المصروفال او من سيقو
ب دعيم من أجل الدراسة في الكلية
انتقال القمص بيشوي سعد  ..أحد أعمدة الكنيسة ..
المصرية وكنائس المهجر لألمجاد السماوية

وضع بأمانة وحن أسس
الييخييدميية الييروحييييية فييي
مون ريال  ..وت لميل عيليي
يدي أكالر مين  01راهيبيا
وقسييا □ أبييونييا فيييييك ي ييور
نصر كاهن كينيييسية ميار
مرقس بمون ريال في حوار عين أبييي اليروحيي..
حيات ومضال حيب و بيلل و عي ياء ..معيرقية
بنور المسيح ..م لعة باش ياق ظلى مسيكين اليرب
ظذ ل يس ع ضعف اليجيسيد أن يضيعيف روابي
الحب بين وبين الملبحن
أمين كان أمينا في الوقت والمال والصياة وكيل
الممارسال  ..ومن ج في اإلرشاد الروحي جعلي
منارة للفكر الكنسي وظضاءة لنور المسيح و ميجيد
ظنجيل الملكول في حياة الكاليرين
 ....عع اف قاد شعب الكنيسة جسد المسيح  ..بلل
الج د والصاة واإلرشاد ليليحيفياه عيليي تيمياسيك
البيول
تزامنا مع عيد رهبنته ..رحلة صعود البابا
تواضروس لسدة الكرسي المرقسي

تييناميينييا مييع عيييييد
رهبن  ،نعيرل صيحيييفية اليييو
السييابييع ،تييقييريييرا عيين الييبييابييا
تيييواضيييروأ الييياليييانيييي ،بيييابيييا
اإلسكنيدريية بي يرييرر اليكيرا ة
المرقسية ،والل تربية مسيييحييية ،بياسي ًوجييي
صبحيً ،ونعأ في أحضيان كينيييسي ي الي يي كيان
يعغل في ا منصب أمين الخدمة ظلى جيوار سييير
من العباب ،ظز أن لقاء باألنبا باخوميوأ أسقيف
البحيرة في عمر المبكر سير حيات  ،ودفع نيحيو
الييرهييبيينيية ،وذهييب لييدييير األنييبييا بيييييعييو بييواد
الن رون عا  0821سين ى ب ظلى اع ياء سيدة
سييي
كرسى ب ريرر الكنيسة القب ية الـي.002
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البابا قسا باس ءييي دور ليليخيدمية فيي ميحيافي ية
البحيرة ظلى جوار أبي ومعلم األنبا بياخيوميييوأ
م ران البحيرة والخمسة مدن الغربية ،وواس يمير
سبع سنوال ء يأتي العا  0882الل يينيال فييي
درجة أعلى ،فيصير أسقفًا عا ًميا ،ويي يغييير اسيمي
ويصييبييح
ظليى األنيبييا تيواضييروأ أو عي يييية
مساعدا لألنبا باخوميييوأ بي ييبيراشييية اليبيحيييرة.
بمرور الوقت تنيح البابا شنودة اليالياليو ،وتيجير
ازن خابال الباباوية ال ي ي رشح في ا اليكيالييير مين
اآلباء األساقفة المعاهيير هي زء اليليين تصيدروا
المع د الكنسي واإلعامي طوال سنيوال مير
البابا شنودة ،ول يكن األنبا تيواضيروأ األسيقيف
المساعد بالبحيرة ،ي خيل أن يقي يرب مين كيرسيي
مارمرقس ،ولي يي يرس اسيمي ضيمين بيورصية
المرشحين وكأن قاد من الصفوف اليخيليفييية فيي
الكنيسة ،ظز أن ال نكيال ال ي حصل علي ا تجعلي
في خض المنافسة مع األنبا رافائيل أسقيف وسي
القاهرة والاهوتي الع ير ،وءاءة من القيميامصية
ه  ،القمص رافائيل أفامينا  ،القمص باخوميييوأ
السرياني ،القمص سارافي السرياني ،وقيد تيفيوق
األنييبييا رافييائيييييل عييلييى األنييبييا تييواضييروأ فييي
األصوال ال ي حصدها في ازن خابال البيابياويية،
ولكن القرعة ال يكلية تأتي ب بابا للكنيسة ليييجيميع
بين اخ يار األر والسماء.
البابا تواضروس ..حالل مشاكل الشباب ومفرح
قلوبهم

كييرأ قييداسيية الييبييابييا تييواضييروأ الييالييانييي ،بييابييا
اإلسكندرية وب ريرر الكرا ة المرقسية ،اليفي يرة
األخيرة بأكمل ا للعباب القب يي فيقي  ،حيييو قيا
قداسة البابا بعدة لقاءال فردية ،سواء لحل معاكل
العباب القبي يي أو معياركي ي ي فيي مينياسيبياتي ي
الخاصة ،في شكل أكسب البابا تواضروأ ه يرا
شبابيا كبيرا جدًا.
خصص البابا األسبوع األخير من يوليو بيأكيميلي
للقاء عدد كبير من العباب ،فخيصيص اليبيابيا 20
دقيقة من صباس يو السبت ليليقياء شيبياب وخيدا
كنيسة الع يد أبانوب والقديس األنبيا أني يونيييوأ
ب يون  -نيوجيرسيي ضيمين فيعياليييال اليميعير
السنو للكنيسة ،وذلك من خال تقينييية Video
Conference.
وحمل لقاء البابا بيالعيبياب عينيوان ًمياذا أحي يا
لل ري ؟!ً ،وقال البابا في حيدييالي ليليعيبياب ظني
يجب علي أن يحملوا  0عينياصير فيي طيرييقي ي
وهي ًخري ة ،ماء ،سلاء ،مرشد ،قائدً.
ل تيمير دعيوة هيانيي كيميال ،العيمياأ واليخياد
بم رانية األقباط األرءوذكس بحلوان ،وعيروسي
أميرة عبد المار حنا ،للبابا تواضروأ لحضيور
مراس ظتما طقوأ ظكليل ما ،ميرور اليكيرا  ،بيل
دفعت البابا تواضروأ ظلى ظتما فرح ما بكل ما
أوتي مين قيوة ورسي اليبيابيا تيواضيروأ ليوحية
وبرقية بخ يد وأهداهما ظليى اليعيروسييين عيبير
ًالفيس بورً ،كما تيليقيى اليعيرييس هيانيي كيميال
مكالمة هاتفية من سكرتارية المقر البابو ل حدييد
موعد للقائ وعروس بالبابا تواضروأ

صحف أجنبية :األقباط هم أكثر المجموعات اضطهادًا
في الشرق األوسط وأستراليا تكرم البابا

قالت صحيفة «هيرالد صن» ،األس رالية،
ظن البابا تواضروأ الياليانيي ،بيابيا اإلسيكينيدريية،
ب ريرر الكرا ة المرقسية ،سي سل مفاتيح مديينية
كاسي عند يارت ألس راليا يو  2سب مبر المقبل.
وبحسبما أشارل الصيحيييفية أن اليمي يران األنيبيا
سولاير كان قد سب البابا في تسل هلا المف اس في
عا  ،7107مضيفة أن سا عينيين .ييلكير أن
عمدة المدينة األسي يرالييية ،تيقيد بياقي يراس بيمينيح
المف اس للبابا تواضروأ ،وذلك تكريي ًميا ليجي يود
الم مينة في تعنين المحيبية والسيا بييين جيميييع
الناأ وحكم في قيادة الكنيسية .كيميا أشيارل
الصحيفة ظلى ال جمال اإلرهابية ال يي تيعيرضيت
ل ي ييا كيينييائييس وأسييفييرل عيين مييق ي ييل ععييرال
المسيحيين .وأضافت ،أن المسيحيييين هي أكيالير
المجموعال اض ادًا في العرق األوس .
محافظ أسيوط يشارك في جنازة رئيس دير المحرق

 ،خيا  -األقيبياط مي يحيدون شيارر
الم ندأ ياسر اليدسيوقيي ،ميحيافيط أسيييوط ،فيي
جيينييا ة األنييبييا سيياويييرأ أسييقييف ورئيييييس دييير
المحرق ،ال ي أقييميت فيي اليكينيييسية اليبي يرسييية

بالقاهيرة .كيان اليبيابيا تيواضيروأ الياليانيي ،بيابيا
اإلسكندرية ب ريرر الكرا ة المرقسية ،قد تيرأأ
جنا ة األسقف الراحل في الكينيييسية اليبي يرسييية،
اليو السبت ،بمعاركة عدد من أساقفة ومي يارنية
الكنيسة
برئاسة البابا تواضروس ..الكنيسة ت ُعلن الحرب على
هذه القضيه

بدأل الكنيسة القب ية األرءوذكسية ،برئاسة البابيا
تواضروأ الالانى ،بابا اإلسيكينيدريية وبي يرييرر
الكرا ة المرقسية ،فى شن حملة قيويية مينياهضية
لعادة خ ان اإلناث ،المن عرة فى بعض اليمينياطي
فى مصير وأوصيى اليبيابيا تيواضيروأ أسياقيفية
الكنيسة فى مخ لف المحاف ال بضرورة تيوعييية
األقباط فى كل الكنائيس بيميخياطير خي يان اإلنياث
على المس ويين الجسد والنفسى للف اة وارتكينل
الكنيسة على  0محاور ل وعية األقيبياط ،اليميحيور
األول الل اع مدل علي الكينيييسية فيى الي يوعييية
بمخاطر خ ان اإلناث هو ُ
سرف المعمودية ،وال ى
ي ج ظلي ا اآلباء واألم ال إلدخال صغارهي ظليى
الييمييسيييييحييييية ميين خييال تييغ ي يييييس ي ي فييى جييرن
المعمودية ،وهو ما تس غيلي اليكينيييسية مين خيال
تعلي زف ال داخل تلك الغرفة مك وبًا علييي يا ًز
لخ ان اإلناثً ،بياإلضيافية ظليى بيعيض عيبيارال
النصح واإلرشياد اليخياصية بيلليك العيأن ،حي يى
ي يميكين اآلبياء واألمي يال مين رايي ي يا واليعيميل
علي ابينما ي مالل المحور الالانى فى أه اج ماعييين
بييحييييياة أ أسييرة مسيييييحييييية ،األول يعييارر ب ي
الم نوجون من سنية ظليى  01سينيوال ،ويُسيميى
اج ماع الم نوجين حديالًا ،بينما الالانى يعيارر بي
الم نوجون لمدة تنيد على الـ 01سينيوال ،حيييو
تع مد الكنائس على دعوة م كلمين م خصييين فيى
العأنين الرعو وال يبيى ،وذليك لي يرسييي ميبيدأ
حرمانية خ ان اإلناث بين األسر القب ية ويي يمياليل
العنصر الالالو فى دورال النوا اإلجبارية ال يى
قييررهييا الييمييجييمييع الييمييقييدأ لييلييكيينيييييسيية الييقييبي ييييية
األرءوذكسية ،برئاسة البابا تواضروأ شيخيصييًيا
وسكرتارية األنبا رافائيل ،حيو ظن الكنيسة تي ي ي
ب وعية العباب اليقيبي يى اليميقيبيل عيليى الينوا ،
باألضرار النياتيجية عين خي يان اإلنياث بيالينيسيبية
للعاقة النوجية

النيابة تأمر بتفريغ الفيديوهات في واقعة اتهام القس
مكاري بإذدراء األديان

أمرل نيابة ظس ئناف القاهرة ،ب فريغ الفيديوهال
الخاصة بالباغ المقد من عمرو عبد السا ،
المحامي بازس ئناف ومجلس الدولة ،ونائب
رئيس من مة الح لحقوق اإلنسان ،ضد رئيس
الكنيسة المرقسية الكبر في القاهرة ،األنبا
مكار يونان ،ب مة ا دراء الدين اإلسامي،
ل حديد العبارال واأللفاه ال ي بناءا َ علي ا س خل
النيابة اإلجراء القانونى حيال ا ،كما قررل
اس دعاء األنبا مكار يونان لل حقي مع في
ازت امال الموج ة ظلي واإلس ماع ألقوال  ..وكان
عبدالسا  ،طالب في باس  ،ب كليف نيابة أمن
الدولة العليا ،بال حقي مع المعكو في حق  ،في
الوقائع المنسوبة ظلي وادعى عبدالسا مدنيًا
ضد  ،بمبلغ  01آزف وواحد جني  ،على سبيل
ال عويض المدني الم قت ،وذلك بعد ات م في
باس بأن ارتكب الجرائ المنصو علي ا
بالمادة رق  021من قانون العقوبال ب مة
ال ميين ضد طائفة من طوائف الناأ ،ومن شأن
تكدير السل العا بالباد كما ات المعكو في حق
باس غال الدين في ال رويج بالقول أو الك ابة
ألفكار من وقة بقصد الف نة أو ال حقير أو ا دراء
األديان السماوية أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو
السل ازج ماعي واس ند عبدالسا في باس
على الفيديو المنعور للمعكو في حق عبر
صفحال ال واصل ازج ماعي ًفيس بورً،
والل ه ر في يرد على تصريحال العي سال
عبدالجليل بعأن األقباط ،وقال في ظن الفيديو
اش مل على عبارال بمالابة ا دراء للدين
اإلسامي ،وظهانة لعمو المسلمين.
استراليا تبنى طريقا سريعا للسيارات الكهربائية قرب
الحاجز المرجانى

قالت وزية كويننزند ازس رالية ،اليو الخميييس،
ظن الحكومة س بنى طريقا سريعا منودا بمح يال
مجانية لعحن اليبي يارييال فيى مسيعيى لي يعينيين
اس خدا السيارال الك ربائية على أن يكون مع
مسار على الحاجن المرجانى الع ي الل يجلب
السائحين يأتى اإلجراء ضمن مساعى الحكيوميال
فى أنحاء العال ل قليل ازنبعاءال الضارة ب يعينيين
اس خدا المركبال الك ربائية .وكيانيت بيريي يانيييا
حلل حلو فرنسا وقالت قبل أيا ظن ا س ح ر بييع
سيارال تعمل بالبننيين أو اليديينل اعي يبيارا مين
العا  ..7121وقال راساء مدن بيارييس وميدرييد
ومكسيكو سيي يى وأءييينيا ظني ي ييعي ينميون حي ير
الميركيبيال الي يى تيعيميل بياليديينل فيى اليميراكين
الرئيسية بالمدن بحلول العا  ...7170وقال س يفن
مايلن و ير البيئة وحماية ال راث فيى كيويينينزنيد
فى بيان ظن ال ري السريع الجديد يمي يد ليميسيافية
 0211كيلوم ر مع م عليى العيريي السياحيليى
بام داد الحاجن المرجانى وسينود ب اقة م جيددة.
وأضاف قائا ًهلا المعروع طموس لكننا نيرسيب
فى انضما أكبر عدد ممكن من النياأ ظليى ءيورة
المركبال الك ربائية فى ظطار ان قالنا ظلى مس قيبيل
تقل في ازنبعاءال (الضيارة كيان و يير الي ياقية
جوش فريدنيبير قيال فيى مياييو أييار ظن حصية
اس راليا من المركبال الك ربائيية قيليييلية ميقيارنية
بدول أخر لكن أوضح أن ا تس عد لنييادة اليعيدد
ظلى  07ألف مركبة بيحيليول اليعيا  7171وظليى
نحو مليون بحلول
هذا ماتم اكتشافه في دير األنبا بيشوي بالصدفة

كعييف مييرمييمييو دييير األنييبييا بيييييعييو فييي واد
الن رون ،بالصدفة ،عن مجموعة من الجدارييال
والرسومال والعناصر المعيمياريية أءينياء أعيميال
ال رمي والصيانة ال ي تقو ب ا و ارة اآلءيار فيي
الدير منل عا  ،7100حين ضربت السيول عيددًا
من أديرة واد الن رون وقال الدك ور محمد عبد
الل يف ،مسياعيد و يير اآلءيار ،ظن اليجيدارييال
والرسومال والعناصر المعمارية ت الكعف عن ا
مصادفة أءناء أعمال ظ الة طبقة المحارة الحيدييالية
من أماكين مي يفيرقية فيي جيدران كينيييسية اليديير،
وجميع ا م رخة فيما بين القرنين ال اسع والالياليو
ععر المياد  ،األمر الل سيييسياهي فيي ظ احية
الس ار عن كالير من األسرار عن عمارة الكنيييسية
صا
وت ور مراحل بنائ ا خال تلك الف رة ،خصو ً
أن هنار عديد من المصادر ال يارييخييية واليديينييية
المسيحية ت كد أن ديير األنيبيا بيييعيو وتيحيدييدا
كنيس ش دل الكالير من اإلضافال والي يعيدييال
خاصة فى العصور اإلسامية ،فقد تعر اليديير
ل عديال وتجديدال في ف رة حك العباسييييين فيي
ع د البابا ييعيقيوب األول عيا  ، 221وكيلليك
خال العصر الفاطمي في عي يد اليبيابيا بينيييامييين
الالاني عا  0118وقيال أحيميد الينيمير عضيو
المك ب العلميي ليو يير اآلءيار واليميعيرف عيليى
توءي اآلءار القب ية ،ظن اليرسيوميال اليميكي يعيفية
منفلة ب ريقة اليفيريسيكيو ،وهيي تصيور مينياهير
لمجموعة من القديسين والمائكة أسفلي يا كي يابيال
قب ية وأوضح أنَّ ًعند ظ الة الحوائ والحواجن
المضافة حديالا ظلى صحن الكنيسة ت العالور عليى
ًاإلنبلً وهو مبنى من ال وب اللبن مكسو ب بقة
من الماط كان يس خدم رجال الديين عينيد ظليقياء
الوع ة الدينية ،كما ت العالور أيضا عيليى بيعيض
رسو هندسية وأشكال صلبان وحروف ك ابية في
أماكن م فرقة من الكنيسة وقيال اليدكي يور ميحيميد
حيميادة ،اليمييعيرف عيليى مينيياطي وأدييرة واد
الن رون ،ظن ديير األنيبيا بيييعيو ييييعيد حيواليي
نصيف كيييييلييومي ير ظلييى الييجيينيوب العييرقييي لييدييير
السريان ،وحوالي  01ك من دير أبو مقار ،وهيو
يض مجموعة من األبنية ال ي تعيميل  0كينيائيس
وحصن وقالى ووحدال خدمية م نيوعية ،فضيا
عن مدفن البابا شنودة الالالو.
الكنائس تلجأ لـ تأمين خماسي لتقليل المخاطر
نعر موقع ًظر نيو ً تيقيرييرا عين اإلجيراءال
ال أمينية الخماسية الجديدة ال ي أطلق يا اليكينيائيس
المصرية الالاث ،ب دف تقليل اليميخياطير ،والي يي
اع برها نع اء ومراقبيون أني يا ظجيراءال جيييدة
ومصيرية ن الب بخ وال داعيمية ميني يا تيجيدييد
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الفكر الديني وترسيخ التعايش والمواطنة ومةمة اصةة ةةدذ قةة ةةات  95اكسةةبةةريةةد الةةقةةايةةرة -
اإلجراءات الجديدة :تحديث البوابات اإللةكةتةرو ةية اإلسكندتي " بةمةؤطةرة قة ةات  379بةوتسةعةيةد -
وكاميرات المراقب بةالةكةنةااةد وا ،يةرة وومة اإلسكندتي " بالقر م مح طوتشيد عل طة
ةه الةتةصةا ذ
قاط فرز بةمةحةية ةوةا وومة مةوابة تة مةيةنةية القايرة اإلسكندتي و ماف الويا
للرحالت والمؤتمرات الكنسي وفتة طة سةاطة سفر ع سقوط جرات قة ةات  95وعةربةتةال مة
لالتصاالت مباشرة بي الكنااد ومديريات ا،مة مؤطرة ق ات  379و صةابة عةد مة الةركةا .
وبةةدء تةةدتيةةبةةات مةةنةةي ة ف ة مةةجةةال ة اإلطةةفةةاء مؤكدة ه تم تككي لجنة والةدفة بة و ةاك السةكة
الحديد بمن ق غر الدلتا لرف العربتال والةجةرات
والمفرقعات .
م عل السك

 02سبتمبر ..االحتفال بالذكرى السنوية
لتأسيس مجلس كنائس مصر2

قرت مجلةد كةنةااةد مصةر االحةتةفةاى بةالة كةر
السنوي لت سيسه ف  02سةبةتةمةبةر الةمةقةبة و لة
بكاتدتااي جمي القديسي (ا،سةقةفةية ل بةالة مةالة
تغم طالفاتوا م الكنيس اإل جيلي .
وعلم "البواب ةيةوز" بة ل الةبةابةا تةوامةرو
الةةنةةا ة بةةابةةا اإلسةةكةةنةةدتي ة وبة ةةريةةر الةةكةةرازة
المرقسية سةيةكةات فةي االحةتةفةاى لة جةا ة
الدكتوت القد دتيه زك تايد ال ااف اإل جيلةية
بمصر ا ،با بةرايةيةم سةحةي بة ةريةر ا،قةبةاط
الكاثولي والم رال منير حنةا مة ةرال الةكةنةيةسة
ا،سقفي ف مصةر وشةمةاى فةريةقةيةا والةمة ةرال
يقوال مة ةرال طةنة ةا لةلةروذ ا،تثةو كةد كةمةا
سيكات بالحضوت عد م الكةصةصةيةات الةعةامة
وقيا ات الكنااد ولفيف مة قسةاوسةتةوةا وت سةاء
و عضاء اللجال بالمجلد.
جدير بال كر ل الكنيس ا،سقفي الت تسةتةضةيةف
الحف الصاص بالمجلد ام الصراعةات بةيةنةوةا
وبي ال ااف اإل جيلةية لةعةد مة السةنةوات كةمةا
قامة ا،ولة قضةايةا مة ةالةبة بةاالسةتةقةالى عة
اإل جيلي قابلتوا ا،طيرة بعد م القضايا وا تو
ا،مر بصدوت حكم قضةااة فة الكةوةوت الةقةلةيةلة
المامي برفض عو اسةتةقةالى ا،سةقةفةية عة
تااس اإل جيلي فاست ف تف القةضةايةا بةعةد ل
استنفدت ك القو الدينةية وعةلة ت سةوةا الةبةابةا
توامرو النا ي محاوالت اإلصالح بينوما

تفاصيل حادث قطاري اإلسكندرية أحد
القطارين توقف بسبب عطل

 ..وشةةرح "مةةراس ة كسةةتةةرا ةةيةةوز" ةةه يةةوجةةد
مصابول بعد كبير جدا ً وقتل ومازاى عد منوم
عالي ويتم محاول طراجوم
قاى مراس قناة " كسترا يوز" ل حا ث ق ةات
اإلسكندتي حدث عندما توقف ق ات بسب عة ة
وجاء الق ةات الةنةا ةي بسةرعة كةبةيةرة واصة ةدذ
با،وى ولف "مراس كسترا يوز" ل ل الق ات
طرج تماما م السك الحديد وا قل في ا،تامةي
ال تاعي ولقي  53شصصا علة ا،قة مصةرعةوةم
و صي  921في حةا ث اصة ةداذ قة ةاتية فةي
اإلسكندتي اليوذ و علنة يةيةاة السةكة الةحةديةد
تككي لجن فني لةلةتةحةقةيةي فةي سةبةا الةحةا ث
ووجه الموند شريف سمةاعةية تاةيةد مةجةلةد
الوزتاء باتصا اإلجراءات الالزمة ةحةو سةعةا
المصابي
قاى حد الناجي م حةا ث تصةا الةقة ةاتية فةي
اإلسكندتي بإ ه كال يسةتةقة الةقة ةات الةقةا ذ مة
بوتسعيد المتوجه ل سيد جابةر و ثةنةاء سةيةر
الق ات بالقر م قري عة بة الكةيةخ الصة ةر
عل بعد متات م م لقال سةكة حةديةد طةوتشةيةد
توقف لمدة  02قيق كاملة قةبة ل يصة ةدذ بةه
ةه شةايةد
ق ات القايرة عل فد الص و ما
عد ًا م الجنث محكوتة بي الةمةقةاعةد ويةجةر
حاليًا استصراجوا بواس المسعةفةية وقةاى مةحةمةد
حمص مدير سعا اإلسكندتي لـة"مصةراو "
ل عد المصابي اتتف ل  992مصابية حةتة
اآلل مضيفًا ل م بي الضحايا عد ًا م ا،طفاى
والقتل  .....53و عةلةنة يةيةاة السةكة الةحةديةد
اص داذ ق اتي بالقر م مح طوتشيد عةلة
ط "القايرة  -اإلسكةنةدتية " سةفةر عة سةقةوط
وفيات ومصابي ووجه الموند شريف سماعي
تايد مجلد الوزتاء بتفعةية غةرفة الةعةمةلةيةات
المرك ي لمتابع حا ث تصةا ذ الةقة ةاتية فةيةمةا
توجه الدكتوت يكاذ عرفات وزير النق ل موق
الحا ث لمعاين آثاته كةمةا وجةه تاةيةد الةوزتاء
وزير الصح بتقديم كاف الرعاي الصحي الالزمة
وفت جمي المستكفيات ماذ المصابي والضحةايةا.
اةوةرا
وقال الويا ه في الساع النةا ةية وتبة
ً

إرهابي من خلية استهداف الكنائس يفجر
نفسه بحزام ناسف أثناء مالحقته بالصعيد

اعلن وزاتة الداطلي ل تيابي فجر فسه بحة اذ
اسف ثناء مالحةقةتةه فةي جةبةاى الصةعةيةد وقةالة
الداطلي في بيال لوا ه استكماال لةجةوةو الةوزاتة
المب ول بمجاى مالحق عناصر البؤتة الت يتةولة
مساوليتوا الةقةيةا عةمةرو سةعةد عةبةا بةرايةيةم
والمتوتط ف تنفي عد م العمليات العدااي الت
اتسم بالكراس والعنف ومنوا تفجير كنةااةد "
البة ةرسةية بةالةعةبةاسةية ومةاتجةرجةد بةالة ةربةية
والمرقسي باإلسكندتي والتعد عل كمي النقة
بالوا الجديد و توبيد المواطةنةية الةمةسةيةحةيةية
بدير ا ،با صمواي بالمنيا ومحاول الورو مة
فرا الةمةروت ا،مةنة بةمةركة سةنةا بةا،قصةر..
واما البيال ل معلومات ق اع ا،م الوطنة
ككف عق اسةتةوةدا وكةر الةبةؤتة بةالةمةنة ةقة
الجبلي بمرك بو تك محافظ قنا ومصرع ثالث
مة عةنةاصةريةا بةتةاتيةخ  / 8الةجةات ل عةتةيةا
كوا تيا التحر بي ال ةر والةمةدقةات الةجةبةيةلة
المنتكرة بالظوير الصةحةراو الة ةربة الةمةتةاطةم
لمحافظات الوجه القبل فتم وم ط بةمةكةاتكة
مصتلف ق اعات الوزاتة لتكنيف عمليات تةمةكةية
تل المةنة ةقة حةيةث تةم تصةد قةيةاذ ثةالثة مةنةوةم
بإستيقا سياتتي ق بة ةريةي يةروط/الةفةرافةرة
فجر  / 95الجات واإلستيالء عل حةدايةمةا ..تةم
توجيه حمل لتمكي ال ريةي الةمةكةات لةيةه حةيةث
شتبو القوات ف شصص يصتبئ طلف تب بالقر
م ال ريي وحاى قترا القوات منه با ت بإطال
عدة عيرة اتي مما م ريا لمةبةا لةتةه الةتةعةامة
و ثناء محاولته ستصداذ ح اذ اسف كال بةحةوزتةه
فجر فيه ولق مصرعه ول حدوث ي صةابةات
بالقوات...

رئيس لجنة األزمات بالكنيسة :ممتنون
للقوات المسلحة على الجودة واإلتقان فى
الترميم ..ورئيس "اإلنجيلية" :مصر تسير
فى الطريق الصحيح

حت ال نس  ..تايد لجن ا،زمةات بةالةكةنةيةسة :
ممتنول للقوات المسلح عل الجو ة واإلتةقةال فة
الترميم ..وتايد "اإل ةجةيةلةية " :مصةر تسةيةر فة
ال ريي الصحي مرت تبةعة سةنةوات عةلة يةوذ
الفض سي جراام ال يتوقف وتااحة اال ةتةقةاذ ال
تود الكنااد فةعة ثةمة مكةاتكة ا،قةبةاط فة
ةاتا وتكةا ًمةا 75
اال حياز لـ 52يو يو صةاتت ً
كنيس ومبن طدمات ومدتس موزع عل ةحةاء
الجمووتي طالتوم يرال الةكةرايةية وتصةاصةات
اإلتيا كا المنيا صاحب النصي ا،كبر بةمةا
ي يد ع  05موقعا فة مةد ةوةا وقةرايةا تةكةفةلة
القوات المسلح بترميمةوةم جةمةيةعًةا بة و عةا تةوةم
قب ا ،با بيم تايد لجن ا،زمات
فض من
بالمجم المقد والمكر عل مةلةف الةتةرمةيةم
قةةاى لـةة"الةةيةةوذ السةةابة " ل عةةمةةاى الةةتةةرمةةيةةمةةات
واإل كاءات الت جر تقسيموا عل ثالث مةراحة
قد ا تو بالكام وتسلم الكاتدتااي كنااسوا بةعةد
تحدينوا ووصف ا ،با بيم وماع الكةنةااةد بةعةد
ترميموا بالمنالي حت ل عد ا غير قةلةية مةنةه قةد
عيد بنااه بعدما تم تقسيموا لنالث مراحة ا،ولة
للترميم البسي والنا ي للترميم الةمةتةقةدذ والةنةالةنة
إلعا ة البناء بالكام موج ًوا شكره للدول المصري
الت وف بوعو يا لألقةبةاط وشةوةدت ومةاعةوةم
كبيرا ف عود الرايد السيس
تحسنًا ً

ب ر اسقف شبي القناطرفي ا تقاى شقيقةه ةيةافة
الحبر الجلي اال با كيرلد م ةرال مةيةال ةو الة
تني صباح اليوذ باي اليا  .ي كر ال اال ةبةا بة ةر
اسقف شبي القناطر قد تريةبة فة يةر مةاتمةيةنةا
باالسكندتي وكال مساوال ع بي الصلوة للكةبةا
لسنوات طويل قب تسامته اسقفا لكبي القنةاطةر
بينما تريب اال با كيرلد م رال ميال ةو الةمةتةنةية
ف ير البرامو بوا الن رول
أسقف المنيا :لم نعد من سنين نبني كنيسة كاملة
(بالقباب والمنائر والصلبان واألجراس).
قصة إلغالق كنيسة العذراء بالمنيا ..مغلقة من
ءا للمتشددين.
 0240إرضا ً
 32نجع بال كنيسة ..كنائس المنيا تبنى بال قبااب
أو صلبان وأجراس أماني موسى تاقااريار الاماناياا
بها  4١مكانًا مغلقًا بأمر أجهزة األمن ،و 32قرية
بال أماكن للصالة- .
صدتت م را ي المنيةا بةراةاسة ا،سةقةف الةعةاذ
ا ،با مكاتيو بيا ًا بك ل غال ا،مة لةكةنةيةسة
السيدة الع تاء بةكةدوال وتفضةوةم عةا ة فةتةحةوةا
تما ًء للمتكد ي  ..وت بالس وت المقبةلة بةعةض
المعلومات حوى ية ه الةكةنةيةسة وا،زمة الةمةنةاتة
بك وا- .تعو بداي ا،حداث لعاذ  0290حةيةث
تعرم كنيس السيدة الع تاء وا ،با بوال بمن قة
كدوال التابعة لةبةنةدت الةمةنةيةا لةلةوةجةوذ والةتةعةد
وتكسير واتال ك محتوياتوا عق صةالة جةنةازة
و لة بةعةد قةيةاذ ا،قةبةاطف مات .0290
بالصالة عل حد المتوفي اط الكنيةسة فةصةرج
الةعةكةرات مة الكةبةةا وقةامةةوا بةاالعةتةةداء عةلة
الكنيس وكسر الةبةا الةحةديةد و حةداث تةكةسةيةر
وتلفيات بجمي محتةويةات الةكةنةيةسة - .مةنة ية ا
التوقي وقام ا،جو ة ا،مني بإغةال الةكةنةيةسة
وحت كتاب ي ه الس وت- .الكنيسة تةصةدذ ثةالثة
مناطي يي "كدوال القبلةية " و"كةدوال الةبةحةرية "
و"مساك كدوال"- .قاذ ا ،با مكةاتيةو بةعةقةد
لقاءات كنيرة بعد شور م غلي الكنيس ال ل كاف
المحاوالت باءت بالفك  - .صدت ا ،با مةكةاتيةو

الكنيسة القبطية تقيم مؤتمر العقيدة للكهنة والخدام
مطلع أغسطس المقبل

تةةةعةةةقةةةد الةةةكةةةنةةةيةةةسةةة الةةةقةةةبةةة ةةةيةةة
ا،تثةو كسةةية تةحة تعةةاية الةبةةابةا تةوامةةرو
النا ي مؤتمر العقيةدة ا،تثةو كسةية " وجةمةا "٦
لآلباء الكون  -و مناء و مينةات الةصةدمة  -لةلةصةداذ
والصا مات  -للكبا بالمةركة الةنةقةافةي الةقةبة ةي
ا،تثو كسي .كةمةا يكةر عةلة الةمةؤتةمةر ا ،ةبةا
موس سقف عاذ الكبا وا ،با تمةيةا ا،سةقةف
العاذ تايد المرك النقافي القبة ةي ا،تثةو كسةي.
وبالتعاول بي سقفي الكةبةا والةمةركة الةنةقةافةي
الةةقةةب ة ةةي ا،تثةةو كسةةي يةةنةةعةةقةةد مةةؤتةةمةةر الةةعةةقةةيةةدة
ا،تثو كسية " وجةمةا Dogma 6” " “ "٦حةوى
القديس الع تاء مريم والدة اإلله بالمرك الةنةقةافةي
القب ي ا،تثو كسي بالكاتدتااي المرقسية بةا ،ةبةا
تويد بالعباسي مساء ا،حد  ٦غسة ةد 0297
ذ يبد اللقاء الساع  3مسا ًء

كيف حولت الجماعات اإلرهابية جبال أسيوط إلى
معاقل للتدريبات ..وكيف قضى عليها األمن بقتل 0١
إرهابيًا وداعشيًا ..الكشف عن أخطر  1خاليا إرهابية
بينهم خلية تابعة لداعش ..والطائرات تدك معاقلهم فى
الجبال

تعتبر جباى محافظ سيوط واحدة م الجباى الةتة
بيا ًا تسميًا لككف الحقااي والم الب بفت الكنيس
تتمي ب بيعتوا الوعرة حيث تق المحافظ ب كملوا
التليفزيون األلماني يزور دير الجبل األحمر بسوهاج بي جبلي يما الجب الكرق والجب ال رب ويو
تعد السياح الةديةنةية
ما تم است الله سياسيا وجناايا حيث صب لفترات
القب ية قةبةلة الةدوى
م و الجماعات اإلسالمي واطر النما ينات وقة
ا،وتوبي وفي ية ا
المواجو م الدول وجناايا فوو يسةتة ة مة قةبة
اإلطةات زات فةةريةةي
الواتبي م حكاذ بالحبد ف قضايا قت وسةرقة
قةةةةةنةةةةةاة A.R.D
وسالح وق طر وتمكن مديرية مة سةيةوط
ا،لما ي ير القديسي ا ،با بيجوى وا ،با بةيةكةا بالتنسيي م وزاتة الداطلي وتح شةرا ا،مة
"الدير ا،حمر" بسوياج؛ لعم تقرير مصوت عة الوطن مة اكةتةكةا كةنةر مة طةلةية تيةابةية
تاتيخ الدير و يقو اته وك ل تاتيخ الريبن به ية ا وتصفي  03تيةابة وآطةرية كةا ةوا يسةتةقةرول
وقد عقد فريي القنةاة مةقةابةلة مةمة الةتةقةريةر مة بجباى سيوط كال يموا جماعات تيةابةية تةابةعة
الراي القمص و يو الكنو
مةية الةديةر لتنظيم الدول اإلسالمي " اعش " الت اتص ت م
الةجةبة
فةي
الةريةبةنة
ال قدذ شر ًحا عة تةاتيةخ
جباى مرك البدات مكا ا لوا بالتنسيي مة طة ةر
ال ة ةةربةةي بسةةويةةاج وك ة ل ة ا،يةةقةةو ةةات ا،ثةةري ة الواتبي م قضايا جنااي
الموجو ة اط الويك وصح الةكةنةيةسة ا،ثةرية
"حنا" :حفل كلية
بالدير
الالهوت دليل على المحبة
المخترع بيتر ابراهيم الذى كرمه الرئيس السيسى  :لم بين الطوائف
وصف منير حنا م رال
احصل على منحة لدراسة الهندسة
الكنيس ا،سقفي بمةصةر
واتمنى ذلك

" مةةا
ي الضةروتة
لدتاس موا ال
تفيد ف شةئ
لمجةر الةحةصةوى عةلة شةوةا ة
ت اآلل طاتج مصر
النا وي العام ولو كن
لكن قد تجاوزت ي ه المرحل و طل المةرحةلة
الجامعي مباشرة ف مجاى الوندس و التكنولوجيا
ولك يةنةا فة مصةر يةقةولةول لة البةد وال مة
الكوا ة " يك ا عبر الكا السكندت بيتر ابراييةم
كماى بو ه االقواى لالقباط متحدول من عاذ مضة
ع طموحاته وع الحال التعليمي الت عيكوا ف
مصر و لم يك يتوق حينا ه سيقف بية يةد
الرايد السيس يوما ليكرمه عل تفوقه كمصترع
من مصر ف مسابق ا ةتة الةعةالةمةية بةمةكةروعةه
البحن " المتحةف الة كة " ولةكة ،ل الةواقة
بطريركية األرثوذكس باإلسكندرية تتقدم
بالتعازي لنيافة األنبا بطرس
احيا ا ما يسابي االحالذ فكال بيتر ابراييم بالفعة
ةد
ة
ك
ةو
ة
االتث
ةبةاط
ة
االق
تةقةةدمة الةةيةةوذ بة ةةريةةركةية
احد المكرمي ف مؤتمر الكبا ال اقيم مةؤطةرا
ةبةا
ال
ا
الةجةلةية
الحةبةر
باإلسكندتي بالتعاز لنياف
باالسكندتي و ل م جا الرايد السيس  .وقد

جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

ف بيتر بعد ل الةتةكةريةم حصةولةه عةلة مةنةحة
لدتاس الوندس ويو الصبر ال تةداولةتةه الةعةديةد
م المواق االطباتي و كد لةالقةبةاط مةتةحةدول ا ةه
يتمن بالفع الحصوى عل منح لاللتحا بةكةلةية
الوندس  ،وا المةجةاى الة يةريةد ال يةكةمة فةيةه
طريقه حيث ال مجموعه ف النا وي العامة ية ا
العاذ لم يؤيله ل ل فف شور مايو المام وفة
الوق ال كال يستعد فيه طال النا ةوية الةعةامة
لةةصةةور مةةاتاثةةول االمةةتةةحةةا ةةات والةةتةةكةةنةةيةةف مة
الدتو الصصوصي كال بةيةتةر حةد مةجةمةوعة
شبا المصترعي ال ي يمنلول مصر فة مسةابةقة
ا ت العالمي والةتة اقةيةمة فة لةو ا ةجةيةلةو
بامريكا

وشمةاى فةريةقةيةا حةفة
تصرج الةدفةعة الةتةاسةعة
بكلي الاليوت والةمةقةاذ بةمةقةر كةاتةدتااةية جةمةية
القديسي بال مال بالسعيةد جةدًا وطةالة حةنةا فة
تصةةرية طةةاص لـةة"الةةبةةوابة الةةقةةبة ةةية " الكةةبةةا
الصريجي ل يسعوا جايدي ف طةدمة الةمةجةتةمة
ب كمله وحنوم عةلة تة ةبةيةي مةا تةعةلةمةوه بةكةلةية
الاليوت بما يةدعةم تة ةوت الةمةجةتةمة وعةبةر عة
سعا ته بمكاتك ا ،با بيكو سقف مياط وكةفةر
الكةيةةخ وتةةوابةةعةةوةةا لةألقةةبةةاط ا،تثةةو كةةد وا ،ةةبةةا
و يو عة ية مة ةرال الةكةاثةولةية بةالةجةية ة
والفيوذ موكدًا ل مكاتكتوم بالحف عة ة فةكةرة
جميل ع الكنيس المقدس الجامع الرسولي الةتةي
تحتف م ًعا بتصريج شبا وشابات الكلي الاليةوتةية
و ما سقف مصر وشماى فريقيا ل مكةاتكة
ال وااف ا،طر الكنيس ا،سقفي باحتفالةوةا لةيةد
ً
لةيةال
بال ري عليوم موكدًا ل ي ه المكاتك تعد
قويًا عل المحب المتبا ل بي جمي ال وااف
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الـمنـارة

السيدة العذراء فى النبوات الفلكية وتأمالت فى االمهأ
بقلم اآلثري /باخوم فاخورى
إن حضارات العالم القديم تحدثت عن السيدة العذراء مريم كُللليل
الطهر وفالسف إحتاروا فى أوصافها وهنا سنذكر إقتلالاسلات ملن
الدراسات الفلكي ألتى أتت كناوات فلللكليل علن السليلدة اللعلذراء
تذكرها بصور واضح التحتمل التأويل وذلك قال ميالدها بلملتلات
َضر واللذيلن
السنين وليس فى اليهودي بل فى العالم الوثنى ال ُمتح ِ
ناغوا فى دراسات علوم الفللك فلللم تسلتلطلن اللوثلنليل أن تل لعلل
اإلنسان ينسى أو يت اهل كل الحقائق جميعها ففى وسط األشلوا
ن د ورود جميل برائح عَطِ َرة أى أن فى وسلط ضلالا اللوثلنليل
هنا صدى حقائق ونِاوات عرفها اإلنسلان علن يلريلق اللتلقللليلد
ويتردد هذا الصدى كضوء القمر والن وم وهى ت ُنير بَلراقَل و وسلط
الظالم الدامِ س وسنعرض أمثل ُمتنوع لاالد ُمختلف .
الفرس
ن د أن «زرادِشت » الذى عاش فى القرن العاشر قال الميالد هلو
ُمعَلِم الماجوسيه فى بالد الفُرس وهم أهلل إيلران اللحلالليل أخلالر
أوالده باآلتى:
«فى آخر الزمان بكرا و تحال ب نين مِ ن غير أن يمسها ر ُجل وعند
ِوالدته يظهر كوكب يُضي بالنهار وت ُرى فى وسطه صورة علذراء
وأنتم يا أوالدى قال كلل األملم تلحلسلون بلظلهلور ِه فلمذا شلاهلدتلم
ُ
حيث يُهديلكلم وأِسل ِ لدوا للذللك اللملوللود وقَلدِملوا
الكوكب أمضوا
قرابينكم فهو الك ِل َم ُمقيم السماء »هذا ال زء مِ ن قلوا زرادِشلت
بارعا و فى علوم الفَلَكْ وكما يقوا الكتلا
ُمعلِم الماجوس الذى كان ِ
اواتُ ت ُ َح ِد ُ
ِّث بِ َم ْ ِد هللا َوا ْلفَلَكُ يُ ْخاِربِعَ َم ُل يَ َد ْي ِه (»ملز
ال ُمقَدس «اَلس َم َ
ُشار األحداث الملرتلالطله بلاَ ُمل َعل ِا َلرة علن
ت
فالطايع
)9 : 91
ِ
فَرحِ ها أو ُحزنِها حسب الملوقلك كلملا رأيلنلا فلى أحلداث اللمليلالد
وصلب السيد المسيح لهُ الم د على الصليب و ِع ْل ْم الفَلَكْ هلو مِ لن
العلوم القوي و ِبحِ سا ِبها يُمكن معرف أمور كثيرة ون د أن حلادثل
الماجوس قد ذُك َِرتْ فى الكتا ال ُمقَدس(ملت  ) 92 - 9 :2وظلل
هذا القوا محفوظا و مِ ن َز َرادِشتْ إلى َم ي اللر يسلوب بلالل لسلد
وتمت الناوات ،فَمِ ْن أين لهذا الوثنى عابد النار الماجوسي معرف
تلك الحقيق ؟! إنها مِ ن التقليد ال ُمقَدس من حِ سابات علللوم اللفَللَلكْ
وبهذه المناسا ت َ ْ د ُْر اإلشارة إلى أن المصرييلن اللقُلدملاء كلانلوا
ُمتَقَدِمين وبارعين فى علوم الفَلَكْ وتوجد معلومات ناوات فلللكليل
فرعوني عن ميالد السيد المسيح والفداء والصلب ورحللل اآلآلم
والموت والقيام ولكننا لم نعثر علللى ملعلللوملات فلللكليل تلخل
السيدة العذراء ذاتلهلا .وكلانلوا يلعلتلقلدون أن إلله اللخليلر يُلدعلى
«أرموزد »تَقَ َم ْ فى جسد إنسان يُدعلى «مِ لتلراس »وإنلتلصلر
على الشر وأعاد السالم لإلنسان و َخلصَلهُ أى أن اإللله سليلللالس
جسدا و بشريا و وينتصر على الشر.
اليونان
قاا إفاليون عن َم ِ ي الر يسوب مِ ن السليلدة اللعلذراء ” واحِ لد
هو اإلله العَلِي فى العُال الذى َك ِل َمتَهُ غير المحسلوسل حَل ِاللَلتْ بلهلا
سل ِللكَ فلى أحشلائِلهلا
تروسل بلاللنلار و َ
جاري و وهذا مِ ثل الفأس ال َم ُ
ويُقَ ِر ْ العالم ألبِي ِه قُربانا و وأسم ال اري العلذراء“ ونل لد هلنلا أن
أفاليون يعترف بوحداني هللا و َك ِل َمتَهُ ولكن ال َك ِل َم علنلد إفلاليلون
ع ِ َز عن إدرا الكلم و كان يعلتلقلد أن اللحلقلائلق
تعنى الحِ وار و َ
اإللهي ت ُعلَن مِ ن هللا لإلنسان.
ون د هنا ال َك ِل َم َح ِالَتْ بها جاري أى ال َعاده التى هى أم اإلله العل ِِّي
أى أم هللا هو فى غاي الع ب ألن الديان اليوناني الوثني تحتوى
عقائدها على آله هى أُمهات اآلله أماهنا أفاليون للم يُلِلِله أم
اإلله أى لم يُِلِه العذراء وهذا ليس ُمتَاَعا و فى أفكارهم األمر الذى
يُعتار ضد أساسيات رئيسي فى عقائدهم وهو غايل فلى اللروعل
أن يقوا أن أم هللا عادة (أم ) وهذا حق ويذكرها باسم اللعلذراء!!
والحقيق ن د القديس العذراء مريم هى األم الوحيلدة فلى اللعلاللم
عذراء وهى دائم الاتولي وهى والدة اإلله الحق خالق العالم فللم
ولن يَكُن لها َمثيل على اإليالق ال فى هذا العالم وال العالم اآلتى.
لقد كان الفالسف شُغلهم الشاغل هو القراءات المتنوع ودراسل
أمهات الكتب وربما أن إفلاليلون درس تلقلالليلد كلانلت ملوجلوده
و ُكتِاَتْ حتى عهده مِ ن خلفيات التقليد السليم َوعرف منها الحقائق
ب فى الفلللسلفل وعلللوم اللفَللَلكْ واللفلن
وهو فيلسوف يونانى وبَ َر َ
والسياس والعلوم العسكري واإلجتماعي وقد علاش فلى اللفلتلرة
 424ق.م –  744ق.م
ومِ ن روائن أقواا إفاليون القوا اآلتى-:
لظلهلر آيلاتل ِه
”أن العَلي األعلى يظهر فى األرض ويُقيم الموتى ويُ ِ
الربانيه ويرجن إلى عرش ِه الرهيب وال يعودون يَ ُلرونلهُ إللى يلوم
ال ُحكم العظيم“  .ون د هُنا افاليون يذكلر أن اللعلللى األعلللى هللا
يظهر على األرض أى يُولَد ظاهرا و فى هليلتل ملنلظلورة جسلدانليل
إنساني ويُقيم الموتى!! ويعود لعرش ِه أى لِلمل لد ِه السلملاوى أى
يصعد لِسماوات ِه العظيم جدا و وفيها قاا أفاليون عرش ِه الرهليلب!
ق ب ِه
مالم تره عين..ولم يخطر على قلب بشر فهو م د إلهى اليُنط ُ
وم يد.
وقاا الفيلسوف أرسطو فلى هلذا الصلدد «أن كِلنلز اللحليلاة علنلد
أدوناى اإلله الذى يظهر فى المسكون أجمن ويسمن صوته الذيلن
فى القاور ويقومون".
الرومان
قاا الشاعر فِرجيل« :سترى اإلنساني جيالو جديدا و ب ِوالدتهلا يلفلل
ينزا مِ ن السماء وينتسب إلى اآلله »وهنلا إشلارة علن اللطلفلل
اإللهى يسوب وقاا سونيرون «شاب فى الشرق َخ َا ْر قديم ...بلأنله
مِ ن اليهود يوجد َم ْن يسود العالم »وهذا القوا تناقل عن التقليد
على ألسنل اللروملان مِ لن ِبلالد الشلرق اللقلديلم ومِ لن اللتلرجلمل
س عند اليهود والتى تملت فلى
الساعيني للعهد القديم ال ُكتِب ال ُمقَ َد َ
عهد بطلميوس فياللفيوس فى القرن الثالث ق.م باألسكندري .
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س ُ
– اُو ُ
س قَ ِِّيص َْر وال ُحكماء
غ ْ
ط ْ
غس ُ
سأا اإلمارايور الرومانى أُو ُ
طس قيصر كهن و ُحكماء ملعلالد
سيملُك بعدهِ؟ فقالوا للهُ «أن يلفلالو عِلالرانليلا و
قُطوبِنوس عنَ :من َ
ُ
ْ
سعادة وإذ هو أزللى يَلت ُلر
سيملك على ال َ
يُدعى إلها و وهو المسيح َ
تر َم ِنزلنا َويَعود إلى مكان ِه »وكلان ذللك
َم ِنزلهُ ويأتى عندنا ثم يَ ُ
فى القرن األوا قال اللمليلالد (  79ق.م –  9ق.م) ،وذات ملرة
ساله الحكيلمله وهلى إملرأة
إستدعى هذا اإلمارايور إمرأة ت ُدعى َ
إشتهرت بالحكم والمعرف الواسع وعلوم الفَلَكْ وسلأللهلا « َملن
هو أعظم منهُ؟ » فقالت لهُ « قلد ُولِلد َمللِلك أعلظلم مِ ل ْنلك ...وقلد
َ
ظه ََرتْ السيدة العذراء فى الشمس تحي ُ
طها دائِرة ذَ َهاِيل ْ وتلحلملل
بار ْب ال َماا ».
على َ
صد ِْرها يفالو ِ
هذه المرأة ع َِرفَتْ تلك المعلومات مِ ن دراستهلا فلى علللوم اللفَللَلكْ
لذلك تصك السيدة العلذراء تلحلملل اللطلفلل اإلللهلى فلى الشلملس
وتحي ُ
طها هال نوراني ذَ َه ِاي .
تأمالت فى آالم السيدة العذراء
كثيرا و نقرأ ُ ونسمن عظات ومحاضرات عن أم اد وعظلمل ملكلانل
السيدة العذراء وهذا حق وجيد ولكن ي ب أن النهمل أنفسلنلا فلى
أن نتوقك عند آالم ومتلاعلب وضليلقلات أحلايلت بلحليلاة السليلدة
العذراء لنعرف أنها نالت من اآلآلم حتى تشلتلر ملن آالم إبلنلهلا
وخالقها إلهها الر يسوب له كل المل لد وهلذا اللملوضلوب ربلملا
يحتاج إلى كُتب والتسعها أحداث وآالم سيدتلنلا وملللكلتلنلا السليلدة
العذراء لذلك سنتناوا بشكل مختصر أهم محطات آالم أم النور.
 +بدأت حياتها بأنها ذاقت ملرارة وذُا الليُلتلم ملن األ اللقلديلس
يواقيم وعمرها  6سنوات ثم من األم القديسل حلنله وعلملرهلا 8
سنوات وكانت آنذا فى الهيكل فى بيت ( قسم) اللعلذارى اللالئلي
فى عهد النذر كما نذرها والداها ودخلت الهيكل وهى إبن الثلالثل
أعوام فلم تعش حياة الطفول كاقي أندادها ولم تنم بليلن أحضلان
والديها كطفل تعيش السالم والحب والطمأنين بليلن واللديلهلا بلل
أرتمت فى الهيكل تخدم وللكلنلهلا علاشلت حليلاة اللزهلد اللنُلسلكلي
والصالة والتسابيح والتأمالت والكتب المقدسل وملزامليلر أبليلهلا
داود الناى وحفظت الكثير منها وكلانلت كلخلادمل وسلط خلادملات
الهيكل ربما الت د اإلهتمام بها كطفل بل هى ملن فلقلراء الشلعلب
وتقوا كتب التقليد أنها كانت تقوم على خدم نظاف قسم الذبلائلح
من نفايات ودماء الذبائح أى خدم أشق قسلم بلاللهليلكلل وكلانلت
تخدم إحتياجات الكهن  ...خدمات تحوى اللملذلل والتلتلنلاسلب ملن
عمرها الطفولى ولكن كانت تحضر إليها مالئك السماء وإستمرت
هكذا حتى وجب إستخراجها من الهيكل حسب األعلراف اللملتلالعل
عند بلوغ سن الـ  92سن وهنا أرادوا إختيلار للهلا اللرجلل اللذى
ي ب أن تعيش فى حمايته وتم إختيار هذا الشخ بمع زة حسب
التدبير اإللهى وإذا بعصا القديس يوسك اللنل لار الشليلب اللكلاليلر
الذى تخطى عمره التسعون عاما و ت ُفرخ عصاهُ وتكون هذه الطفلل
ألتى فى عُمر أحفاده تذهب معهُ كخطيب ولم تعترض الطفل مريلم
بل تعيش حياة التسليم بكل قوة.
 +وبينما هى تساح وتصلى فى بيت خطياها يوسك الن ار يظلهلر
لها رئيس المالئك جارائيل وياشرها بلاللحلالل اإلللهلى وتلنلاقشله
لمعرف ماهذا الذى لم ولن يحدث فى تاريب الاشري وعنلدملا قلاا
لها"الروح القدس يحل عليكِ وقلوة اللعلللي تُل َ
ظلللللكِ للذللك أيضلا و
القدوس المولود منكِ يُدعى إبن هللا" (لو )73: 9وفى إيمان رائن
وتسللللليللم إلرادة هللا تللقللوا "هللوذا أنللا أم ل الللر للليللكللن لللي
كقولك" (لو )78 : 9المال ياشرهلا بلأنلهلا أم اللر وهلى تلر ُد
بتواضن ع يب أنا عادة الر !! تواضن جعلها تسلتلحلق هلذا أن
تكون أم إبن هللا والدة اإلله ،وعندما ظهرت عليها عالمات الحملل
راودت أفكار يايعي للقديس يلوسلك اللنل لار ُملحليلرة هلو يلعلللم
يهارتها وعفتها ولكن كيك حدث هذا وهلنلا نسلتلنلتلا يلقليلنلا و أن
السيدة العذراء لم تتكلم معه عن سر اللحلالل اإلللهلى وتلركلت هللا
يتصرف ف اء ال وا فى حلم بمال ليوسك وأعلن له علن سلر
الت سد الذى يفوق كل عقل  ...العذراء لم تدافن عن نلفلسلهلا وللم
تتفاخر أمام يوسك أن الذى فى بطنها هو إبن العلي!!.
 +يصدر أوغسطس قيصر أوامره لإلكتتا بحسب التدبير اإللهلى
لتس يل نسب كل شخ وإنحلداره ملن أى بليلت وكلان يلوسلك
والعذراء من بيت لحم اليهودي من بيت داود النلالى حلتلى تسليلر
الناوات فى تحقيقها ولكن رغم زحام المدين إال أن آالم الملخلاض
ف أتها ولم ت د العذراء مكان للوالدة إال حظيرة مواشي فى مزود
الاقر!! كيك يُولد إبن هللا فى مزود بقر؟! ألم يكن مناساا و أن يلوللد
فى أعظم قصر؟! لم تحتا العذراء حتى القلديلس يلوسلك اللنل لار
خادم سر الت سد هذا القديس الاار العظيم لم نسمن أنله تلذملر أو
إض ر بل يسير يائعا و حسب التدبير اإللهلى وفلى مليلالد اللعلذراء
لطفلها اإللهى فى مكان كهذا كان ذلك بعد حيرة أيلن يلتلم اللمليلالد
ورغم حياة التسليم إال أنه كان نوعا و من التعب والمذل .
 +رحل الهرو إلى مصر :بناءا و على رؤي ليلوسلك فلى اللحلللم
وبأمر إلهى يهربون إلى مصر ونحن المصريون نلنا نعم وبركل
وشرفا و بهذه الرحل ولكن ألم يكن الر يسوب قلادرا و علللى هلال
هيرودس؟! ولكن فى ذلك تحقيقا و لناوات وأيضا و لنلتلعلللم اللهلرو
من الشر وهنا العائل الفقيرة القديس يوسك الن ار الشيلب واألُم
الاتوا حديث السن والصاي اإللهى يُسلرعلون فلى اللخلروج ملن
المدين ويت هون إلى بالد بعيدة عنهم م هول كرحل ولكن كلان
هنا مال يرشدهم والر صنن العديد من الملعل لزات وللكلن للم
تسأا العذراء إبنها وتقوا له أنت إبن هللا حل المشلكللل للنلتل لنلب
عناء السفر ونحن فقراء ليس لنا الماا وال صح القديس يوسلك
الن ار تحتمل هذا العناء كما أننا نذهب إلى مصر الذين يتلحلدثلون
لغ غير العاري أو األرامي وأين.؟.وكيك.؟... .لم تسلأا السليلدة
العذراء ولم ترتا بل تسير حسب مشيت الر وإرشلاده وللتلكلن
هنا المتاعب والتعب ولكن بارك الطلاعل واللتلسللليلم واإليلملان
القوى تشق العذراء متاعب اآلآلمات.
وفى رحل الهرو إلى مصر كلانلت اللعلذراء والصلالي ويلوسلك

يعانون من العطش وال وب وكانت العذراء تذهب وتطلرق أبلوا
الايوت يلاا و فى ماء أو يعام وكانت بعض تلك الاليلوت تسلتل ليلب
وتناا برك مثل مقابل العائل من شخ يدعى قللوم رحلب بلهلم
وضيافهم وأعتذر لهم أن زوجته مريضل التسلتلطليلن ملقلابلللتلهلم
ت بها وعندما أتت وضن الصاي يده عليها فشفيت
فقالت العذراء أ ِ
فى الحاا وقامت وخدمتهم  ،وذات مرة يرقت العذراء بلا بليلت
فخرجت لها سيدة ع وز ويلات العذراء خاز منها فقالت للهلا يلا
بنتى أنا أع ن اآلن وعندما ي هز أعلطليلكِ فلقلاللت اللعلذراء هلل
ممكن أساعد فرحات السيدة الع وز وكانت تعل لن فلى اللطلابلق
الثانى فصعدت العذراء معها وبدأت تعل لن ونلزللت اللعل لوز إللى
الطابق األرضى ووضعت السيدة العذراء أقلملطل الصلالى يسلوب
حوا الماجور (آني فخار للللعل ليلن) وإذا اللعل ليلن أزداد ومل ت
العذراء السطح من الخاز وعندما صعدت إليها الع وز قاللت للهلا
فى دهش من أين هذا كله؟ وأنا وحيدة  ..فحلت اللعلذراء أقلملطل
الصاي يسوب من حوا الماجور ففرغ الماجور فى الحاا وفرحلت
الع وز بهم وأكرمتهم ،وعلى النقيض من هذا يلات العذراء خالز
من بعض الناس فلم يعطِ ها أحد من القري أى قطع خاز وحلزنلت
العذراء وتركوا القري وإلى اليوم هذه الملنلطلقل قُلر اللملطلريل
يوجد حي كامل اليمكن أن يختمر فيها الخاز  ..وذات ملرة رفلض
بيت أعطاء ماء للعذراء وبكت فقام الصاي اإللهى بخلط بلأصلالعله
على األرض وتف ر يناوب ماء وهذا موجود فى بتر المطري وبتر
مسطرد وكثيرا و حدث هذا ،وذات مرة وجدت العائل كتيا تتلالعلهلا
فهرولوا إلى مغارة وعندما إقتر يوسك وجد أسدا و خارج ملنلهلا
فقاا القديس يوسك للعذراء والصلالي وسلاللوملى أهلربلوا وأنلا
سأشغل األسد بي حتى يفترسنى وتن وا أنتم فقاا الصاى ليوسلك
التخك ونظر الصاي إلى األسد ف ثا ساجدا و له وأومأ بلرأسله إللى
الخلك وكأنه يرحب بدخولهم المغارة ودخلوا ثم حضرت الكلتليلال
فوجدوا أسدا و أمام المغارة فأرتعلالوا وفلروا هلاربليلن ملن األسلد.
وقص كثيرة رائع فى رحل الهرو إلى مصر مملِة عل لائلب
ومع زات وأيضا و مشقل وملتلاعلب وأهلواا الصلحلراء واألعلداء
وكانت األصنام تسقط عند مرور العائل جوار المعاد وأحيانا و كانت
العذراء تأخذ الصاي لتشاهد تلك المعابد فتهتلز بلزللزلل علظليلمل
وتصرخ أصنامها فيطاردون اللعلائللل ملن ملنلطلقل إللى أخلرى ،
وتقابلت العائل فى األشمونين من كاهن وثنى قد حضر خصليلصلا و
لمقابلتهم ويدعى ودامون األرمنتى ( ملن ملديلنل أرملنلت) ودار
حوار رائن بين الصاي اإللهى وبينه وأعلمه أنه سوف يسلتلشلهلد
على أسم الر حينما يعود ويكون أوا الشهداء فى صعليلد مصلر
على أسم السيد المسيح وفعالو تحققت ناوته وحاليا و يوجد ديلر فلى
حاجر أرمنت على أسمه بلأسلم (ديلر السليلدة اللعلذراء ووداملون
األرمنتى) وأقامت العائل المقدس فلى مصلر حلواللى  7.3سلنل
معظمها فى دير المحرق وديلر درنلكل بل لالل أسليلوي ثلم علادت
العائل بأوامر إلهي إلى بالد فلسطين واليهودي .
 +عاشت العائل فى الناصرة حياة بسيط فقيرة وتنليلح اللقلديلس
يوسك الن ار وتر يسوب صايا و يحمل أعالاء مصلاريلك اللحليلاة
اليومي وأشتغل الر يسوب فى صناع الن ارة حتى بدء خدملتله
عندما بلغ الـ  73من العمر وعاشا فى حياة فقيرة والعذراء تعرف
أنه هو الخالق وملك الملو ور األربا  ...آالم ومشق الحياة.
 +أشد اآلآلم على العذراء :كانت ترى اللعلذراء كلراهليل الليلهلود
إلبنها ومقاومتهم له والسخري منه وهى تلعلللم أنله هلو إبلن هللا
وأصعب تلك اآلآلم هى رحل الصليب وهى ترى أبنلهلا وحلاليلالهلا
ومخلصها يُحكم عليه بالموت صلاا و بمساميلر علللى خشلال وهلى
ألتى عاشت فى بيت كانت تسمن يرقات المسامير فى الخشب ملن
يوسك الن ار ثم الر يسوب ولكن المسامير سوف تخترق جسلد
إبنها القدوس وجلده وضربه واإلستهلزاء بله وتلعلريلتله وحلمللله
الصليب وهر تالميذه ماعدا يوحنا الحايب وهلنلا علللى أرض
ال ل ث يطرحونه أرضا و علللى الصللليلب ويلدقلون مسلامليلر فليله
ويعلقونه ويرفعونه ويُذيقونه ال ُمر فى عطلشله ويلطلعلنلونله وهلو
اليقاوم ويستطين إبادتهم ولكنها كانت يرقات المسامير فى قلالهلا
تمزقها وهذا هو السيك الذى تناأ به سمعان الشيب والطفل عمره
 43يوما و وناوات الكتب وقضي الفداء آالم مارح تصرخ داخللهلا
كأم حنونه ُمحا  ....يالمرارة نفسك أيتها األم الطاهرة لنتأمل قوة
آالم مشاعر األُم الرقيق فى أقسلى اآلآلم ،أوقلات عصليلال ملرت
بالسيدة العذراء لم تداويها سوى فرح قيام إبنها وفاديها اللر
يسوب من األموات وكانت تحفظ كل األشياء فى قللالهلا ويلالليلتلهلا
شرحت لنا تأمالتها فى حياتها وكيفي تعامالتهلا ملن أبلنلهلا وهلو
إلهها كيك أحتملت وكيك كانت تحكى معه وتصلي له والحلوارات
الروحي والالهوتي !
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 +نياحة السيدة العذراء:
كانت السيدة العذراء تذهب يوميا ً إلى قبر إبنها المقدس وقدد إتدظدا
اليهود منها وضايقوها ومنعها من زيارتها للقبر الدمدقددس ودرادوا
قظلها فحملظها سحابة إلى مدينة كان بها القدديدم مدظديداس الدرسدو
يكرز بها ولكن قبض عليه ملك البالد وسجنه وعندما وصلت السيدة
العذراء تضرعت إلى إبنها لينقذ القديم مظياس وبصالتها إنصهرت
جميع سالسل الحديد ال ُمقيد بها القديدم وإندحدظدحدت دبدوان السدجدن
وآمن الملك وجميع المدينة ودصبحوا مسيحيين لذلك ت ُسمى العدذراء
حالة الحديد ،ثم طلبت السيدة العذراء من إبنها دن يُريحها من دتعان
هذا العالم ودسظجان لها إبنها الرن القدوس ودعلمها بموعد إنظقالها
ودخبرت الظالميذ والعذارى والقديسات وحضروا فى الموعد المحددد
حو سرير دم النور وباركت اآلباء الرسل والقدديسدات و دهدر ندور
عظيم وإذا برن المجد يسوع يحضر ومعه جوقدة مدالةدكدة ور سداء
مالةكة وقديسين و َ
طيَّب الرن قلب والدته وإندظدهداء آالمدهدا ودسدظدلدم
روح دمه الطاهرة بيده الطوباوية ومعه رةيم الدمدالةدكدة مديد داةديدل
وقبل دن يصعدوا بروحها الطاهرة دوصى الرن يسوع تدالمديدذه بد ن
يكحنوا والدته بكل كرامة ودن يدفنوها فى بسظان جثسيمانى.
بعد نياحظها تم تكحينها ووضعوها فى تابوت وفى دثناء توجه الظالميذ
بالجسد الطاهر للدفن فى المقبرة دعظرضهدم رجدل يدهدودى ودمسدك

بقية دخبار من هنا وهناك
معلومات مثيرة عن دير سانت كاترين ومحظوياته
األثرية النادرة

قال شاكر ،كبير األثرريريرو ارة ا
اآلثررا  ،س نرريررنرراب كررامررح قررب ر ر ا ر ر رري ر رريرريررو
ا ضطهديو في ا قرس األول ا ريري ، ،و رو ثر
ادأت حرك ا رهبن  ،و كنها تنظ ال في ا قررس
وأ راس ار ر ربر را أشرا ت
ا رااع ا ر ريري،
ي أقردم
ارنر
نيناب
جنةب
ونط
في
يةم،
ا صر ا
أ
،ير اا عا ايو أكثر ا جبال وعرة وجر رال ،فري
مظرا غناه اا اب وا ظر وا رنر.رير
وا ،فيراسً ،
وأ اس ة ً ا ،في ا رقررس ا رراارع ا ر ريري، ،
أقا ح اإل براطة هريريمر  ،وا رد اإل ربرراطرة
ق طنطيو ،كني ا عرر اب عرنرد شرجرر ا رعر ريرقر
ا قدن  ،وفى ا رقررس ا را،ق أقرام اإل ربرراطرة
ج تنياس ا دير يض كرنرير ر نهريريمر ن ،ويركرةس
حصنًا رهباس و هج ات ا بردو وشريرد كرنرير ر
ت ى ا كبرى أو ا ربرا ير ريركرا أو ا ركراترد ا رير أو
ا تج ي ،وهى أكبر و كني ا ع يق  ،وتشربرف فري
شيرا ى أمف يتر
تص ي ها كني أيا صةفيا
ً
ت ي ا كني اان نامح كاتريرو ال فري ا رقررس
ا ا،ق ا يي ،م ب فتا كاترينا ،ا رتري قرتر رهرا
اإل براطة ك ي امةق رفضها ا عة ،ةثنرير ،
فنق ج دها هرا ا كاس تت ت يتف اان هرا حرترى
اآلس ويقةل شاكر" :تةجد ارقرايرا فراترهرا ،ا ر
صندوقيو و ا فض أحده ا جر رجر ر  ،واآل رر
يد ا ي رى" ويضيف أس ا دير أشبف ار رصرةس
ا عصة ا ةنطى ،ي يطف نة عال وقةى وغير
رتررا،
ت او األ يع ارا ترفراع رو ٢١ -٢١
ً
ون ك تريو و اع ،و شيد و ا جراميح ،ادا ف
ا كني ا كبرى ا تي شيدها جةنترنريراس ،وترعررس
اان ا عر اب ا قدي كاتريو أو كرنرير ر ا رترجر ري
واها أقدم أيقةم ررير ا رعرر اب ،وأجر ر هريركر
ارنة ف ،وفى شرق ا كني ا كبرى تةجد كنير ر
ا ع يق ا قدن ا تري كر ر ا ررب عرنردهرا رةنرى
وأ اس أمف في يةم  ١٢ا ق ،تد ا ش س ك
عام و مافر تنير ا ع يقر  ،وهرنراد عرد كرنرا رس
أ رى ،كو في ةاجه ا كني ا ر رير رير هرنراد
ا جد ا فاط ي ،و ف ئرم ارا ترفراع  ٢1أ رترا
ك ا يض ا دير كتب  .اها أ هات ا كتب ،و
 6آالس .طةط ا غات .ت فر قردير ر وحرديرثر ،
وأه ا اف اإلمجي ا ريامي عر رى و ق ا رغر ال
وا تة ا و مجي كتةب ا اب ا ررهرب وفرر رامرات
أعطاها ا  .فراب رهر و ركراس ردفرو ا ر رةترى رو
ا رهباس نعض فن و عاصر و .ا س ،و ج ةعر
و ا قييات رهباس ينتراح وا ترعربرد ارجرامرب
.ا س وآاا و عا وحديق اها أشجا رثر رر
يركر أس غا بي هباس ا دير و ا يةماس ويرتربرعرةس
ا كني ا يةمامي األ ثةذك رير  ،وتربردأ صر رةاترهر
ية يًا تبدأ و قبي ا فجر ،حيث يدق ا رجررق ٢٢
،ق اع ر ا يد ا يح

بالظابوت فيبُست يده وإنحصلت من جسدمد وه وبددد يصدرو بدظدوسدالت
كثيرة بدموع شديدة إلى دن الظالميذ تشحعوا بالسيدة العذراء فدعدادت
صحيحة وآمن وكان هذا الرجل يدعى ثا فينا وهو المحلوج مدريدض
بيت حسدا الذى شحاه الرن يسوع بعد إنظظار  13سندة وندالحدن دن
السيد حينما شحاه لم يقل له مغحورة لك خطاياك كما تحر لدلدمدحدلدوج
اآلخر بل قا له " ها دنت قد عوفيت فال تعود لل طيئة من جديد لئال
يكون لك دشر" ألن الرن يسوع كان يعلدم دنده سديدعدود لشدره مدرة
دخرى.
وكانت نياحة السيدة العذراء فى يوم الثالثاء  14طوبة وبدلدغدت مدن
العمر  53سنة و  3شهور و  41يوم وبعد الددفدن مدبداشدرة سدمدع
الظالميذ دصوات تسابيح وترانيم المالةكة دون إنقدطداع فدمدكدثدوا فدى
المكان جوار المقبرة حظى إنقطع الصوت وكان إسظغرق  1ديدام دى
حظى نهاية ترون شمم يدوم الد دمديدم ثدم عدادوا إلدى مسدكدندهدم
وتقابلوا مع القديم توما الرسو ودخبروه بنياحة السديددة الدعدذراء
در بدندحدسد
ألنه كان فى بالد الهند ولكنه قا لهم دنا ال دُصدق إن لم َ
فذهبوا للمقبرة وعندما فظحوا الظابوت لم يجدوا جسد كدلديدة الدطدهدر
العذراء بل وجدوا األكحان فحزنوا و نوا دن الديدهدود دتدوا وسدرقدوهُ
وسرعان ما دبلغهم القديم توما وطم نهم وقا لهم دنا رديدتُ جسدد
السيدة العذراء تحمله المالةكة ودنا آتديدا ً عدلدى سدحدان عدن سدمداء

في ةااتير رقة يةق أاة نريرفريرو ارديرره األثرر
وقام األمبا ص ة رير  ،أنرقرف اإليربرا شرير ريل
اب أ س اإلثنيو ،اتطريريرب فرات
صي ا عشي
ا شهيد ا ضة ج ع كهن اإليبا شي  ،ا رضرة
ج ةع غفير و بي ا شهيد أاة نيفيو

األنبا مارتيروس يحظظح دو مركز ثقاف للطحل
بالكنيسة المصرية

افتتح األمبا ا تيروق ،أنقف عام كنا رس شررق
ا ك ا ديد ،و يس جن ا صنفات ارا ر رجر رع
ا قدق ،أول رك ثقافي اص اا طف اا كنير ر
ا قبطي األ ثةذك رير  ،اركرنرير ر ا ريرد ا رعرر اب
ار رره ر ررشر  ،ار ررضررة اآلارراب ا رركررهررنر وا رر.رردام،
وا شا ك عد ،كبير و األطفال وي.تص ا رك
ا ثقافي طف اا ع عر رى ترةنريرع آفراق ا رطرفر
وا ع ع ى تةنيع دا كف ا ررهرنرير  ،رو ريل
ا كتب ا ق اا رك وا تي ت تة ع رى كرافر
ا ةنةعات ا ع ي وا روايات ا قرصرصرير  ،وكر
ها و ا ؤ فات ا رتري ترترنرانرب رع ا ر ررحر ر
ا ع ري طف حتى ي تطيع أس ي اأكبر قد رو
ا ع ة ات في كاف ا رجراالت ار را يرترنرانرب رع
 ،اكف ،واراإل رافر رى راهر ر ا ر رركر فري
اعد األطفرال عر رى ترنر رير رةاهربرهر ا رفرنرير
اةانط تع فو ا رن وا ت ةيو
ك ا حرص األمبا ا تيروق ع ى أس تكةس نرعر
ا رك ا ثقافي طف ت تةعب ا يقرب رو رئر
طف أنبةعيًا ،يشا كةا في كاف ا ها ات ا فنرير
وا ثقافي و يل األمشط ا تي تقدم ألطفال
رةيم جامعة القاهرة المعين" :المسيحية واليهودية
حضت على اإلرهان ودمرت بالقظل"

دخميم المصرية وقا ل دحد المالةكة دسرع وقَبول الجدسدد الدمدقددس
الدزندار بدركدة وعدنددمدا شداهدد
فقبلظهُ ودعطظنى السيدة العذراء هدذا و
الزنار الذى كانت تلظحف بده الدعدذراء
الظالميذ الزنار عرفوه دنه هو و
و ُدفونَت ب وه فمجدوا هللا كثيرا ً مطوبين السيدة العذراء وصلوا وطدلدبدوا
من الرن دن يُظهر لهم جسدها الطاهر مدرة دخدرى ووعددهدم الدرن
بإسظجابظه لطلبظهم فقرروا الصوم حظى يظم وعدد الدرن يسدوع لدهدم
وتحقق ذلك بعد  45يوما ً فى يوم  41مسرى وهو اليوم الذى تُدعد ويددد
فيه الكنيسة بعيد إصعاد جسدها الطاهر للسماء دما الزندار فدهدو فدى
الزنار فى مدينة حمص فى سوريا وطوله  31سدم وعدرضده
كنيسة و
 1سم من دسالك مربوطة بعضها البعض.
وتعيد الكنيسة للسيدة العذراء سبعة دعياد بشارة يواقيم بميالدها 3
مسرى – ميالدها  4بشنم – دخولها الهيكل وعمرها  1سنوات فى
 1كيهك – دخو العاةلة المقدسة إلى مصر  11بشنم – نديداحدظدهدا
 14طوبة – عيد العذراء حالة الحديد  14بؤونه.
بركظها المقدسة تكون معنا آمين.

ا تنةير جاار جا ،مصرا
ا رفريرر ا رعرة ،تع ًفا و ا كني األ ثةذك ي  ،وترعرصرب رنرهرا
وقال
تعبيره
حد
ى
ع
عا شغ ا صراح " –
تجاه ا طةا ف األ رى
ا ياني ن اعي ح ني" ،ا شيخ ا .شح و قنا
اقرأ ا عة،ي ر ان جا رعر ا رقراهرر  ،يرا نرةا ،طواةف تحذر منها الكنيسة القبطية األرثوذكسية 1
ي ك يرا صرر"
تقريرا عو اعض ا طةا ف
وت رابل ا ر ر را ري حر رد مشرت ص يف "فيتة"
ً
رى
ر
رقراهرر
ر
ا
رعر
جرا
رةل
ترتر
األنريرةطري ،هر
ا ير رير  ،ا رتري تر رظررهرا ا ركرنرير ر ا رقربرطرير
يدات
ا
حدى
وت
و
فتةى
أكشاد
ج ةع
األ ثةذك رير  ،وتر رر رنرهر وأشرا ت رى أس
واقع أثناب  ،انترهرا ارا رجرا رعر  ،تردعرى نرةنرو
ناويرق ،وتقةل" ،وأما فري ثرا رثرف آ،اب فر ر رفر طا ف "األ،فنت رح" أو "ا ربرتريرةس" كراس ا ربراارا
ا قاهر كاس عند ،كتة تعصب رترعر رد يرهريرو شنة ،ا ثا ث قد حر نهرا ،وكرترب عرنرهر كرتراارا
ي ي اصر ر  ،الفرتر
ا ي ييو وكاس يد نا في مقاشات و قا مف أ،يراس أو ح فيف مه ال ي تةس
وكتير اشتكينا و دش نأل فينا ،قر ع ينا كتراب ى أس هرره ا رطرا رفر ظرهررت عرام  ،٢3٢١فري
ا رررفررريررر ررر رررةس ا رررفررررم ررري وجررريرررف جرررا و ،أنيةط ،ويب غ عد،ه اآلس قرراار  011شر.رص
 #اذا_أن ح و ا اعتر نا قال هشي ك ا ر را ، ،أ ا ا طا ف ا ثامي فهي "ا ة ةس" ،وهي طا رفر
تامي ننف انح نعة،يف فعح ع يف قضيف ت رش! تؤ و اأس ي ها هة مبي ررنر  ،وظرهررت فري
وتااعح "ا دكتة ا ي ش ترم و تعصب فةق
رد صر عام  ،١113ويص أتباع هره ا كني ر رى
ا ةصف ،ا يةم أصبح يس جا عف ا قاهر
عث اس ا .شح" ،شيخ ك يف اآل،اب أصبح في عهرد م ة  ٢111ش.ص ا طا ف ا ثا رثر هري "شرهرة،
يررهررةه" ،وحررر ررنرره ر ا رربررااررا شررنررة ، ،وا رربررااررا
ا ي ي يس جا عف ا قاهر
تةا روق ا ثامي ،واعتبروه ا ي ةا ي ريريرو،
تعليمات وفظاوى رجا الدين تشعل الوسط القبط
وهي حدى ا طةا ف ا ي ي ا رتري ال ترعرتررس
رو
ر
ع
ا
مشرررت "ا رربررةاا ر مرريررة " تررقرررير ًرر
اا طةا ف ا ي ي األ رى ،ويفض ةس أس يُدعةا
ا فتاوى ا رتري أشرعر رح ا رةنرط ا رقربرطري ،وا رتري اشهة ،يهة ت يي ً ا ه عو ا طرةا رف ا ر ر رير رير
وص ح ى رنرع  ،رةل ا ر رةاطرنريرو ارا ركرنرا رس األ رى ،ويت ع ا طا ف في صر ش.ص يدعرى
اا كياج وا تداب ا بنرطر رةس ،وحضرة ا رعرروق " كريا يةاقي " وهة تاجر ياس حردى رنراطرق
فرحها اف تاس كشةس وأشا ا تقرير ى أ ر ا قاهر
ا ت في هرا ا جال وهة ا مشره عد ،و كنا س
رم اك فى اإلنكنرد ير وغريررهرا رو ارةنرترر شان مشاتب ...شاف العدرا...تغيرت حياتة..ودصبح
عنةاس "ابيترك يرا راهبا بالدير..البراموس الظحاصيل
صة فى د ا كني ي
ب تر ريرق ا رقردانر  -رجر ريرع األعر را ريارس شاب شاغب جدا رت ايف شراكر كرتريرر حرترى
تش " ا تعر رير رات ا رجرديرد حرد،ت صرة ً ا اصيب اا يأنأشا ع يف اب اعرتررافرف اس يرقرضرى
ة اا دير وفى ،ير ا برا ةق فى عر ا صريرف
رد رةل ا ركرنرير ر ،
ياس ا قبة وا رفة
اانت ش ا ر حاول ي.رج و ا قيي وجد اس
رتردقريرق
ا
ر
كنرير
اا
و
األ
وأنندوا تع ي ات ألفرا،
ااةما ا ى ؤول عو ا ضياف قاف ا قييرات رو
غريرر
يارس
رتديو
ا
نع
وا تف ص وانتيقاس و
ا .ا ج وألمف شاغب رج رو ا شربراد وت ر ر
طاارقر ر ر رةاصرفرات ا ر رشرروطر
وأشرا ت كني حيث يص ى ا ررهربراس ا رتر ربر ر حرةا رى
رع امرف رش
ا ص يف ى ا تع ي ات ا ااق  ،وا جدل ا ر ،ا ا رااع فجرا كاس تع ى اا ت ب
ا ببها ،ث تناول ا رأ ا ا ض ،وتصررير رات فاه حاج كو فح مرظرره وقرةس ا ررا جر رير ر
طرفري عر رى يردهرا وهرة
أحد ة ا كني اإلمجي ي ا رتري كرامرح تر.را رف اجةا نتر ا هيك ت
ارريررشررد ا ررطرررح ر ك ر شررةي ر وهررى اررتررقررب ر ايررده
عقيدتف ،ااإل اف تع ي ات األفراح ،وتصري رات وتن ها عد رات
أحد ا ركرهرنر ا رتري طرا ربرح ا رفرتريرات ا رقربرطريرات وألمف صعيدى و افض اس ا را تقرف فرى صرف
ااالحتشام
ي بق ا كهن وا رهبراس عرق فريرهرا صرا راامرح

تررداول وا ،ررةاقررع ا ررتررةاص ر
د عث راس ا ر.رشرح،
االجت اعي فيدية دكتة
يس جا ع ا قاهر ا عريرو ارقررا جر رهرة ،
يقةل فيف أس ا ي ير وا ريرهرة،ير أ،يراس حضرح
ع ى اإل هاب ،وهرا ا كيم ةجة ،في نفر ا تثني
شردً،ا " ،رقريرح أمرهر فري حرا ر
ونفر يشةع
أ ة يو اقرتر األطرفرال وا رنر راب
ا رب وا
وا شيةخ وقتر ا ر ريرةامرات وا ر ع وا ر رر "
وأنتطر ،،أس احترام ا يا في اإلنيم ال مرظريرر
ف في ك األ،ياس األ رى" وتااع" ،أ رال هر را
بيته ةش ا ي ي وا يهة،ي ااإل هاب ريرف، ،
،،
اإلنيم ك ف و أو ف أل ره فيهةش كيم
يقة ك اقتر رةا ا رنر راب وا شريرةخ واألطرفرال ،ارقرى
اإلنيم هة ا ي فيف اإل هراب ، ،يرنرهر اريرقرةل
اا نص اقت ةا ،كو في اإلنيم اقى ال تجرد آير أو
حديث يقة ك اقت
القمص سرجيوس :زواج م ظلح الملة يسهل
كظان ونشطاء يشنون هجو ًما على تول ال شت
جامعة القاهرة" :بالوقاةع مظحرش ومظعصب

ع ق ا عديد و ا كتاب وا نرشرطراب عر رى
رو
تعييو  ،ا .شح ،ان جا رعر ا رقراهرر
جامبف قال  ،عةض شفيق أنتاذ ا قامرةس ا ردو ري،
ا يةم  ١أغ طس ذكرى تة ى هت ر ا قيا ،ا فاشرير
في أ اميا ،وا ريرةم فري صرر ترة رى "ا ر.رشرح"
ان جا ع ا قاهر قيا ،ا فاشي ا ديرنرير تر رح
اير ،عرة ترجرديرد ا ر.ررطراب ا رديرنري ا رةنرطررى
ا ر ر عرة ر ويررنرفرررهرا األ هرر وتر ررا نرهررا كررافر
ؤن ات ا دو صا ح ا نظام ا رديرنري ،وال فررق
ايو ا فاشي ا ديني وا ريرانرير هرتر رر كراس يردعرة
ردير رقرراطرير وأصربر رح مرا ير و صرر تردعرة
ةهااي وا في في ةاجه اإل هاارير ارا هراب
دير دبو سيحين األثري يحظحل بعيد تكريم الشهيد
ا ةنطي " اين ا قال ا صر رفري ،عر را ،ر رير ،
فيلوباتير
" يةس عي انتفهام ع ى ا رتريرا ا ر رترعرصرب
احتف ح يبا شي ط ةه اعيد تكريس كني ا شهيرد ا ت رش ا .شح ي ًا جا ع و رفرا ر ر.ر رةق
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"الطالق"

شد ،ا ق ص نررجريرةق نررجريرةق وكرير عرام
ا بطريركي ارا رقراهرر  ،عر رى اشرترراط ا ركرنرير ر
يرجر ارهرا ،أس يركرةس
األ ثةذك ي عند عقد أ
ا عرونيو و مفس ا طا ف وا
وأ اس األب نرجيةق ،في تصريرح رف ،ا ريرةم
ا رجر رعر  ،أس ذ رك ريررس ترعرصربًرا رو ا رركرنرير ر
األ ثةذك ي تجاه ا طةا ف األ رى ،و كو حفاظاً
ع ى ا يا ا وجي عرونيو في ا يعد ،ة ر ً را
أمف أذا طرأ أ يس ايو ا وجيو .ت في ا ر ر
ك  ،ف تعطي ف حك ً ا ارا رطريق
و جأ أحده
،وس أ رربررر ات أو أنرربرراب ونرربررق ومشرررت
"ا بةاا مية " ت قيقًرا يرترضر رو فرض ا رطرا رفر
األ ثةذك ي واج أانرابهرا رو أارنراب ا رطرةا رف
األ رى ،في ا رةقرح ا ررى ت ر رح فريرف ا رطرا رفر
ا كاثة يك واإلمجي ي ار رك ،را اعرتربرره ا ربرعرض

يانح ايص ش كده فى ا ظ ،ى امرتربرف اارةمرا
ا ؤول عو ة ا شباب هرا ا شاب ا ت أل د
ا شاب و ايده و جعف قيي واعد ا قرداق ذهرب
ا يف ااةما ي أ ف عو نبب روجف او اى شرىب
نأ ف فقط ع ا جع ف يصررخ فرى ا ركرنرير ر طربرعرا
ا شراب كراس رتررغررب ألمرف كراس فراكررر اس كر
ا رهباس كامةا شايفيو ا رأ ركرو اارةمرا فراجرأه اس
احدا يرى ا ٱه ا شااب ا اس ف رعر رة ر اس
امها ١٢ ،اؤوم يعنى عريرد ا رح ا رعرد ا حرا ر
ا ديد حينئر امه رت  ،ةع ا شاب غريرر صردق
امف اى ا عر اب وهرى تر ر ر ا ر ر ريرح ،وس اس
يراها االااب ا رهباس حكى رى هرره ا رقرصر وهرة
يرربرركررى مررفررس هرررا ا شرراب اررعررد ٢1نررن ر ررو
حدوثها حكاها ى اعد اس اصبح اهبرا ار كراهرنرا
ق صا فى ا دير وهللا ينيح مف ف
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رجل هللا  ...شاغله بناء الملكوت

بقلم  :د  .مجدى شحاته

يعيش االنسان أفضل حاالته حينما ال يخفى فى ثنايا القلب أى
كراهيات أو أحقاد أو منافع شخصية  ،ويكككون قكلكبكه كامكرا
بالمحبة النقية الطاهرة  ،يحب كل الناس كما هك فكالكمكحكبكة
جوهر رائع أوجدها هللا لالنسان فوق ذلك يرتكقكى ويسكمكو
االنسان بوجدانه  ،اذا تخلص من خطيئة االدانكة والكلك كو
الى منطق تبرير النفس  ،متعلال بانه يكبكتكخكى خكيكرا  ،ويكريكد
اصالح الم تمع !! وقد أثار السيد المسيح لكه الكمك كد هك ا
االمر حينما تكل ن " الق ى والخشبة " فى المو ظة كلكى
ال بل  ،حيث أراد أن يحدث تخييرا جوهريا فى وجدان الكبكشكر
 ،حتى يحولوا أصابع االتهام واالدانة لتشير الى ال ات بكدال
من االشارة الى الخير ،فمن كان بال خطيئة فليكلكقكى أخكاه أوال
بح ر لقد رفض رب الم د ان يكون مقسكمكا وقكا كيكا بكيكن
أخوين  ،ألنه ال يريد ان يهادن العال " من أقامكنكى قكا كيكا
ومقسما ؟ " ( لو  ) 41 : 41هللا ل يرسل ابنكه الكى الكعكالك
ليدين بل ليخلص العال ( يو  ) 43 : 41فكمكن أنكي أيكهكا
االنسان لتدين غيرك ؟؟
كنيستنا القبطية العريقة  ،بين الوقي واآلخكر تشكهكد تكيكارات
معاكسة مقاومة من الداخل  ،فضال ن اله مات االتيكة مكن
الخارج !! تسكتكهكدل الكنكيكل مكن وحكدتكهكا وأدا رسكالكتكهكا
السماوية و كدو الكخكيكر يكحكاوس أن يسكتكهكدل الكرا كى
لتتشتي الر ية
صاحب الخبطكة والكقكداسكة الكبكابكا تكاو كروس الك كانكى بكابكا
االسكندرية وبطريرك الكرازة الكمكرقسكيكة الك ى يكبكارك قكارة
استراليا فى غضون أيام مكعكدودة ويشكرفكهكا فكى أوس زيكارة
ر وية لقداسته  ،تسل قيادة الكنيسة فى أوقات صعبة بالكخكة
الخطورة واالرتباك  ،وذلك فى أ قاب ثورة  12ينايكر والكتكى
الحقتها بفترة وجيزة ثورة  13يونيو ،والتى شكارككي فكيكهكا
قككوى ثككوريككة قككبككطككيككة خككرجككي مككع شككرات الككمككاليككيككن مككن
المصريين بعدها أصبح قكداسكة الكبكابكا مك كلكه مك كل قكيكادات
مصرية وطنية اخرى مستهدفا من دو الكخكيكر ،وذلكك بكعكد
المشهد التاريخى الوطنى والمشرل لمنصة  1يوليو ،والكتكى
أ لن من فوقها الرئيس والز ي بد الفتاح السيسي خارطة
الطريق  ،اي انا بميالد وطن جديد  ،وخوض معركة مصيكريكة
طويلة االمد من أجل الوجود بعدها جا ت اله مة الشرسكة
لى كنائس مصر ومؤسسات مسيحية أخرى لتحكرق وتكدمكر
شرات الكنائس بطوس الكبكالد و كر كهكا بكعكد أحكداث فكض
أ تصام رابعة والنهضة ام  1341وقد لق قداستكه مكنك
أيام فى مقابة تلفزيونية لى هك ه االحكداث  " :لكو حكرقكوا
الكنائس هنصلى فى ال وامع ولو حرقوا ال وامع هنصلى فى
الشوارع "
وسط ه ه االجوا الدامية المتوترة والمربكة و المحزنة التى
يمر بها الوطن وتمر بها كنيستنا الوطنية  ،تظهر فى االفكق
بين الحين و األخكر ،بكعكض الكتكيكارات الكمكعكاكسكة الكخكريكبكة
المحسوبة لى الم تمع الكنسى  ،تحاوس أن تقاوم وتكعكرقكل
المسيرة فى ه ا الوقي الحرج  ،بدون أى مبرر لكى االطكالق
وال سند مقبوس وال سبب معقوس !ّ! وتكطكاوس غكيكر الئكق مكن
مراهقى كتائب الفيس بوك من نشر أكاذيكب وشكائكعكات  ،بكال
أدنى خ ل أو استحيا لى القكيكادات الكككنكسكيكة  ،يكككتكبكون
اد ا ات كاذبة مخلوطة  ،يقاومون ويتكربصكون و الكككنكيكسكة
مازالي ت فف وتمسح دمكوع الكحكزانكى  ،و تكلكمكلك أشكال
حاياها الشهدا  ،وتضمد جراح مصابيها  ،وترم جدرانها
ورائحة الكدخكان ورمكاد الكحكرائكق مكازاس يكزكك االنكول ان
م تمع الكنيسة يختلف تماما ن م تمعات الدنكيكا  ،لك ا فكان
ترتيبات ونظ العال اليليق بأى حاس من االحواس ان تكمكارس
وتطبق فى كنيستنا والتى تكتنكفكهكا أصكال مكخكاطكر جكمكة مكن
الخارج فك من ذئاب خاطفة اتخ ت ثكيكاب حكمكالن انكدسكي
وسط القطيع تريد الكفكتكك بكه ولكيكس هكنكاك مكن يكز ك كهكا
هناك من يحاولكون حكرمكان الكككنكيكسكة مكن الكتكدبكيكر االلكهكى
والحماية والعناية االلهية التى سكلكمكي الكى را كى الكر كاة ،
يسعون لتحويل بيي هللا الى مؤسسة بشرية خا عة لضعفهك
البشرى فليس من الحكككمكة أن نكديكن أبكرار هك فكى بكوتكقكة
التنقية كال هب  ،وان كنا من هواة االدانة  ،فعلينا ان نكديكن
أنفسنا التى نعرفها جيدا فلدينا الك ير الك ى يكمكككن ان نكديكن
أنفسنا ليه ان رب الم د يسوع ال يمكن أن يترك أصفيكائكه
فريسة لف ال ئاب او يترك أتقيائه لكككيكد الكمكقكاومكيكن " لكوال
الرب ال ى كان لنا نكدمكا قكام الكنكاس كلكيكنكا اذا ألبكتكلكعكونكا
مبارك الرب ال ى ل يسلمنا فريسة السنانه الفك
أحيا
انكسر ونحن انفلتنا" ( مز ) 3- 1 : 411
من ان تولى قداسة البابا رئاسة الكنكيكسكة وهكو يسكعكى بكككل
ال هد ان تظل كنيسة المسيح تحيكا بكنكفكس الكروح اآلبكائكيكة
االصيلة  ،والعمل لى استمرار الكنيسة فى المسكونكة ككلكهكا
لى فكرها وحياتها االولكى أربكعكة سكنكوات مكنك أن تكولكى
جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

قداسة البابا المسئولية وهو يواجه الصعاب والضيقات بصبكر
وجلد وقوة احتماس وطكوس أنكاة  ،مكحكتكمكال بالمكا مكبكرحكة ،
مابين بالم ال سد التى أنهكي موده الفقرى لسنوات طويلكة
 ،وبين بالم النفس االك ر ألما  ،ككاتكمكا بالمكه وأحكزانكه بكيكن
لو ه الواهنة ال يتكل خشية مكنكه وحكرصكا كلكى سكالمكة
الكنيسة  ،مصليا دا يا أن يكتب هللا لكنيسة الوطن كل الكخكيكر
والسالمة ان قوة الكرازة والخدمكة والكعكمكل الكككنكسكى الك ى
يسعى اليها قداسة البابا تكمن فكى وحكدانكيكة األ ضكا كلكى
النمط ال ى يريده السيد المسيح لوحدة الككنكيكسكة هكو الكنكمكط
ال الوثى كيف أن اال ضا متمايزون دون انفصاس دون
تنافس وبحب مكيكق مكن قكلكب طكاهكر بشكدة " وأنكا قكد
أ طيته الم د ال ى أ طيتنى ليكونا واحكدا ككمكا أنكنكا نكحكن
واحد " ( يو  ) 11 : 43ان م د الكككنكيكسكة بكل ومك كد هللا
كائن فى وحدتنا ومحبينا لبعضنا البعض الوحدة فى م تمعنكا
الكنسى ال يقصد به تكتال بشريا  ،أو مك كرد تك لكف واجكمكاع
لى رأى أو هدل بل هى وحدة ضكويكة الك كسكد الكواحكد
تستمد قوتها و كظكمكتكهكا مكن وجكود الكمكسكيكح ككرأس لكهك ا
ال سد ان روح ه ه الوحدة  ،لن تنسكب اينا من الخارج ،
او تفرض لينا فر ا بدون ارادتنا  ،فه ا ليس منكهكا الكرب
معنا  ،فقد وهبنا الحرية و االرادة الكككامكلكة  ،يكقكف خكارجكا
ويقرع  ،بل يسأس المريض " أتريد ان تبرأ ؟ " ( يكو : 2
 ) 6والسؤاس للمقاومين ك من مره تتعارض ارادتنا مكع
ارادة هللا ؟ لكنه يتركنا أحرارا وفقا ألرادتنا  ،حتى نسكتكو كب
الدرس ونعود اليه برغبينا وحرية ارادتنا فنحن المسيحيون
نعيش بالمحبة والوحدة كأساس الهوتى وروحكى لكحكيكاتكنكا
كنكدمكا صكلكى
وليس م رد فضيلة من م مو ة فضائكل
رب الم د يسوع ليلة بالمه صكالة ودا كيكة طكويكلكة تسكاقكط
أثنائها من جبهته قطرات رق كقطرات دم وجا ت ككلكمكاتكه
بم ابة شعاع نور ناف الى السما طالكبكا وحكدة الكككنكيكسكة ،
وكأنه أراد أن يكرس ويرسك مكبكدأ الكوحكدة والكمكحكبكة فكى
نفوس أبنائه فقاس  ":أيها االب القدوس  ،احفظه فى اسكمكك
ال ى أ طيتنى ليكونوا واحدا كما نحن " ( يو )44 : 43

الر وية فكى الكدوس الكعكربكيكة
واوروبا وأمريكككا واسكتكرالكيكا
بعد أيكام ان شكا هللا ومكن
أبرز تحركات البابكا تكأتكى فكى
م اس الحوارات الكمكسكككونكيكة
والزيارات الكدولكيكة فكككانكي
أوس زيككارة لككقككداسككتككه خككارج
مصر ال هاب الكى الكفكاتكيكككان
ولككقككائككه مككع بككابككا الككفككاتككيكككككان
فرنسيس االوس تلك الكزيكارة
الككتككى أسككفككرت ككن الككزيككارة
التاريخية الكتكى قكام بكهكا بكابكا
الككفككاتككيكككككان وزيككارة الككقككاهككرة
وكككانككي مككن أروع الككزيككارات
التى تشهدها الكنيسة القبطية من قود طويلة وقد ت اقامة
صالة مسكونية فى الكنيسة البطكرسكيكة أجكتكمكع فكيكهكا الكبكابكا
السكندرى والرومانى وبابا القكسكطكنكطكيكنكيكة  ،وهك ه الصكالة
المشتركة المسكونية جمعي الكنائس المختلفة ألوس مرة من
أك ر من  4233سنة

وخالس الفترة القصيرة من تولى قداسة البابا المسؤلية  ،قكام
قداسته بعدة زيارات لك ير من دوس العال ولقائه مع مكلكوك
وؤسا وأمرا وسياسيين وبطاركة واساقفة لعديد من الكدوس
بخرض انفتاح الكنيسة القبطية االرثكوذكسكيكة كلكى مكخكتكلكف
كنائس العال  ،من بين تلك الكدوس  :الكفكاتكيكككان  ،الكمكمكلكككة
المتحدة  ،روسيا  ،السويد  ،الدنمارك  ،النمسا  ،ايكرالنكدا ،
الواليات المتحدة  ،اليونان  ،ايطكالكيكا  ،الكككويكي  ،االمكارات
المتحدة  ،االردن  ،لبنان  ،اثيوبيا  ،فلسطين  ،ومكن الك كديكر
بال كر  ،وقد قامي الكنيسة الككاثكولكككيكة فكى الكنكمكسكا قكامكي
بأهدا الكنكيكسكة الكقكبكطكيكة االرثكوذكسكيكة الكمكصكريكة أككبكر
كاتدرائية فى وسط العاصمة فيينا (كنيسة الع را المنتصكرة)
وذلك فى سياق القكات الكمكحكبكة الكتكى تك كمكع الكككنكيكسكتكيكن
الكاثوليكية والقبطية  ،وقكد قكام قكداسكة الكبكابكا تكاو كروس
قداسة البابا تاو روس ال انى يكمل الكمكسكيكرة بكككل االيكمكان ال انى بتدشين الكاتدرائية بأس السكيكدة الكعك را الكمكنكتكصكرة
واالمانة  ،مؤكدا أن صر اآلبكا مكمكتكد ودائك مكا دام روح والمالك ميخائيل ،أ قبها صالة القداس االلهى
الرب محيطا بكنيسته يعمل فيها وبها  ،لن يخيكب كنكهكا ببكا
قديسون معلمون  ،وليس هناك اس أب مكن ببكا الكككنكيكسكة ان الكنيسة القبطية الرثوذكسكيكة الكوطكنكيكة  ،تكمكر بكمكرحكلكة
يمكن أن نقوس أن صر اآلبا قد انتهى كنكده أككد قكداسكة تتطلب أن يكون لدينا الو ى والحكككمكة والكيكقكظكة والسكهكر ،
البابا فى كل المواقف الوطنية أنه مكحكبكا و كاشكقكا لكمكصكر  ،حتى ان جا سيدها وجدها أمينة فى كل ما كلفها به ليتحقق
مفتخرا بها فى كل المحافل الدولية العكديكدة الكتكى حضكرهكا  ،قوس الكتاب " الحق أقوس لك أنه يتمنطق ويكتكككئكهك ويكتكقكدم
متباهيا بوطنية الكنيسة االرثوذكسية الكوطكنكيكة وروحكنكيكتكهكا ويخدمه " ( لو  ، ) 13 : 41والكويكل ككل الكويكل ان أتكى
سيدها فوجد مصباحها مطفأ  ،وكل أمتعتها منهوبة والنفكوس
أمام قادة ورؤسا وملوك دوس كك كيكرة الك ى تكقكابكل مكعكهك
مناديا بمبادئ الحب والخيكر والسكالم والكتكعكايكش الكمكشكتكرك فيها جائعة روحيا وخائرة
مش عا لى احترام القوانين والتشريعات وااللتزام بكالسكلكوك
االجتما ى العام واحترام السلطات وتكقكديك االككرام لكمكن لكه ان ملكية السيد المسيح لكنيسته موثقة بدمه الككريك  ،وحكق
" أني بطرس و لى
االكرام  ،سائرا لى نكهكا الكفكككر االبكائكى مصكلكيكا مكن أجكل المسيح لى كنيسته قوى كالصخر
ه ه الصخرة أبنى كنيستى  ،وأبواب ال حي لن تقوى كلكيكهكا
الرؤسا ومن أجل سالم الكنيسة والوطن وسائر بالد العال
أكد قداسة البكابكا ان لكه حكس وطكنكى كظكيك ورؤيكة ثكاقكبكة " ( مي  )41 : 46وكل من يحاوس النيل مكنكهكا هكو الك كانكى
لألحداث  ،ل لك ت نب ف تفتيي د ائ الدولة وت نب صكراع لى نفسه  ،فان سقط لى الصخكر سكيكتكهكشك  ،وان سكقكط
طائفى ممنها بعد حرق شرات الكككنكائكس فكى مصكر وقكاس ليه الصخر سيسحقه ان الكنيسة القبطية الوطنية  ،وسكط
مقولته الشهيرة  " :وطن بال كنائس أفضل من كنائس بكال ه ا ال و العاصف  ،المضطرب كالبحكر الكمكتكمكوج الكهكائكا ،
وطن " ت اهل قكداسكة الكبكابكا د كاوى مكن هكنكا وهكنكاك  ،تتطلب من كل مؤمن محبا لرب الم د يسوع  ،ان يكدخكل الكى
وتحريض من الداخل والخارج  ,وقفز فوق مزايدات مخكر كة أ ماق نفسه  ،وأن يوقظ الرب بداخله ككمكا أيكقكظكه الكتكالمكيك
 ،واستمع لصوت ميره كخليفة لمار مكرقكس  ،ومكد صكا وسط العاصفة الهوجا  ،ويصرخ  :يارب يسوع أمكا يكهكمكك
ر ايته الى الكنائس القبطية فى سكائكر بكالد الكعكالك فصكارت أمرنا ياسيد ؟ أذهب وأيكقكظكه فكى أ كمكاق قكلكبكك فسكتك كد
بم ابة سفارات للوطن بالخارج بكل فكخكر وأ كتكزاز أمكام ككل طمئنينة وسالم وهكدو قكد سكاد حكيكاتكك وككل مكن حكولكك ،
ويأتيك صوت الرب قويا فى داخل أ ماقك هاتفا  " :ال تكخكف
دوس العال
فانى معك " ( أش  ) 2 : 11الوطكن والكككنكيكسكة فكى هك ا
نحن ال نريد أن نصدق ونستو كب أن الكوطكن يكواجكه حكربكا الوقي الحرج والمضطكرب  ،يك كعكلكنكا نكتكرجكى هللا مكن أجكل
حقيقية وطويلة بعد  13يونيو حربا بكل ما تحمله الكككلكمكة نايته بنا وما أك ر و ود هللا لنا  ،التى وصفكهكا الكقكديكس
من معان  ،لكنها حرب تختلف ن أى حرب نظامية تقليدية  ،بطرس بأنها " ظيمة وثكمكيكنكة " (  1بكط  )1 : 4وهللا
ألننا نحارب دو خفى النراه  ،بالرغك مكن أنكه مكوجكود فكى صادق فى موا يده ألنه " لكيكس انسكان فكيككك ب وال ابكن
وسطنا ويعيش معنا !! لكن ال ندرى أو نكعكرل مكتكى وأيكن انسان فيندم " ( دد ) 41 : 11
وكيف يهاج ويف ر ! ل ا فان المهمة صعبكة وشكاقكة نكعك
المهمة صعبة وشاقة  ،وأمام قداسة البابا العديد من الملكفكات ان كل موا يد هللا الطيبة هى لك ان أني أحببته  " ،اطكلكبكوا
الك يرة والساخنة وقضايا ملحة وهامة متراكمة منك سكنكوات الرب وقدرته التمسوا وجهه دائما " ( مكز ) 1 : 432
فانشخل ببنكا الكمكلكككوت فكى ودا كة
 ،ولكن ال ى يكقكود الكككنكيكسكة هكو رب الكمك كد يسكوع وهكو أما أني يا رجل هللا
الصادق االمين ال ى بر بكنيستكة أزمكات و كيكقكات كك كيكرة وهدو  ،وفى محبة لكل الناس  ،وبتوا ع قلب كمكا كاهكدنكا
لى مر العصور و االجياس والرب قادر أن يكقكود الكمكسكيكرة فيك
مستخدما قداسة البابا تاو روس الك كانكى بكحكسكب مشكيكئكتكه
ومعونته فى الرحلة الى اورشالي السمائية قكداسكة الكبكابكا
طواس سنوات خدمته وهو يهكتك بكالكعكمكل االيك كابكى الكمكنكظك
والمرتب البنا فى ر اية الشعكب ككمكا قكاس مكعكلكمكنكا بكولكس
الرسوس " ليكن كل شئ للبنيان " (  4كو  ) 16 : 41مكع
تكوين قيادات شابة جديدة تسه فى بنا ملكوت هللا بالرغك
من الظرول الصعبة التى تمر بها البالد اال أن قكداسكة الكبكابكا
يخطو بخطوات وا ية مسنودا بعناية االهكيكة ال كادة تكرتكيكب
البيي من الداخل وتحديث الكمك كتكمكع الكككنكسكى واحكدة مكن
ان ازاته التى تحسب لقداسته  ،حيث قام بعديد من الكزيكارات
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الـمنـارة
بقلم وريشة  :جون كرياقوس
ما أجمل الكتابة والتأمل فى سيرة أم ملك الممملموا والم ة
اإلله وخاصة ونحن فى صيامها المبارا ومهما كتمبمع هم مهما كمل
هام فأنها محاولة وأجتهاد متواضع ألم ا المستوجب تق يم لها كل
الحب والتق ير والعظمة واألكرام بال ح ود ،وخاصة وق ارتبط كل
األقباط بعالقة وثيقة بي هم وبين أم ا المعمارا حميمت نمعمتمبمر أ
السي ة العارا هى األم الح ونة والشفعيه المؤتم ه ه اب ها رب
المج لالك كثيرين يلجئو للعارا فم وقمع المممحمن والشم ا م
فهى لم ت ل الكرامة فقط من البشر ،وإنما من المال كة أوال وقمبمل
أى بشر وهاا واضح ف تحية المالا جبرا يل لها بقوله (السمالم
لك أيتها الممتلئة نعمة المرب ممعمك ممبماركمة أنمع فم الم مسما
(لو 1:82وهبارة (مباركة أنع ف ال سما تمكمرري أي فما فم
تحية الق يسة أليصاباي لها ومن م ا اليستطيع أ ال يكرم أمه -بل
وتعتبر ك يست ا القبطية من أكثر الك ا س الت وضعع المتمسمابميمح
والتماجي للسي ة العارا فالك يسة القبطميمة تصموم صميمام بماسمم
السي ة العارا وه اا صلواي تقام س ويا ف شهمر كميمهمك الما
يسمى بالشهر المريم نسبح الرب ونمج أم ا المعمارا ونمتماكمر
الخالص الا ص عه الرب بتمجمسم ن ممن المعمارا ممريمم و لمهماا
فتطويب وتمجي السي ة العارا أمر مستمر لم ولن يتوقم هملمى
مر ال هور والتطويب فى الكتاب المق س يع م ح واسمتمحمسما
وفرح من نال البركاي والهباي اإللهية ،ولهاأ ما أجمل أ يشترا
الجميع فى التكريم والتطويب ألم ا العارا سموا كما كلمك همن
طريق الكتابة والم يح والترانيم والتسيبيح بل وبكل أشكال الف و
التى تعظم وتمج أم ا الح ونة كما أ تطويب العارا هى همقميم ة
راسخة فى ك يست ا االرثوككسية ” ون ش لها قا لين افمرحمى يما
مريم ايتها العب ة واالم فلهاا فل تأمل ممعما المى ممعمانمى ودالالي
والتى ته ف الى تكريم وتطويب العارا
لكن لماكا يستوجب واجب التطويب والتكريم للسي ة العارا !؟
وهى التىتى لت لتم لتجترتئي تنتناستاته ذت نت تمت ت هت ا نت
النب( ..ف ى ق ل س بق تأ جم هذا الق ل) والت التف فتقتد ت تدتت ت
النب ولاس ت
المر ء لنه األرض ف لعذراء ن لم كه الكنا
النشن ،به و الرئي وهذا واضح في تحاى ل بق له (المئم لت
يى الررىجئ نعر  .النب ع  .ن رك نم في النم ء) (لت )1:82
وإن تعنان ي رىجئ نعر تعنانا ً صنيح ً ذت ات لت التقتداست التىتي
تن ند وتىرىف ب نيم العذراء ك ج الط ن .وهذا دفتف التعتئ ت
وري ن س لجق ل ال كن ني لن ت هذه التعتنت ري فتي ا تكت ن
آخن في الكى ب الرقدس ,إن سئم يقىصن ذجى تنيتم دون ست اهت
وكجر ي رىجئ نعر وردت تني وااتدي فتي كته التعت تد الت تديتد،
ض في تتحتات التقتديمت
وذن ري ( ن رك نم في النم ء) تكنرت ي ً
لاص ب ت ل (ل  )1:82وفى ذن ري ( تنت ركت نتم فتي التنتمت ء)
القديم لتاتصت بت ت،
الرئي نناساه و يض
والىي لاجم ل
فىعني ن إ ا ل رنم بكه نم ء الع لم ،تك ن هي الرنت ركت فتات ت ،
دًا فار لد نت لتىته التعتذراء فتي التىت تمتد
ألنه لم تنه واادي ن
اإلل ي ) و ن ركه هى (ثرنه بطتنت ) وهتنت تشتاتن التاتصت بت ت التى
اسن ب تط يب العذراء و ارجىه بداخج  ،ااث ن ند ستئ ت ت
ي عه لاص ب ت ترىجيء النوح القدس وب لى لى ه ت ستاتذكتنه
اال ا ل لمنب ارج ب الماد الرماح.وي در الق ل فأن كت نتم ات اء
األولى خ ل م هللا إال ن نيم العذراء الرطاعت وبتقت لت ت لتجترتئي8
لاك لى كق ل .كر ن بنك ت الع د ال ديد بدايىه إير ن القديمت
نيم به وتنا نذ ن كىب القديس ل ل اإلن اه واىى اآلن وإلتى
انى ء الدهن لم ول يط ب اد الن س كر ُ
ط بتم التعتذراء بته
و كه ن س النشن ست اء ت شت رأل األرض إلتى تات ربت ت
ال راف تنتج ا وانشدوا لجعذراء بأذذب الىنانام والىر اد وبت لتطتنتف
كه األ ا ل – ف ت ا
ي ب ان ي ضف فى األذىن ر فأن تط ين
نذ اآلن راف األ ا ل تط بنى..وبقت لت ت ّ 8
ألن التقتديتن صتنتف بتى
ذظ سم والىى كنت فى تمنحى – ألن ارجم فى بطن بت هللا
الرخجص و ج الرج ي ول تذا فت تى بت لتىت لتى والتدي الترتجت وبتقت ل
الرز ر 8ل م الرجك ذ يرتاتنت كترت وتتطت ب كتأم ت ت لتات
وكشني فى اآلم الماد الرماح..وانظنوا لم لجب األم ذند الرماح
يمجره الخ س ي ا وه اد تئ اذه ،ولكه الىئ اذ اآلخني يضت
ي نب ن ،ول ذا ف ى تقف تحم الصجاب ،وش هدي اق فى تمناحىت ت
الناسع .
السي الرب يرمز بوال ته كمثال للتطويب8
ولد تم ل الىكنيم بطنيق غان ن شني و ل الحدث لتد كتن فتى
ن اه 8ىى و نلس ول ل بانرت التنب كت ن يتعتجتم فتكت نتم
كه
ال ر ع ك اني حاط به ،فأن ه وإخ ته ولت ت ا خت ر ت بت لتنت ب
هى ى و هم خ تى ؟ ثتم
يطجن ن ن يكجر ه..فق ل النب8
نظن الى الت ت لمتات ات لته ولت ل 8هت تى و خت تتى ،ألن التذيت
يصنع ن إرادي هللا هم خى و خىى و ى وه بذل يعطى لج ر ع
و لر ا له ال ذرجا بأن كه يمرع ن ويصنع ن شائت هللا
– وكر فعجىه نيم العذراء -والىى ذترتجتم تنتذ طت ت لتىت ت شتاتئت
ه كر تق م ذجى ت متده
وتع لام النب  ،فق له هذا لاعج ن كنا
النب
ن  ،فإن تق م يض ً ذجى ا ظ شائ هللا وتأكاد بذل
القناب ب لنوح ،بته والتعتذراء التىتى رتضتاتم ن تشت ركت ت كته
ىه ق به ن تزاام -وهى الركن  -ف كه األبنت ء
األ ت فى
والنن ت فى بن ت م له..
أما التطويب اآلخر 8فقد شدت به إ ن ي لتم يتذكتن األنت تاته سترت ت
وربر ك نم تمرف و تعنف العذراء سر و مرتى – و ت ء لت
فى إن اه عجرن ل ل  -22811وفار ه يىكجم ب ذا رفعتم إ تن ي
ال رف ول لم ط بى لجنط الذا ارج وال تديتات التذيت
ص ت
رضعىت ترت ت هت فتقت ل بته طت بتى لتجتذيت يمترتعت ن كتئم هللا
ويح ظ نه...ل ذا فقد ذننت الرنآي الىى تمىرف لكئم وتع لاتم التنب
ت
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يم ع الرماح فأرادت ن تترتداته  ،فترتداتىته فتى
شخص ه المادي التعتذراء لت ستجت ذتنت ت  8طت بتى
لجنط الذى ارج وال ديا الذي رضعى تم كترت ن
الماد الرماح بأ بىه ال اضح تر ه فى الحقاقت
لد ط ّ ب ه و كن ورفع  .ف ي الىى لد اترتجتىته
في بطن وسرعم كئ ه وا ظىه في لجن ت (لت 81
 -)21ب ألض ف ن العذراء 8ن ك نم تح ظ راف
هذا الكئم ى كني به فى لجتنت ت ..وبت تذا كت ن ايضت
ش دي النب بىط يب ه كر ل م ذتجتى والدتت ت
يح ظ كتئم هللا  ..وهت
له فإنه يق م يض ً ذجى
تر ً كر ادث ذتنتد ت لت لت ا لتجتنب هت ا ت
و خ ت خت ر ت ً يتطتجتنت نت .. ..فتأ ت بت التنب فتى
الح لىا يض يعنى ب ر بىعرام الىط يب ذجى راف
يمرف كجرىه ويح ظ كتأ ته التعتذراء ...وبتنغتم
القجاه التذا دون بت لتكتىت ب الترتقتدس ذت فضت سته
التعتذراء ولتكت لت ل التنب هتذا اذتطت هت بت تداري
االسىحق أل فى ال ز ب لتىتطت يتب ،و يضت وبتحتمتب
ل له 8به ط بى لر ي عه إرادي هللا ...
السي ة العارا مطوبة دا ممما فمى قملمب كم ميمسمتم ما
والعالم 8ف لعذراء الرط ب لم ت نى وراء التكتنا ت
وهى الىى رىجئ نعر به والىى يض وص م ات ت
النب به ان تخجم ذ ات رغتم انت ت
ان
تعجم تحرجه فى اش س و عج تندد تمنحى -
م التاتصت بت ت -هت ا تنتذ اآلن ترتاتف األ تات ل
تط بنى ألن الشت تتدري ت تتحترتجته  ،وألنت ت
ال اتاتدي التىتي ات ّه ذتجتات ت التنوح التقتدس اتجت الً
لن اـ ً ؛ ا ا ّه ذجا كإله يعره ذرئً إل اـ ً  ،وكر
ك ن فنا بر ئ الترتختجتص ى ستاتختجتصت ت هتى
ويخجص شعن به ويخجص الع لم كجه ،لذل هتى ال
تنمب لن م ى شتئ ،ألنت ت الترتىتضتعت الترت تنت
والر ترنه ذجى سن ختئتصتنت ..فتجتذلت ولتاتاتنه ت
فض سج لذا الرمى ب تقديم ل كه الىط يب واألكتنام والتعتظترت
ذجى دى الده ر ،وكر ي در التىتأكتاتد بتأن يت تد ذتئلت وطتاتدي
ول ي با المادي العذراء والشعب القنطي تن ف هذه العئلت اتىتى
لنه ت مد الماد الرماح له الر د و نذ ئ الع ستجت الترتقتدست إلتي
صن لىن رك وتن ري شعن و رض وكتنتاتمتىت ت التعتىتاتدي .كترت
ته
ظ ره الن رانى وت جا وااث ش هدهت التعت لتم كتجته و ت
تر اد اسم النب ،و ثر ففى هقي ت ا أهطيع لمهما كمل المكمراممة
والتعظيم والتى أخاي وسا ل متع دة اككر م ها هلى سبيل المثال8
ل فى تط ين الا ى *8ب لىمنح والمئم ل بت أللتحت ن *وذتنتد
رفف النخ ر ذشا وب كن وتئوي قد ل ن ن اإلير ن8نعظترت يت م
التتن ت ر..ال ت * وفتتى صتتج ت ات األ تتنتتا ت س ت اء8ب ت كتتن،وس ت ذ ت ت
الن ر8ال ل ،الم ددس ،الى سا ..ال * و ثن ء خد القداس اآلل تى،
وفي كه كىب الكنام * وتط ين الش نى ي م  12فتى كته شت تن
لنطى * تط ين المن ى خئل ذا ده الرىن ذ 8ذاد النتشت ري،
برائده  ،دخ ل ال اكه ،ودخ ل ارض صتن،نتات اتىت ت ،صتعت د
مده ،ولىكنيس ول كنام ل بردين فتاتجتنتى(ات لت التحتديتد)،بته
و ذا د ض فا  *8كىكنيس كناتمتىت ت بتديتن الترتحتنأل ،وبت لترتحترت
(برمطند) ،وذاد ظ ره بكنامى ب لزيى ن،و يض ت جا بكنام
الش ادي د ا ن ..وتىج الكنام اذا ده فى المنتكتمت ر* .وفتى شت تن
سرى ب لش ن الرنيرى * كر خصص لت ت صت م بتأسترت ت
كا
بأول منى ينى ى بعاده ..كر عظتم التكتنت ستس ذتجتى سترت ت بته
واألاى الت الشعنا ل تتأختذ يت م ،والتىترت تاتد والتىتكتنيتم لت ت ال
يى لف..كر ن هن ي لق ب وتشنا ت به ور ز ذديدي و تىتنت ذت
تجقب ب المادي العذراء.
آرا وب ع هن الملكة أم ال ور ال تتفق مع هقي ت ا األرثوككسيمة 8
فعقادتن كر وضحم ذطتم التكتنا ت الت ت ستقت ألم هللا الترتختجتص
و نا ن ننه النم ء به وت ج الترتمتاتحتات يمتىت تب لت ت كته
الىط ين ت والىى هى الرجك الرى ت ألنت ت هتى فت أل كته اتكترت
هللا وش ذى كت تن
ولداس و ذجى الرئسك واألننا ء لقنب
األننا ء ول ذا هى مىحق كه الىر اد ولكن لم تعطى لنت لتكتى
نعنده ف ى ن م تعند الذى ولد ااش س والذى نزل المر ء
و اض باه (و كنه يض ك ان األب ء القديما ).وه ا تن
يخىجف لحد ذند الك ث لا الذي ين لا ن ب ألكنام واألل ي ل .
ففى الكاثوليك 8يق ل ن ن الحنه بئ دنس و نه تم والدت دون ان
تنث الخطا األصجا والىى سقط فا ادم وتت ارثتىت ت األ تات ل ،ى
ى خطا ! وكتاتف ختجتصتم التعتذراء ت التختطتات
عص
الرى ارث وهى ل دي والدي طناعا ولامم عت تزيت ت التنوح
القدس وهى الىى اذجنم ا ى الى الخئص تنتىت تو رواتى بت
خجصى ..كر ينوا ن غ فنت الخطا و ت نتحت بت ب الت تندوس
وان نح الا نان ت و ك ن ذت بتد لترتنيتم لت يتدركته الت تئي
،وي ن ن ن سادي الط ن( ى ك ن لىط ان النت ت س بتعتد الترت ت
لجىخجص الشخص الخط ي ) كر ن لم تش ري بع ط ت االم فتى
باح ابن الن الذى لدم الذباح ه هللا االب ولاس العتذراء تنيتم
به و ن كه النعم االل ا ال ترنح لجنشني اال ذ طنيق وبق ل م ن
ال ااد يصه لئب اال ذ طنيق نيم العذراء،و ن لتم تتىتعتنض
الى الر ت! .ولكنن نى ق ع م بأن الررىجئ نتعترت ولتاتس الترتنتعتم
ذجا كر الننوتمى نم يدذ ن.

الممبم هممة الم ممسممطمموريممة 8وهتتى تتنتتمت بت التتى نمتتطت ر بتتطتتنيتتني
القمطنطانا الذى صنذجى ذدم تمرا العذراء نيم بت التدي اإللته
به وظ بأن تمراى كت التدي اإللته تعتنت ه بتأنت ت صته الت هت ت
و نشأه فق ل 8نجقب العذراء نيم بأم الرماح فتقتط ولتاتس بتأم هللا
ألن ولدت الرماح اإلنم ن ولاس اإلله وإن النوح القدس اه ذجتى
الرماح اج ال لن ا بعد ت مده ..ونظنا ل تمت د تعتىتقتد نمتطت ر
وفم د تعجاره ل ذا نعقد الر رف الرمك نتى الت ت لتث بتأفمتمتس ذت م
 1:2م تحم رس ست التقتديتس كتاتنلتس التكتنتاتن الترتجتقتب بتعترت د
التكتنتاتمت وبتأضت لتاتجته ضتد
الدي ،وتم ان ن نمط ر ونزع
الق انا الرقدس و ثم وضف الر رف قد دسى ر ل ن ن اإلير ن
والىى ت نم بأن القديم نيم هى والدي اإلله وهت  8نتعتظترت يت م
التتن ت ر التتحتتقتتاتتقتتى ونتتر ت تتدي يتتى ت ت التتعتتذراء التتقتتديم ت والتتدي
اإلله..ال ..ولر ا كن هن بتدذت نمتطت ر الترتضتجته و لت ألنته
ل سف زال الننوتمى نم يمىرنون فى هتذا األذتىتقت د الترتضتجته
لنمط ر و لنجه آري س
المعتق البروستانتى الخاطئ 8
* الننوتمى نم ال يط بت ن المتاتدي التعتذراء بتنغتم نت تم يت كتدون
ترمك م ب إلن اه وتع لاره ،فئ يطجن ن ش ذى وربترت كتند فتعته
لرن لا الك ث لا في إكنا اىي لد يق ل بعض م ن ت ته لشتني
الناض ال لار ل بعد خنوج الحي ن *.وهم طنع ً ال يتحتىت تجت ن
ذا ده *..وت ن النعض فق ل ا ن خىن *..بت ألضت فت
بأا ذاد
يق ل ن إن بعد ائد الماد الترتمتاتح ذت شتم تف يت ستف التنت ت ر
كزو وان نم نه والدا ً تمر ا بتأخت ي التنب*.وهتم يت ت ترت ن
بعض الق ب تجقن ب الكنام وك انا ً يمىخد ن لقب( م يمت ع)
ظت هتنذتدم إكتنا ت تم
بدالً لقب والدي اإلله ثائ ط ك س* و
ل ،بدالً تجقان ب لررىجئ نعر كر بشتنهت الترتئي  ،يتاتاتنون
الىن ر إلي الرنعم ذجا *وطنع ال يقن ون في الكنام سنكم ًرا
لمانالقتديمتات  ،وال تترت تاتد لتجتقتديمتات ،وال كصت لت تات ت،وال
تذاكا ت،وال صئي رف،وال إكنام لجقديما  ،ورف ت تم..والشترت ع
وال بخ ر وال نات و اتىتى ال صت ر و يتقت نت ت..الت  ..وفم
ال هاية نطلب من ام ال ور السي ة العارا ا تمتمشمفمع دا ممما ممن
اجل ا أمام اب ها رب المج و ممن اجمل كم ميمسمتم ما األرثموككسميمة
الصحيحة ومن اجل ق اسة البابا تواضروس الثانى وأسقف ا األنبما
دانييل وكل ك ا س ا فى العالم أمين
قول للتأمل8
* ن ندت بدذ ت الررىجئ نعر إ واده ن لم النعترت التىتى لتم
يقىنا اد آخن غانهت  ،ا تىتبت بت اهتب التنتعترت ( المقم يمس
أمبروسيوس)
شئم ن ت عه العذراء نيم ل بحمب
* ي هللا إله الرحن .ي
ال مد ط ب با النم ء ،و ط ب فى كه األ ا ل 8دد فان اإلير ن
ه كه ذت ت ستنت ..
فى بن األله الرى مد.نشكني ونم د ل
(نمأل ي رب اسرعن و رارن )

editor@elmanara.org.au
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الـمنـارة

ثقـافــة غـــذائيـــة ( ... )5صحتـك والمعــادن
أ.د  /منـــير حنـــا أســكنــدر
أخــى القـارئ  ...أخــتى ألقــارئة  ...تحدثنا فى العدىدالا الـاىقىا ى ى
دن الـوظائف الـحيوي وأدىاال الـىنى ى والعحىيىيىا ىاي الـىيىو ىيى
واليضا الـمصاار الـغذالئي ـبعض الـعناصا الـمعدني ىلىا الـىسىاـاىيىو
والـفوسفور والـمغنيايو والـصوايو والـبوتاسيو والـسلىور والـىحىديىد
والـزنك ( الـخارصين )  .والعن وف هذال الـعدا ادنا نياائا دزيىز
الـ ارئ  ...ودزيىزتى الـى ىارئى دىن اليوي كىعىنىصىا ىىذالئى هىا
ـإلناان  .ماذاتعاف دن الـيوا ؟ وما هى ال ظائف الحو يية ليويوي
فى جسم اإلنسان؟ وما ه مرض الج ييتير أو ميا ييبيرغ ةيالي ي
ال رقوة ؟ وما هى أسباب وأعراض هذا المرض وطرق عيججية ؟
ماهى إحتواجات اإلنسان الو موة من الو ؟ وأخيويرا ميا هيى أهيم
مصا ر الو من الم ا ال ذائوــة ؟
يحيو ام الإلناان دا كمي ن الـيوا دالرهىا 32 - 51
لليجاال  .يياكز ثالث الر عها ف الـغققدة الـدرقي ف ط ىيىنىمىا تىو ىد
الـسمي الـميب ي ف الـجلقد والـعضقىالي والـىهىيىسىا الـىعىغىمى والـىغىدا
الـلعا ي والـلديي و ي أ زالء الـجام العخا .
إمتصاص الوـ وتمثووة - :
يمي الـيوا ف الع عقاء دل شسا أيون الـيوايد ىاتىبىبىا ىاال ىبى
ضعيف ع اوتين ناقا ـه  .ثم ين ا ف الـد الـ الـغىقىقىدة الـقىقىدرقىيى
والـي تأخقذ نه حوالـ الـللى ـىيىيىأكاىقىد فىيىهىا الـى يقىوا وييرتيبي
باوتين الـلاياو لو يوـين Thyroglobulinو اـحمض الع يىنى
تاياوسين Tyrosineـييم تصنيىع هىا ىون الـىغىدة الـىدرقىيى  .ال قىا
الـسمي الـميب ي فيباح ف الـىبىوخ خىالخ ىدة  2 - 3أيىا  .ويىنىغىم
الـىىهىىا ىىون الـىىمىىنىىب ى ـىىلىىغىىدة الـىىدرقىىي ى Thyroid stimulating
)  hormone ( TSHوالـذ تفازة الـغدة الـنىخىا ىيى Pituitary
glandإحيجاز الـيوا ن قبا الـغدة الـدرقي  .الع أن إفاالز ها ون الخ
TSHينغم دورة دن طايى الـىيىغىذيى الـىاال ىعى Feedback
 mechanismوالسب ها ون الـغدة الـدرقي الذ يى ىا إفىاالزة ىع
زيااة نشاط الـلاياوكاين .
ويؤثا دل ار إ يىصىاا الـىيىوا و قىقىوا ىعىض الـىمىوالا
الـغققذالئيق والـي تعيبا ائوـ دن  % 4ن حاعي الـجوييا والـىيى
ن أ لليها نباتاي الـعائل الـصىلىيىبىيى كىاـى ىنىبىيىط والـىسىانى وتىجىدر
الإلشارة الـ أن هذه الـموالا تيحار ىزئىيىا فى أثىنىاء الـىبىهىو فىيى ىا
فعوـها الـضار إ يصاا الـيوا .
وييسون ف الـغدة الـدرقي ها ونان يدخا الـيوا ف تاكيىبىهىمىا
هما  )-( - :الـلاياوكاين Thyroxinالـمحيو دل  4ذرالي يىوا (
 )T4وها ون ( )-ثالث يوا الـلاياونين () Triiod thyronine
() T3الـمحيو دل  2ذرالي يوا.
وييم تصنيع هذين الـها ونين ن الـحمض الع ين تايىاوسىيىن
الـذ أضيفت الـي ذرة أو ذرتين ن الـيوا
ال ظـائـف الحوـ يـة لووــ - :
الـيوا دنصا ها ف تسوين ها ونىاي الـىغىدة الـىدرقىيى وهىذال
الـها ون الـلاياوكا ضاور ـلعملياي الـحيوي العتي ( - :أ) -
ضرورى ـىعىمىلىيىاي الـىنىمىوونضىل وتىنىو الـىخىاليىا ( ... ...ب) -
ضرورى ـحفظ توالزن الـماء اـجام ( ... ...ج)  -ضرورى ـيىنىغىيىم
ساد الإلحياالق الـدالخل اـجام  - ) ( ... ...ينش كال ن الـجهىاز
الـعصب والـعضل والـيناسل (هـ)  -له تأثور دلى نشىاط دىدا ىن
الـغدا الـصماء العخا .
هناك وظائف أخا ـليوا يسون فيها الـيوا أقا وضىوحىا ىن
وظيفي ف تنغيم الـيمليا العساس لا - :
أ  -تحوخ الـساروتين الـ فييا ين ( أ )  ...ب  -تصنيع الـىبىاوتىيىن ...
ج  -إ يصاا الـسا وهيدرالي  - ...تنغيم إنياج الـسوـياياوخ فى
الـجام  .وقد و د أن ناب الـسوـياياوخ تزاالا نى ى إفىاالز الـىغىدة
الـدرقي .
أعراض نقص الوــ - :
( - )2قا الـجقوييا الـميوطن Endemiogoiter : -
الـيوا ن الـجام ـعد و وا كفاي ف الـموالا الـغذالئيى
الذال ن
أو ياة الـشاب أو دد إ يصاص فإن ذـك يؤا الـى زيىااة إفىاالز
ولذلي يىحىدث تضىخىم
الـغدة الـدرقي ونشاطها ـيعويض ذـك الـن
ف الـغدة الـدرقي حي تصا ف الـماالحا العخيىاة الخ  017ىاال
( الـوزن الـببيع ـلغدة الـدرقي  31اال ) ويىيىاتى دىلى تضىخىم
الـغدة الـدرقي أن ت ا إفاالزتها ن الـمااة الـفعاـ و ن الـيىوا وتىعىاف
هذه الـحاـ ةمرض الج يتر .
الـىيىوا
وهذال الـما ينيشا ف عض الـبالا الـي تيميز ن
ىبىاخ
ف كا ن الـيا والـمياة والـنباتاي و ن أ لل هذة الـىمىنىاطى
الـهيماليا والعـ تلك الـمناط الـجبليى الـىيى النىجىافىت تىا ىيىهىا ىع
الـز ن وىاا نها الـيوا ف ا توفاة ف الـيا والـماء والنعىسىذ ذـىك
دل الـنباتاي الـنا ي ف هذه الـمناطى  .كىذـىك ىنىبى ى الـىبىحىيىاالي
الـعغم وفا وزال ووسط الـصين و ناط الـوالحاي محافغ الـوالا
الـجديد جمهوري صا الـعا ي .
وتيميز هذه الـحاـ ةأعراض خاصة من أهمها - :
أ  -ور الـاقب ف قاددتها  ... ...ب  -إنىخىفىا السىيىمىاـى الـىغىذالء
( الـمييا وـيز )  ... ...ج  -إنخفا ار ى الـىحىاالرة دىن الـىمىعىدخ
ساد الـنبض والـينفذ  ... ...هـ  -ىفىاف
الـببيع  - ... ...ن
الـجلد وتضخم الـغدة الـدرقي نفاها .
الـيوا هو الـاب ـلجىويىيىا فى ىد يىحىدث الـىمىا
وـيذ ن
ف إنزيماي تسوين الـلاياوكاين  .و غض الـنغىا دىن
نييج الـن
الـيىوا فىيىهىا وإخىيىالخ
الـاب فإن الـغدة الـدرقي تيضخم نييج ـن
وظيفيها تبعا ـذـك  .وتبتبر اإلناث أكلا داض ـإلصا اـىجىويىيىا
الذ تبلغ ناب الإلصا ف اإلناث سي أضىعىاف ناىبى الإلصىا ى فى
الذك ر .
ويمسن عاـج الـما ف االحله العوـ إدباء الـيوا أو ها ىون
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الـلاياوكاين وإ يناب الـمىوالا الـىغىذالئىيى الـىمىدرقى ( ىلىا الـىسىانى
والـ نبيط ) ف الـبعا وخاصى فى و ىبىاي الـىمىجىمىودىاي العكىلىا
داض ـالصا ه كاـحوال ا والـفيياي الـماه اي و صف دا ف ىد
أا إدباء الـيوا دن طاي إضافتة إلى موي اليايبيا Iodized
saltوإدال الـناس سيفي إسيعماـ إـ ت ليا حاعي الـجىويىيىا فى
كليا ن الـمناط الـجغاالفي .
وف الـماالحا الـميأخاة ودند حدوث تضخم كبىيىا فى الـىغىدة
الـدرقي فال د ن الـجاالح وذـك عسباب ماـي وعن الـيضخم يؤثا
دل الـصوي الـببيع دند الـمصاب .
الـيوا يؤثا ف تمليا الـموالا الـسا وهيدرالتىيى والـىدهىنىيى
( - ) 1ن
الـي ييناوـها العناان فبدع ن الن تيأكاد هذه الـموالا تىأكاىدال كىا ىال
ـيوـيد الـباق الـالز ـلجام فإن زء نها يياس ف صورة شحم
ويصاب الـماء اـبدالن .
الـيوا أيضا الـ ىطء الـىنىمىو والـىيىخىلىف الـىذهىنى
( - )3يؤا ن
والـجنا وتبدأ هذه العداال ف الـيسويىن حىيى فى فىيىاة و ىوا
الـجنين ف بن الع  .ويمسن إسيعااة الـنىمىو فى الـىوقىت الـىمىنىاسى
يعاط الـلاياوكاين وـسن الـيخلف الـذهىنى أو الـىجىنىاى ع يىمىسىن
دال .
االحتواجات الو موة من الو :
ت در نغم الـصح الـعاـمي إحييا ىاي الـىفىاا الـىيىو ىيى الـى
الـيوا حوالـ  547 - 577يساو اال  /يو يا ليوينيسياب اليبيالي يات
والرجال البال ون دل الـيوالـ أ ا الـم ارالي الع ايسي فىهى 517
يساو اال  /يو يا ـلباـغين والـمااله ين ع زيااة  31ىيىسىاو ىاال
ـلحوال ا و  17يساو اال ـىلىمىاضىعىاي ىيىنىمىا يىنىصى ىإدىبىاء
العطفاخ اون سن الـحااي دشاة كىمىيىاي تىيىاالوح ىن 537 - 47
يساو اال  /الـيو .
مصا ر الو ال ذائوة - :
ن الـموالا الـغذالئي الـغني ماكباي الـىيىوا نىجىد ىلى الـىبىعىا
الـىمىىاىيىىخىاج ىن ىيىىاة الـىىبىحىىار والـاىىمىك والـىحىىيىوالنىىاي الـصىىدفىيى
والـب وعـخضاالء ويو د أيضا ف الـسبد والـسل والـىبىنىدق والـىفىاىيى
والـلوز والـجوز .
أخي القارئ  ...أختى القارئة  ...عض أن تىحىدثىنىا دىن الـىعىنىاصىا
الـمعدني ف ام العناان ن حي وظىائىفىهىا الـىحىيىويى وأدىاال
ن صها والعحييا اي الـيو ي نها واليضا أهىم صىاارهىا الـىغىذالئىيى
سنني ا العن الـ إلقاب الض ب عوى ةبض التباريف والمصايويحيات
ال ذائوة - :
تبريف ال ذاب  - :زيل ن الـموالا الـغذالئي ذو طعم بوخ .
تبريف الما ال ذائوة  - :ا يدخا ف ناء الـجاىم أو يىمىيى فى
الـد قي لا ن ف د الـمسوناي الـضاوري ـلجام .
تبريف الت ذية  - :ه ارالس العىذي ن أو ه ضىغىهىا و ىلىعىهىا
وهضمها وإ يصاصها اـجام وتمليلها ف ىنىاء الـىجىاىم وطىااهىا
كفضالي ن الـجام  .وهذال هو خط سيا الـبعا الـ الـجام واالخىلىه
والـ خار ه .
التمثول ال ذائى  Metabolism : -إصىبىالح يىحىدا الـىيىغىيىاالي
الـسيماوي الـي تحدث اـجام فعا خالياه وهىذال يشىمىا الـىعىديىد ىن
الـيغياالي الـي ن ينها ا ييعا ـه الـبعا عىد إ ىيىصىاصىه ىن
الـ ناة الـهضمي  .وإصبالح Energy metabolismيحدا الـجزء
ن الـيغياالي الـميعل إحياالق الـموالا الـغذالئي وإنبالق الـىحىاالرة أو
الـباق نها .
الااقة Energy : -تايعما الـباق الـحاالري دىنىد قىيىا الـىجىاىم
سوالء أ كان دمال إرالايا كاـمش أو الـجلوس أو دىمىال ىىيىا إرالا
كدورالن الـد االخا الـجام والـينفىذ وخىالفى  .وهىنىاك دىالقى ىيىن
دالر الـعما وكمي الـحاالرة الـميوـدة االخا الـجىاىم وكىمىيى الـىبىعىا
الـميناوـ  .وع يايبيع الـفاا الـ يا عما ييىبىلى طىاقى أكىلىا ىمىا
يايبيع الـغذالء أن يمد الـجام ها إع إذال السىيىعىمىا صىاار الـىبىاقى
الـمخزن اـجام مثل الـدهن الـمخزن تحت الـىجىلىد أو الـىجىلىيىسىو ىيىن
الـمخزن اـسبد والـعضالي .
الـوحدة الـمايعمل ـ ياس الـباق ه الـاعا  -ويعىاف الـاىعىا
الـسبيا أنه كمي الـحاالرة الـالز ـافع ار حاالرة كيلو اال ىاء
ار والحدة ئوي .
القومة الحرارية لجغذية  - :ينيل  9سعىاالي كىبىيىاة ىن إحىيىاالق
اال والحد ن الـدهن وينيل  4سعاالي كىبىيىاة ىن إحىيىاالق ىاال
والحد ن الـسا وهيدرالي وينيل  4سعاالي كبياة ن إحيىاالق ىاال
والحد ن الـباوتين وذـك ف حاـ تأكاده إـ يوريا أو  1321سىعىا
كبيا ف حاـ تما العإحياالق .
ويحياج الـشخ الـعاا إـ  3077سعا كبيا يىو ىيىا تىزاالا
إـ  1777ف حاـ الـعما الـشاق  .ويينيصي ةيأن ييتيغي ن الي يذاب
الو مى  % 37الـبان و نيجاتها و  % 37ـحو وأسمىاك و % 37
خبز وحىبىوب و  % 37اهىن وسىسىايىاي و  % 37خضىاوالي
وفاكهه .
س ب الت ذية  - :دجز الـجام دن الـحصوخ دل كفاييه ىن الـىمىوالا
الـغذالئي كلها أو عضها أو دجز الـجام دن تملىيىا والعسىيىفىااة ىن
الألىذي الـميناوـ ف نائه وتجداه ونشاطه .
تنظوم ال جبات  - :تببي أسذ دىلىم الـىيىغىذيى فى إدىدالا وتى ىديىم
الـو باي الـغذالئي ـالفاالا ف خيلف الـغاوف الـي قد تيباين اـناب
ـالفاالا ن الـو هاي الـصحي والإلقيصىاايى والـىمىهىنىيى والـىجىنىاىيى
والـنفاي .
الت ذية المثوى  - :د الـجام جميع ا يلز ه ىن الـىمىوالا الـىغىذالئىيى
اـ در الـساف و اـنا الـموالف الـميزن ودل أن يسون الـجام قاارال
دل إسيخدال هذه الـمغذياي ـيف اـغا الـمبلوب نها .
الت ذية المت ساة  - :د الـجام جميع الـعناصا الـغىذالئىيى الـىالز ى
إلسيماالر نشاطه و ائه سمياي تزيد قليال دن الـحد الألان ـلىمى ىار
الـمبلوب ن كا دنصا ىذالئ  -وييبع ذـك أنه إزاياا كمىيىاي أ
ن الـمغذياي دن هذال الـحد يبدو الـيحان دل صح ام الإلناان .

أناةـ لــز Anabolism
  :ةناب الـماكباي الـىغىنىيىفى الـىىبىاقى الـىحىاالريى ميين
الألخا الـف ياة ف الـباق .
اليييييييغيييييييتييييييياةـييييييي لـيييييييـيييييييز
  Catabolism :هـ يالـماكباي الـغني ف الـىبىاقى
الـحاالري متح لة إليى ىوالا
ف ياة ف الـباق .
وظائــف ال ـــذاب - :
(  )2الـغذالء صدر الـمجىهىوا
الـالز ـلجام
 Fuel of the Bodyفهو يمد الـجام اـحاالرة الـناتج ن أكاىدتىه
الـببيئ .
( )1ي د الـمااة الـبنائي الـالز ـنمو وتجدا أناج الـجام.
( )3يعما دل تنغيم وظائف أدضاء الـجاققم .
الشــروط ال اجــب تـ افـرهـا فـى الابــا - :
 - 2إحيقوالؤه دل كمي ن الـباوتين تسف إل دالا الـجام ةاألحماض
االمونوة الضرور . Essential amino acids
 - 1إحيوالؤه دل كميى ىن الـىمىوالا الـىعىضىويى ( ىاوتىيىن واهىن
وكا وهيدرالي ) الـ ا ل ـلهضم ـيسون مص را لت لو الااقة
الـحاالري الـالز ـلجاقققم .
 - 3إحيوالؤه دل كمي كافي ن الـفييا يناي الـضاوري ـلجاققم .
 - 4إحيوالؤه دل كمي كافي ن الـفييا يناي الـضاوري ـلجاققم .
 - 5إحيوالؤه دل كمي كافي ن الأل الح الـمعدني الـالز ى ـىلىجىاىم
و اـنا الـصحيح .
 - 6إحيوالؤه دل كمي كافي ن الـماء .
 - 7خوــ ه ن الـمقوالا الـاققا والـضققارة .
يوفا هذه الشروط السببة يصب ال ذاب متزنا Balanced diet
ف أحد هذه الـعوال ا الـضاوري أو و وا والا سا ى أو
وأ ن
ضارة اـغذالء تجعا ال ذاب غور متزن Imbalanced diet .
و ن أ لل عــ اإلتــزان قا يققل - :
Dicumarin
(أ) و قوا الـموالا الـملبب ـفعا الـفييا يناي ىلىا
الـذ يوقف فييا ين K
(ب) و قوا حا ض أوكااـيىك .Oxalic acidفى الـىغىذالء حىيى
ييحد ع الـساـايو ويجعله ىيا قا ا ـإل يصاا فيحدث
 Mineral imbalanceكما فقق الـاققبانقخ .
(جـ) ىياب أحققد الألحمقا الـدهنيقق فيحدث Fat imbalance .
( ) و ققوا  Anti enzymeف الـغذالء كما ف حاـ فوخ الـصويا الذ
تحيو دل ِ Antitrypsin .
الئـل الت ـــذيـة الصحـوـحـة - :
ييميز الـجام الـاىلىيىم الـىنىا ى ىفىضىا إتىبىا أسىذ الـىيىغىذيى
الـصحيح  -بعض الـعال اي الـمميزة ييم تلخيصها فيما يىلى ( - :
 - )2الـققوزن يينققاسق ع الـىبىقىقىوخ  - )1( ...تىسىقىقىويىن الـقىاالس
سققلقيم  - )3( ...الـشققعقا نقاصققع  -)4(...الـفك دققايقض يحىقىقىوخ
اون تققزالحقم أإلسققنان  - )5( ...الـغققدا ـيقاقت يضققحم )6( ...
 الـسقيقفان نيغمقان -)7(...الـصدر دقايقض و نيقغم الـشقسا ( ... - )8الـجقلققد صقافق الـلققون  - )9( ...الـببققن نباققبق )21( ...
 الـغقهقا نباقط  - )22( ...الـعضققالي قققويق و يينقق )21( ... الـعقمققوا الـف ققا سققليم  - )23( ...الـجققذ ينققاسق )24( ... الـااقان اققي يمقان و دون ت قوس  - )25( ...الـاققاققىان ققىويقىانوأ عقااهمقا نيغمقق  - )26( ...الـاكبيققان يققال اىقىقىيىان و قىدون
إحقيقسقاك  - )27( ...قشققط الـق ققد ق ققوس قإنقيقغقا .
عـزيـزى الـقـارئ  ... ...عـزيـزتـى الـقـارئـة  ... ...هقا تقعقلقىم أن
هقنقاك ظقاوف خقاصق تق قيقضق إاخقاخ قىعىقىض الـىيىقىعىقىديقىالي
دقلق و قبقاي الألفققاالا ؟ فاأل قا ع ي يقصقا دقلق قاالدقاة نقمقىو
الألطفاخ ف إددالا و باتهم إـ أن يسيمىا نىمىو أ اىا ىهىم فى سىن
الـخا ا والـعشاين ت ايبا يل ذـك تببي نغا الـباـغين دىلىيىهىم ىا
يج االداة ظاوف الـمي د ين ف الـان وظاوف الـحما وظىاوف
الـاضاد اإلضاف إـ السيعدالا الـجام ـىلىاىمىنى  .هىذال فضىال دىن
االداة الـغاوف الـماضي وهذال ا سقنيىنىاوـقىه النشىقىاء الـىلىقىه فقى
الألدققدالا الـق قاا ق حي سنيناوخ الـحدي دن ت ذية األصـحـاب عقىد
تق قاقيقمهم إـق سقبع فقىئىقىاي هقىم  -:الـقىبىقىاـىغىقىيىن والـقىمىقىاىقىنىيىن
والـقحققوال قا والـقمقاضقعقاي والـقنقحقاف والـقاقمقان والألطقفقاخ.
كـاتـب هـذه ألمـقـالـة هـ -:
( ) -خا ةغنوسة ألق يسة موانة وألق يس أثنياسيوي ل أليرسي ليى
ةبانشب ل  -سو نى .
( )-رئوس قسم عو أألغذية أألسبق ةجامبة إلمنوا ةصبوي مصير
Former Head of Food Sci. Minia Univ.
( )-رئوس جمبوة كومواب ألزي ت أالفريقوة أألسبق
Former President of African Oil Chemists
Society
( )-عض جمبوة كومواب ألزي ت أألمريغوة أألسبق
Former Member of American Oil Chemists
Society
()-أستاذ عو أألغذية ألمتفرغ ةجامبة إلمنوا
Professor Emeritus

editor@elmanara.org.au
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صيام العذراء

في يوم  3من شهر 8
بنصوم للعذراء الغاليه
أحنا األقباط مش ممكن ننساه
دا بكل حرارة بنستناه
يدوب  41يوم يا محاله
دى الكنيسه كلها صيماه
بنفرح و نسبح الم األله
ركبتك صارت كرسى هللا
للجالس على العرش فى سماه
تمتعتى بحمل إبن هللا
نتعزى ونطلب مغفرة نحن الخطاه
نتشفع بك ياقديسه
ما أنتى طاهره و عفيفه
كشفتى لنا ألوهية المسيا
وفرحتى الناس فى عرس القانا
وفى طريق الصلب كنتى معاه
و جاز فى قلبك سيف الجناه
أصعد المسيح جسدك فى عاله
ولم يبقيه على األرض لتجلسى فى سماه

كلمات ميشيل جرجس

St. Mark Nubian Foundation

)(ACN 168 959 966 / ABN 29 168 959 966
P.O.BOX 574 ST MARYS NSW 1790 TEL: 61-2-0410 285 118 FAX: 61-2-9833 9299
”EMAIL ADDRESS: - “stmarknubianfoundation@gmail.com
(For this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men) “1 Peter
”2:15

"...مبارك االتى باسم الرب(" ...متى)٩4١٢

يسر مجلس ادارة مؤسسه القديس مرقس الخيريه بان يرحبوا-:

بقداسه البابا تواضروس الثانى

بابا المدينه العظمى االسكندريه وبطريرك الكرازة المرقسيه
بمناسبه زيارته التاريخيه االولى للمدينه المحبه للمسيح سيدنى.
ونتضرع الى الرب بان يثبته على كرسيه لسنين عديدة هادئة وازمنه مديدة سالمة وان يوسع تخومه.
ونطلب من قداسته ان يذكر خدمتنا لالخوة الرب المحتاجين لكي ما الرب يببباركبوبا ويبجبدبلبوبا خبدمبة
مثمرة لمجد اسمه القدوس.
"من ذا االتى من ادوم بثياب ُحمر من بُصرة هذا البهى بمالبسه( "...اشعياء)١1١4

”“Please LIKE our Facebook Page
وجميع تبرعاتكم معفاه من الضرائب.
St. Mark Nubian Foundation Board of Directors:Fr. Yousef Fanous (Director & Presiding Member), Fr. Bishoy Botros (Director & Vice President), Mobarak Alera (Director & Liaison Officer), and Emile Girgis
)(Director and Secretary & Treasurer

جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى
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 02أغسطس 02٠٢

الـمنـارة

في الذكرى الخامسة والستين لثورة
02يوليو ٠590

عميد (م) مهندس/تادرس عزيز بدوى

لماذا أحب جمال عبد الناصــر....؟!
تعقد دائما المقارنات بين عصر الممميم ميمم رمو مصمر وعمهمد عمبمد
الناصر .وتحول رييم (رد قيبو) بطولم شم مرس حمرحمال "عميمو"
ومريم رخر الدين "إنجو" إلى حاحم نقاش تمعمقمد مم كمى ذكمرى
ليثورة أو لناصر .وصار بطى الفييم عيى "إبن المجمنمايمنمو" رممزا
لعبد الناصر ،وإنجو حبيبته رمزا لمصر الممميم ميمم ،المتمو حميممم
نفسها ألحد "أبناء الرعاع" ،وينتمهمو المممبمتميمول بمالمحمنميمن إلمى
المي يم بأل إنجو لو حمح ألخميمهما األرحمتمقمرالمو بمقمتمى "إبمن
الجناينو" لما وصي مصر إلى هذا المستوى من التدهمور .مما
يذكره هؤ ء هو أل أحرة محمد عيو تورل رمو جميمب االحمتم ل
إلى مصر ،رفو 01أغسطس  ،0881ألقى الخديوس توريق خطابما
يرحب ريه باالحت ل االنجييزس لمصر ،قائم ""إل قمائمد األحمطمول
االنجييزس وقائد الجيوش البريطانو العام إنما أتيا إلى مصر العادة
األمن والنظام إليها" ،ورو  12حبمتمممبمر ممن المعمام نمفمسمه دخمى
الخديوس القاهرة رو حمايم خمسم آ ف جندس انجميميمزس ،لمتمدخمى
مصر عصر االحت ل.
وتح ظ ل المي يم كال االحت ل يدير االقتصاد المصرس لمتمصمبم
البيد مزرعم قطن كبيرة تمد مصمانم ممانرمسمتمر بمالمقمطمن عمالمو
الجودة بأرخص األحعار .ر ما جماء رمو كمتمام تميمممولمو مميمتمرمى
"إحتعمار مصمر" ،إل صمادرات المقمطمن كمانم تمممثمى%39ممن
صادرات مصرعام  ،0301ويقول الرهيد شهدس عطيم ،رو كتابه
"تطور الحركم الولنميمم المممصمريمم ،"0321 -0881إل مصمر
صدّرت عام 0881ل لم م يين ورب مييول قنطار قمطمن تمقمريمبما
بسعر ل لم م يين ورب مييول جنيه ،بميمنممما صمدّرت مصمر عمام
0838حتم م يين ونصف مييول قمنمطمار تمقمريمبما ،بسمعمر لم لمم
م يين ونصف مييول جنيه ،أس ضعف كميم القطن ممقمابمى قميمممم
النقود نفسها .ولتحقيق ذلك ركّز االحتعمارمي يم األرض رو يد رئم
قيييم إقطاعيم(من المتعاونين معه)،ومن هنا نرأت لبقم االقطاعو
ين.كذلك نرأت شركات الرهن العقارس التو تخصص رو إقمراض
متوحطو الم ّك وصغار الف حين وتحصيمى رموائمد رماحرمم عميمى
الديول كثيرا ماكان تصى إلى مصادرة األراضو،وقمد وصمى عمدد
العمال الزراعيين الذين يمي ول إ ّ قوة عميمهمم كمممأجموريمن،رمو
العزم واالقطاعيات،إلى نحو مييول ونصف مييول عامى،أس أكثمر
من رب ح ال مصر رو ذلك الوق .وعند اند ع الحرم المعمالممميمم
األولى،صادر االنجييز الحاص ت المزراعميمم وممواشمو المفم حميمن
وبالغوا رو جم الضرائب،وجنّدوا ميميمول رم ع وعماممى لمخمدممم
جنود االمبرالوريم والقيام بحفر الخنادق وبقيم األعمممال الرماقمم
بد منهم،ويقول المؤرخ عبد الرحمن المرارمعمو،إل همؤ ء"كمانموا
يممربممطممول بممالممحممبممال عممنممد تممجممنمميممدهممم،ويسمماقممول كمماألنممعممام،أس
الحيوانات،وينقيول رو مركبات الحيوانات".
رو الوق الذس كان ريه مرربيات األرحتقرالميمول تمعميموا رميمهما
الزغاريد ابمتمهماجما بمقمدوم االنمجميميمزوهمزيمممم عمرابمو "ألمفم ع
المممممتمممممرد"،كممال الممف م حممول كممممما يممروس حمميممد عرممممماوس رممو
كتابه"ألف حول والسيطم" يغنّول"أهلل ينصرك ياعرابمو"،وحميمن
هزم عرابو كانوا يصيحول"الولس خال عرابو"،رو إشمارة إلمى
األحرة المي يم،وقد دخيوا رو مواجهم شاميم مم االنمجميميمز،حمتمى
كمادت المحم موممم أل تضم الموجمه المبمحمرس كميممه تمحم األحم ممام
العس ريم،كما قال حييم النقاش رو كتابه"مصرليمصريين".ويقول
تيمولو ميترى""إل االحت ل ش ّمى لمجمال"قمطم المطمرق"لسمحمق
الجماعات المسيحم رو الريف ولجأ إلى شن المغمارات المعمسم مريمم
واحتخدام البوليس السرس والمرشدين والسجن المجممماعمو حمتمى
امتألت حجول الب د بأربعم أضعاف لاقتها".
ورو بدايات الثورة الرعبيم عام 0303عندما حاول حعمد غغميمول
السفر إلمى لمنمدل لمعمرض قضميمم االحمتمقم ل عميمى المرأس المعمام
االنجييزس،راعتقيته قوات االحت ل،لم يم من وراءه حموى المطم م
والعمال وصغار الموظفين الذيمن خمرجموا رمو تمظماهمرات حماشمدة
وانضم إليهم لورال من الف حين.وض المتظاهرول المتاريس رو
الروارع لعرقيم حير القوات االنجييزيم،حفروا الخنمادق رمو قميمب
المدل لإلختباء بمهما وممهماجمممم االنمجميميمز،أضمرم عمممال المفمحمم
والمقاو ت واحتى عمال النسيج المصان وررعوا عميميمهما"رايمات
حمراء".قط الف حول خطول الس ك الحديديم وهاجموا المقمرات
الح وميم وأقسام الررلم رو األقاليمم،أقمامموا حم موممم ذاتميمم رمو
مدينم"غرتى"،حقط ل لم آ ف شهيد،وبتضحيات همؤ ء حصميم
مصر عيى الحق رو الدحتور والحياة النميمابميمم،وهممما الممم مسمبمال
اليذال يذكرانهما دائما اليذيمن يمحمنّمول إلمى عصمر الممميم ميمم ،و
يذكرول أل الميك رؤاد األول كال ممعمتمرضما برم مى ممبمدئمو عميمى
الدحتور الذس جعى"األمم مصدر السميمطمات"،واعمتمبمره انمتمقماصما
من"حقوقه المي يم المطيقم"،وكثيرا ما عم ّ
طمى المدحمتموروالمحميماة
النيابيم وقام بتزييف االنتخابات،حمتمى قمامم حم موممم احممماعميمى
صدقو بتعطيى الدحتور،دحتور،0319رانطيق المممظماهمرات رمو
المدل تناضى من أجى إعادة العمى به،وأضرم عمال المعمنمابمر رمو
بو ق،وعمال الورش األميريم ،وخرج الف حول(المتهمول دائممما
بالجهى) يتظاهرول من أجى الدحتور،وحقط مئم شهيد رمو أنمحماء
الب د،وتحفّظ المحم موممم عميمى المجمثمامميمن وررضم تسميميمممهما
ألهيها،ودرنتها رو أمماكمن ممجمهمولمم رمو الصمحمراء.كمانم المقموة
االنتاجيم األكبر رو الب د هو"العمال الزراعيول"،وأشارت أمينمم
الراكرس رو كتابها"ألمعمى االجتماعو ال بير" إلى اتسماع نمطماق
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العنف الذس كانوا يواجهول به قوى االحت ل ورجال االقطاع،حمنمد
المي يم".
وعممن حمميمماة الممفم حمميممن الممبممائسممم رممو عممهممد الممممميم مميممم،جمماء رممو
كتام"أربعول عاما عيى لورة يمولميمو،دراحمم تماريمخميمم"،إصمدار
مركز األهرام ليدراحات السياحيم واالحتراتيجيم،تحريمر د.رووف
عممبمماس حممامممد وحممبممعممم مممن أكممبممر المممممؤرخمميممن المممممصممرس،رممو
يوليو،0331جاء رو ص12ماييو""ومن يتتب المنماقرمات المتمو
دارت رو المؤتمرالزراعو الثالث المنعمقمد بمالمقماهمرة رمو(ممارس/
أبريى ) 0313يدرك مدى غيام الوعو االجتممماعمو عمنمد المنمخمبمم
الحاكمم باعتبارها الممثى لمصالم المبمرجمواغيمم المممصمريمم.رمفمو
محاضرة ألقاها حامد جودة بك (رئيس مجيمس المنموام السمعمدس)
أمام المؤتمر،لالب كبار الم ك بتحسين أحوال (عمممال المزراعمم)
بإقامم مساكن صحيم لهم كتيك التو يعنول بإقامتها ل (مواشيمهمم)
،وأل يهتموا م(ع ج الف ع) إذا مرض كما يمهمتمممول م (عم ج
مواشيهم) إذا أصابها المرض.ولرع نمفمس األرم مار رمو ممجميمس
النوام ريم ييقى أذنا صاغيم،بى كال عرضم لينقد من جانب بمعم
(الصحف الحزبيم) بدعوى(الترويج لمبادئ هدّامم)؟!!!!.
وألممنمماء مممنمماقرممم الممبممرلمممممال لممقممانممول الممتممعمميمميممم األولممو ،رممو
مايو،0399إعتبر بع النوام أل تمعميميمم أو د المفمقمراء"خمطمر
اجتماعو هائى يم ن تصور مداه،ألل ذلمك حميمؤدس إلمى لمورات
نفسيم"،ولالب بقصر التعميميمم عميمى أو د الممموحمريمن ممن أهمى
الريف،وعبّمر نمائمب آخمرعمن خرميمتمه أل يمفمسمد المتمعميميمم أبمنماء
الف حين،ويجعيهم يعتادول حياة المدينم،ويخرجول إلى حمقمولمهمم
بمممالمممبممم لمممو ،والمممجممم لممميمممب الممممممم مممويمممم ،ولمممواقمممو بممما جمممور،
واألحذيم،ويركبول الدراجات،ويتطيعول إلى ركوم السيارات؟!!!.
نسو الذين يحنّول إلى عهد المي يم ،أل الف حين كانوا حفماة،ورمو
عام  0318تبنّى الميك راروق بمنمفمسمم (مرمروع المقمضماء عميمى
الحفاء).؟!!!.
وكال الفقراء يح مول،وقد عبّر عن ذلك رييسوف (حزم األممم)
،األحتاذ أحمد لطفو السيمد بمقمولمه""إل غعممماء المحمزم همم ممن
وجهاء وأعيال األمم،وهم أصحام المصال الحقيقيمم،األممر المذس
يسم لهم دول غيرهمم المتمصمدس لميمعمممى السميماحمو درماعما عمن
مصالحهم التو هو،رو رأيهم،مصمالم األممم؟!"،ص.21أمما عمن
التجربم الديمقراليم ،رإل حزم الورد المذس كمال يمتمممتم بمأوحم
شعبيم جماهيريم،لم يقدّر له أل يمحم مم ممن خم ل صمراع حمزبمو
وبرلمانو وتجربم دحتوريم،حوى حب حمنموات عمجماف،أو نمحمو
ذلك،أس بنسبم بيغ  %12رقط من عمر التجمربمم بمطمولمهما ،بميمن
عامو 0311و،0321ص.11وهى ننسى رضيحم ربراير 0311
عندما حاصرت الدبابات االنجييزيم قصر عابدين وليب المممنمدوم
السامو البريطانو من الميك راروق أل يختار بين أحد أممريمن"إ ّمما
أل يعميّمن مصمطمفمو المنمحماس بماشما،رئميمس حمزم المورمد،رئميمسما
ليوغراء،أو أل يتناغل عن العرش،أس يتمم عمزلمه،ورضمل جم لمتمه
ألمر المستعمر وعيّن النحاس باشا رئيسا ليح ومم،والعجميمب أنمه
كال ييقّب بزعيم األمم وقبى أل يأتو إلمى المحم مم بمأممر االنمجميميمز
وليس بأمر الرعب؟!.أ يعنو ذلك أل التجربم الممصمريمم لمم تم من
بمنأى عن الخيى؟!!.
وا ل ،جمممممال عممبممد الممنمماصممرهممو مممؤحممس تممنممظمميممم الضممبممال
األحرار،ومفجّر لورة 19يوليو.0321وأنا موالن مصرس عمادس
عاصرت هذه الثورة المجيدة التو بدأت انق با،لم حركم مباركم،لم
لورة .وعندما يأتو شهر يوليو أجد نفسو أريد أل أقول شيئما عمن
عممبممد الممنمماصممر،الممقممائممد الممزعمميممم الممثممائممر الممذس آمممن برممعممبممه،
وبقدراته،وبإم انياته،ررد له الرعب هذا االيمال بثقم عاليمم،وحمب
جارف،لم تقوى أقسى الظروف وأصعبها أل تقيى من هذه الثقم،أو
تحد من هذا الحب.
ماذا رعي الثورة؟ .رو  3حبتمبر،0321أصدرت قانول االصم ع
الزراعو،بهدف القضاء عيى االقطاع،ربعد أل كال نصف رو المئمم
(  )%1,2من الرعمب المممصمرس يممميم مول كمى ممقمدرات الرمعمب
ولرواته ويتح مول ريها،تم بمقتضى هذا القانول تمييمك كمى رم ع
خمسم أردنم مي ا خالصا له وألحرته،وبعد أل كمال أجميمرا أصمبم
مال ا يزرع رو أرضه،ويتعب ويرقى ألحرته،وتحررت إرادته بعمد
أل كال مستعبدا ليقمم العيش واالقطاع.وبالنسبم ليعامى تم تمحمديمد
عدد حاعات المعمممى،ووضم حمد أدنمى لمألجمور،وأنرم المتمأمميمن
الصحو،كما أصب له حق ترشي نفسه ليصب عضوا منتخبا رمو
مجيس إدارة المصن الذس يعمى به،كما صدر قمانمول بمتمخمصميمص
خمسين بالمئمم ( )%21ممن ممقماعمد ممجميمس الرمعمب لميمعمممال
والف حين.
لقد احترد الفقراء كرامتهم وحريتهم وأصب لهم دور رمو المحميماة
السياحيم وصن القرار،وشعمروا أنمهمم احمتمردوا ولمنمهمم،وأنمهمم
أصحابه الحقيقيول،وأليق عبد الناصر شعاره الخالد"إرر رأحمك
ياأخو رقد مضى عهد االحتعباد".
كما تحقق ج ء االنجييز عن مصررو يونيو0321بعد احمتم ل دام
أكثر من حبعين عاما،وتحريرا لإلرادة المصريم،وتمحمديما ألممريم ما
التو منع البنك المدولمو ممن إعمطماء مصمر قمرضما لمبمنماء السمد
العالو،قام عبد الناصر بتأميم قناة السويس رو يولميمو،0321وتمم
إنرممماء السمممد المممعمممالمممو بمممأحممموال والمممذس وقمممى مصمممر شمممر
الفيضانات،وكوارث الجفاف،وورّرالطاقم ال همربمائميمم المتمو غمذّت
قاعدة الصناعات المدنيم والمعمسم مريمم المعمريضمم المتمو أقماممتمهما
الثورة،وحاهم رو تحويى األراضو الزراعيم التو تروى بالحيماض
إلى نظام الرس الدائم،وحاعد رو احتص ع األراضو مما نتج عمنمه
غيادة الرقعم الزراعيم رو مصر،ولقد اختارته األمم المتحدة ضمن
أحسن عررين مرروع تم إقامتها رو القرل العرريمن رمو المعمالمم
كيه.وإيمانا من الثورة بدور العيم رو حياة األممم المحمديمثمم جمعميم
التعييم مجانا حتى المرحيمم المجماممعميمم،حمتمى يمحمرم رمقميمرا ممن
العيم،وأنرأت م تب تنسيق القبول بالجامعات حتى يم مول المقمبمول

بالجامعات عيى أحاس مجمموع المدرجمات رمقمط،تمحمقميمقما لمتم مارمؤ
الفرص،وأصب التعييم حقا ل ى موالن"كالماء والهواء"،كما قال
له حسين.وليعيم رإل ضبال وجنود حرم أكتوبمر عمام 0389همم
من نتاج مجانيم تعييم جمال عبد الناصر.وأنرأت المثمورة،ألمقمطماع
العام،الذس حمى الرعب من جر واحتغ ل التجار،كما عمى عميمى
تورير السي األحاحيم بالسعر المناحب،والدليى عيمى نمجماحمه،أنمه
رو أحيك الظروف وبعد ن سم يونيو 0318لمم تم من همنماك أغممم
تموينيم،أو عجز رو أس حيعم من السي .
رو عهد عبد الناصر تم تصني أول لائرة مقاتيم مصريم ،حميموال
 ،911قام بتصميمها المهندس األلمانو وييو ماحرشمي  ،وكان
تتفوق رو قدرتها عيى الطائرة الروحيم ميج ،10 -وحاهم الهند
رو تمويى المرروع ،وتم تجربتها ف  ،8/9/0311ول ن بضمغمط
حورييتو تم إلغاء المرروع ،ولذلك قصم أخرى.
نسبم البطالم رو الستينيات كان ،%1,98أس أقى من،%0وكان
صناعم األدويم تغطو %81من االحمتميماج المممحميمو.كمانم همنماك
شمركمم المنممصمر لممتمجمممميم وتصمنمميم السمميمارات(الممركموم والممنمقممى
واألوتوبيس)،وشركم حيماف لتصني عربات ال ك الحديديم.
وحتى بعد ن سم  0318لم تتوقف عجيم التنميم،رفو عام 0313
تم إنراء مجم الحديد والصيب بحيوال،ومجم األلومونيوم بنج
حمادس بت يفم 9مييار جنيه كأكبر مرروع ألومونيموم رمو الرمرق
األوحط.أما عن مرروع مترو األنفاق،رقمد كمال ممانرميم جمريمدة
(األخبار) بتاريل  90أغسطمس 0381كما تمو""تمنمفميمذ مرمروع
مترو األنفاق،وغير النقى يعين أل عقد دراحم المممرمروع حميموقم
هذا الرهرم الفد الفرنسو"،ورو الصفحم األولى""شبم مم ممتمرو
األنفاق تمتد عررين كييموممتمرا ممن شمبمرا حمتمى كموبمرس الممميمك
الصال ".وبعدها برهر يرحى جمال عبد الناصرويتغير وغير النقى
عيى غين العابدين ويتوقف المرروع ليعود رو الثمانينات .كى هذا
مجرد عناوين،وعيى حبيى المثال الحصر.
وقف عبد الناصر حائ دول تحقيق جماعمم االخموال همدرمهما رمو
حرقم الثورة واالحتي ء عيى الح م،حتى أنها حاول اغتياله عمام
 0321رقضى عييها ولم تقم لها قائمم لوال عمهمده،إلمى أل جماء
أنور السادات وأعطاها قبيم الحياة.لم يستخدم عبد الناصر القبضمم
األمنيم رقط رو ذلك،بى بمتمحمقميمق المعمدالمم االجمتممماعميمم،وتموعميمم
وتثقيف الجماهير.وقام وغارة الثقارم بقميمادة وغيمرهما المدكمتمور
لممروت عم مماشممم،وهممو مممن الضممبممال األحممرار،بممدور هممام رممو هممذا
المجال.أحس أكاديميم الفنول وما تحتويه من معاهد(ألمعهد العالو
ليموحيقى،معهد الباليه،المعهد المعمالمو لميمفمنمول المممسمرحميمم)....
،وأحس المجيس األعيى ليفنول وا دام،ودار الم متمب والمولمائمق
التو أحس المعرض السنوس الدولو لي تام،وأوركسترا المقماهمرة
السيمفونو،وررق الموحيقى العربيم،ومسرع العمرائمس،والسميمرك
الممقممومممو،وقصممور الممثممقممارممم.وعممرر م مممحممارممظممات ومممدل وقممرى
مصرالمسرع وررق األقاليم والم تبات،ومسابقات القصم والرمعمر
والعروض السينمائيم.كان تذهب الثقمارمم المجممماهميمريمم بماألرم م
لعرضها رو الروارع لتثقيف الناس وتوعيتهم،لذلك رري جماعم
االخوال رو التغرير بالربام وتجنيدهم ولم تتم ن العقول الظ ميم
من اختراق عقول واعيم مستنيرة.
لور وأعماد تسميميم المجميمش بمعمد نم مسمم  2يمونميمو
عبد الناصر ّ
،0318وبدأ حرم االحتنزاف رو  08يوليو  0318بعمد أقمى ممن
شممهممريممن،برممن غممارات جممويممم عمميممى الممقمموات االحممرائمميمميمميممم رممو
حيناء،وكال اليواء مدكور أبو العز قائدا ليقوات المجمويمم،وتمدمميمر
وإغراق المدمرة إي ت رو أكتوبر،0318وأنرأ حائمط الصمواريمل
الذس أبطى مفعول المقموات المجمويمم االحمرائميميميمم،ومم ّمن المقموات
المصريم من عبور القناة والتقمدم رمو صمحمراء حميمنماء لمحموالمو
عررين كييومتر دول تدخى من الطيرال االحرائييو،ووض خمطمم
العبور(جراني .) 0 -ولم يأخذ الحم مم وجماهمم وررماهميمم،ووحميميمم
لجم المال،ولم ت ن لديه لروة رمو المبمنموك ،رمو المداخمى و رمو
الخارج ،ولم يس ن القصور.كان رترة ح مم رترة قرارات صمعمبمم
يمفمرق بميمن أبمنماء شمعمبمه،ولمم يمنمصمر رمئمم عميمى
ومصيريم،ولم
ّ
رئم،نصير الفقراء وال ادحين،ألرريف،لاهر الميمد،ممثمال الرممموخ
وال برياء،غير مرتعش اليد ،رمز الرجولم والحسم .لقد رحمى عمن
عالمنا رو  0381 /3 /18عن عمر يناهز 21عاما،
وكان جناغته أكبر جناغة رو التاريل،لقد ودعه الرعب المممصمرس
مرددا كيه بصوت واحد وصى إلى عنمال السممماء،خمرج قمويما ممن
القيوم التو أحبمتمه وممألهما المحمزل عميمى رمراقمه،وممن المنمفموس
البسيطم التو كان ترعر بالطمممأنميمنمم رمو وجموده وبمدأ المخموف
يسيطر عييها ا ل مما حت قيه بعد رحييه،وامتألت عيول الرعب
بالدموع وهو تردد""ألوداع ياجمال ياحبيب الم يين،لورتك لورة
كفاع عرتها لول السنين".وحيبقى جمال عبد الناصررمزا ومثم
وقدوة عيينا أل نح مو عمنمه ألو دنما،رماألممم المتمو تمبمصمق عميمى
الماضو تفقد الحق رو المستقبى.
هذا هو عبد الناصر الذس أحببته،و غل أحبه،وأرتقده كمثميمرا رمو
هذه األيام.
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الـمنـارة

ورحلت افضل النساء
تاسوني ماري ميخائيل
7182-8311
ماياياا ايال

بعد صراع طويل مع المرض رحلت السيده الفاضلة تاسوني ماار
زوجة المرحوم القمص شنودة مييا يل..
رغم الحزن الذى يحتوى كل من عرفها إال إننا ناقاوب باهاماا اناهاا فاي ما اان
أفضل جدا
عرفتها عن قرب تحمل كل مالمح المرأة المصرية بوجهها األسمر ومالماحاهاا
الوسيمه الباسمة دا ما وجسد يميل لالمتالء انها المرأة في بالدى
ول نها كانت ذات تف ير ميتلف ..ورؤية ثااقاباة وعاقاال مساتانايارا ...وماعارفاة
غزيرة ليا فقط في المجاب الديني فقد كانت حافظة لل تاب المقدس وحين كنات
اتحدث معها كنت أشعر من إجابتها انها تقرأ من كتاب مفتوح وتعرف بالتحدياد
السطر واآلية واسم المرجع أو ال تاب ورقم الصفحة والسطر..
كانت سيدة علي علم كبير بالشؤون الدينية وتتفوق علي ال ثيرين بثقافتها العالية
واتزانها في كل رأ .
أعود بالذاكرة قليال لثالث شهور قبل وفاتها...
اتصلت بي ذات صباح باكر علي غير العادة لم ت ن في هادؤهاا الاماعاتااد وفاي
الحاح شديد وحنين كانت تريد السفر لبيتها فاي االسا انادرياة وأماام اصارارهاا
وعدها أوالدها بالذهاب والسفر معها في أجازات ال ريسماس...
هذا الحنين للوطن يصاحب المصريين بدرجات متفااوتاة ولا ان مان الاماؤكاد..
حين تنتهي مسؤوليتنا المادية واالجتماعيه نقف قليال ونسأب أنفسنا ...أين نحن..
ويبدأ الحنين للوطن ..الن تراب االرض ينادينا
+++
عرفت هذه السيدة علي مدى سنوات وكنات أشااهادهاا فاي رعااياتاهاا لازوجاهاا
القمص شنودة مييا يل ولمدة ستة أعوام وهو علي كرسي متحرك وفي مارض
شديد .ال ثيرين أشاروا عليها بدار المسنين ...كان ردها حاسما...
الرب اعطاني قوة ..ولن أخالف وعده
يوم زواجنا كان وعد الرب..
أنا معه فى الحزن والفرح ..الغني والفقر ..والمرض والصحة
هذه القيم اإلنسانية ..إلمرآة فاضلة ..كم نفتقدها كثيرا.
+++
هذه السيدة بدأت خدمتها في سن مب رة جدا في الرابعة عشر من عامارهاا وفاي
مدينة بورسعيد كانت تدرس األطفاب في مدارس األحد وحتي بعد زواجها كاان
بيتها مركزا لالجتماعات للدراسة والصالة ثم بعاد قارار الاتاهاجايار فاي حارب
 7691انتقلت لإلس ندرية واستمرت في نشاطهاا باجااناب زوجاهاا فاي عامالاه
ال نسي واالجتماعي في خدمة الفقراء ورعاية األطفاب وفاتاح فصاوب حضااناة
وخدمة عامة ..للجميع وبال تمييز .كل ذلك وبجانب عملها االساس مادرساة فاي
مدرسة ح ومية وآم لولدين فاد وسامح وحتي بعد انجابها حصلت علي دورة
دراسية لمدة عام في جامعة عين شما بالقاهرة ..ولم تتردد فهي من ذلك النوع
من السيدات المؤمنة بأهمية العلم..
+++
هاجرت ألستراليا عام  7661وكان مم ن أن ت تفي برعاية آحفاادهاا ولا اناهاا
استمرت في نشااطاهاا وكاونات جاماعاياة السايادات فاي كاناياساة ماار جارجاا
كنسينجتون واستمرمعها مشوار السعي ليدمة اآلخاريان ودفاعاهام فاي طاريا
المعرفة واسست م تبة اإلعارة في ال نيسة وبدآتها بالدعوة للتبرع با اتااب مان
كل أسرة وفي جميع المجاالت ..وكان لها دور إياجااباي فاي افاتاقااد الامارضاي
والمجامالت الميتلفة.
ومن خالب إدارتها لجمعية السيدات كان لها نشاط ترفيهي بتناظايام
الرحالت لميتلف األماكن وكانات شاجااعاة وماتاطاورة وتارفا
االنغالق ومفتوحة علي اآلخرين وهي أوب مان قاامات بارحاالت
ال نيسة القبطية لألديرة ال اثوليك وااللمان والروس.
من اجمل صفاتها المجاملة وتفهم بوعي وذكاء كيفية التاعاامال ماع
اآلخرين وإحساس كل من يعرفها انه مهم جدا وخاص جدا

واالحتماب والصالة ..والرجاء ..قبل وفاتها باياوم واحاد ..كاانات فاي جارعاات
م ثفة للسيطرة علي االلم ..كانت بين اليقظة والغيبوبة..
كانت بقربها في دموع وصمت وهيبة الموقف ..تجلا السيدة مارسيل متمسا اة
بيدها في صالة صامتة كانت تهذ ب لمات فهمنا منها
المال ة + .. + ..العروسة...
ولم ن ن نعلم انها تشاهد ما ال نشاهدة نحن
 +لقد رحلت السيدة الفاضلة تاسوني مار
أحد األعمدة القوية لليدمة ال نيسة
الثرية بالمعرفة  +والاحاب
 +والعطاء
فهي في م ان أفضل جدا.
وداد الياس
عن سيدات كنياساة الشاهاياد
العظيم مار جرجا

حين كانت تتحدث عن مصر ..كل ما فيها ينط بالوطنية..
وتشب في عينها الدموع حبا ..وحنينا ..وتسارد حا ااياات االياام..
وفي وقت وجود لجنة من مصر الستيراج الرقام الاقاوماي كاانات
تشجع السيدات وتحمسهن بأهمياة الاحاصاوب عالاياه لايا اون لاهان
صوت في االنتيابات وإبداء الرأ في شئون الوطن ويتفاعلوا مع
األحداث . ..فهوا الوطن مهما بعدت االقدام عنه...
+++
في الثالثة شهور األخيرة كانت اغلبهاا فاي الاماساتاشافاى ..وكانات
اتردد عليها باستمرار مع السيدة المرناماة ذات الصاوت الاجامايال
مارسيل مياياا ايال ..وكاانات رؤياتاناا لاهاا بايان الاياقاظاة واأللام..
81
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طوبى لمن اخترته و قبلته يارب ليسكن فى ديارك الى االبد"
مزمور 07:4

الذكرى السنوية االولى لالم الغالية

أليس عبد السيد

و اجسامهم دفنت بالسالم و أسمائهم تحيا مدي األجيال سي 9٤-٤٤
ان الدكتور سمير تادرس هو واحد من تلك الوجوه النبيلة النننادرة النتني ال ا نننهنا
قابلة للتكرار كنيرا.
عاش بيننا أبنا و منعنلنمنا لنالغنننيناء و منالذا لنلنمنسنننينن و كنننزا لنلنمنحنتناجنينن و
منقذاللمعدمين و سندا للذ ن في محنة من كل االعمار.
كان قاموسا في الوفاء الكامل وفيا جدا للكنيسة و آبائها لقد أعطي الندكنتنور سنمنينر
تادرس لجيلنا مناال و قدوة و نموذجا للخادم المنالي و جنعنل منن خندمنتنة مندرسنة
قتدي بها الكنير ن ...صلي ألجلنا أ ها األخ الحبيب المبارك لكي كمل النر ا انام
غربتنا كما أكملتها.
تحية و سالما لروحك الطاهرة في وم ذكراك و بنهنذه النمننناسنبنة سنينقنام النقنداس
االلهي وم األحد الموافق  81/2/8/91علي روحة الطاهرة بكنيسة مار جنرجن
بكنزنجتون .
مجمع كهنة الكنيسة و الشمامسة و الخدام و الخادمات و كل الشعب تذكرون بنكنل
الوفاء و الحب الخادم البار األمين الدكتور سنمنينر تنادرس فني النذكنري السنننو نة
ال 9١و ستم ي األ ام و عجلة الزمن ستدور دورتها و نهر التار خ لن تجمد فني
ذكراك أ ها الحبيب الغالي.
اخوك الشماس
مرجان لبيب
الذكري السنوية السادسة
للمالك الطاهر  /سارة جوزيف .
142: / 9 /0 --1422 / 9 /0
ابنتي الغالية /سارة .رحيلك أدمي قلبي فقد كنتي كل حياتي .لقد رحلتي بجسدك فقط ولكككن روحكك
وقلبك معي في كل وقت وفي كل مكان الي أن القاكي .عزائي الوحيد انك تسبحين هللا مع الكككالئكككة والكقكديسكيكن
االبرار  ،اذكرني في عرش النعمة .ماما أبتسام .
It has been six years since our beloved Sarah passed away . She continues to be
missed more than ever but we remember her every day. She is no longer in our
lived but will be forever in our hearts and continues to watch over us. Rest in
peace, sweet angel.

مرت سنة على فراقك بكل الحب أحبناك و بكل الحزن ودعننناك نا
أغلى نداء و احن قلب خسرناه..لن ننساك  ..بالمحبة عشت و بهدوء
المالئكة رحلت..عزاؤنا انك مع القد سين و االبرار ..صلى ألجلنا..
تقيم االسرة القداس االلهى على روحها الطاهرة بكنيسة مارمرقن
بأرنكليف وم السبنت  91/2/8/91السناعنة النننامنننة و الننن نف
صباحا..و الجميع مدعوا لل الة..
اوالدك فيكتور و مارى شكرهللا و امال و مراد عبد الملك و مننى و
مدحت صليب..و أحفادك

أَنَا ه َُو ْال ِقيَا َمةُ َو ْال َحيَاة ُ " وحنا8٢: 99
الذكرى السنو ة الحاد ة
عشر لحبيبنا الغالي
المرحوم الصيدلي فوزي حنا
في ذكرى رحيلك عنننا بنالنجنسند ننطنلنب
لننروحننك الننحننلننوة نننينناحننا فنني أح ننان
القد سين ونرجنو أن تنذكنرننا دائنمنا فني
صلواتك الطاهرة أمام عرش النعمة
زوجتك المحبة مها وأوالدك النمنحنبنينن
نادر وتامر وسارة وحفيدتك لييا
“I am the resurrection and the life" John 11:25
The Ninth Anniversary of our beloved

Mr Fawzy Hanna
In the 11th anniversary of your departure, we pray
that God may repose your sweet soul in the bosom of
the saints and ask you to always remember us before
the Throne of Grace.
Your loving wife Maha, loving children Nader, Tamer
and Sara and granddaughter Leah Grace.

ذكرى الصديق تدوم إلى األبد
إنتقل من عالمنا الفاني المرحوم

دكتور سمير صموئيل بشاي

زوج السيدة فيوليت مكاري.
ووالد الدكتور ماجد بشاي زوج السيدة إيريني نجيب وداليا بشاي زوجة فادي حنا.
وجد دافيد وكاتي سيدهم وجيرمي وإ ّما بشاي وجيسيكا وجارد وجوشوا حنا.
وأخو المرحوم منير صموئيل وأوالده مهندس شريف منير وهاني منيرر والرمررحرومري مراري صرمروئريرل
وأوالدها م .عادل عزمي وأخوتي.
وإبن خال نبيل صموئيل وأخوتي .وزوج عمة الدكتور ناجي ألبرت وناهد ألبرت و م .عرهردي مركراري
بكندا وقبطان مجدي جميل مكاري باإلسكندريي.
وزوج أخت السيدة ريتا مكاري بالقاهرة وأنجالها م .رأفت حنين والمحاسب محب حنين.
وقريب ونسيب عائالت مكاري مينا وسيدهم وحنا ونجيب ميخائيل وبشاي .
والعائلي تتقدم بالشكرلكل من تفضل بالمواساة وباألخص األباء األفاضل أبرونرا مررقرس وأبرونرا روفرائريرل
وأبونا ماثيو وأبونا كيرلس لتعبهم معنا أدام هللا كهنوتهم ألزمنة سالمية مديدة .وستقرام صرالة األربرعريرن
على روحي الطاهرة يوم السبت الموافق  62أغسطس بكنيسة الشهيد العظيم مارجررجرس كريرنرسريرجرترون.
واألسره تستقبل ألمعزين في قاعة الكنيسة بعد القداس اإللهي.
جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى
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