
editor@elmanara.org.auPublished by the Diocese of Sydney & its Affi  liated Regions

31st May 2020

editor@elmanara.org.au16



   ٠٢٠٢مايو  13   
  

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة

2 



 ش  6321بشنس  32 اخبار االقـباط

 2  جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 رسالة من نيافة االنبا تادرس مطران بورسعيد والنائب البابوي السقفية سيدني باستراليا

 (.91: 4"ويوفّي إلهي كل احتياجاتك بحسب غناه في المجد من قبل المسيح يسوع" )فيلبي 

 أبنائى وبناتى األحباء شعب أيبارشية سيدني.

 النعمة والسالم من المسيح ربنا ومخلصنا.

يوًما من قيامته المجيدة.نود أن نشارككم بعض األمور المتعلقة بأيبببارشبيبة  44نهنئكم بحلول عيد صعود السيد المسيح المبارك إلى السماء بعد 

 سيدني.

لصلوات ال تزال تصلي عبن ع ا. نشكر ربنا المسيح الذي باركنا بكل نعمة روحية تمنح نعمة فريدة أليبارشية سيدني أنه خالل موجة الذروة من الفيروس التاجي كانت جمي9

 طريق الخدمات المغلقة.

 أود أن أشكر جميع اآلباء والشمامسة والخدم والشباب وكل الشعب التي تكيفت مع المتغيرات بالحب والتواضع.

 . تولى قداسة البابا تواضروس الثاني توجيه عملية إعادة هيكلة وإصالح كاملة لإلدارات اإلدارية والمالية في األيبارشية.2

 . أمر قداسة البابا تواضروس الثاني بتعديل دستور أيبارشية سيدني.3

ك عن طريق مكتب المدعي العام في نيبو سباو  قداسة البابا تواضروس الثاني تعديل قانون أمانة ملكية الكنيسة القبطية األرثوذكسية من الوصي الوحيد إلى مجلس األمناء. يتم ذل. طلب 4

 ويلز.

 الماضية. 94لـ اعينت اللجنة المالية المؤقتة السيد أمجد لطفي ليحل محل السيد سيمون مايكل. نشكر السيد مايكل على تفانيه والتزامه على مدى السنوات  -5

 . نحن بصدد تحرير جميع المحاذير على ممتلكات الكنيسة عبر األيبارشية.6

 لمجتمع المدرسي.قداسته إعادة هيكلة مجلس تعليمي قبطي جديد لجميع المدارس القبطية الثال  ، وإنشاء لجنة فرعية لمساعدة المجلس في التعامل مع ا. طلب 7

 . قام بنك الكومنولث بتجميد جميع القروض الكنسية لمدة ثالثة أشهر.8

 . تنشئ األيبارشية لجنة جديدة للعالقات العامة ولجنة إعالم جديدة.1

 . سيتم إبالغ الشؤون المالية لأليبارشية بالمجمع عندما يتم استالم جميع األرقام وتحليلها.94

دوالر شهريًا ، للمساعدة في التدفق النقدي للكنائس ويجري تبقبيبيبم البمبزيبد مبن البتبخبفبيب بات عبلبى  23444تم إيقاف المساهمات المالية من الكنائس إلى األيبارشية ، والتي تبلغ حوالي 

 المساهمات الشهرية للكنيسة

 المحلي عمله بتوجيه من نيافة األنبا دوماديوس أسقف أبرشية السادس من أكتوبر. األكليريكى. سيواصل المجلس 99

 ام للمجلس المسكوني في نيو ساو  ويلز.ن ع. نحن فخورون للغاية بالقمص شنودة منصور ، كاهن كنيسة القديس األنبا أنطونيوس واألنبا بوال، الذي تم ترشيحه لخدمة فترة ثالثة كأمي92

 (.28: 9 وسي. نود أن نرى تركيًزا أكبر على الخدمات الروحية والرعوية لأليبارشيات قبل كل شيء حتى نتمكن من تقديم كل إنسان كامل في المسيح )كول93

 (.95: 3كولوسي . ). نصلي أن يعمل الروح القدس بكثرة من أجل تعزيز الحب والوحدة واالنسجام بين الجميع ، "فوق كل شيء ، ن ع الحب الذي هو رباط الكمال"94

 إذا كان أي شخص يرغب في تقديم أي توصيات أو مناقشة أي ق ايا ، فكل مرحب به للغاية.   قلبي مفتوح لكم جميعاً.

 تبارك الرب

 + األنبا تادرس

 مطران بورسعيد والنائب البابوي السقفية سيدني باستراليا

تهنئة لكهنة وشعب ايبارشية سيدني بمناسبة عيد 
 الصعود المجيد

 ش ٦٣٧١بشنس  0٢

 

 .تهنئة لالحباء في الرب يسوع بمناسبة عيد صعوده إلي السماء

 

صعد الرب يسوع الهنا الي السماء بعد أربعين يوما من قيامته 

  .المقدسة بعد موته صلبا

 

فان كان رقم أربعين يشير الي معاني عدة بعض منها غير 

  :في العهد القديم ، اذكر منها اثنين فقط  مفرح

 

رقم أربعين يشير الي غضب الرب اإلله علي البشرية بسبب الشر الذي تفشي 

  –بينها، فلقد افني هللا كل البشر 

وذلك بان امطر هللا علي األرض  -ما عدا ثمانية انفس ، نوح وأسرته البارة،

 مطًرا لمدة أربعين يوما   

  . (٤:  3) تكوين 

 

ورقم أربعين يشير الي التعامل مع جسد اإلنسان الميت ، فعندما مات يعقوب 

في مصر ، امر يوسف ابنه األطباء ان يحنطوه ، فاستغرق ذلك أربعين يوما 

 . (2-6:  ٠٥) تكوين 

مفرحة ، اذكر   أما في العهد الجديد فرقم أربعين له عدة معاني بعًضا منها

 : منها اثنين فقط

 

رقم أربعين يشير الي مسرة هللا بكل أنسان وذلك بان تصله األخبار المفرحة 

عن طريق رسل السيد المسيح األطهار ، الذين ظهر لهم لمدة أربعين يوما بعد 

 قيامته المقدسة يشرح لهم األمور المختصة بملكوت هللا      

 . (2-6:  6) أع 

 

ورقم أربعين أيضا هو الرقم الذي يدل علي جهاد المؤمنين بالرب يسوع 

، كل يوم عن الماديات واألرضيات ، لكي يكون لهم نصيبا -الصعود -لالرتفاع 

  .(36: 2في السموات ) فيلبي 

 

 .كل عيد صعود وأنتم بكل سالم سمائي وفرح روحي

 .صلوا من اجلي في كل صالة

 :المحب لكم

 االنبا دانييل  +

 سيدني وتوابعها إيبارشية بنعمة هللا / اسقف 

 الكنيسة القبطية األرثوذكسية

 3٥3٥مايو  3٢
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 إيبارشية سيدني لألقباط األرثوذكس

 

 خالصة سبعة آحاد الخمسين المقدسة

 
خالالالق قالالتاأاا يناسيالال  سالالبعة آحالالاد الخمالالسين 

المقدسالالة نالالدر  يل نخ الالحبا السبيالال  يالالسو  

المالالالسيه ناببالالالا الخالالالال  نالسيالالالا  األ ديالالالة  

كثمالالت  صالال بي نقيانلالالي المقدسلخالالين  نخالالالق 

االالالال الةالالاللت  ي  لالالاللت  السيالالالا  ال ديالالالد  لالالالي 

المالالسيه يمـبخالالبا يل نالالتا نسالالي المقارنالالة نالال  

رح ة العبتانخيخين ن  نوسى نن يرض نحت 

 عبت البتية إلى يرض كبعال يرض الموعخخد.

 

دعخخونا نالسلتس  نعالاق قالتاأاا يناسيال  الالسلة 

 آحاد الماضية :

 :إيمانخبا  قيانة يسو  ناا  السالم  األحخخخد األنق 

 :يسو  المسخخيه خخبز السخخيا  األحخخد الثاني 

 :يسو  المسخخيه الخماأ الخخسي األحخد الثالخث 

 : يسو  المسخخيه نخور الخعالخم األحخد التا خ 

 األحخد الخانس: يسو  المسخيه اخو الطتيخخق 

 األحخد السادس: يسو  الظالت ناخببا البخخحخت 

 : يسو  يتس  لبا رنحي القخدنس  األحخد السا خ 

 ) يحخد العبحت  (               

 

 اإليمال نصدق اإلعلخقاد قدم العبتانيول ذ يسة   األحخد األنق:

الةحه نرشالوا الالدم ع الى قالوابم ي الوا بم ن بعالوا نوسالى عبالد 

خالالتنسبم نالالن يرض نالالحتي ن اإليمالالال نصالالدق العقيالالد  ييالال اق 

 قيانة رب الم د ) ختنف الا يسة ( صارا عبد اللالنيا قالو  

العزيمة ن تكوا نبازلبم ن دينا رح لبم الـتازية ل مي  ينساأ 

 المسـونة.

لي رح لبم لي البتية سالا  الالبع  لسرسال  لبالم   األحد الثاني:

التب المني نكما يل يسالسادنا  سوسالة ل طعالام ال السد   اـالاا 

ييالال اق يرناحبالالا  سوسالالة ل طعالالام التنحالالي. نلالالاا يعطانالالا الالالتب 

سسدل طعانالاق رنحيالاق لالالمن الالا  يك الي العالبتانيول لالي البتيالة 

 رنخخز ل تب الا  او المخخن السقيقي. 

 

نيي اق عطش البع  لسعطاام التب يببو  ناأ   األحد الثالث:

نن الحخت ي يعخطانا التب دنخالي قو الاق رنحيالاق نالالحخت  اللالي 

ختج نببالا المالاأ لالي البتيالة االي رنخخالز الالتب يالسو  صالخت  

 إيمانخخبا نيببو  ناأنا السي.

 

:  خالق رح لبالم لالي البتيالة قالاد الالتب العبتانخيخالن األحد التا  

 لي صور  عخمود سساب لي الببار نعانود نار يثباأ ال ي   

نالال يًاق لمالالسيت بم ننطمًخالالباق لبةوسالالبم ي اـالالاا ييالال اق حبخخالاليببا 

يسو  او نورنا لي ظ ماا ااا العالم يال يأ عقولبالا نق و بالا 

 نؤدياق  با إلى الطتيق نالسق نالسيا  ) ي  التب ذا ي (.

 

طالالواق رح لبالالم نالالن يرض نالالحت إلالالى يرض  ألحالالد الخالالانس:ا

كبعال لم يلخْ  التب نط قاق عببم    كال يقودام دابمالاق نكالانوا 

لي  الا عيني ناخالـاا ع مبالا الالتب السبيال  ينالي طتيقبالا الالا  إل 

  بخعبال نح  كبعال السمابية .

 

ناسالالي العالالبتانيول لالالي رح لبالالم الـثالاليت نالالن   األحالالد الالالسادس:

 الل ارب ناألعداأ اللي قتينا عببا لي سةت  الختنج نالعدد 

نلـالالن الالالتب ناببالالم البالالحت لالالي كالال  األحالالواقي ناالالا االالو الالالتب 

يع مبا  سني او غالال  العالالم نساليمبسبا البالحت لالي االاا العالالم 

 بزيملالالي ل الالبيطال نلالالي العالالالم ااخالالت عبالالدنا يبببالالا السيالالا  

 األ دية.

 :لالالالالي نبلالالالالحي األسالالالالبوعين الخانالالالالس  الخخحخخالالالالعود

نالالالالسادس نسلةالالال   الالالحعود ر بالالالا يالالالسو  المالالالسيه:  

ل سيالالا  األ ديالالة  الطتيالالقلبقيانلالالي المقدسالالة للالاله لبالالا ا

ن واسالالطة صالالالعودل المقالالالدس يسخالالالانا نعالالالي ل ةالالالتدنس 

 ع ى البيطال نالموا.  البحتنيبببا 

 

: االالالاا االالالو يالالالوم األحالالالد الالالالسا  

ح وق التنح القالدس ناألسالبو  

الالالالالالالالالسا   يمثالالالالالالالال  نصالالالالالالالالوق 

العبتانخيخالالين إلالالى يرض كبعالالال 

 ) كما او 

نالالاكور لالالي سالالةت العالالدد (ي لالالي 

االالاا اليالالوم حالال ح الالالتنح القالالدس 

ع ى اللالنيا نيعطالاام سال طاناق 

يل يـالالالتزنا لالالالي سميالالال  ينسالالالاأ 

الخمخالالالسـونة ن الالالاركبم  ببالالالالاا 

 يعطاام: -سزي ة 

 عزاأق لةتاق ر بم السبي  نن رلقلي لبم ع ى األرضي 

  طمسنخيبة  سني صعد إلى السمواا ليعد لبالم نـانالاق نال  ي يالي

 السمابي  واسطة شةاعلي عببمي

  ابة اللسدث  سلسن ليمـببالم نالن نالبت رسالالة اإلن يال  لالي

 سمي  ينساأ المسـونة  ك    غليي

  المعونة نالقو  ل لغ   ع الى العالدن ناا م الاللي كالانوا لالي

 طتيقبم إليبا يثباأ رساللبم الـتازية .

إل عطايا التنح القدس اي نةس العطايا الاللي  الس مبااا عبالت 

األسيالالاق  واسالالطة  قاليالالد إيمانخالالبا القبطالالي األرثوذكالالسي نالالالا  

حةظالالي ي اانالالا األنلالالول  الالحخال  ننخالالسن  الالدنرنا نسةالال  االالال 

 العطايا لألسياق القادنخخة.

يدعخو التب يل يباركخخـم سميعاق   زي  عطايالا رنحالي القالدنس 

الباراق يط المخخعزح  نيدعول يل يبالار  يب اا الاأ ي يبالا المعظالم 

البا الا األنبالالا  واضالالتنس الثالاني   الااا عطايالالا رنحالالي القالالدنس 

نيسةظالالي لالالي  سديالالة رسالالاللي المباركالالة  سنالالال نسالالالم لالالسبين 

 نيزنبة عديد . 

 الم د هلل   

 

 األنبا دانيي 

  بعمة التب يسقي إيبارشية سيدني ن وا عبا

† 

 نصعد الى السمواا
 

قام السيد التب نن  ين ا نواا ننـث ير عيالن يالونالاق يالظالبالت 

ل تس  نلـثيتين نيلـ م نعبم عن ا نور المخلحة  المال الـالوا 

هللا  نلى صعالودل نالتا حالقالابالق االانالة عال اليالبالا يل ناللالاكالتاالا 

 ننعيببا.
 

السيد المسيه لي الم د ساأ اليبا نل سداق  او هللا  السقيقة: +

نال كال او ا نق لسخا المـالال األخاليالت  صالار انسالانالاق حالمال  

خطايا العالم ك ي  ص   ع ى الح ي  نلسلما ندالعا عبالا اسالت  

خطايانا نلاا ناا عبا  نلـبي الوحيد الاا غ   الالمالوا نقالام 

نلاليالس احالد صالعالد الالى نبلحتاق ناااو يحعد الى السالمالاأ  
السماأ ا  الالاا نالزق نالن السالمالاأ ا الن ا نسالال الالاا لالى 

 .31:1  يوالسماأ
 

انالا االو الالطالتيالق نالالسالق اذ قالاق لالبالا  رسم لبا الطتيالق:  +
ل م يسدثبا عن انور نسلقب يالي   نالعال الم  4:34...  يونالسيا 

كاليالي كيي نح  اليبا  نلـن حيبما سسلي الالقالديالس  الونالا  ...
لالقالد قالدم الالتب ذا الي  4:34  يالونقالدر ال نالعالتف الالطالتيالق

لالى الطتيق  ننن عالنا ي الالواضالسالة اا م نالالبالحالت   ... 

الالالعالالالالالم سالاليالالـالالول لالالـالالم ضالاليالالق نلالالـالالن ثالالقالالوا انالالا قالالد غالال الالبالال  
اسلاز اا م كان ة حلى الحال اليال  نالالطالعالن  11:34 يوالعالم

 الست ة  عد الموا نانلحت غالالالبالا الالمالوا نشالتنر نقسالو  

نسبتنا العالم  القيانة نالحعود  طتيقبا او ال ناللالسلالم نالعالي 

ال كال العالم يبغ ـم لسع موا اني قد ا غال البالى قالبال الـالم  لالو   
كبلم نن العالم لالـالال الالعالالالم يالسال  خالاصاللالي... ال كالانالوا قالد 

ننـم  الطتيالق  02-31:34  يواضطبدننى لسي طبدننـم

  ي نليي حلى الم ـوا.
 

اذ انضه السيد التب انالي لاليالس نالن االاا عالمبا السقيقى:  +

العالم لالك ار ة  صاعداق نسو السماأ نؤكدا اني ذااباق ليعد لبالا 

انالا ين الى  عالد لالـالم نـاناق ثم يس ى ليسخانا لعالمبا السقيقى  
نـانا نال ن ي  ناعددا لـم نـانا آ الى اي الا ناخالاكالم الالى 

ننن ااا  1  0:34 يوحلى حيث يكول انا  ـونول انلم اي ا

الوق  ناا العالم  البسبة لبا نلم نحبه سزأاق نبي    نلالوسالي 

  ليالس الى نال الـالو الكك  حين الى ا ونا السمانا ننحتخ اليي  

  نالالى ال ياللالم االاا  ينين  عالى ايبا التب يسالو ننباديي  

ال ال قاأ السمانا ل با السة  ا لبى نن البتيت نيعالمالالالي  
 سةظبم نن البتنر ليسوا نن العالم كما انالى انالا لسال  نالن 

 34 -34:31  يو   العالم
 

إذ نساليالت لالى الالطالتيالق  شباد  حية: +

 عد نا  سترنا نن عالبالوديالة الباليالطالال 

نالالخالالطاليالالة نصالالتنالا  الالسالاليالد الالمالالساليالاله 

احالالالتاراق ناسالالاللالالالازنالالالا الالالالمالالالوا نالالالعالالالي 

) المعموية( ننسيا  ي ) ال السالدل ندنالي 

... انالى انالا حالى لالسناللالم األقدساليالن(   
ننسن نمسـاليالن  31:34  يوسلسيول

لى يدل ا لبيي لبقدم ل عالم شباد  حيالة 

نن خالق قبوق الح   )الظ م نا حـالام 

ال ابالت  نالالقاللال  ن...( نالعالي نالحالال  

 31( لالوسالًال   خال ال  نالا قالد اال الك س  خال  البالـيالن )

ناللمسك  السيا  الحالسة عان يالن  الوصالايالا الالتب ناحالـالانالي 

السمابية  لالح ي  نالح   ليس ضعةاق    خالصاق لآلختيالن  

ننصية التب ليس  س الباليالة نلالـالبالبالا  البالطال   العالالاليالم الالبالاس 

 البتيت  ن ة ه البيطال نيعواني.
 

+ الببا الحاله البور السقيقى يبدد ك  ظ مة نيبيت الق وب نالعقوق 

 المظ مة للعتف طتيق خالصي يا  عتلك يا نخ حبا السبي .

 القم   ادرس سمعال

كاان كبيسة القديسين العظيمين األنبا ينطونيوس ناألنبا  و  

 سي ةورد -

تهنئة لكهنة وشعب ايبارشية سيدني بمناسبة عيد نياحة 
 القديس االنبا باخوميوس آب الشركة

 ش 3٣1١  بشنس 3١ 

 
لي نياحة ااا العمود العظيم نن يعمالد  الالتاالبالبالة نالالخالدنالة نالالـالتاز  عال الي 

السواأ  نلع م درنس عميقة نن حيا ي الطاات  البقية : نلالعال الم ياالماليالة حاليالا  

 .الل ما    ل قد  ل ما المغبوط ا نبا  اخونيوس ع ي يد العمالق ا نبا يالالنالول

ننلع م ال نـول قدن  صالسة ألسالت البالا نلال الغاليالت يي الا  لال القالد اثالتا حاليالا  الالقالديالس ا نالبالا 

 اخونيوس ع ي يخيي يوحبا للتا  نع ي اخلي لسصبس  راابة ن رباليالسالة ديالت لال التااالبالاا 

ننازال  حيا ي قدن  لبا . كما نلع م الباق ناألنانة لي خدنة ااخالتيالن   لال القالد خالدم  السنالانالة 

ن اق رس  هللا ا نبا  اخونيوس الاين اصيبوا  و اأ الطاعول لي يياني   حلي اني  بيه  باا 

  . عانا لقط 41الو اأ عن عمت صغيت 

 .  تكة ااا القديس العظيم الا  ندحي القديس انطونيوس الـبيت  ـول نعبا

 

نن ا حالية ادام القديس ا نبا  اخونيوس :   اوذا انالطالوناليالوس ا الونالا ذن الالسالـالمالة نالدح 

   . اخونيوس يب البتكة

  ك  سبة نينلم طيبين

 كونوا نعالين   ص وا ألس ي لي ك  صال .

  المس  لـم

 

 ا نبا دانيي    +

  سيدني  سسلتالياإيبارشية  بعمة التب اسقي 

  الـبيسة القبطية األرثوذكسية



 ش  6321بشنس  32 اخبار االقـباط

 5 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 المنارة 

 

جريدة شهرية مجانية تعبرعن 

االقباط االستراليين بإيبارشية 

 سيدني وتوابعها 
 

 لجنة التحرير والتصميم 

 

 مجموعة من شباب إيبارشية سيدنى 

 بأشراف القس يوسف فانوس 
 

 سكرتارية الجريدة واالعالنات 

 

السيدة/ مرفت ميخائيل 

5166521235  

  5395915912فاكس 

 

 للمراسالت 

 

PO Box 447  South 

Hurstville 

 NSW 2221  

 

editor@elmanara.org.au 

advertising@elmanara.or

g.au 

 

 الموقع االلكتروني

 

www.elmanara.org.au  
 

المقاالت المنشورة ال تعبر عنن رى  

الناشر ىو االيبارشية دقة المعلومنات 

المنشورة بالمقاالت مسئولية الكاتن  

للجريدة الحق فني رفنا النمنقناالت 

الجارحة ىو التي تشعل الخالفات بين 

 ىصحاب اآلراء المتباينة 

 

 للقراء األعزاء لجريدة المنارة

 

PO Box 447  

South Hurstville NSW 

2221 

 

 ىو باإليداع على حساب الرقم التالى

 

Account name  

SYDNEY COPTIC ME-

DIA ASSOCIATION 

BSB 062 196 

Acc No 10576855 

 

) ويننمننكننن طننلنن  إيصننا  بننالننقننيننمننة 
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 صفحات مع المصريين 
 وداد مينا الياس –:الصحفيه 

 إفـتح بابـك ياســيدي

 بحــق ما نحــمله من رجــاء

 ال توصــد  بابـــك في وجــوهــنا

 

أرهقتني الكورونا ...وقصة الحجز المنزلي االجباري كان مقبوالً في أول 

االيام ... ولكنها طالت ... وطال معها الملل ... وبداء الشعور بالوحدة.. 

والفراغ ..والتأمل ..والصمت الالمتناهي.. أجلس وحدي أتطلع للسماء في شرود . هذا الميكروب 

الذي ال تراه العين فرض نظاما قاسياً علي الكرة االرضية .. وفرض الشلل علي كل نواحي 

الحياة . بداية من غلق الحدود بين البلدان في كل العالم، الي المتاجر والمصانع والمعابد، أغلق 

 كل االبواب ما عدا المستشفيات. 

 وأصبح الناس يموتون فرادي . ويدفنون فرادي. 

ونودع أغلي الناس علي صفحات التواصل االجتماعي واالنترنت ، فهو الجانب الوحيد الذي ما 

 زال يعيش بيننا .. 

دمعت عيناي وأنا اشاهد فيلم قصير أرسله لي إبن عمتي من أمريكا في عيد االم.. يقف هو 

وزوجته علي باب البيت.. وإبنهم حبيب العمر وزوجته بجوار السيارة في الشارع يحملون 

وزوجة إبنهم العروس في    Happy Mothers Dayالبالونات والفته مكتوب عليها    

شهور الحمل االولي ، واالم علي الجانب االخر تشهق بين البكاء والفرح ترجوها أن تجمع 

الفستان الواسع لتري بطنها المتكور الذي بدأ يظهر ... هكذا !!! بال حضن .. بال لمة األسرة ...  

يأرب تعبنا ونحن نري فلذات أكبادنا تهرع متوقعة الزراع المفتوح للجضن .. ونتراجع في خوفي 

 عليهم. 

 يأرب .. إلي متي أبوابك مغلقة !  

أصررت علي الخروج .. وفعالً خرجت باكراً بسيارتي ألدور علي الكنائس التي تعودت التردد 

عليها.. وقفت أمام كنيسة سان مارك خلف االبواب المغلقة، أشاهدها وقلبي ينبض.. .. كنت 

أتردد عليها كل خميس للصالة. ثم لقمة أغابي مع االصدقاء. أكملت الطريق لكنيسة السيدة 

العذراء ببكسلي .. مغلقة االبواب وفناء انتظار السيارات يصرخ في فراغ بعد أن كان دائماً كامل 

 العدد . 

وقفت قليالً .. أصافح الجدران .. والصليب... وقلبي يدق في ترقب وعنف.. وأكملت القيادة 

 لكنيسة مارجرجس كنسنجتون...الكنيسة التي أتردد عليها منذ أكثر من خمسة وثالثون عاماً . 

بنائها االبيض.. وقبابها الزرقاء والصليب الفضي المضئ دائماً.. هناك ايضاً بعد أن كان صعباً 

 وجود مكان للسيارة .. أصبح متوفراً .. وقفت أشاهد صليبك ياسيدي. 

 تمنيت لو أتيح لي الدخول .. .. ألسجد علي بابك ..  ياسيدي.. 

 

شكراً لكل االباء الكهنة في كل كنائسنا الذين يفتقدون الشعب في البيوت بالمناولة والقربان. .. 

شكراً لكل من قام بتوصيل صندوق بنك الطعام لكبار السن حتي ال ينقصهم شئ فترة الحجز 

 الوقائي .. شكراً لكل الخدام المتطوعين إلتصالهم بالشعب يعرضون خدماتهم. 

 ياسيدي 

 إفتح أبوابك .. ... رغم كل أخطائنا ....

 نرجوك أن نسجد علي أعتابك بدموعنا.. 

 يارب  ... نحن أوالدك ..

 هناك من يسكن في قلبه الهموم ..

 هناك من جفت عيونه من كثرة الدموع ..

 وهناك من يدعوك بدعوة أنت وحدك اعلم بها..

 فرح قلوبنا .. ... وتقبل رجائنا .. 

 وإفتح أبوابك ياسيدي ... ..

 علي بلد المحبوب
 

من أكثر االمور المؤلمة في حالة ) كورونا فايرس( هو حرماننا من السفر للوطن 

 وآلجل غير معلوم.. يضاف اليه القلق علي االهل واالحباب في ظل ثقافة وقائية محدودة. 

وقد عادت بي الذاكرة سنوات وسنوات مضت وأنا مهاجرة حديثاً الستراليا في أوائل 

( والحنين للوطن يرهقني وشوقي ألسرتي أحاول جاهدة أن أقاومه بقدر 2791السبعينيات )

االمكان التزاماً مع مسؤليتي وزوجي في الوطن الجديد. ... الوطن.. واالرض.. والجذور .. 

 والناس .. دائماً هو المكان الذي تطير اليه الروح حين تجف االيام وتقسوا في أرض المهجر. 

واالسواق بزحامها ومعروضاتها ومعامالتها بين البائع والمشتري تعكس ثقافة الشعوب 

وعادتها وفي جميع البالد التي زرتها، يوجد خاصة مع ابنتي ياسمين كانت تصنع نظاماً لألماكن 

التي يجب أن نشاهدها بل يكون عندها خلفية تاريخية لكل منها، واالولوية دائما للمتاحف 

 والمعارض والقصور واالماكن االثرية واالسواق واالماكن الشعبية والتعامل في البيع والشراء. 

وتردد بقولها:  الناس هم نبض البلد وروحه، في الفندق واالماكن الرسمية يلتزم العاملين بنظام 

معين أما في الشارع والسوق والناس فالناس تتصرف بطبيعتها الموروثة.. ونتعرف علي أصالة 

الشعوب وعاداتها وتقاليدها وتتصافح الوجوه االنسانية بدون غطاء في رحلتها اليومية.. .. لذلك 

لم يكن غريباً علي ابنتي ياسمين أن تكون رسالتها في الدكتوراه مركزة علي قوانين العالقات 

 الدولية. 

فدان.  12وفي مصر أسواق كثيرة أهمها سوق الجملة في روض الفرج المقام علي مساحة 

وحديثاً سوق العبور للجملة في أول طريق السويس ويقال أنه علي أحدث مستةي من الثالجات 

 والمخازن وعربات النقل والتفريغ والموازين. 

يوجد أيضاً أسواق صغيرة نوعاً لخدمة االحياء المجاورة مثل : سوق العتبة ، وسوق التوفيقية 

، وسوق الزيتون، وسوق الكربة وسوق مصر الجديدة . وجميعها تبيع الخضار والفاكهة 

والطيور واالسماك وغيره.. وغيره.. والباعة هنا وهناك كل يتباري ترويجاً لبضاعته .. من 

الباعئين من يعلن بصوت شجي وهو ينادي ... حتي قيل أن الموسيقار محمد عبد الوهاب أخذ 

بعض جمله الموسيقية الشعبية من نداء بائعة ٌذرة كانت تقف بجوار كوبري قصر النيل ومن 

 بائع بطاطا "سريح" . 

ولكن من الباعة من له صوت غليظ ٌمنفر يضاف الي مالمحه العنيفة الشرسة وينادي بأعلي 

صوته كأنه ينادي علي شخص بينه وبينه ثأر وبصوت يسد النفس أو يصرخ بأعلي صوته وبال 

 روح.. خيار... كأنه ينادي علي شخص غاب عن ناظره.

 

وفي أستراليا االسواق كثيرة خاصة يومي السبت واالحد وفي مختلف االحياء ولكن أكثرها 

أو سوق سيدني الرئيسي.. هناك أيضاً بوسط البلد وفي   Paddington Marketشهرة  

ويبيع الخضار والفاكهة واللحوم واالسماك   Paddy’s Marketالحي الصيني سوق 

والمالبس والحقائب واالغطية وأدوات المكياج والباروكات والهدايا السوفونير. كل شئ.. .. كل 

 شئ للرواج التجاري وقابل للمساومة والفصال والشطارة بين البائع والمشتري. 

يفتح أيام الجمعة والسبت واالحد.   Homebushوقديماً كان سوق سيدني الرئيسي في ضاحية 

ويغلق أبوابه في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً. وهذا كان في فترة السبعينيات.. 

ودائماً يسعدني أي تجمع بشري بزحامه وحرارته، خاصة اذا كان للحصول علي لقمة العيش 

 وطبق الفاكهة المفضل لالسرة. 

والصورة التقليدية في هذا الماركت .. .. الزوج يسير دافعاً أمامه عربة "ترولي" وزوجته 

وأطفاله خلفه .. تخطو الزوجة متمهلة تتذوق من هذا الصندوق.. ال.. هذا أفضل .. دوالر زيادة 

ليس باالمر المهم.. النوعية أفضل .. االوالد يفضلون هذه الفاكهة .. عمرها قصير .. المشمش 

مجنون وقد ال نجده االسبوع القادم.  تشتري صندوق .. تختاره بعناية تشعر انه أفضل من غيره 

وتدفع الثمن. ينحني بطل االسرة االب الطيب حامالً الصندوق ليضعه فوق التروللي، ويؤمن 

وضعه تماماً حتي ال يقع ثم يتابع السير. ويتهافت الصغار حول الصندوق كل منهم في يده ثمرة 

 أو أكثرمن هذه الفاكهة الشهية. 

جولة أولي .. ويرتفع فوق االتروللي أكثر من صندوق .. يسير رب االسرة كالحصان يدفع 

العجلة الثقيلة بكل ثقله.. والقافلة تسير متمهلة.. والزوجة التكف تنظر وتنتقي من هنا وهناك، 

وتشتري وتزداد الحمولة ثقالً وأرتفاعاً.. يرجعوا جميعاً للسيارة خارج السوق حيث يضع الزوج 

الصناديق بعناية وخبرة لحرصه علي الثمار من أي تلف .. الفاكهة والخضروات الصلبة في 

القاع .. واللينة والورقية علي السطح.. ثم يعودون في جولة ثانية أو ثالثة حسب االسعار 

 وحسب االحتياج. 

في هذه الفترة وحتي أوائل الثمانينات كانت الحياة رخيصة ، كنا نشتري الخروف الكامل بأقل 

من عشرون دوالر.. ويقطعه حسب الطلب ويعزم علينا بالكبدة والمخ مجانا .. الن ال أحد 

يشتريها. وصندوق البرتقال أو التفاح أقل من خمسة دوالرات. وفي هذه الفترة ايضاً ثمار 

القلقاس لم تكن معروفة إال في محالت الصينين . ولم يكن معروفاً ما هي الملوخية ال خضراء 

وال مجمدة. وكنا نحن المصريين ألننا نحبها نحضرها جافة من مصر مع بعض المسافرين. اآلن 

وبفضل التبادل التجاري كل شئ متوفر تماما .. وجميع االطعمة المصرية سواء مجففة أو معلبة 

 أو مجمدة. 

 أعود لهذا السوق الجميل .. ... 

الزحام حولي في ذروته .. ... أغلب من في الماركت من المهاجرين وأكثرهم أيضاً يسيرون 

أسرة بكامل العدد ... فهو ليس فقط يوما للتسوق االسبوعي .. ولكن أكاد أشعره يوماً للنزهة 

والتغييربرؤية الجديد. وتقترب الساعة من الثانية عشر ظهراً.. .. باقي نصف ساعة ويغلق 

الماركت .. كل بائع يريد التخلص من البضاعة المتبقية بأي سعر ، فقد باع االفضل باكر بأغلي 

سعر. .. وقرب موعد أغالق السوق ويفضل التخلص مما أمامه بسعر رمزي أو حتي مجاناً... 

فهو بعقل التاجر يدرك تكلفة النقل والتخزين واحتمال التلف بعد يومين مثال مما يجعله يفضل 

 بيع المتبقي باي سعر ... أو حتي مجاناً. 

لفت أنتباهي رجل وقورأشيب الشعر في مالمحه قوة وذكاء .. وفي بنيانه صحة طول بعرض. 

ينادي علي بضاعته وكانت صناديق طماطم "بندورة" وبصوته الجهوري يردد " بعتها صباحاً 

بخمسة دوالرات للصندوق ... اآلن مجانا مقابل من يٌغني أغنية تعجبني" ثم أضاف " اليهمني 

اللغة ولكن المهم الطرب والنغم ". وبالطبع كان ينادي باالنجليزية عن أغرب اعالن سمعته في 

حياتي !!   !! وضحك الناس حوله للقكرة.. جنسيات مختلفة لوجوه عمالية ٌمرهقة من عناء 

 االسبوع يوغسالف وصينيون ويونانيون وايطاليون وعرب.

تقدم أحد اليونانين في شخصيته بعض المرح ووقف أمام البائع وقد أختار مسبقاً الصندوق الذي 

سيغني لخاطره وبلغة لم أفهمها أخذ يغني ويصفق بيديه ويدب بقدميه وشاركه التصفيق التاجر 

 والحاضرون وقد راقتهم نغمات االغنية. وأعطاه البائع الصندوق مجاناً. 

تشجع شخص آخر يوغسالفي .. وتقدم ليس للغناء ولكن للصفير بصوت جميل رائق مقلداً 

أصوات الطيور والحيوانات وأضحك الكبار والصغار.... إزداد التجمع حول بائع صناديق 

الطماطم أمام الضحك والهرج... وتقدم شخص ثالث في الحلقة الرابعة من عمره وقف بجوار 

 البائع .. وتنحنح بحنجرته لحظات ليخرج صوته رائقاً نوعاً ثم ردد بما هزني تماماً ... .. 

 علي بلد المحبوب وديني ...  

 زاد وجدي والبعد كاويني..  

في لحظات .. صمت بعض الواقفين من جنسيات عربية مختلفة وترقرقت الدموع .. أو إنحدرت 

غصباً علي بعض الخدود.. ولدهشتي رأيت البائع التاجر المسن القوي يمسح دموعه بكم قميصه 

 ويربت علي كتف المغني مرددا بلغة عربية سليمة 

وهللا ياأخي كسرت قلبي . منذ هاجرت لهذه الديار عشرين عاماً مضت وأنا أعيش بنصفي  

 فقط ... 

 لك صندوقان وليس واحداً ...!! 

شعرت بمرارة في حلقي وأنا أقف شاهدة علي ما لم أتوقعه وأجاهد دموعي .. جذبني زوجي 

برفق لنخرج من السوق وفي طريق العودة كان يشرد بفكره وهو سائق يدندن بصوت خافت 

 أغنية أم كلثوم .. .. 

 علي بلد المحبوب وديني ..  

 زاد وجدي والبعد  كاويني .. .. 

 يامسافر علي بحر النيل .. .. 

 أنا ليا  في مصر حبيب .. ..  

 من بعده ما بانام الليل .. .. 

 علي بلد المحبوب وديني .. .. 

 

 الزمني الصمت وأنا أجفف الدمع الذي لم استطيع منعه وقد شعرت ان الوطن ليس بعيداً عنا .. 

 أنه في ضلوعنا .. وفي عيوننا .. وفي كل كلمة عفوية تخرج من أفواهنا .. .. 

 إنه الوطن .. .. وإن بعدت اقدامنا عنه 

 

 والي اللقاء في العدد القادم ..

 



 ش  6321بشنس  32 اخبار االقـباط

 3 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 : جون كرياقوس حوار

 

مع نهاية شهر فبراير الماضى )وقبببت تبوابت البوبباع البمبر ب  

كورونا للعالم( ذهبت لزيبار  البكباتبدراابيبة البمبرقسبيبة البكبببر  

بالعباسية بالقاهر  للحوار مع نيافة األنبا ارميا وأنا أحمت مبعبى 

تساؤالت  ديد  والتى ظلت  القة فبى فبكبر  لسبنبواتاا فبكبان 

برام مسؤلياته العديد  كمسؤل  ن قنا  مى   –لقااي مع قداسته 

سات الفضااية، ورااسة "البمبركبز البىبقبافبى البقبببطبى" البراابع 

والذ  أسسه مىلث الرحمات البابا شنود  الىالث،) وهذا المركبز 

يتطل  الكتابة  نه فى مر  أخر  نظرا ألهمية رسالته العظيبمبة 

بت ولرو ة وضخامة  مت هذا المركز( باألضافة أن نيافة األنببا 

ارميا يكت  بأنتظام فى كىير من الصحف البمبصبريبة ولبه ايضبا 

      بعض المؤلفات الدينيةاا                                                                                                       

 :وبدأت حوار  مع قداسته قااال

هناك مشهد لم استطع نسيانه ولمم فمرماذا رايمبرمم ممبرمم ممبوذ 

سنوات طوفلة عليه وهو عن آخب عظة للمتنيح قداسة الباما شنودة

وهمو امالسما عملمر الملمبسمر المممتم مبك  2102ماذس  7فوم  -

م اولته فر السيطبة علر األلم والذى يان واض ا من رمبمبميمبات 

واهه  وانبلس علر حبية اسده الضبيف ذرم م اولة رماسلمه 

 فر استلماله عظته للنهافة.!.

أجاب نيافة األنبا ارميا : نعم أن البابا شبنبود  لبم يبكبن يبهبتبم  -

بنفسه بقدر أهتمامه بشعبهااوفى قولبه البمبعبرون أحبنبا نبتبعب  

 لشان ايرنا يرتاح وإال ايرنا يتع  ااوإذ سألتنى  ن ما أكبىبر 

األشياع التى يتميز بها البابا شنود  هو حبه الشديبد لبمبصبر ببت 

وأيضا حبه القو  لشعبه وبأخالصه الشديد لهماانعم أنبه البببذل 

والعطاعاا )ومما تبين أن  األنبا أرميا فبى نبفبس البعبام لبنبيباحبة 

اصدر الطبعة األولبى   –3163ا  اكتوبر   –قداسة البابا شنود  

 ن قداسة البابا شنود  :"هكذا اشااوهكذا تكلم"( وفيه حكاية 

العمر كما رواها مىلث الرحمات البابا شنود  ببنبفبسبه وبصبوتبه 

لسيرته العطر ، وبالتالى قدم سيرته األنبا ارمبيبا، وكبمبا جباعت 

ومضيفا بالقول أنظروا الى نهاية  –تماما  لى لسان البابا نفسه 

سيرتهم فتمىلوا بإيمانهم) والكبتباب أول مصبدر مبوثبوثااحبيبث 

الكىيرين فيما بعد استمدوا معلوماتهم منهاا( وحيبث فبيبمبا اكبده 

نيافة األنبا ارميا  أنه  لى مدار سنوات تتلبمبذ  بلبى يبد قبداسبة 

 6991البابا شنود  والذ  قد د اه الى الخدمة مبعبه مبنبذ  بام 

 بامبا وحبتبى البى البلبحبظبات  63فعمت سكرتيرا لقداسته لمبد  

 .   األخير  لنياحة قداسة البابا المعلما

                                                                                                                                                                           

فقلت لألنبا أذميا ويما ال أنسمر المممشمهمد األخميمب وأنمت رمممسم  

 ورنظب له النظبة األخيبة وهو فر اللرن...!؟

و لق قداسته فقد ارتاح من العذابااا كما وأضيف أيضا ما قد  -

ذكره األنبا أرميا فى كتابه قااال" فبأنبا لبم أتبأثبر ببمبوت والبد  

 مىلما تأثرت لموت ورحيت قداسة البابا شنود ا      

                                                                                                                                                              

 ؟للن ما هر امبز صرات قداسة المتنيح الباما شنودة 

                                                                                                                 

فأجاب األنبا ارميا  لى الفبور:انبه البعبطباع بسبخباع ومبحبببتبه  -

للفقراعااواألهتمام بهم بت والعطف  ليهم خاصة وان لكت مالبنبا 

                                                                                                                                                   فهو من  ند هللا ونحن فى الواقع ال نملك شئاا
                                                                                                                                               

أفضا ما فالحظ  فا سيدنا أنه مبت أحداث وازمات ممللمممة عملمر 

قداسة الباما شنودة قبل نياحته..وخاصة وهو فمبمانمر ممن أممبا  

 وأوااع فوا طاقة البشب..!

   

ينبايبر لبم يصبدر  31هذا صحيح ااوتقول لماذا فور قيام ثور   -

بيان من البابا بالتأيداافى أول األمر كان خارج  بن ارادتبه فبلبم 

يكن من المستطاع أن نفعت شئااولكن كما يتبين لك فيما ذكرتبه 

 61أنبه فبى  - ن مىلث الرحمبات الببباببا شبنبود -أيضا بالكتاب

صبدر ببيبان مبن الببباببا ومبن ا ضباع البمب بمبع  3166فبراير 

المقدس وفيه الكنيسة تحيى شببباب مصبر البذ  قباد مصبر فبى 

ثور  قوية بيضاع ومع تحية لل يش ااوأيضا ومبعبه ببيبان تبأيبد 

من كافة رؤساع وممىلو الطوااف المسيحيبة فبى مصبراا وكبمبا 

يبنبايبر وقبعبت أحبدا  31ال دير ببالبمبالحبظبة  ان قبببت ثبور   

( من أصابات والبقبببض وسب بن 3161العمرانية ) فى ديسمبر 

ظلما  لبى ببعبض شببباب مسبيبحبىاامبمبا أاضب  الببباببا فبقبرر 

ديسمبر بالرايبس  33األ تكان فى الديرااولكنه  اد وألتقى فى 

وقبع  3166مباركااولكن المؤسف أنه فى الدقااق األولى لعبام 

من األقباط واصاببة 32أنف ار كنيسة القديسين والذ  أد  لقتت 

سياراتااوكان البابا بلبى وشبك  2شخص وانف ار  91أكىرمن 

السفر للعالجااوقد ترك هذا الحاد  المؤلم ردود فبعبت قبويبة ببت  

يبومبا  32وأثره فى كت ربوع مصرااوحيث لم تمضى أكىر مبن 

     يناير 31من هذا الحاد  المؤلم حتى أندلعت شرار  ثور  
                                                                                                                                                        

فقد وقع ض مافما وأصماممات يمبميمبة مسمبم  الم ماد مة المممشمهموذة 

..فليف ربامل ممبمهما المبمامما فمر رلم  2100ماسبيبو فر أيتومب 

الوقت وخاصة أ ناء األحداث الهامة والتر عاشها الوطن فر رلم  

  الوقت الهام...!؟

                                                                                                                 

استشهدوا وما يبقبرب  32كان الضحايا لهذه الحادثة المؤسفة  -

من مااتين من جرحىا! وقبت انطالث المسير  كنا قمنا بالتحذيبر 

نظرا طبببعبا لبمبا فبيبهبا مبن  –بعدم القيام بتلك المسير  السلمية 

ولبسبسبف فبوروقبو بهبا أصبدر البمب بمبع  -خطور  ومواجبهبات

المقدس بيان استنكار  وطل  من الشع  القبطى الصوم ثبالثبة 

ايامااويالحظ البابا استقبت وزير الدفاع ومسؤلبون مبع أسباقبفبة 

وقد تم  رض فيديو يوضح بشا ة هذه ال ريمة كمبا تبم لبقباابه 

مع المشير طنطاو  القااد األ لى ورايس الم بلبس البعبسبكبر  

 المسؤل  ن الحكم العسكر  للدولة فى ذلك الحيناا     

                                                               

ال ش  أن اللنيسة مبت علر أ ب نياحة قداسة الباما شنمودة ممرمتمبة 

 صببة وم زنة علر يل الشب  القبطر فر رل  ال ين..؟

                                     

نعم كان هناك فراغااولكن كان كت ما يهمنا فى ذاك الوقت ببأن  -

الكنيسة تستقراا لكى نصت ألى بر األمان ااوالحبمبد هللا اانشبكبر 

 ربنا فى حماية كنيسته القويةاا     

                                                                                                                                                             

 -ممع ممبشمد -مبد اولتر فر مبنر المبيزالبمقمافمر سمبمع طموامم 

ذأفت الجهد اللبيب والذى رم ممن خماله همذا المممبيمز الممموامود 

مجواذ المقبالباموى ماللاردذائية المبقسية مالبمبماسميمة..والمممالحمظ 

 أن المبيز لم فلن مببوف من أرلبية الشب  القبطر..!؟

                                                                           

ويوضح لى األنبا ارميا بأن المركز تم تأسيسه  لى يد قبداسبة  -

 امااوطبعا نظرا  66وقد مر ليه اآلن  3119البابا شنود   ام 

لتفراى له اآلن البحبمبد هللا اسبتبطبعبنبا ان نبنبظبر لبه ببأهبتبمبام 

وبالتطوير الكبير فيهااونشكر هللا  لى ذلكاا والمركز له أنشطبه 

متعدد ااومساببقبات وتبقبديبم جبواابز، كبمبا لبلبمبركبز كبىبيبر مبن 

األصدارات والتى تنشر بأسم المركز،باألضبافبة لبتبنبطبيبم ببعبض 

 المؤتمرات الهامة، والمعارضااوايرهااا                                                        

 

ما فالخظ فا سيدنا أنلم لم رلن رلت  ورنمشمب فمر ال م مف أ منماء 

 واود قداسة الباما شنودة..!؟

                                                                      

لم يكن  ند  متسع من الوقت ااباألضافة من يستطيع الكتابة  - 

فى وجود البابا المعلم قداسة البابا شنود اا!! أمبا تسبألبنبى  بن 

موضو ات التى أكت   نها: فهى تبتبنباول البمبوضبو بات البتبى 

اااو فى -أ  موضو ات السا ة -تدور حول أهتمام الم تمع بها

                                                                            توضيح وشرح أو تحليت بعض القضايا المعاصر اا                                                                                   

 

 وللن ما ذأفلم فر األعالم فر الوقت ال اضب..!؟

                                                                                                                   

فأبتسم نيافته قااال: ليس هو فقط هبام وخبطبيبر ببت قبد يبكبون  -

كارثة من كوار  هذا الزمن الحباضبر سبواع فبى مصبر أو فبى 

العالمااوأشير لمن يكتبون  لى كتاب صغير لقداسة البابا شنود  

حول كود ومىاليات الصحفى النموذجىاااكما يالحظ أحيانبا  بدم 

األمانة فى األ الم أ   دم الموضو بيبة أو البتبال ب  بباأللبفباظ 

والتعبيراتااوايضا األ الم أصبح ت ار  وأحيانا ليس فيه أمبانبة 

بسب  المصالح أحيانا والتى تكون شخصية أو لبدوافبع سبلبببيبة 

 أخر اا              

          

هل رجد ان طبيبة القباءة والقباء يما هو يان فر الماضر..وهمل 

 رجدون أى رغيب..!؟

                                                                            

ال القراع  ليست كالقديماااآلن األنسان يريد أن يأخذ المعلومبة  -

وي ر ااأ  ان السر ة هى طبيعة هذا الزمنااأ  تأثير البزمبن 

السريعاا نعم أنعكس  لى كت شئ فى الحيبا ااوببالبتبالبى لبيبسبت 

القراع  كالماضى فالقبار  يبريبد البخبالبصبة وببالبتبالبى البعبقبول 

 أختلفتا                                                   

                                                       

فمممممممممهمممممممممذا 

فممجممبمملممنممر 

لمممممممبمممبفمممة 

الممممممممممممممدوذ 

المممبمممقمممافمممر 

وممممممممممممممدى 

رمممر ممميمممبه فمممر 

البقموه..وعملمر 

من رمقمع عملميمه 

 اا!؟المسللية

                                                                  

المسؤلية تقع  لبى  -

ال مبيبعاافبالبكبت الببد 

من األشتراك ولبيبس 

قاصر  لى مبؤسبسبة 

واحبد اانبعببم  بمببلبيببة 

الببتببنببويببر تببأتببى مببن 

مختلف ال هات أ  البد من منظومة متكاملة أ  البد ال ميع أن 

يعمت بشكت مشتركااإذا األمر ليبس قباابم  بلبى جبهبد فبرد  أو 

 مؤسسة واحد اا                                         

 

أفضا خطوذة األمب مالذات عند األطراه ال غاذ والبوامل التمر   

 اا!!رشلل عقولهم

                                                                               

فهو أيضا أمر له خطورته وأهميته وحيث كت جهة تقع  ليبهبا  -

الميسؤلية سواع فى البيت والمدرسة والم تمعاا ذلك نبظبرا مبا 

نزر ه فى العقول الصغير  من مباد  وقيم، واألسر  لألسف لم 

تعد كما كانت فى القديماافهناك منظومة كاملة من القيم ولم تبعبد 

كما فى الماضى نظرا ألن الزمن أختلف ااوالمبهبم هبو البرجبوع 

للقيم ال يد  وهذا يحتاج أيضا م هود ووقبت مبن الب بمبيبعااأ  

 هى منظومة متكاملةاا 

                                                              

 ومارا قول  عن الشباب..وييف رباه حاليا..!؟

                                                                                                                      

الشباب الحالى هو جيت التكنولوجيا وطببعبا تبأثبيبر ذلبك كبببيبر  -

 ليه كما أن لكت شئ تأثيره األي ابى والسلبى أيضاااولكبن الببد 

من الفرز واألختيار وما قد يفيد ويصبلبح لبهااوذلبك كبالبتبواصبت 

األجتما ى الخطير فهو نافع وضار أيضا ولكن األهبم هبو كبيبف 

 يمكن استخدامه وذلك ككت األشياعاا                    

 

 للن مارا ف تاج أو ما فنقص الشباب حاليا..!؟ 

                                                                                                                          

الشباب محتاج الرجوع الى ربناااوتسألنى ببأن هبنباك األفبكبار  -

األلحادية الكىير اا ولألسف هى ظاهر   المية وهى تقاوم أيضا 

 -و ندنا بالمركبز -بالعلمااوهناك برامج  لمية موجود  فى النت

ضد األلحاد بالعربى واألن ليز اا,وهللا موجود  ن طريق البعبلبم 

أيضاااكما فى الكتاب المقبدس تب بد فبيبه كبت أجباببة سبواع مبن 

الفيزياع والكمياع ااالخ كما ال ننسى ان التبيبارات الب بديبد  لبهبا 

سلبيات والبد أيضا ان الميبديبا أن تبتبدخبت وتبقبوم ببدورهبا فبى 

 المقاومةاا   

 

هناك فاسيدنا انتقادات يبيبة حموه مميمت المبمائملمة والمذى فمبرمبم  

 وفتضامن مع األزهب..!؟

                                                                             - 

أننا نعمت بقدر المستطاعااألن تقارببنبا مبعبهبم هباماا ألن البببعبد 

جفاعااويضعف مكانتناااطبعا األمر يبتبطبلب  وقبت وجبهبدااومبن 

ينتقد يأتى ويرينا ما يستطيع البقبيبام ببه!؟ااال يبكبفبى األشبا بات 

واألنبتببقبباد فببقببطااألن كببت شببئ بببه إيبب ببابببات وسببلبببببيبباتااوربببنببا 

يعينناااوأن ال نركز  لى السلبياتااألن ليس هناك كبمبال وكبلبنبا 

 تحت الضعفاا)كما األشا ات دااما تنظر للسلبيات(!! 

                                                                                                                    

 اخيبا ما هر أمنيارلم واألمانر لللنيسة!؟

                                                                                                                             

التمنيات للكنبيبسبة بباألسبتبقبرار واألزدهبارااورببنبا يبعبيبنبنبا فبى 

 المسؤلياتااوأن يبعد  نا السلبيات ألننا كلنا تحت الضعفاا                                              
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 عرض من : جون كرياقوس
  

عاما على  04الكنيسة تحتفل بمرور 

 سيامة األنبا موسى أسقفا للشباب

ا  تحتفل الكنكسك كألكث اكسيك، غألك كث   ك  

عاما على س كامكث  04االيس ن  بمروس 

اكنكك ككا مكك،سككى  مسككلككفككا عككامككا لككلكك كك ككا  اك كك ككا  

اكسي، غس وفي الألط،س المل كلكث  نكرأك  مبكر  

 المعل،مات 

  وتصك س لك  6791ي،ن ، عكا   0س م غاهس ا في 

مؤلفات سس،يث خاأث في ع  ي الل امث والكمك ك    

  6791عن اكن ا م،سى.. ول  في ن،فم ر عكا   -

  و ا  6714والتحق بنل ث الطب حتى تخرج عا  

مسلف ال  ا  بالخ مث في ع ة غسائس باللاهرة يكم 

مكسك  6719خ   ال  ا  في بسي س،يف فكي عكا  

 669عه  ال ابا شس، ه الكاكالكل الك كطكريكر  س كم 

الراحل غان اكن ا م،سى يخ   في ع ة لكاكان فكي 

المامع المل س  ح كل خك   بكلكاكسكث سكنكرتكاسيكث 

المامع المل س ولاسث الرعايث والكخك مكث ولكاكسكث 

 اإليمان والتعل م والت ريع.

 

األنبا نيقوال أنطوطونطيطو ح طردطت الط  طتطور 

 مج ي حعقوب لجائزة نوبل

اكن ا ن ل،ال منط،ن ،  مكطكران الكيكربك كث و كسكطكا 

للرو  اكسي، غس  والمتح ث الرسمي لكلكنكسك كألكث 

في مصر في حملث مل ،ن أ،ت لترش ح ال غت،س 

ما ي يعل،  لاائزة ن،بل  بتعل لك  عكلكى ىحك   

الص،س الخاأث بك كعكلك،    كائك ص ر ي أك،سة 

لل غت،س ما ي يعل،  ما لفت نظري لك كس فكلك  

ا وحكافكظكث  بألا ث مظهره بل م بألك  عكا يكث اك  

التابلت الل يمث ال ال ث ب ك ه ماكاا اكنك كا نك كلك،ال 

منط،ن ،  في ب ان سسمكي  عك كر حألكابك  بكمك، كع 

الت،األ االاتماعي ف أل ،   من ص رفكي مكرحكلكث 

مع سث من العطاء س،ا تسألي نفألك حتى ل، غست 

م سى اك س اء ستصاسع الزمن من مال من تكسكلك  

ح اة اآلخرين! وغأنك فكي سك كاو مو أكراع مكع 

الزمن  وناس تكانك كث بكتك وسعكلكي لك كس مكاسغكات 

وم،بايل وال ميف،ن بمك كلكق و ك سه إلنك  تكعك،  من 

  مت  ف ما يرت ي  مما ه ا الكراكل فكلك كمكتك  فك كمكا 

يحمل من مح ث من علل من علم وخ رة وىنألان كث 

ص رمنكت مك سسكث  وام ر أكالكح واخكتكتكم   كائك  

متحرغث للفض لث يا س  ي.. وتحتفل حال  ا غكسك كألكث 

الككرو  اكسيكك، غككس فككي مصككر  بككرئككاسككث الكك ككابككا 

ي ؤ وسوس الااني بابا اإلسنس سيث وسائر ىفريل كا  

 بفترة الخماس ن الُمل سث

 

ق سة حٌعلن إجطرااا  جط حط ة  بورحرك الم حنة الم 

 لتسهيل ال خول إلى  نيسة القيامة

مأ ست النسائس المألؤولث عن غكسك كألكث الكلك كامكث 

الككمككلكك سككث  بككطككريككرغكك ككث الككرو  اكوسيكك، غككس 

اكوسشل م ث  مخ،يث الفرنأل ألنان وال كطكريكرغك كث 

اكسمس ث ال  ان التالي ف ما يتعلق بتأله كل الك خك،  

الى غس ألث الل امثو الت النسائكس الكمكألكؤولكث عكن 

غس ألث الل امكث فكي الكلك س فكي بك كان لكهكا  الك ك،  

الأل ت  من بع  تت ع ال،اع في اكسض المل سكث  

ن،  نحن سؤساء النسائس الا ث الكمكألكؤولكث عكن 

ا مكن يك،  اكحك   غس ألث الل امث  من نعلن منك  بك ء 

مياس  س تمنن المؤمس،ن والزواس مكن  40الم،افق 

 ياسة المنان اكغار   س ث مرة مخر  لكلكزيكاسات 

 والص وات 

ومااا ال  انص كس ا  تتعلق بالأل مث ولتكاكسكب 

 COVID-19خككطككر انككتكك ككاس اكك يكك  لككعكك و  

 س ألمح في ال  ايث ب خ،  ع   مح   من الكزواس 

كا وسكتكنك،ن  وس لتصر الع   على خمأل ن شكخكص 

النات سائ ث متاحث فل  كولئك الك يكن لك كس لك يكهكم 

حمى مو معراض الع و  ويرت ون م ط ث الك،اك  

المساس ثوش   الك ك كان الك ي شكاس  فك ك  غكل مكن 

ي ،ف ل،س الاالكل  بكطكريكر  الكمك يكسكث الكمكلك سكث 

موسشل م  وفرنأل ألنك، بكاتك،ن حكاسس اكسااكي 

المل سث  ون،سهان مان،  ان بطريكر  الكنكسك كألكث 

اكسمككسكك ككث فككي الككلكك س  عككلككي من يككنكك،ن مككن 

ا الحفاظ على مألافث ال تكلكل عكن  الضروسي ميض 

مترين ب ن غل شخص وتاسب مي عمل يكتكضكمكن 

االتصا  الاأل ي مكاكل لكمكس وتكلك ك كل اكحكاكاس 

واكيل،نات واكي،ا  والعامل ن في با يل نا غس ألث 

ا بالتعل مات المح  ة.  الل امث ؛ وغ لك االلتزا   ائم 

وختم ال  ان مض ف اص ر من ه ا المنان المل س فكي 

فترة ع   الفصح ن،األ أل،اتسا متضرع ن الكى 

الر  بإنهاء ه ا ال،باء مطران الل س يعلن م،عك  

 فتح غس ألث الل امث للص ة

معككلككن اكنكك ككا منككطكك،نكك ككس مككطككران الككنككرسككى 

اكوسشككلكك ككمككى بككالككلكك س لككلككنككسكك ككألككث الككلكك ككطكك ككث 

اكسي، غأل ث  فتح غس ألث الل امث  اكحك  الكمكلك كل  

من ماي،  للص ة ومشاس ىلى االلتكزا   40الم،افق 

 04وب رو  اكمانص الع   اإلامالكي ال يكتكعك ي 

فر  في غل النس ألث )المصل ن من غل الط،ائف + 

الزائرين(  واستك اء الكنكمكامكث بكالكسكألك كث لكاكمك كع 

الحاارين للص ة فكي سك كاو ،خكر   كا  الكلكس 

ب،لس حل م المكتكحك ث الكرسكمكي بكإسكم الكنكسك كألكث 

الل ط ث اكسي، غأل ث  حل لث مكا تكر   ب كأن فكتكح 

من ماي، الااسي و كا   61النسائس المصريث ي،  

في تصريحات خاأث ىلكى رالكفكاكررص ىن مكا تكم 

ن كككره عكككلكككى وسكككائكككل 

الكتك،اأكل االاكتكمكاعككي  

يخص بعض غسائألسا فكي 

المكهكاكر  وغكل غكسك كألكث 

خكككاسج مصكككر تكككتككك كككع 

اإلاراءات التي تل،  بها 

الكك ولككث الككتككي تككلككع فكك ككهككا 

غككسككائألككسككا هككسككا   لكك لككك سككتككعكك،  الصككلكك،ات مككع 

مايك، فكي  61اإلاراءات االحترا يث الم   ة ي،  

  بعض النسائس خاسج مصر

 

 ترميم الكات رائية المرقسية في اإلسكن رحة

 ككا  الككلككمككص ىبككرا  ىمكك ككل  غككاهككن الككنككاتكك سائكك ككث 

الككمككر ألكك كك  ووغكك ككل عككا  بككطككريككرغكك كك  اال كك ككا  

االسي، غس باإلسنس سيث  ىن النات سائ ث المر أل ث 

باكسنس سيكث هكي او  غكسك كألكث فكي مصكر وفكي 

افريل ا غلها    مسألها الل يس ماسمر س الكرسك،  

 غاسو  ال ياس المصريث في اللرن اكو  الم ك  ي

ومواح ر مم لر ل ،ابث الفار ىن النات سائ ث غكان 

منكانكهكا هك، مكسكز  مو  مكن ب كر فك ك  الكلك يكس 

ماسمر س الرس،  في مصر والمسز  في اكأل 

يملن  ان ان،س اإلسنافي ال ي أكاس الك كطكريكر  

الااني للنس ألث الل ط ث اكسي، غأل كث بكمكصكر بكعك  

 ىست ها  الل يس ماسمر س.

ومااا من النس ألث    تم ه مها يم معك ك  بكسكاؤهكا 

ا من الكمك كسكى  ع ة مرات على مر اللرون  م،اح 

  فكي عكهك  الك كابكا 6194الحالي تكم بكسكاؤه عكا  

)  666الراحل  يكمكتكريك،س الكاكانكي الك كابكا س كم 

ص يم مسا  اك ك كا  6114-6196   وىستطر   ائ  

و تها بعمل غس ألث تل ق برمز الكنكسك كألكث الكلك كطك كث 

وعس ما غان الفن الل طي و تكهكا يكمكر بكحكالكث مكن 

الضعف اختاس اا ا نا الفن ال  زنطي لك كنك،ن هك، 

 را  حامل ميل،نات النس ألث وبكالكفكعكل تكم عكمكل 

حامل ميل،نات سائع وهك، الكمك،اك،  حكتكى اآلن  

ت سى ال ابا الراحل ي،سا  الاانكي  6704وفي عا  

( م روع تكرمك كم 6701-6701) 660ال ابا س م 

النس ألث وبص،سة م و هك   وىعكا ة بكسكاء ااكزاء 

غ  رة مسها  ح ل غانت وأكلكت لكحكالكث أكعك كث  

)ع   ظه،س سمس الكلك يكس  6704ن،فم ر  7وفي 

ماسمر س وتنريس غس ألت  باكسنسك سيكث( أكلكى 

 كك اسككتكك  مككع عكك   مككن الككمككطككاسنككث الككمككصككريكك ككن 

واإلي ،بك ك كن  ك اس تك شك كن الكنكسك كألكث  و ك   كا  

بالتصم مات واإلشراا على الكتكسكفك ك  الكمكهكسك س 

ص  ك  افكتكتكح  المعماسي من س ي،سف ومغكمكل  كائك  

  اسث ال ابا الراحل شس، ة الكاكالكل الكتك،سكعكث فكي 

   وفكي 6774يكسكايكر  67  اس ع ك  الكيكطكاس 

سمي مباء النسك كألكث ومكاكلكألكهكا من  4469ن،فم ر 

النس ألث تحتاج الى ترم م يكان  مكع الكحكفكاظ عكلكى 

الطابع اكيري الام ل للنسك كألكث.وغ كف الكلكمكص 

ىبرا  ىم ل من  تم استئ ان   اسث ال ابا ت،ااكروس 

الكاككانككي  بككابككا االسككنككسكك سيككث  بكطككريككر  الككنككرا ة 

المر أل ث   امت بعاث يك،نكانك كث مكتكخكصكصكث فكي 

ترم م االيل،نات ال  زنط ث الل يمث بتكرمك كم حكامكل 

ميل،نات النس ألث الرخامي ومعا تك  الكى أك،ستك  

اكولى؛ وغ لك ترمك كم الكهك كاغكل الكتكي مأكابكتكهكا 

س ،بث ولفت ىلى ىن  تم ترم م وااهات الكنكسك كألكث 

وترغ ب تن  ف مرغزي بالنس ألث ونكاكف اك يك   

وغ لك تسظ ف مسلف وح،ائ  النات سائ كث واكلكي 

اكسا ث الرخا  وأ انث غمكا تكم تكاك يك  مكلكاعك  

النس ألث الكخك ك ك كث  حك كل تكم االنكتكهكاء مكن هك ه 

المرحلث تلري  ا والتى تمت بكاشكراا 

مام،عث من الخ راء والكمكهكسك سك كن 

المتم زين. ومغ  من التح ي غان هك، 

التا ي  مع الحفاظ بالكطكابكع اكيكري 

الام ل للنكسك كألكث وهك، مكا تكم فكعك   

ون نر هللا من الكنكسك كألكث 

حال  ا يزوسها وفك،  مكن 

مككخككتككلككف بككلكك ان الككعككالككم 

ونل   لهم عظمث و كسكى 

غس ألتسا الل ط ث اكسي، غأل ث من خك    يكاستكهكم 

للنس ألث  ونألعى حال  ا ل،اع الكنكاتك سائك كث عكلكى 

خريطث الأل احث ال يس كث فكي مصكر.يك غكر منك  تكم 

االحتكفكاظ بكالألكطكح الكرخكامكي لكلكمك بكح اكوسك  

للنس ألث في النات سائ ث  ون تي  ر كن ه ا الم بكح 

ا  ح ل ألى عل ك  الك كابكا يك،سكا  والك كابكا  تح ي  

 غ رلس وال ابا شس، ة وال ابا ت،ااروس..                                                          

 

ألول مرة منذ جلوس ق اسة الطبطابطا تطوا طروس 

الثاني .. حويب رفا  جس  الطقط حطا مطارمطرقطا 

 خارج  ات رائية اإلسكن رحة

كو  مرة مس  ال،س  ك اسكث الك كابكا تك،ااكروس 

الااني بابا وبطكريكر  الكنكرا ة الكمكر ألك كث عكلكي 

النرسي المر ألي يكلك،  بكتكطك كب األك  الكلك يكس 

مككاسمككر ككس غككاسو  الكك يككاس الككمككصككريككث خككاسج 

النات سائ ث في ت غاس است ها  الل يس مكاسمكر كس 

وفكي هك ا الألك كاو  كا   ... بأل ب اائحث غك،سونكا

اللمص مبرا  مم ل وغ ل عا  بطريرغك كث اك ك كا  

ىنكك  مككن ”  لكك، ككسككي“ اكسيكك، غككس بككاإلسككنككسكك سيككث 

المرات السا سة التي يتم ف ها تط ب األ  الكلك يكس 

ماسمر س خاسج النات سائ ث  و لك بأل ب اائحكث 

غ،سونا  ح ل تم نلكل اكنك ك،  الكخكاا بكرفكات 

األ  الل يس ماسمر س غاسو  ال ياس الكمكصكريكث 

خاسج النات سائ ث لتط ب الرفات في تك غكاس عك ك  

است ها  الل يكس مكاسمكر كس  وتكم نكلكل الكرفكات 

بمرافلث خمألث مكن مبكاء الكنكاتك سائك كث الكمكر ألك كث 

باإلسنس سيث ىلي ملكر  ك اسكث الك كابكا تك،ااكروس 

” الك كابكا“ الااني وترمس ممكس الكخكمك كس   ك اسكث 

أ ة الع  ث وتكم تكطك كب سفكات األك  الكلك يكس 

ماسمر س  يم  ا    اسث ال ابا بإللكاء الكعكظكث عكن 

 1تأم ت في  غص،ل،ا ث ماسمر س وفي أ كا 

ماي، ترمس   اسث ال ابا الل اس اكلهي   اس عك ك  

است ها  الل يس ماسمر س بحضك،س خكمكس مبكاء 

من مباء النات سائ ث المر أل ث النس ألث الكتكي يك،اك  

بهكا سفكات الكلك يكس مكع 

اتك كاع غكافكث اكاككراءات 

اكحككتككرا يككث والكك، ككائكك ككث 

نظرا لكظكروا اكائكحكث 

غ،سونا الكتكي تكمكر بكهكا 

 ال   

 

بططططمططططنططططاسططططبططططة عططططيطططط  

إسططتططشططهططاهد .. دططا طط  

بطططيططط  مطططار ” صطططور ل ططط

 “مرقا 

بمساس ث عك ك  ىسكتك كهكا  

الل يس ماس مر س الرس،    ت او  ن طاء م،ا ع 

الت،األ االاتماعي ف س ب،  أ،س يظهر فك كهكا 

اآلن   وغككتككب مككسكك كك،س ”  بكك ككت مككاس مككر ككس“ 

يل،  صغان آل  الل يس مر س االنا لكى بك كت فكى 

فف   حكل  .. اوسشل م , وغان له ا ال  ت شأن عظ م

الر  مع ت م  ه , وانكاكز الكفكصكح الكمك،سك،  , 

و ألل اسال الت م   , وفك ك  واكع سكر األك ه 

 …و م  اآل  س ن 

وفى ه ا ال  ت صغان الرسل ياتمع،ن ح ل متكاهكم 

الر  بع    امت  واالب،ا  ميللث واعطاهم سلطان 

 النهس،ت .

فنان ه ا ال  ت صاو  غس ألث غرسها الكرسكل بكأسكم 

 …وال ة االل  

بمساس ث ع   ىست ها ه .. شاه  أ،س لـرب ت مكاس 

 مر س ر 

 متخ  مرغزا لنرسى اوسشل م

 وف   ا ا  ص

 …يعل،  اخ، الر  او  اسا فث اوسشل م 

 –ويعرا ه ا ال  ت حال ا بأسم  ير مكاس مكر كس 

وه،  ريب ..  او ب ت مريم م  ي،حسا المللب مر س

بك كت مكاس ”  وفكى هك ا الك يكر ..  من غس ألث اللك كا 

ه، حال ا فكى يك  الألكريكان االسيك، غكس ”  مر س 

.… 

وغان   ل  لك ملنا لآل ك كا  اال انك  غكان يكرعكى 

مصالح اال  ا  اسلف سريانى فى اوسشل م ملابكل 

ان يرعى مصالح الألريان فى الح ك كث الكمكطكران 

الل طى فلما س م مطران  ك كطكى فكى الكلك س ظكل 

 ….اسلف الألريان مل ما بال  ت 

و   ارت عا ة اآل  ا  عس   ياستهم له ه النس ألكث 

ان يل م،ا تكمكاك ك ا لكمكاس مكر كس غكاسو  الك يكاس 

 ….المصريث 

 اما عن االياس المل سث به ه النس ألث فهى ص

ال ا  ال    رع  بطكرس الكرسك،  بكعك  ان  .6

 نااه الم   من الألان 

 او  ارن للمعم، يث فى المأل ح ث  .4

م بح غكرسك  الكلك يكس يكعكلك،  او  اسكلكف  .9

 الوسشل م وألى ف   

ايل،نث ايريث للأل  ة الكعك ساء مكن  .0

 سسم ل، ا االنا لى 

 

البابا توا روس حأمر بقرع أجطراس 

الططكططنططائططا ايططتططفططاال بططعططيطط  اسططتططشططهططاه الططقطط حططا 

 مارمرقا الرسول

احتفلت النسائس اكسيك، غألك كث  ممكس الكاكمكعكث   

بع   ت غاس است ها  الل يس ماسمر كس الكرسك،   

 ون حض،س الرع ث  اراء اك مث الصح ث الكتكي 

س  ها ف روس غ،سونا التااي المألتا   مكا مسكفكر 

عن ى  و النسائس وبحألب اري ة ال ست،س  ممر 

الكك ككابككا تكك،ااككروس الككاككانككي  بككابككا اإلسككنككسكك سيككث 

وبطرير  النرا ة المر أل ث؛ بأن تكلكرع ماكراس 

النسائس احتفاال بع   است ها  ماسمر س الكرسك،  

ال طرير  لألو  للنس ألث اكسي، غأل ث المكصكريكث 

وماسمر س الرس،  مو مكر كص الك ك ك كر  غكتكب 

الألفر الااني من العه  الا ي  ىنا ل مر س ول لك 

يللب بكاإلنكاك كلكي  وغكان الك كطكريكر  اكو  فكي 

مصر  في ل،حت  ال كهك كرة يكظكهكر الكمكألك كح فكي 

اإِلنا ل ال ي  ون  مر س بمظهر المخلص الك ي 

 ااء ل ف ي اإِلنألان..

 

األنبا مار وس حقوم بو ع الطحطنطول عطلطى قطبطر 

 الق حسة هميانة ب حر ا ببرارى بلقاس

ترمس ن افث اكن ا ماسغ،س مسكلكف  مك كا  وغكفكر 

ال  خ وسئ س  ير الل يألث  م كانكث   مألكاء ممكس 

أ ة الع  ث بنس ألث الل ر ب ير الكلك يألكث  مك كانكث 

ب راس  بللاس   غما  ا  ن افكتك  بك،اكع الكحكسك،  

على   ر ال كهك ك ة  مك كانكث واكسبكعك كن عك ساء   

بم اسغث لف ف من اكباء غهسث اإلي اسش ث وبك ون 

يأتى  لك فى ى اس االحتفكا   .. حض،س من ال عب

بع   تنريس غس ألث ال ه  ة  م انث والك   ي كهك ه 

الك يككر هكك ا الككعككا  بكك ون  واس نككظكرا لكلككظككروا 

الحال ث . ح ل تع   الكنكسك كألكث اكسيك، غألك كث يك،  

ب سس حألب الكتكلك،يكم  64اكسبعاء اللا   الم،افق 

الل طى   بت غاس تنريس غس ألث ال ه  ة  م انث ب ك  

فكى  67ال ابا ملنألس سوس اكو  الك كطكريكر  الـك 

تاسيخ بطاسغث اإلسنس سيث   وهى النكسك كألكث الكتكى 

 امت ب سائها الملنث ه  نث فكى الكربكع اكو  مكن 

 .  اللرن الرابع الم    

 

البابا توا روس:  ورونطا رسطالطة مطن ى إلطى 

 اإلنسان أنه  عيف.. 

 ا  ال ابا ت،ااروس الكاكانكي  بكابكا اإلسكنكسك سيكث 
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وبططططططط ططططططط  ططططططط   

الططططططططططططط ططططططططططططط ا   

الطططسططط أنططط ططط      

انططاططفططوس  طط طط و  

كوسونو السطنطاط ط  

 ... م  له جطونطنط ط 

و ضطططول الطططنطططوبطططو 

تططططططططواضطططططططط و  

الثوني،  ي  ط ط  طو 

نفططط ل الطططسططط كططط  

اإلعالمي تطتطع عطنطوا  ا  طلاا لط:طنطوبطوا  ا   

ال ونب األوا هو تطككط   وس طولط ، مط     لط  

اإلننو   نه كوئ  ضع ف،  وإلننو  ت ن  و عطاط ط  

 نه  له وا  كطنط  طوإل اإلننطو  بنطنطب  نط طو اتطه، 

و عسوله، واكافو وته، واخا اعوته، مضط ط:طو  ا   

ت:ك الصوس  ت عل اإلننطو      ط طنط   طي نط ط  

ن:نه و نن  خطولط طه وتطوبطي بط ط  ط   الط طنط طنط  

األسثوذكن    ا مو ال طونطب ارخط        طوأط  

 النف  م  خالا عالأ  اإلننو  بوهللا.

وكو  النوبو تواض و  الثوني، بطوبطو اإل ط طنط س ط  

وب      ال  ا   الس أن    أ  أ س  طي مطوس  

السوضي بغ:ق ال نوئس و   ول الخ موت ال  نط ط  

وال  ا وت واألنف  ، وذلك ألجطل يط ط  منطسط  

ج    بولكك     ال ن ن  ال طنط ط ط  األسثطوذكنط ط ، 

ط ط  ط ، والطاط   تتا:ل حول و ب:ا   الطخطسطو ط ط  الطس 

تص:  بول  س اال: ا تي و نطسط  كطل  حط  مط  

آحود الخسو    الس   ط  بطو طخ مطخطاط:طف،  طوألحط  

األوا هو  ح  ال  وم ،  ط:ط طه  حط  تطومطو، ثطخ  حط  

ال: ح، وصوال  ل  األحط  النطوبطي والطكم  نطسط  

  بع   العنص  

 

حاجة تفرح.. كيف عبر البااباا تاواسارن  عا  

سعادته باستقبال الرئيس السياساف  اف كاناياساة 

 بشائر الخير 

ا ططاطط ططنططل الططنططوبططو تططواضطط و  بططوبططو اإل طط ططنطط س طط  

وب      ال  ا   الس أن  ، ال ئ س عن  الط:طاطوح 

الن ن  خالا ا ااوح كن ن  ضس  مف وع بفوئط  

الخ   الس ح:  الثولث  والكى أوم خطاللط طو الط ئط طس 

عن  ال:طاطوح النط طنط  بطو طاطاطوح منط ط  ومط س ط  

وصوحنه    الط طولط  سئط طس الطو ساإل الط كطاطوس 

مص :  م بول  وال كاوس كطومطل الطو  ط  و  ط  

الن ل وسئ س ال  ئ  ال ن     وهنّط  الط ئط طس عطنط  

ال:اوح الن ن ، النطوبطو تطواضط و  أطوئطف  ا لطف 

من و ا، ل  و  سد األخ    حوج  ت: ح مط ط طود 

كن   بكلاه ال  ئ  ال ن     ل: وات السن:تط  وضطخ 

، أنطسط ط   الط طنطخ األوا، 3مف وع بفوئ  الخ   

 501هو من    األهولي، وتخ تن: كهو ع:  منوح  

آالل  50عطسططوس   طط طنطط ط  و 000  ط نطط   تضططخ 

وح     ن  ، وم  السنا  ل     نطاط:ط ط   406و

  لطف مطوا ط  مط  ذلطك الطسطفط وع 10 كث  م  

و ضطخ الطط ططنططخ الططثططونططي مط  الططسططفطط وع، مططنطط طط طط  

 ط انطو  تضطخ مط طسطي  30ا اثسوس   ع:  منوح  

  نسوت وم سي بنو   وع د م  أوعطوت مطاطعط د  

األي اض وع د م  ال و   وت ومتالت تط طوس ط  

 لطف  33ع:   وب    و  ح، بإجسولي منوحوت 

، ومنن  م وعخ ع:   وب    و  ح بطإجطسطولطي 0م

ومططتطط طط  وأططود عطط:طط  منططوحطط   0م 15416

، بططوإلضططو طط   لطط  مططنططنطط طط طط  مطط ططوعططخ 0م3343

 56344 دواس و  ح بإجسولي  3وكو   وت ع:  

ما ا ل:سطنطنط ط ط  وحطي  330 ل:و و 04ل:سنن  و 0م

مخصص لن و  مطنطو طق  مط وى  3بفو   الخ   

الص ود   وكوم الس:ح و    ال  ا ط  والطسط:ط و   

ومطثط:طل النط ط  الطتط  ط  وجط إل مط  نط طي  0و 5

 لف ش     نط ط  تطغط ط  حط طو   55الع ب، و ضخ 

 لطف ننطسطط  مط   هططولطي اإل ط طنطط س ط  وتطعطط   11

الس ح:  الثولث  م  مف وع ابفو   الخ  ا األكن  

م  نوع و، ح ل تاس   اإل  ن س ط  مط  خطاللط طو 

 ال ضوإل ع:  السنو ق العفوائ   الخ   ..

 

السيسى أنل رئيس يرسخ مبدأ بناء كنياساة  اى 

 كل منطقة جديده

 ناس  ال ئ س عن  الط:طاطوح النط طنطي  ط  نط ط طه 

با   خ من    وهخ    تع    السوا ن  ومطواجط ط  

    ال  اه   بوضي   و   ومن ج بننطوإل كطنط طنط  

   اى من    جط  ط    طواإل بطولطسط   الط ط  ط    و 

منو ق العفوائ وت الا   اخ ت و  هو وكسطو  طنطق 

بو ااوح  كن ن     ح  اال س ات وكطونطع صط ح 

جس ل ،   طوم الط طوم بطو طاطاطوح كطوتط سائط ط  النط ط   

الطعطكساإل والفط ط ط   بطي  ط ط:ط ط  واألنطنطو كطوسا  

بوإل  ن س   ب     أ ا    3بسف وع بفو   الخ   

النوبو تواض و  بوبو ال ن ن  وب      الط ط ا   

الس أن   ،    صوس  تص ست مواأي الطاطواصطل 

االجاسوع     ا طاطسط اس نط طج الط ئط طس لطاط كط ط  

منودىإل السوا ن  .   وكطو   طي ا طاط طنطوا النط ط  

ال ئ س  ثنوإل   وسته ل: ن ن  اصتوب الن و   االننو 

ك  لس ا و م نو و اال وأ:  العطسطوم بطوال ط طنط س ط  

االننو بو :ي و االننو ا الس و  و االننو هط ط مط طنطو و 

ابونو ابط ام وكط طل اال ط طنط س ط  و االبطوإل كط طنط  

ال ن ن  مي عوئ:  سجوا االعسوا عصسع نوثو  و 

اخوته و الاي تعنع  ي انفوإل الط طنط طنط .   وهطنّط  

ال ئ س عن  ال:اوح النط طنط ، الطنطوبطو تطواضط و  

أوئف  ا لف من و ا، ل  و  سد الطنطوبطو   حطوجط  

ت: ح م  ود كن   بكلاه ال  ئ  ال نط  ط ط  لط:ط طوات 

، 3السنط:طتط .   وضطخ مفط وع بفطوئط  الطخط ط  

أنس    ال نخ األوا، هطو مطنط ط ط  األهطولطي، وتطخ 

 000  ط نط   تضطخ  501تن: كهو عط:ط  منطوحط  

وحط    ط طنط ط ،  406آالل و 50عسوس    ن   و

 لطف  10وم  السنا  ل     نطاط:ط ط   كطثط  مط  

موا   م  ذلك السف وع.   و ضخ ال نطخ الطثطونطي 

 30م  السف وع، من    ا اثسوس   ع:  منوحط  

  انو  تضخ م سي   نسوت وم سي بطنطو   وعط د 

م  أوعوت ماع د  األي اض وع د م  ال و   طوت 

ومتالت ت وس   ع:   وب    و  طح، بطإجطسطولطي 

، ومطنطنط  مط طوعطخ عط:ط  0 لطف م 33منوحطوت 

ومطتط ط   0م 15416 وب    و  طح بطإجطسطولطي 

، بططوإلضطو طط   لطط  0م3343وأطود عطط:ط  منطوحط  

 دواس و ط طح  3منن    م وعخ وكو   وت عط:ط  

 330 لط:طو و 04لط:طسطنطنط  و 0م 56344بإجسولي 

مطخطصطص  3ما ا ل:سنن   .   وحي بفو   الخ ط  

لن و  منو ق  م وى الص ود   وكوم الس:ح و    

ومث:طل النط ط  الطتط  ط   0و 5ال  ا   والس: و   

 لطف شط ط   55وج إل م  ن طي الطعط ب، و ضطخ 

 لطف ننطسط  مط   هطولطي  11  ن   تطغط ط  حط طو  

اإل  ن س  .وتع  السط حط:ط  الطثطولطثط  مط  مفط وع 

ابفو   الخ  ا األكن  م  نوع و، حط طل تطاطسط ط  

اإل  ن س   م  خالل و الط طضطوإل عط:ط  الطسطنطو طق 

 العفوائ   الخ   .

 

بابا الكنيسة الاصاصارياة قاياادة رنحاياة ”:  الفقف

نرمز نطنف.. نالرئيس السيسف حارياع عا اى 

 تحقيق مبدأ الصواطنة عص يا
 كطط  الطط كططاططوس مصطط طط:ططي الطط:طط ططي مطط  طط  مطط ططاططنطط  

اال  ن س   حط صطه عط:ط  تطوثط طق تطوس طخ األمط  

السص    بث ائه ال  ني 

والث و ي. و ضطول    

توس خ ال ن ن  ال ن ط ط  

هططو جطط إل مطط  تططوس ططخ 

مصطط ، وال  ططعططاططنطط  

الططسططصطط  ططو  بططوبططووات 

ال ن ن  أ ودات سوح   

 تنب، ول   ا ضو سمو  و ن   متل ت     مط  

 ال س ي من:س   و أنو و.

وش د ع:     ذلطك  ط تطي  طي  ط طوه تطوجط ط طوت 

ال ئ س عن  ال:اوح الن ني الكم  لك  دومو عط:ط  

السنووا  بط ط  كطل الطسطصط  ط ط ، وأط  جطعطل مط  

السوا ن   ط طو طوت عطسط:ط ط  تط طنطق عط:ط   سض 

الواأي، ولط طنطع خط طوبطوت نط ط  ط   و عطنطوسات 

 نفوئ  . جوإل ذلك خالا االتصطوا الط طوتط:طي الطكم 

 ج ال ال كاوس مص :ي ال: طي مطي أط ا ط  الطنطوبطو 

تططواضطط و  الططثططونططي، وتططنططودال خططاللططه الططاطط ططونططي 

بوألع ود، وهن  أ ا اه بص وس ال اوب السو وعطي 

الكم  ص سته م ان  اإل  ن س   ع  توس خ السط ط  

 النوبوم.

نقد استقبل الباباا تاواسارن  الا ااناف باالاصاقار 

البابوي الادكاتاور سااماي  اوسي رئاياس قاطاا  

اإلعاا و ناالتصااال بااصااكااتاابااة االسااكااناادريااة  

نالصستشار  اادي ندياح حاباشاف ناائا  رئاياس 

مج س الدنلة  نالصستشار القانوناف لا اصاكاتاباة  

مو دي  م  الدكتور مصطفف الفقف لتس يم الباباا 

الطكم  تواسرن  نسخة م  الكتاب الصوسوعف 

ت:ضل أ ا اه بس اجعاه، وكاوب  م  م  خصط طصطو 

له  لي جواس م  م  ال اوب الاي كطاطنط طو الط كطاطوس 

مص :ي الط:ط طي. الط طاطوب صط س  طي  كطثط  مط  

ثالثسوئ  ص:ت ، مت سل هو ال كاوس للم متسطود 

 ع   م    م كط  الط سا طوت الط طنط ط ط  بطسط طاطنط  

اال  نط س ط ، و ضطخ عفط ات الصطوس الطسط:طونط  

والخ ائط والوثوئق وال  وم الاخ    ط ،وشطوس  

  ه ثسون   بوحث   أط مطوا تنطعط   بطتطول تطنطوولطع 

الع    م  ال وانب الس س  توس خ ًو، ولغو ًطو،  طنط ًطو 

وحضوس ًو ومعسوس طو حطوا الطسط ط  الطنط ط  ط كطي 

وتن الته.  ي ت   سه ل: طاطوب  ط طوا أط ا ط  الطنطوبطو 

 ط ط م “ تواض و      هس   ال اوب تنني م  كونه 

ل:س   األول  دسا   وا    عط  الطسط ط  الطنطوبطوم، 

وح ك  تن الته خالا عف  ط  أط نطوً مط  الط مطو  

ب   ال نوئس  ي اإل  ن س  ، ثخ  طي الط طوهط    طي 

ال وت سائ   الس أن   بولطعطنطو ط ط ، والطاطي  نفطئطع 

 0054، وتخ ت شط طنط طو عطوم 5344وا ااتع عوم 

”.  ي احا:وا م  ب شوسكع   ه مي موئ  مط ط ا 

ووجه أ ا اه الفط ط   لط  مط طاطنط  اال ط طنط س ط ، 

حطاطي خط ذ هطكا “ وم   هو ع:  ال    السطنطكوا 

الس جي  ل  النوس  ي ثوب أف ب و خط اذ  ط:ط طق 

 بسوضوعه و هس اه

 

إيبارشية م بورن بأستراليا تصادر باياان عااجال 

 ع  إستقالة القصع جرجس األنطونى

 ع:نع   نوسش   م:نوس  وتوابعط طو  ط  بط طو  لط طو 

عط  ا طاط طولط   0000 ب  ل  04الثالثوإل السوا ق 

ال سص ج جس األن ون  كوك ل عوم لإل نوسش ط  

بع  عوم   م  الخ م  , وأط م الط طسطص جط جطس 

 بط  طل  06  ا ولاه  وم ال سع  السوض  السوا ق 

ال  أ ا   النوبو تواض و  الثون  بوبو اال  ن س   

وب   وس  ال  ا   الس أنط ط  الطكى أطنط:ط طو وأطوم 

باع   ال سص دان وا جوب   ل خ:ط:طوً لطه  ط  نط:طس 

ال وم , ومسو  كك  ا  أوم أ ا   النوبو تطواضط و  

باع    ال سص دان وا جوب   ل عس  اً ل :   ال   س 

 ثنو  و  اإلك:       ب  اط الط طو  ط   طونط طو مط  

العوم السوض  , وال     بولكك  ا  ال سص دان طوا 

كوه  كن ن  الطسطال  مط طخطوئط طل والط ط  طس االنطنطو 

 ن ون و  بت   وك:     مط  طنط  مط:طنطوس   ط طخ 

, حوصل عط:ط   0000د نسن  عوم  03كوهنوً  وم 

ش ود  ب ولوس و  الع:طوم ممطي مط تطنط  الفط ل  

وال كاوسال  ي ع:خ األدو   م  جطومطعط  مط:طنطوس  

اضو   ال  دب:وم     ع:خ الالهطوت مط  جطومطعط  

 الالهوت بس:نوس  .

 
نا ىنكني كننن ن ن   القمص جرجس األنطوني كاهننا

 القد س مارمرقس بمكبورن
مص لل لل لل م أعلل للق

يوناقمص وئليل  م

مكللنلليلل لل م كللا للق

م لللا م ص للل لللريللل 

  ق مب ل لبلو قم

متلوص ل و م مص لبلابلا صأل ت ص ي معقم وصف  مقرص ل 

مص لكل ص  م موبلرل يل   مصد لكلنلر يل ك مبلابلا ص ثلانلب

ص   ق ي مع بمر بمكهن موشعبمص كني  مبتثبيل م

مو ل لام معل ليلهلا لا مكلا لن  ص    مج ج مصدنرونب

يذك مأقممص    مج ج مفبموق م ابقم قم ذصم

معلامم مكلوكليل  صأل بوعمقرممص ت ا تهم  رص  مص لبلابلا

 إليبا ش م  بو قموتوصبعهامبأ ت ص يامبعرمعلا ليلقم

 قمص خر  موقرمقاممص    ميوناقمنياب معقمشعبم

مص لبلابلام م ل لرص ل  مص شلكل  كني  م ا م  ق مبت لريلم

مشلعلبم مأجل  م لق موص صل   م لرعل له توص ل و 

 .ص كني  

 

مج س كنائس الشرق األنسا  : نبااء كاورنناا 

يهدد بكارثة إنساناياة عاالاصاياة نماجااعاة تاطاال 

 الص يي 

بعل م :س كنوئس الف ه األو ط، س ول   س ن  

وتتك   ل:فعوب، بطخطصطوي  ط ط و  كطوسونطو 

الاوجي السنا   وأوا الطسط ط:طس  طي بط طونطه الطكم 

 وسدل الس اب اإلعالمي ل نوئس الف ه األو ط   

مو م  شّك    معّ ا الطعط وى بط:ط ط و  كطوسونطو 

انخ:ض خالا األ ّوم السوض   مو انع س بصط طص 

 مٍل لعولخ  نا   ب:وسغ الصطنط  سة ط  الطنطوس  طي 

 ن و   الن:ق.

 نع       ضع دوا ب كس: و ح   تط طّوا شطومطل 

و ي: ع مع خ ال وا ح ودهو الطنط  ّط  والطنطتط  ّط  

و أ::ع م وسات و متوول ً التّ  م  انافوس الطوبطوإل، 

ال  س    اّل  ّ  ن ّ   نّ و ن تع  ي م ّسطاط طو حطاط  

ار  ول   ع:  الّ يخ م  هكل االنف ى النطوّس ا 

وال  ود الط طسطوعط ّط  الطاطي تطنطكا لطسطتطوسبط  هطكا 

ال:  و  ال:اّو ، حّكس ب نومج األيك ّ  العولسّي م  

 ّ  وبوإل كوسونو،   ّ د بط طوسثط   ننطونط ّط  عطولطسط ّط  

وم وع  ت وا السطال ط ط  مطو لطخ ت طاّطخطك  جط اإلات 

عوج:  و ّعول  ل:اصّ م ل:وضي الخ  .  ّمو من س  

الّصت  العولس ّ       ّك ت  ّ  اال:ط ط و   ط طنط ط  

معنو لس    و : ا، مو  َ َ ح    ئ:  عّ   تط وس  طي 

ع وا ال س ي  هل اأاط بطنطو حط ّطو مط  نط طو ط  هطكل 

األ م ؟ هل  ناسّ   م  العود  ت س ً و  ل  ح وتنو 

ال ن ع ّ   م  ننو ماّ  و  نتو م ح:   و :  األمط  

 تا :ّب منّو أ ًسا هوئاًل م  الَصنِ  والس ووم ؟.

 

الكاتدرائية تسصي لرعاياهاا إقااماة األ اراح  اى  

مادعاويا   اقا  نكااها   1الكنائس نالباياوب بـا

نشصا .. الكاثوليكية: ما اتازماون با ياقاا  سار 

الزناج نكاه  كنيسة العذراء ياوساي: طاقاو  

 الكنيسة ال تصنح إقامة األك يل بالصناسل

أطط س أطط ا طط  الططنططوبططو تططواضطط و  الططثططونططي، بططوبططو 

اإل  ن س   وب      ال  ا   الس أن  ، النسطوح 

بإأوم  ص:طوات األكط:ط طل  م ا ط  الط واذا  طي 

ال نوئس والن وت، خالا  ا   الخسو    الطسط ط  ط  

هكل األ وم و وضتع ال ن نط   طي بط طو  س طسطي  

 ططول  طط ططاططب الططعطط و ططو   أطط اسا بطط ال  طط  طط  

الس عوو  عط   طاط   ط طط مطي  ب كطوهط  واحط  

وشططسططو  واحطط ، وتطط ططنطط ططق كططو طط  اإلجطط اإلات 

االحا ا    ل:وأو   م  كوسونو م  جونطنطه  وضطح 

ال سص  ن س  طونطو  كطوهط  كطنط طنط  الطعطكساإل 

بفن   ال نو  ،    ع     ال ن ن  و  ن و ال تسنطي 

 أوم  صال  األك: ل    السن ا،     كو  ذلطك  طاطخ 

أ  سو أنل       س النوبو شنود   أوم  كو   ص:وات 

األكول ل    ال نوئس، مف  ا  ل     الصال   س ط  

   تع   بتضوس كوه  وشسو    ط    الطسطنطو ا 

ب نسو  ص ط م ذلطك مطنطوشط   مطي أط اس الطسط طسطي 

الس    التول  و شوس الط طسطص  نط طس  لط     

الننوات ال:وئا  ش  ت  أوم   كول ل  ط  الطسطنطو ا 

م  خالا  ذ  خوي  تصل ع: طه األب الط طوهط  

م  األ  ف، وذلك ل  ول معط طنط  مطثطل مط ض 

 ح  الوال    وع م  م ون   حضوسل لط:ط طنط طنط   و 

ي  هو م  التوالت الخوص  واال طاطثطنطوئط ط  الطاط  

تنسح    و ال ن ن  بإأوم  ال  ا     الن ع بط طنطسطو 

 ك  األننو بوخوم النوئب الطنط ط  ط كطي لط:ط طوثطولط طك 

والسات ل الط  طسطي بطو طخ الط طنط طنط ،     أطومط  

األ  اح وص:وات األك: ل مو الع ماطوأط:ط  ألجطل 

ي   منس  و وضح  ي تص  توت خوص  ل:ط طوم 

النوبي  مو الع منط لط   أطومط  األ ط اح خطوضطعط  

ل  اس الننود  ال وثول  ي النوبق الطكى  ط طضطي 

بغ:ق ال نوئس وتع: ق    الس  و  و ط  الط واذ 

ت ننو لنف  عط وى كطوسو   ط طسطو كفطف مصط س 

بول وئ:  اإلن  :  ،    ال كاوس ال س  ن س ه  كي، 

سئ س ال وئ:  اإلن  :    ي مص ،  ول  ط طاطسطي 

ب ة وإل ال وائف اإلن  :   الك    ف :و   عضطوإل 

الس :س اإلن  :ي الطعطوم مط   جطل  صط اس أط اس 

 اع:ق بإأوم  األ ط اح مط  عط مط طو خطالا الط:طاط   

ال ودمط   ط  الط واذ هطو  حط  األ ط اس النطنطعط  

الس      ي ال ن ن  ال وثول ط ط ط  واألسثطوذكنط ط ، 

و ع:  السا ط مطو  لنط  الط واذ نط طاط طسطو تط  ط طس 

عوئ: ، ثخ  ع:  كل من سو أنوله الطعط:طنطي، و ط ط:طنطو 

ب ك  ال ب اكسو بوس   بط اهط طخ و طوس   ا طتطق 

.. وس      ع وب، وساح لا ثخ  اخ تثنط طع الط واذ

كونع ال ن ن  ال ن   ، أط  أط ست مط ط:طي  بط  طل 

الطط ططوسم ا ططاططسطط اس تططعطط:طط ططق جططسطط ططي الصطط:ططوات 

بول نوئس، بسو    طو صط:طوات األ طنطوع الطسط ط  ، 

وت ج ل   س  ع اد   ع الس  و  الطسط ط    حط  

وهو ح ل كنني له  هس اه  -   اس ال ن ن  النني

ال نن   والاوس خ   وال عو   والكم   وم به النوبطو 

مي جس ي م طوسنط  و  طوأط:ط  الطسط طسطي الطسط ط  ، 
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والتأكيدي  

عيي يي  

أن تقتصر الجنازات ع   أسرة المنتقل فيقيمي يميا 

قيرتت الي يينييديايي  سيا ييقييا 

إيقاف ص وات األكاليديل  

لحدن استقرات األوضاع  

واسييتييمييرات اليي يي يينيي  فيي  

متا عي  اليعيميل اليرعيو  

لألسر وال سيديميا اليحياالت الينياصي  مين  ي   

وسائل التواصل االجتمياعي  وشيا ي ت الي ينيدياي  

جيمييدييص الييميصييريييديين  يياتيييياع تييعيي ييديمييات الييوقيياييي  

والا م   مص االلتزام  اليقاء في  اليمينيز  ليمينيص 

تفش  اليو ياء تيعيدين الي ينيدياي   ييا األييام  أييام 

النماسدن و   فترة النمادن يوًميا اليميحيصيوتة 

 دن عد  الفصح "أى عد  القدام "  وعد  النمادن 

"أى عد  العنصرة" و   فيتيرة فيرال في  ي صيام 

فد ا  ويجرى المقس فيدي يا  يالي يحين اليفيراييحي   

وي حتفل فد ا يومدًا  يكرى قدام  الماديح مين  يدين 

يام  كل يوم أح  من آحيا  الينيمياسيدين   األموات

المق س   اسم منت ف  األح  األو   و أحي  تيوميا 

ت مدي المادح اليى تش ك ف  القدام  ثم عيا  وآمين 

  ا  واألح  الثاش  يام   أح  الحداة األ  يي   أميا 

األح  الثالث  ف و أح  الاامريي   واألحي  اليرا يص 

يام   نوت العالم  واألح  النامس ييمي يل عي يدي  

المريل والحل والحداة  ل ن األح  الاا س يم ل 

ع د  اشتظات الروال اليقي س  فيديميا يايمي  األحي  

 الاا ص  عد  العنصرة.

 

األنبا تادرس النائب البابوي إليبارشية سيييدني  
 بأستراليا يترأس اجتماع الكهنة.. أون الين

مايياوا الا الار الا ا ايا   ٤ترأس االثنين الموافق 

األنلي تيدرس مطران لورسعيد والنيئا  الالايلاو  

إليليرشية سيدني وتوالعهاي لاتساتارالايايا ا اتاماي  

كااهاانااة اإلياالاايرشاايااة أون الياانا و لاا  فااي  اا  

اإل راءات اال ترازية التي قيمت لهي الا اكاوماة 

االسترالية في موا هة انتشير فاياروس كاورونايا 

ومنهي توقف  ركة الاطاياران الادولاي مان و لا  

استراليي عدا عودة األستراليون العايلاناون جاير  

اللالدا والتي قد تنف  ايئاالأ أمايأل األنالاي تايدرس 

لازياايرة أسااتاارالايااي  اا ا الاعاايأل  لامااتايلااعااة شاائااون 

اإليليرشاياة عان قار  فاي إلاوء اإل اال ايت 

اإلدارية والميلية التي قيأل لهي أثنيء زييرته السيلنة 

جال  شهر  ينيير وفلراير الميإليين و قاد  انات 

األنلي تيدرس األليء الكهنة لمنيسلة عاياد الانايايماة 

الم يدا وألن  م يإلرة ت دث فيهاي عان أعاماي  

السيد المسيح مع تالمي ه وكيف أعاد األ لا اجادماة 

 .والكرازة لم د اسمه الندوس

 

البابا تواضروس يتخذخق اخراا لخا خس و ا خ خ  

 بسبب فيروس كواونا

تايب فدروس كوتوشا الماتج   ف  عي م اشيعيقيا  

اجتماعات المجمص المق س ل  ندا  األتثوذكايدي   

و و ال دئ  الع دا ف  ال نداي  إذ ييجيتيميص ميرتيدين 

سنوياً ف  مايو وشوفمير  و   أو  مرة ف  عي ي  

والَمْجمص المق س ييرأسي  اليييا يا   اليا ا تواضروس

األشيييييا تييواضييروس الييثيياشيي   ييا ييا ا سيي يينيي تييي  

و مريرك ال رازة المرقاد   ويجتمص مرتدن لم ة 

أسيوع من أجيل مينياقشي  األوضياع اليتيشيرييعيدي  

ليجيان أو ييزيي    6وال  نوتد  وال  وتدي ويميم 

وييقيوم أحيدياشًيا  يأ وات ذات تيييص اجيتيمياعي  أو 

سداس   فدجتمص   عوة مين  يا يا الي ينيدياي  أثينياء 

لي ين جيو ير  -األزمات  لدعم  تأي  ف  الح ث 

عم   غدر سدياسي   ويميص اليقيواعي  واألشيظيمي  

المتع ق   ماائيل الي ينيدياي  اليمينيظيمي  وا ييميان  

ويمم المجمص ميمياتشي  وأسياقيفي    وأموت الن م 

ال ندا   وتؤساء األ يرة  ووكد   اليييميرييركيدي  

لإلس ن تي  والقا رة  ول  ث ث  وظائف أسياسيدي  

الا م  ال  نوتد  واليرعيويي  اليعي يديا لي يل أتييياع 

وتشيميل سي يميتي  ا كي يديروس وكيل  -ال ينيدياي  

الشعب  والا م  التشريعد  الع دا في  الي ينيدياي   

ول  أن يان قيواشيدين لي ي ينيدياي   ميميا ييتيفيل ميص 

االحتداجات اليجي يي ة لي ي ينيدياي   واليميجيميص  يو 

المائو  األع   عن ا يمان والعقيدي ة واليميقيس  

ول  أن يفار قواع  ا يمان  ما ال ييتيعياتع ميص 

التا دم ال نا  الثيا يف في يو اليميرجيص األو  في  

الييعييقييديي ة والييمييقييوس اليي يينيياييديي  واضييميير اليييييا ييا 

تواضروس لتأجدل اجتماعات اليميجيميص اليميقي س 

وتسام  أساقف  ج    ييا الشي ير ليثي ثي  أسيييا  

تئداد أول ا تميدل التياع  االجتماع   حدث أتا  

تواضروس ضر  المثل ل اف  األساقف  والي ي يني  

و عب ال نيدياي  في  ضيروتة تيميييديل اليتييياعي  

االجتماع  وا تراتات الصح  لمنص اليتيجيميعيات 

المايي  لو اء كوتوشا  ومن ثم فإن إلغاء الميجيميص 

المق س و و ال دئ  الع دا ل  نداي  ييحيميل تسيالي  

ثياشي  تي يك   مييميني  لي يجيميديص  ميروتة االليتيزام

األسيييييا    ييو "غيي ييل الييمييدييران أمييام أسيياقييفيي  

الم جر"  إذ تنتص لجن   ئون الم يجير  يميرال 

 ول  الت  تيتيواجي  فيدي يم  66قمايا ال ندا  ف  الـ

 الناتج ومن ثم يحمر ت ك االجيتيمياعيات كيافي  

األساقف  من جمدص أشحاء العالم و و أمر ال ييمي ين 

ح وث  ف  ظل الظيروف اليحياليدي  وثياليثي يا عي م 

وجو  ضروتة م ح  لعق  االجتماع  ف دس  ينياك 

ضروتة تعوي  أو كناد  حالدا تقتم  أن ييعيقي  

اليا ا االجتماع ف  ظل كل  يا األجواء الصيحيدي  

النمرة  ومن ثم يحل ل يمريرك استن ام س متي  

كرئدس لمجمص األساقف  ف  تأجدل االجتماع و ي  

المرة األول  ف  ع   اليا ا تواضروس الت  يتنيي 

 فد ا مثل  يا القرات:

 

بابا الفاتيكان يهنئ البابا تواضروس الثان  بعيخ  

 ال حبة األخوية 

ت ق  ق اس  اليا ا تواضروس الثاش  م الم   اتفدي  

من اليا ا فراشادس   مناسي  تييكيات ييوم اليميحييي  

األ وي   يدين الي ينيدياي  اليقيييميدي  األتثيوذكايدي  

مياييو  01وال ندا  ال اثولد د  الروماشد  الموافل 

من كل عام  تيا ال   ل ا الت ياشي  اليقي يييدي   ي ييا 

المناسي   والت    أ االحتفا    ا  ش ٍل سنو  منيي 

  وذلك ل عم أواصر المحيي  األ يويي  6102عام 

الت  تجمص ال نديايتيدين في  تيرييل  ي مي  الايدي  

المادح وق  عير ق اس  اليا ا فراشادس عن محيتي  

وتق يرا لمصر والمصريدن  وإشي  ييرفيص الصي ة 

من أجل س م العالم  اص  ف   يا األيام الصعي  

ومن ج ت  أك  ق اس  اليييا يا تيواضيروس اليثياشي  

ع   أشنا شقيل كل ما يصنعي    ميعينيا  وأن كيل 

األ داء تعمل مًعا ل ندر لي يييين ييحيييون   وفي  

ش اي  االتصا  تييا ال الصي ة ليديرحيم   اليعياليم 

وال ندا  وكل المؤمندن  ميص اليتيمينيديات اليقي يييدي  

  الصح  والا م  ل جمدص.

ف  "يوم ال حبة".. ماذا اال الخبخابخا فخرنسخيخ   

 لن ال صريين؟

أ رزت "اليوا   القيييميدي "   يييرا عين احيتيفيا   

ال نداتدن  القيميدي  األتثيوذكايدي   واليفياتيدي يان  

مياييو  01 ـ"يوم المحي  األ وي "  والي  يوافيل 

من كل عام.    ي أ االحيتيفيا   ي ييا اليديوم  شي يل 

   تيا   الت اش   دن ق اسي  6102سنو   ف  عام 

اليا ا تواضروس الثاش    ا ا ا س ن تي   مريرك 

ال رازة المرقاد   واليا ا فرشادس   ا ا الفاتد ان  

   ف  عم أواصر اليعي قيات  يدين الي ينيديايتيدين.   

وت ق  اليا ا تيواضيروس  اليديوم األحي   مي ياليمي  

 اتفد  من اليا ا فرشادس  أعر  فد ا األ در عين 

محيت  وتق يرا لمصر والمصريدن  الفتا إلي  أشي  

يصي ي  ميين أجيل اليعياليم كي ي   ليديرفيص   عينيي  

الظروف الصعي  الت  يعدش ا.   من جياشييي   أكي  

اليا ا تواضروس  أن كل األ داء تعمل مًعا ل ندير 

ل يين يحيون    وأش  يتقيل كل ميا يصينيعي     

وتيييا   اليميرفييان اليتيمينييديات اليقي ييييدي   يالصيحيي  

والا م .   وأ اتت الصحدف  إل  أش  من المقرت 

مايو لي يصي ة  01تنصدص يوم النمدس الموافل 

 هلل  والتمرع من أجل تفص و اء فدروس كوتوشا.

 

البابخا تخواضخروس فخ  لخيخ  مخيخسيدخا  السخيخ   

العقااء حصلت للى  سمها ال اخل  من خ متها 

 للناس

قا  ق اس  اليا يا 

تييييييواضييييييروس 

الثاش  إن الاد ة 

الييعيييتاء مييريييم 

تع  شموذج تائص 

ليي يينيياييان اليييى 

يتمتص  الا م ال ا    ألش ا تعدن إيميان واكيتيفياء 

ف  ك م  ل   يثي يا  - اهلل وأضاف اليا ا تواضروس 

الدوم المتح ث  اسم ال ندا  القيمد  األتثوذكايدي  

أن الاد ة العيتاء مريم حص ف عي ي  سي مي يا  -

ال ا    من   مت ا ل ينياس وحييي يا الييى  فيعي يا 

ل ن م  وتا ص قائ   إن الاد ة العيتاء مريم كاشيف 

ق يا تحدما ومندرا وكاشف تحفظ كيل  ييا األميوت 

ف  ق ي ا  تحفظ ا  روال الص ة  ومجر  أن شرى 

صوتت ا ششعر  الا م تحتفل ال نيدياي  اليقيييميدي  

األتثوذكاد  الدوم الايف  يتييكيات ميدي   الايدي ة 

العيتاء مريم واليى يحيل في  األو  مين  شينيس 

حاب التقويم القيم  وييكر كتا  الان اات اليى 

يرتب كاف  األح اث واألعدا  والمناسيات ال نادي  

 صوتة يومد  أش  ف  مثل  يا الدوم تعد  ال نيدياي  

 مد   اليتو  الما رة الق يا  ميرييم والي ة ا لي  

الت  من ا كان الن ص لجنس اليييشيرولي ت  ييا 

العيتاء  مي ييني  الينياصيريي  حيديث كيان والي ا يا 

يقدمان  وكان ك د ما متوجص القي يب ألشي  ليم يي ين 

ياتمدص أن يق م قر اشا هلل ألش  لم ينجب أوال ا ف ما 

جاء ملء الزمان المعدن حايب اليتي  يدير ا لي ي  

أتسل م ك الر  و شير الشيديو ييواقيديم والي  يا 

 حدنما كان قائما ف  الجيل يص  .

 

أبخخرا الخخ خخعخخلخخومخخاا لخخن الخخراحخخس األنخخبخخا اويخخ  

 األ قف العام

تحل األشيا تويس األسقف العام؛ ويتيرأس اليييا يا 

تواضروس الثاش    ا ا ا سي يني تيي  و يميرييرك 

اليي ييرازة الييمييرقاييديي ؛ صيي ة جيينييازة  يياليي يينييدييايي  

اليمرسد  الم حق   ال ات تائد  المرقاد   العياسدي  

وتاتعرع "الي سيتيوت" أ يرز اليميعي يوميات عين 

لَِ  ف  مدف غمر سيني   ؛ 0121االسقف الراحل و 

  0166وحصل ع ي   ي ياليوتييوس تيجياتة عيام 

؛ 0162أكيتيو ير  21وتر ين االشيا توييس في  

  ير الاريان  وا   الينيميرون؛  ياسيم اليرا يب 

ِسيَم قًايا ييوم األحي   القمص متدياس الايريياشي  ت 

ميص اليقيس أشيميوشيديوس  0166ينايير  6الموافل 

الارياش   والقس أوغريس الاريياشي  ثيم قيميًصيا 

؛ مييص الييقييمييص 0161يييوشييدييو  62يييوم األحيي  

اشيتي  ي   0166ف  أكتو ر وصرا امون الارياش  

ق اس  اليا ا كيديرليس الايا س سي يرتيديًرا لي   ثيم 

ْشِرفًا لإلك دري د .. و ر  مين تسياميتي  أسيقيفًيا  م 

؛ حدث اعتيت عن الرسامي  0161ل مدات ف  عام 

واعتز   ال ير  وعا  مشرفا لإلك دري د  ف  عيام 

مييايييو  61تييمييف تسيياميتيي  أسيقييفييا فيي  وم 0111

؛ كأسقف عيام اليقيا يرة   يدي  اليييميرييرك 0111

... صاحب الغيم  ق اس  اليا ا األشيا  نو ا الثياليث

وأتسي ي  شيدييافي  األشيييا أشيمييوشيدييوس اليقييائيم ميقييام 

ليديرعي   0110اليمريركي  إلي  إشيجي يتيرا عيام 

دَِّن س رتدًرا ليقي اسي  اليييا يا  األقيات ف  لن ن؛ ثم ع 

  وكيان يينيتي  ي  قي اسي  0110 نو ا ف  شوفمير 

 اليا ا  نو ا الثالث لإل راف ع   كنائس الم جر.  

بوياع األنبا اوي .. البخابخا   فخ  دخ وء لخا  

 ك سك بيننا وا ع إلى بيته ليصل  أل لنا

قام ق اس  اليا ا تواضروس الثاش   ا ا ا س ن تيي  

 مريرك ال رازة المرقايدي   يإليقياء عيظي   ي   

ترأس  لص ة جينياز 

المتندح األشيا توييس 

االسقف العام   ندا  

اليييييييييييييمييييييرسييييييديييييي  

قييائيي ً: ...  ييالييعييييياسييديي 

شديافي  األشيييا توييس 

ذ ب ل يري  وكيرس حيدياتي   62عن ما كان  عمر 

ل مادح  وكان محيا لحداة الا دن  وال  وء و ع ما 

أكمل تع دمي  ذ يب لي يتير يب في   يير الايرييان 

العامر ف  حيري  اليا ا كدرلس الايا س في  عيام 

م  وعاش الحداا الر ياشد  ف  كيل عيميقي يا 0162

حيالي  “ وأح  م مح الحداة الير ييياشيدي  لي  كياشيف 

حياو  اليييا يا كيديرليس   الصمف والا ون ال ا   

الاا س أن يرسم  أسقفاً ع    مدات  ل ن  اعيتييت 

واعت ف ويقوليون إشي   ير  مين  ييا الينيعيمي   

وأتيكر ذلك النير  جري ة األ رام عيني ميا قيرأت 

النير حدنما كينيف في  الصيف اليثياشي  اليثياشيو  

 جري ة األ رام  وتعجيف كثدراً مين ذليك الينييير 

ا تاتا اليا ا  نو ة الثالث ليدي يون  0111ف  عام 

وكيان  . س رتدراً  اصاً ومينيايقياً عيامياً ليقي اسيتي 

يتوسم ال  وء والا م  وكان يمص   شعم  ليحيل 

 كل المشاكل ع   ي ي 

لق  كان األشيا تويس كالشجرة الت  تمت  جييوت يا 

ك ف  اليييا يا  ينيو ة  .........ف  األتع   ل   وء

 لمتا ع  الن م  ف  كن ا وكان يفتق  م  ائما 

وأتيكر أش  عن ما تسمف أسقفاً وأثناء حموت   .

ألول  ج اات اليميجيميص اليميقي س .. جياء األشيييا 

تويس و اتك ل  ع   الرسام  وسألن  اين تني م 

وقيا  ”  اليفي شيدي ”  وق ف ل  إشن  ا  م ف  المنمق 

ق ف ل  شعم  وقا  ل   يي  ييا ”  عن كم فقراء“ل  

العمد  وق م ا ل فقراء  وكاشيف  ييا أو  عيميدي  

يرس  ا ل    ألق م ا ل فقراء وأتيكر أشي  عيني ميا 

كيان يييحييميير جي يياييات الييمييجييميص الييمييقيي س كييان 

حموتا  ا ئاً ويشص س ماً وا تتم اليييا يا كي يميتي  

قائ ً:  اسم ال ندا  القيييميدي  األتثيوذكايدي  وكيل 

اآل اء المماتش  واألساقف  و إسم كل اآل اء ال  ني  

والشماما  والشيعيب شيحين شيو عي  عي ي  تجياء 

القدام  ف و اآلن ق  استراال من كل  موم األتع 

ومتعا  ا  ألش  ساكن ف  عون العي ي  ويايتيرييح  

وأش  االن يص   من اج نا ويرفيص صي يواتي  عينيا  

شق م العزاء ل ل محيد  ف و عياش  يدينينيا كيمي ك 

وتجص إل   دت   ا م  وشاألي  أن ييرفيص الصي ا 

 ألج نا ول  ندا  ويعمدنا أن ش مل حداتنا  ا م..

 

... ا ت اع طاائ لق ا ة البابا لبحخ  إ خراءاا  

 فتح الكنائ 

قا  شداف  الحير الج دل األشيا غيريا  عمو ليجيني  

س رتاتي  المجمص المق س وأسقف  ن  سويف ف  

تصريح  اص وحصير  ليألقيييات ميتيحي ون أن 

ال جن  ال ائم  ل مجمص المق س ل  ينيدياي  اليقيييميدي  

األتثوذكاد  سوف تعق  اجتماع تاتئ واستثنائ  

 رئاس  ق اس  اليا ا تواضروس الثاش  يوم الايييف 

مايو  المقر اليا و   القيا يرة ليييحيث  21الموافل 

 إجراءات إعا ة فتح ال نائس

 

البابا تواضروس  "كن مط ئنا" هللا يخ يخر دخقا 

 العالم ولم يتذلى لن اإلنسان

قا  ق اس  اليييا يا تيواضيروس  يا يا ا سي يني تيي  

و مريرك ال رازة المرقاد : "كن ميميميئينيا    

ضا ط ال ل ي ير  يا العاليم    ليم ييتيني ي  عين 

ا شايان أ يي اوأضيياف الييييا ييا تييواضييروس  يي   

ال  م  الماج   اليتي   يثي يا اليقينيوات اليفيميائيدي  

وششرت ا الصفح  اليرسيميدي  لي ي ينيدياي  اليقيييميدي  

األتثوذكاد   الدوم األح     محب ل ييشير ومين 

أجل ذلك   ل اليييشير 

وحت  اليديوم  يديني يل  

فيي  إحيي ى الييمييرات 

 يييييديييييايييييأليييييوا أحييييي  

األ ناص قائ يدين  يو 

ت نا  دحب اليشر و ل  و تاض  عن اليني يديقي   

فقا  ل م   ما زا  ييني يل  شير وكيل ييوم ييولي  

أتفا   ف يا يعن  أن   ما زا  يحب العالم ول ن 

ال يحب الشر الي  ف  العالم  والشر الي  صنيعي  

ا شاان  وشحن لنا تجاء كيميا لي ييا اليميفي يوج أن 

الاد  المادح يم  ي ا كميدب حقديقي  وييرفيص  ييا 

الو اء عن العالم وعن    شا الحيدي   يا تجاء مين 

لدس ل  تجاء ومعدن من لديس لي  ميعيدين  عيزاء 

صغدر  الق و   مدناء اليين ف  العاصف   نقو  

لك يات  أشنا ف  عاصف اآلن  عاصيفي  اشيتيشيات 

 يا الو اء  ول ن أشف  و المدنياء مين اليني ص  

شحن شثل ف  ي    وواثقدن أن    شيا ميحيفيوظي   

وال تناوا الوع  الت  ا تيصيف  ي   ي  شيا مصير 

"مياتك  عي  مصر"  أتضنا مييياتكي  و ي  شيا 



 ش  6321بشنس  32 اخبار االقـباط

 66 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

مباركةا  

وتركيخهر مبركك وجغرافيتهر مبركة  ومافاظا  ا  

 في يد هللا الق ي"

 

األنبا رافائيل : هناك محاولة لهدم المسيحية من  

 جذورها

قرل األنبر كافرئيل، األسقف الااارل لائا ارئا  وسا  

القرهرة، سئرتير المجمع المقدس للئ يس  القبطايا  

األكث ذةسي  السربق، إن من يفارول إلاغارك فائارة 

فداك السيد المسيح في عقيد الئ يس  القبطي  يفرول 

وأشرك " االنبر كافرئيل   هدل المسيفي  من جذوكهر

" في تدوي   لا،، الايا ل األكبااارك، عالاي  ساربا، 

الشخصي عبر م قع الت اصل اإلجتمرعي " فيا  

ب ك"، إلى أن القدي  البربر اث رسايا س الارسا لاي 

فئره في ثبرت اإليمرن المستقيم فئر ياتاغالاغال فاي 

الئ يس  واإليامارن الاماساتاقايام، وياقا ل عالايا، ةال 

وأةد األساقاف الااارل لائا ارئا  وسا   .. المسيفي 

القرهرة، أن القدي  ةيرل  الئبير قد شار  ناظا  

الظئر اإللهي الاظيم، مضيظًر: "ألن، ألجل ر إ تامال 

عقرب خطريرنر. فرغم أن الذي تألم ه  وا د فقا ، 

إال أن، عرٍل ف ق ةل خليق ، ةإل،، وه  أثامان مان 

 يرة الجميع. لذلك ةمر يق ل المرنم " ةل إثم يساد 

(، وأسئت لسرن الخطيا ، وال 24:  701فره" )مز

يا د قردًكا يتئلم ضد الاخاطارةن ألنا ار قاد تاباركنار 

اآلنن ألن المساياح أ اتامال الاااقا با  عا ار: ألنا ار 

( 55" 5"بجلدات، ُشظي ار" ةامار ها  مائاتا ب )إ 

وأوضح إن إصال  خطي  تمردنر قد تم برلصليب، 

هئذا أيًضر برلصليب، تفققت ع دت ر إلاى  ارلاتا ار 

االولى، وإستاردة البرةرت السمرئي  الماظار ا ، إذ 

أن المسيح قد تفمل في نظس، ألجل ر، ةمر لا  ةارن 

 ي ب ع وأصل ضاظ ر)ج س ر البشري:(.

 

البابا تواضروس يقدم التهنئة لفنر  النتنمنرين   

 اليوم العالمي للتمري 

نشرت الصظف  الرسمي  للئ اياسا  األكثا ذةسايا   

ته ئ  مان الاباربار تا اضاروس الاىارناي إلاى فارق 

 التمريض جرك فيهر:

في م رسب  اال تظرل برليا ل الااارلاماي لالاتامارياض 

والذي ي افق ي ل الىرني عشر من ماريا  ةال عارل 

يسادني أن أقدل تها ائا  قالابايا  لاظارق الاتامارياض 

وجميع الارملين في ماها ا  الاتامارياض فاي ةارفا  

مستشظيرت مصر وأود في هذه الم رسب  أن أعرب 

عن خرلص تقديري للادوك الاااظايام الاذي تاقادما، 

أطقم التمريض ممر يجال مه تهم، إ اد  الاماهان 

السرمي  المظام  برلاطرك والقيام اإلنسارنايا  والاتاي 

ان  تتجسد فيهر التظرني والتضفي  والر م  ةمر أُثَامن

تضفيرتهم الغارلايا  الاتاي ياقادما ناهار  ارلايًار بائال 

إخالص وتظرٍن من أجل تقديم الارعاريا  الصافايا  

الالزم  للمرضى و مري  ال طن والم اط ين مان 

 فيروس ة كونر المستجد

  

االستراليا ترفع قيود الحظر النمنفنروضنة بسنبن  

 كورونا

التزامن مع ا تظرالت القركة األسترالي  باااياد االل 

الذ  يا افاق باااد غاد األ اد أعالا ات الافائا ما  

ماريا   ٨األسترالي  صبر  الي ل الجما  الاما افاق 

بقيردة السيد سئ ت م كيس ن كئي  ال زاكك عن 

خط  لرفع القي د التى فرضتهر ما اتاصاف ماركس 

المرضى ثالث  مرا ل وتهدف الى فتح االقاتاصارد 

األسترالي بفل ل شهر يا لايا  الاقاردل باااد أزما  

 ة كونر .

وس ف تشهد المر ل  االولى مان الاخاطا  إعاردة 

فتح المطرعم , المقرهى , المفالت , الامائاتابارت , 

الفدائق وماسئرات التدكيب ةذلك السمر  بتجمع 

أشخارص فاي األمارةان الااارما   70مجم ع  من 

واسااتااقااباارل خاامااساا  أشااخاارص فااي الااماا اارزل مااع 

المفرفظ  على المسرفرت اآلم   ةذلك برلسظار إلاى 

الم رطق الريظي  والمفلي  , ةمر شهادت اساتارالايار 

ع دة الطلب  الى المداكس بداي  التيرل الىرنى على 

ان يفضر الطرلب ي ل وا د اسب عيرً مع استمراك 

وس ف ترفع الفئ م  الامازياد  . الدكاس  اون الين

من القي د فى المر لتين الىرني  والىرلى  التى تشهاد 

فتح الت قل والسظر من والى ال اليرت األساتارالايا  

وإعردة الطلب  الداكسيان بارلامااارهاد والاجارمااارت 

  .األسترالي  فق  من خركج البالد

 

رئيس الوزراء األسترالى يتقدم بالتهنئة والشكر 

 لطواقم التمري  فى اليوم العالمى للتمري 

تقدل الساياد سائا ت ما كيسا ن كئايا  الا زكاك 

ماريا   74األسترالاى صابار  الاىاالثارك الاما افاق 

برلته ئ  والشئر للجاماياع طا اقام الاتامارياض فاى 

الارلم بصظ  عرم  وأسترالير بصظ  خرص  والاذيان 

الف مامارو ومامارضا   5٨0يبلغ عددهم ب ف  

بمختلف ال اليرت األسترالي  وذلك بارلاتازامان ماع 

عارل عالاى ما لاد السايادة فالا كنا   400مروك 

نريتي جل كائدة التمريض فاى الااارلام . وقاد أشارد 

م كيس ن برلجه د التى بذلتهر ط اقام الاتامارياض 

لي  فق  على مداك األشهر القالايالا  السارباقا  فاى 

م اجهرت وتفديرت انتشرك فيروس ة كونر ولئان 

على مجه داتهام فاى مسارعادة عاالج الامارضاى 

واالهتمرل باهام خارصا  الاذيان ياقادما ن الااا اريا  

ألصفرب األمراو الامازما ا  بارلاماساتاشاظايارت , 

المراةز الطبي  , اإلسااارف , الاطا اكد وادواك 

كعري  الماسا ايان وغايارهار 

من الخدمرت الطبي  . وممر 

يذةار ان كئايا  الا زكاك 

سئ ت م كيس ن قد أعلان 

فى وقت سربق عن خط  من ثالث مرا ال لارفاع 

وتخظيف القي د الماظاروضا  الاماتااالاقا  باظاياروس 

ة كونر بشئل تدكيجي والتى بادأت بارلاظااال يا ل 

أماا  االثاا ااياان وذلااك باااااد ان انااخااظااضاات نسااب 

اإلصرب  ةىيراً على مداك األيارل الاقالايالا  السارباقا  

إصرب  يا مايارً لالا صا ل إلاى  45بمادل أقل من 

الفيرة الطبياي  بفل ل شهر ي ليا  الاقاردل , فايامار 

 ذك خبراك الصافا  أن الاما جارت الاىارنايا  مان 

التي تشهدهر ألامارنايار وةا كيار  7١-الادو  بئ فيد

الج  بي  يجب أن تدفع أسترالير إلى عدل الاتاسارع 

في طريق كفع القي د المظروض  ال تا اك تاظاشاي 

ال برك , ومن جارناب أخار لام تساجال واليا  نايا  

سروث ويلز ا  إصربرت جديدة ي ل أم  األثا ايان 

وذلك ألول مرة م ذ أن بدأت السلطارت الصافايا  

في تسجيل أعداد  رالت اإلصرب  بشئل ي مي م ذ 

فبراير المرضى , ةمر لم تسجل عدد من الا اليارت 

األسترالي  ا  إصربرت جديادة عالاى ماداك األيارل 

 القليل  السربق  

فيروس كورونا: ترام  يدعو لفتح دور العنبناد  

 "فأمريكا في حاجة إلى المزيد م  الصال "

طرلب الرئي  األمريئي تاراماب دونارلاد تاراماب 

 ئرل ال اليرت برلسمر  بإعردة دوك الاااباردة فاتاح 

دوك الابردة في واليرتهم خالل عطالا  ناهاريا  هاذا 

األسب ع مشيرا إلى أنا، ياااتابار الاخادمارت الاتاي 

تقدمهر الئ رئ  والماربد والمسرجد "أسرسي وباقات 

دوك الااااابااردة مااغاالااقاا  ماا ااذ عاادة أساارباايااع بساابااب 

اإلجراكات الخارصا  بامائارفافا  تاظاشاي فاياروس 

ة كونر. ووج، ترامب تفاذيارا لافائارل الا اليارت 

بأن، سيتجروز سلاطارت  ارةام أي واليا  يارفاض 

إعردة دوك الابردة فتح دوك الابردة دون أن ي ضح 

اإلجراكات التي قد يلجاأ إلاياهار لاظااال ذلاك وقارل 

ترامب إذا لم يظال ا ذلك فسا ف أتاجاروز سالاطا  

 ئرل ال اليرت ألن ر في أمريئر نفتارج مازيادا مان 

الصل ات ال التقليل م هر وقرل ترامب في ماتتامار 

صفظي في البيت األبيض إن، قارك اعاتابارك دوك 

الابردة س اك ةارنات ةا ارئا  أومااارباد أومسارجاد 

أمرةن تقدل خدمرت أسرسي  للم اطا ايان وبارلاتارلاي 

يجب فتفهر بأسرع مار يامائان وتازداد الضاغا ط 

على  ئرل ال اليرت بهدف إعرد  فتاح االقاتاصارد 

بشاائاال ةاالااي. وأضاارف تاارامااب "باااااض  اائاارل 

ال اليرت اعتبروا مترجر باياع الاخاما ك والاباقارلا  

وعيردات اإلجهرو أمرةن تقدل خادمارت أسارسايا  

للم اط ين وترة ا الئ ارئا  وباقايا  دوك الاااباردة 

وه  خطأ ةبير ويشئك خبراك قرن ني ن في قادكة 

ترامب على ت ظاياذ وعا ده "فافائارل الا اليارت ال 

يخضا ا لسلطتا، ويار  ماراقابا ن أن تاراماب، 

الذي  صل على دعم قطرع ةبير من الاماتاديا ايان 

خرص  المسيفيين اإلناجايالايايان فاي االناتاخاربارت 

، يطمح لتائاريار األمار ذاتا، 4072الرئرسي  عرل 

وشهدت األيارل  .. في االنتخربرت المقبل  نهري  الارل

السربق  جدال ةبيرا بين تراماب و ائارل الا اليارت 

    ل إعردة فتح االقتصرد

   

الكشف ع  مقبر  أثرية فريد  من  ننوعنهنا فني 

 منطقة البهنسا..  

ت صلت الباى  األثري  المصري  اإلسبرني  التربااا  

إلى جرما  برشل ن  والارمل  في م طق  الباها اسار، 

إلى الئشف عان ماقابارة فاريادة تارجاع لالاااصار 

وقرل د. مصطظى وزيري األمايان الااارل   الصروي

للمجل  األعلى لاثثارك، إن الاماقابارة فاريادة فاي 

ن عهر ولم يتم الئشف عن هذا الطراز من قبل في 

البه سرن وتتئ ن المقبرة من  جرة وا ادة مابا ايا  

من الفجر الجيري المصق ل، مدخلهار مان جاها  

الشمرل، وجدكانهر بهر انف رك من أعلى ع د بادايا  

السقف ممر يجال، مست يًر وليا  ماقابايًار ةامار ها  

متاركف علي، في برقي المقربر المئتشظ  سربقًر فاي 

الم طق ، مشيًرا إلى أن، لم يتم الاى ك بهر على أي 

أثرث ج رئزي ومن جارنابا، قارل د. اساتار با نا  

كئي  الباى ، أن الفظرئار أ اهارت ثامارن ماقاربار 

ترجع إلى الاصر الارومارناي ذات ساقاف ماقاباي 

وغير م ق ش ، تم الاى ك بداخلهر على الادياد مان 

ش اهد القب ك التاي تارجاع لالاااصار الارومارناي، 

والااااامااالت الاابااروناازياا  والصاالااباارن الصااغااياارة، 

 واألخترل الطي ي ..

البابا تواضروس: الكنننينسنة األرثنوذكسنينة لنهنا 

 تاريخ طويل م  التراث
قرل البربر ت اضروس الاىارناي، باربار اإلسائا ادكيا  

وبطريرك الئرازة المرقسي ، إن الئ ياسا  تااايا  

في الزمن ولهر تركيخ ط يل ويفمل تراث وعقيدة 

وتقرليدن الفتر إلى أن التراث الئ سي فاي الاتاركياخ 

دسم جدا فئل أيق نا  لاهار تاركياخ، واأللافارن لاهار 

تركيخ، وأسراك الئ يسا  والصالا ات والاتاسارباياح 

والمدائح لهر تاركياخ أيضاروأضارف الاباربار خاالل 

برنرمج، الي مي "جدد أيرم ر ةرلقديم": "الائا اياسا  

تابر عن عقيدتهر من خالل طاقا ساهار، فارلاااقايادة 

تشئل هيئل وق ال الئ يسا "، ماتةادا أن الاااقارئاد 

عرشت عليهر الئا اياسا  لاذلاك نساماياهار الائا اياسا  

األكث ذةسي  أي التى تاماجاد هللا باطارياقا  وفائار 

مستقيم، مضيظر: "أن ة يس  بتلك الص كة الجميلا  

والمستقيم ن فخر ل ر أن قرن ن اإليمرن الذي وضع 

في مجمع نيقي  شركك في جزئ، األةابار الاقاديا  

، 40البربر أث رسي س الرس لى بربر اإلسئ ادكيا  ال ا

والذي ياتبر عالم  التقرك في التركيخ بايان جاماياع 

يا ًمار  50ة رئ  الارلم وتفتظل  رليًر وعلى مداك 

ُمتصل ، الئ يس  القبطي  األكثا ذةسايا ، بارئارسا  

الااباارباار تاا اضااروس الااىاارنااي، باارباار اإلساائاا اادكياا  

وبطريرك الئرازة المرقسي ، باظاتارة الاخامارسايان 

الُمقدس ، وهي فترة تم ع خاللهر الئ اياسا  الصا ل 

تمرًمر، وتتميز برل غمرت الُمظر   والاتاي تساتاخادل 

في تالوة الصل ات وال ص ص الدي ي ، برإلضرفا  

إلى سيطرة الل ن األبيض عالاى الاماشارهاد داخال 

الئ رئ  الُمغلق   رليًر، في إطارك ماتازكة الادولا  

 في  ربهر ضد انتشرك فيروس ة كون

. 

البابا فرنسنينس: نصنلنى حنتنى ينتنوقنف النعنننف 

المنزلى بسب  الحجر الصحى وتعيش النعنائنال  

 بسالم

طرلب الاباربار فارنسايا ، باربار الاظارتايائارن وكأس 

الئ يس  الئرث ليئي ، كعرير الئ ياسا   ا ل الااارلام 

بارلصاالة مان أجال الااارئاالت  اتاى تااايا  فااي 

استقراك مع ط ل فترة الفاجار الصافاي، وغارد 

البربار فارنسايا  عابار  ساربا، الارساماي باما قاع 

"ت يتر"، م ذ قالايال، قارئاال: "فاي زمان الافاجار 

الصّفي هذا، تساى الارئالا  لالاقايارل بارلااادياد مان 

األم ك الجديدة، وه رك إبداع ةبير للماضاي قادًمار 

ولئن نجد أ يرنًر الا ف الم زلي أيًضر. ل صلن مًاار 

من أجل الااارئاالت لائاي تساتاماّر بساالل وإباداع 

وصبر في هذا الافاجار الصاّفاي".وعالاى جارناب 

آخر، ك ب قداس  البربر فرنسي  بربر الاظارتايائارن، 

برلدع ة الاتاي أطالاقاتاهار الالاجا ا  الااالايار لا خا ة 

ماريا   72اإلنسرني ، للصالة من أجل اإلنسرني  في 

الجركي، وذلك للدعرك إلي هللا أن يسرعد الباشاريا  

في التغلب على جرئف  فيروس ة كونر المستجاد، 

مريا  ، سا ف ياتافاد  72قرئال فلتتذةروا: أن، في 

جميع المتم ين مًار، متم ين ذو  ديرنرت مختلظ ، 

للصالة والص ل والاقايارل باأعامارل خاياريا ةارنات 

"اللج   الالير ل خ ة اإلنسرني " قد أطالاقات، أول 

أم  السبت، نداًك عرلميًّر إلى جميع الا ارس، عالاى 

اختالف ألس تِهم وأل انهم وماتقداتهم، للت ج، إلاى 

هللا برلدعرك والصالة والص ل وأعمرل الخير، ةال 

فرد في مئرن،، و سب دي ، وماتقده، من أجل أن 

يرفَع هللا وبرك ة كونر، وأن يُغيَث الارلام مان هاذا 

االبتالك، وأن يُلهَم الالمرَك اةتشارَف دواك ياقاضاي 

علي،، وأن يُا اقاذ الااارلاَم مان الاتابااارِت الصافايا  

واالقتصرديِ  واإلنسرني ، جراك انتشرك هذا الا بارك 

الخطيرودعِت "اللج   الالير لا خا ة اإلنسارنايا " 

المتم ين من ةرف  الط ائف الدي ي ، أن يئ ن يا ل 

مري  الجركي يا ًمار عارلامايًّار  72الخمي  الم افق 

للصالة من أجل اإلنسرني ، م رِشدةً ةرف  الاقاياردات 

الدي ي  وجم ع ال رس   ل الارلم برالستجرب  لاهاذا 

الاا ااداك اإلنساارنااي، والااتاا جاا، إلااى هللا عااز وجاال 

بص ٍت وا ٍد، من أجل أن يفظظَ البشري  وي فقَهار 

لتجروز هاذه الاجارئافا ، وأن يُاااياد إلاياهار األماَن 

بااد  -واالستقراَك والصف  وال مركن ليصبَح عرلم ر

أةىر إنسرني ً وأخ ة مان أي  -انقضرك هذه الجرئف 

 وقت مضى.

 332القوا  المسلحة: القنوا  النجنوينة تندمنر 

 فتحا  نفق بشمال سيناء ..    2مخبأ واكتشاف 

أصدكت القيردة الارم  للق ات المسلف  بيرنر قارلات 

في، إن، استئمراًل ل عمرل البط لي  التى يخا ضاهار 

أبطرل الق ات الماسالافا  والشارطا  والا اجار ارت 

المتترلي  فى مال ق  ود ر الااا ارصار اإلكهاربايا  

بسي رك، والقضرك على الب ي  الاتافاتايا  لالااا ارصار 

اإلكهربي  واستمراًكا لاتافاقاياق الا اجار ارت عالاى 

جميع االتجرهرت االستراتيجيا  لالادولا ، أساظارت 

الامليرت خالل الظترة المرضي  عن ال ترئج اآلتايا : 

عملي  ن عي  أسظارت عان  72مداهم  و 44ت ظيذ 

فرًدا تئظيريًر عىر بف زتهم علاى عادد  742مقتل 

من األسلف  مختلظ  األعيرة وأ زم  نرسظ  مااادة 

 للتظجير بشمرل ووس  سي رك.

 44٨قيرل الق ات الج يا  بارساتاهاداف وتادمايار  -

مخبأ وملاجاأ تساتاخادماهار الااا ارصار اإلكهاربايا ، 

عرب  دفع كبرعى م اهار  772برإلضرف  إلى تدمير 

عرب  على االتجره اإلساتاراتاياجاى الشامارلاى  52"

على االتجره اإلساتاراتاياجاى الاغارباى  24الشرقى 

على االتجره اإلستراتيجى الج  باى اةاتاشارف  40

عااباا ة ناارسااظاا  تااماات زكاعااتااهاار  250وتااظااجااياار 

الستهداف ق ات ر علاى طارق الاتافارك باما ارطاق 

فاتافارت أناظارق  ٨الامليرت، واةتاشارف وتادمايار 

دكاج  ناركيا   442( سيركة، و52ضب  وتدمير و

باادون لاا  اارت مااااادنااياا  تسااتااخاادمااهاار الااااا اارصاار 

اإلكهربايا  خاالل أعامارل الاتاماشايا  والاماداهاما  

فردا من الا رصر اإلجارامايا   422القبض على و

والمطل بين ج رئيًر والمشتب، بهم ونتيج  لا عامارل 

القترلي  البرسل  لق ات ر المسلف  بم رطق الااامالايارت 

 5ضااباارط، و 2ناارل شاارف الشااهااردة واإلصاارباا  

ج  د أث رك االشتبارك وتاطاهايار  ٨ضبرط صف، و

البتك اإلكهربايا  هاذا وتاتةاد الاقا ات الاماسالافا  

والشرط  استمراك جه دهمار فاى الاقاضارك عالاى 

اإلكهرب واقتالع جذوكه وت فيار األمان واألمارن 

  لشاب مصر الاظيم
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 في رحاب دير القديس العظيم األنبا شنودة حبيب السيد المسيح

 نشأت رشدي منصور بقلم :                                                    
 

الررويرا الرذي يرال ر   كنت اجد من خاللها الجو  وأنا عاشق لزيارة األديرة  صغري  منذ 

يرمرمرنرنرو  عرلرا الرذ را  لرهرا  ما يرجرعرا والردي  ل  ابلغ من العمر  وقتها  يياتا وكنت 

         وفا بعض األييا  بصحبة أصدقاء المفولة  بمفردي 

ديرر الريردير   ثر   برمرريروط  زيرارة ديرر مرا رمريرنرا  نوعرا مرا  طويلة  اتذكر اول ريلة 

مرن مرولرد  بردءا   الموالد  ث  زيارة  دمسي   بميت  بالفيوم ودير مارجرج   ابرام  األنبا 

والريرديسرة  مرن مريرت  رمرر  ومولد العذراء مررير  فرا دقرادو   بمدينة زفتا  ابوسيفين 

           بالنسبة لا   كانت أيام را عة   فا سنباط  رفية 

يربريرب مرارلرصرنرا  شرنرودة  الا ديرر األنربرا  جميلة  بريلة  منذ وقت قريب قامت كنيستنا 

زاده وزواده الررويرا وقرد  ووجد كا مؤمن مرن خراللرهرا  الصالح. كانت ساعات را عة 

ترلر   فرا  الرزوار  رايرة  مرن اجرا  مرعرتراد  مرمرا  رو  برككر رر  عرلريرهرا  اليا رمريرن  قام 

مرن الرمرككروالت  الرثر ريرر  قدم أوالد الرمرسريرح  كما    الدير  فا ريا   السعيدة  المناسبة 

  مع المشروبات  ايتياجات اآلالف من الزوار  تفوق  للزوار 

                                                             

اسيف مدينة سيدنرا وتروابرعرهرا  دانيال   األنبا  نيافة  قلبا  صمي   من   وأنا بدوري اشثر 

عرررلرررا  والررروديرررع  الرررمرررحرررب  الرررثرررنررريرررسرررة الرررجرررلررريرررا  ابرررن الرررمرررسررريرررح وخرررادم 

نيافة األنبرا دانريرال عرلرا  ر ي  الدير أيضا  كما اشثر  به   والعناية  لرعيته  يبه  ميدار 

اآلبراء الرر ربرا   نرفرارر بره برفرضرا  وجمال ونظافة الدير الرذي يرجرعرلرنرا  يسن الضيافة 

فررا  شرراركرروا  الررذيررن  لررثررا اآلبرراء الررثررهررنررة  ترريررديرر  الشررثررر  وال يررفررتررنررا   أيضررا 

لره  السيد المسريرح  يبيب  شنودة  األنبا  مصر  قديسو  بذكري ايد اعظ   االيتفال  نجاح 

 كا المجد

والرجرمريرع فرا أتر  صرحرة  كرا مررة  وعيبرال   كا  يوما را عا  اليول  خالصة  وأخيرا  

  وسعادة  

  الخالص بدم يسوع الفادي 

 

وبرلرغرة  واجا المعانا  اعظ   تحما  يجد انها  كلمة الاالص  فا مفهوم  بدقة  من يتمعن 

مرفرهروم الرارالص يرعرنرا  ا   من  يمثن لنا اليول  سهولة  اك ر  وتعبير   وسهلة  بسيمة 

الررا   او الررعرربررور مررن يررالررة  أفضررا  الررا و ررع    مررن مرروقررف مررا   الررفررثررا  

و رثرذا  جديد ونافع للبرشرر كا  محله  وإيالل  قدي   و ع  إلغاء  ومحاولة   أفضا  يالة 

 رررذا  الرررا   ر  السرررمررراء واألر   الرررذي جررراء مرررن اجرررلررره  كرررا  الرررو رررع 

  وارادة الر  الفادي  كما كا شئ اليستي   المؤل   والضجيج   بالبغضة  الملئ   العال 

   

اجررا  مررن  قررد يررمررد يررده  طررفررا رره  برره عررمررال يررريرريررا  لررو وجررد صررايررب مصررنررع 

الررنررفرر  األخرريررر  قررد   مررع  ولررثررنره  مررن اجررلررهرر  بررحرريرراترره  ويضررحررا   الررعررمررال   جرمررو 

مما ال  بهرا  البشرية  خالص  الر  يسو  من اجا  و ثذا ما فعله   يتفه اآلخر   و  يلق 

الررررفررررثررررا  مررررنررررهررررا  صررررلررررب الرررربررررشررررريررررة مررررحرررراوال   مررررن أمرررررا  مسررررت

      وايدة  ولو للحظة  يفترق عن الال وت   ل  الذي  الناسوت  اي  البشرية  بذاته  مضحيا 

 

  لشط األما   خالص مجانا ووصلنا   أدانا  يسو  

  الضما  كا  لا  وكتب   وصحانا   يياتا  نور 

  دا   ملثه  وف  بجواره  يا اكو    من أنا لو مت 

 بضما    و    بيا   اي  عن   نا   كالمه  وكا 

 

 اصغر قصيدة 

  شعر: نشات رشدي منصور

 

   قال لنا  يسوع  
 

   قال لنا  يسو  

  قال لنا  يسو  

  بعضنا  نحب 

   فيناوايد  ا  كا  

  ابيض او اسود 

  كا يبنا نديله 

  من كدة واكتر 

  مننا  وايد  نعتبره 

 يسو  قال لنا

  انه ياما    

  مننا  كا وايد 

  والده كلنا اينا  وا  

  يهو  عليه وال وايد 

  يتا وا  كا  خاطئ

  يوم وأنه ما فثر 

  يبعد عن اى وايد مننا 

 قد ايه يسو  بيحبنا

  قد ايه يسو  بيحبنا 

  امرنا  ويهمه 

 

 كنيستنا العريقة 

  بقلم : نشأت رشدي منصور
لررلررعررالرر   ترريرردم  و ررا   الررزمررا   وسررنرريررن  عررلررا مرردار ايررام  كررنرريررسررتررنررا الرريرربررمرريررة  

  يتا ولو  بمعتيداتها  للمسا   محاولة  او   ريب  كا  فا وجه  الصمود  مشا د  ارو 

والريروم   الرمرواقرف ترلر   برمر را  مرلرئ  والتاريخ الثنرسرا  وصا األمر الا يد التضحية 

مرديرنرة   فرا  الرعرذراء  فرا كرنريرسرة  الرثرهرنرة  عرن ابرا رنرا  وبراخرترصرار  ببساطة  أتثل  

   األسترالية  سيدنا 

  خدم الثنيسة كا ن  اقدم  يعد اال    وديع  اليمص صمو يا  األ  
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