أهنئك ــم أيه ــا األحب ــاء ببداي ــة الع ــام الجدي ــد
أيضا بعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد المجي ـ ـ ـ ـ ــد
 ،2022و ً
بحس ــب التقوي ــم الشـ ـرقي .أهنئكـ ـ ـ ـ ــم ف ــي جمي ــع
الكنائ ــس القبطي ــة خ ــارج مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر :بأمري ــكا،
وكن ــدا ،وأمري ــكا الجنوبي ــة ،وأوروب ــا ،والكرس ــي
أيض ــا ف ــي
األورش ــليمي بالق ــدس ،وأفريقي ــا ،و ً
كنائ ــس الخلي ــج العرب ــي ،وكنائ ــس أس ــتراليا،
وكاف ــة الم ــدن الت ــي به ــا كنائ ــس قبطي ــة .أهنئ
جمي ــع المطارن ــة واألس ــاقفة ،واآلب ــاء الكهن ــة
القمامص ــة والقس ــوس ،واآلب ــاء الرهب ــان الذي ــن
أيض ــا الرهب ــان
يخدم ــون خ ــارج األديـ ـرة ،و ً
والراهب ــات ف ــي األديرة ،كما أهن ــئ كل األراخنة
واألس ــر القبطي ــة والش ــباب واألطف ــال والش ــعب
القبط ــي ..كل س ــنة وحضراتك ــم بخي ــر ،وس ــنة
جدي ــدة س ــعيدة عل ــى الجمي ــع.
ف ــي مي ــاد ربنا يس ــوع المس ــيح فرح ــة كبيرة
ج ـ ًـدا ف ــي كل ع ــام .رس ــائل عدي ــدة نتعلمها من
مي ــاد مول ــود الم ــذود ف ــي قري ــة بي ــت لح ــم في
اليهودي ــة .رس ــائل يقدمه ــا لن ــا ه ــذا المي ــاد،
مي ــاد ربن ــا يس ــوع المس ــيح ال ــذي ج ــاء ليب ــدأ
رحل ــة خالص اإلنس ــان م ــن الخطية والس ــقوط
ال ــذي كان أوًل م ــن خ ــال آدم وحـ ـواء .ونتيجة
ه ــذا الس ــقوط ظ ــل العال ــم كله ينتظ ــر من يأتي
ليخلصه إلى أن جاء اليوم السعيد ،يوم الميالد
المجيد لربنا يس ــوع المس ــيح ،وبهذا الميالد قدم
لن ــا رس ــائل عدي ــدة ف ــي حياتن ــا؛ وأري ــد أن أق ــدم
بعض ــا م ــن ه ــذه الرس ــائل الت ــي يمك ــن أن
لك ــم ً
تفيدن ــا ف ــي حياتنا.
 -1الرســـالة األولى ،الميالد يعني البداية
الجديـــدة :ه ــو بداي ــة جدي ــدة ،والبداي ــة دائم ــا
تمتل ــئ بالف ــرح والرج ــاء واألم ــل .عندم ــا يب ــدأ
ـروعا أو دراسة أو عائلة ،يبدأ في
اإلنس ــان مش ـ ً
دائما تمأل اإلنس ــان
تكوين بدايات جديدة التي ً
نعبر عنها
بالف ــرح .لذل ــك هذه البدايات الجديدة ّ
بدءا
ف ــي صلواتن ــا الصباحي ــة ونق ــول« :فلنب ــدأ ً
حس ـ ًـنا» .أن ــت تبدأ من جدي ــد ،فربما كان العام
الماض ــي في ــه بع ــض الضعف ــات أو الس ــقطات
أو الس ــهوات أو حت ــى الخطاي ــا ،فإن ــك تبدأ هذا
ـدءا حس ـ ًـنا .والخالص ــة ،اب ــدأ
الع ــام الجدي ــد ب ـ ً
ِ
ـودا وتعه ــدات أم ــام هللا،
م ــن جدي ــد ،وق ـ ّـدم عه ـ ً

وق ــل م ــع داود النب ــي« :تعهدات فمي باركها يا
رب» (مزم ــور .)108:119
 -2الرســـالة الثانيـــة من رســـائل الميالد
نـــور للحياة .تالحظون
المجيـــد ،أنه يقدم لنا ًا
ليل
مع ــي أن مي ــاد ربنا يس ــوع المس ــيح حدث ً
وكان ف ــي الم ــذود ،ولك ــن ف ــي ظلم ــة اللي ــل
يظه ــر الم ــاك بن ــور عظي ــم ويبش ــر الرع ــاة
قائ ـ ًـا له ــم« :ها أنا أبش ــركم بف ــرح عظيم يكون
لجمي ــع الش ــعب» (لوق ــا  ،)10:2وظه ــر ه ــذا
الن ــور في وس ــط عتمة الظ ــام .هكذا المالئكة
عندما أنش ــدوا تس ــبحة المي ــاد« :المجد هلل في
األعال ــي ،وعل ــى األرض الس ــام ،وبالن ــاس
المسـ ـرة» (لوقا  .)14:2كان هناك نور ،وكان
أيض ــا يمأل المذود .عندما ُوِلد المس ــيح،
الن ــور ً
انبث ــق الن ــور من مول ــود المذود ببيت لحم ومأل
ـورا .الن ــور يعن ــي االس ــتنارة ف ــي حياة
الم ــكان ن ـ ً
اإلنس ــان ،ويعن ــي العم ــل والجدي ــة واالجته ــاد،
لذل ــك نق ــول ف ــي صلواتن ــا الصباحي ــة« :بنورك
ي ــا رب نعاي ــن الن ــور» .والن ــور يجعل اإلنس ــان
يعي ــش ف ــي االس ــتقامة ،ألن الن ــور كم ــا نعرف
يس ــير ف ــي خط ــوط مس ــتقيمة .هذه هي رس ــالة
االس ــتقامة الت ــي يج ــب أن يعيش ــها اإلنس ــان
ليم ــارس مس ــئوليات حيات ــه اليومي ــة مواص ـ ًـا
حياة االس ــتقامة .ونحن نصلي كل يوم وندعو
وروحا
نقي ــا اخلق في يا هللا،
«قلب ــا ً
هللا فنق ــولً :
ً
ّ
ـتقيما ج ـ ّـدد ف ــي أحش ــائي» (مزم ــور .)51
مس ـ ً
الخالص ــة ،س ــلوكك اليوم ــي وحيات ــك بعام ــة،
تك ــون واضحـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ــي الن ــور ألنه ــا تح ــدث في
الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور بـ ـ ـ ــروح االستنـ ـ ـ ــارة القلبيـ ـ ـ ـ ــة والحكمة
وروح التميي ــز.

أمــــــــا الرسالـــــــة الثالثـــــــــــة فهـــــــــي،
ّ -3
رسالة الدعــــــــوة :الميالد دعوة جديدة ،فعندما
يول ــد طف ــل ،يك ــون هن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك دع ــوة لمس ــئولية
ورس ــالة ف ــي حياته يمارس ــها في عمـ ـره الطويل
ـردد ف ــي الصلوات
ال ــذي وهب ــه هللا ل ــه .لذل ــك ن ـ ّ
الصباحية نفس الكلمات التي وردت على لسان
القدي ــس بول ــس الرس ــول في قوله« :أس ــألكم أنا
األس ــير في الرب أن تس ــلكوا كما يحق للدعوة
التي ُدعيتم إليها» (أفس ــس  .)1:4هناك دعوة
من خالل ميالد المس ــيح في هذا المذود الذي
أيض ــا
كان بداي ــة جدي ــدة ون ـ ًا
ـور جدي ـ ًـدا ،وكان ً
تممه ــا المس ــيح
دع ــوة لرس ــالة الخ ــاص الت ــي ّ
عل ــى الصلي ــب .لذل ــك نق ــول ان ل ــكل واح ــد
فين ــا -1 :دع ــوة -2 ،مس ــئولية -3 ،رس ــالة.
يتممه األب
ف ــاهلل خلق ــك م ــن أجل قصد ّ
معي ــن ّ
واألم ،الخ ــادم والخادم ــة ،وكل مس ــئول ،كيفم ــا
تك ــون مس ــئولية اإلنس ــان .ونؤك ــد أن لحيات ــك
معن ــى وقص ـ ًـدا عن ــد هللا ،لذل ــك كان المي ــاد
ً
دع ــوة جديدة.
إخوتـــي وأحبائـــي ،الميالد بدايـــة جديدة،
نـــور جديد ،دعوة جديدة يمارســـها اإلنســـان
فـــي حياتـــه .أك ـ ّـرر تهنئت ــي القلبي ــة بمحبت ــي
جميع ــا ،أرس ــلها لك ــم م ــن المق ــر الباب ــوي
لك ــم
ً
م ــن الكاتدرائي ــة المرقس ــية بالعباس ــية ،القاهـ ـرة،
مص ــر .م ِ
رس ـ ًـا لك ــم تحي ــات آب ــاء المجم ــع
ُ
المق ــدس واآلب ــاء الكهنة واآلب ــاء الذين يخدمون
ف ــي كل كنائ ــس مصر ،وصلواتنا ودعواتنا لكم
م ــن خ ــال آب ــاء األديـ ـرة القبطي ــة ف ــي مص ــر،
متمني ــا لك ــم م ــع رس ــالتي ه ــذه دوام الصح ــة
ً
والعافي ــة ،ليعطيكم ال ــرب نعمة وصحة كاملة،
كن ــا ف ــي أزمن ــة وب ــأ
حاف ً
ظ ــا ّإياك ــم حت ــى وإن ّ
وجائح ــة ،ولك ــن لن ــا ثقة كما يق ــول داود النبي:
«ال ــرب ن ــوري وخالص ــي ،ممن أخ ــاف؟ الرب
حص ــن حيات ــي ،ممن أرتع ــد؟» (مزمور .)27
اجيا لكم كل خير
تهنئت ــي القلبي ــة لك ــم
جميعا ،ر ً
ً
وس ــعادة ف ــي الع ــام الجدي ــد ،وإللهن ــا كل مج ــد
وك ارم ــة م ــن اآلن وإل ــى األب ــد آمي ــن.
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احتفلـــت الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية بعيد الميـــاد المجيد ،حيث رأس قداســـة البابا تواضـــروس الثاني ،بابا اإلســـكندرية وبطريرك الكرازة
المرقســـية ،قـــداس عيـــد ميـــاد المجيد ،مســـاء يوم الخميس  6ينايـــر 2022م ،بكاتدرائية ميالد المســـيح بالعاصمـــة اإلدارية الجديدة.

وق ــد اش ــترك م ــع قداس ــته ف ــي الصالة أصح ــاب النياف ــة )1( :األنبا مرقس
مطـ ـران ش ــب ار الخيم ــة )2( .األنب ــا داني ــال أس ــقف المع ــادي وس ــكرتير المجمع
المق ــدس )3( .األنب ــا بول ــس أس ــقف ع ــام الكـ ـ ارزة )4( .األنب ــا مكس ــيموس
األس ــقف الع ــام لكنائ ــس الس ــام والحرفيي ــن )5( .األنب ــا مارتي ــروس األس ــقف
الع ــام لكنائ ــس ش ــرق الس ــكة الحدي ــد )6( .األنب ــا إرمي ــا األس ــقف الع ــام)7( .
األنب ــا يولي ــوس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس مص ــر القديم ــة والمني ــل وف ــم الخلي ــج
وأس ــقفية الخدمات )8( .األنبا مكاري األس ــقف العام لكنائس ش ــب ار الجنوبية.
( )9األنب ــا آنجيل ــوس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس ش ــب ار الش ــمالية )10( .األنب ــا
إكليمن ــدس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع ألماظة ومدينة األمل وش ــرق مدينة
نص ــر )11( .األنب ــا س ــيداروس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس عزب ــة النخ ــل)12( .
األنبا أكس ــيوس األس ــقف العام لكنائس عين ش ــمس والمطرية وحلمية الزيتون.
ومعهم القمص س ــرجيوس س ــرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة ،والراهب
القم ــص كيرل ــس األنب ــا بيش ــوي مدي ــر مكت ــب قداس ــة الباب ــا ،والقم ــص تادرس
ري ــاض المش ــرف عل ــى كاتدرائي ــة العاصم ــة ،وع ــدد محدود من أفراد الش ــعب،
م ــع االلتـ ـزام بكاف ــة اإلجـ ـراءات االحت ارزي ــة لظ ــروف الجائحة.

المهنئون بالعيد
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكان عل ــى رأس المهنئي ــن فخامـــة الرئيس عبد الفتاح السيســـي ،رئيس
جمهوري ــة مص ــر العربي ــة ،وال ــذي ق ـ ّـدم لقداس ــة الباب ــا تهنئ ــة رقيق ــة بحض ــوره
مهنئا الجميع
المب ــارك وتهنئ ــة كل المصريي ــن وجموع األقباط م ــن الكاتدرائيةً ،
بالعام الجديد وبعيد الميالد المجيد سـ ـواء في مصر أو خارجها .وقال قداس ــة
الباب ــا« :ه ــذا التقلي ــد ال ــذي أضاف ــه الس ــيد الرئيس ه ــو أحد مالم ــح الجمهورية
الجدي ــدة والت ــي نحي ــا بدايته ــا ب ــكل اإلنج ــازات والمش ــروعات الت ــي تت ــم ،وه ــي
الجمهوري ــة الت ــي تق ــوم عل ــى المواطن ــة والمس ــاواة والع ــدل واحتـ ـرام اآلخر وكل

6

المب ــادئ اإلنس ــانية الرفيع ــة .نق ــدم خال ــص شكرن ـ ـ ــا وامتناننـ ـ ـ ـ ـ ــا لحض ـ ـ ـ ـ ــوره
جميعا..
وتهنئتن ــا
ً

عبر عن مش ــاعر قلبه نحو
كما أرس ــل لنا برقية تهنئة رقيقة ً
أيضا ،وهذا ُي ّ
ـر ونصل ــي أن يعطي ــه هللا الصح ــة
الجمي ــع ونح ــو كل المصريي ــن .نش ــكره كثي ـ ًا
ـالما ،ويحف ــظ بالدنا ِمصر العزيـ ـزة بكل خير».
دائم ــا س ـ ً
ويحفظ ــه ً
وأن ــاب ع ــن فخامت ــه لحض ــور الص ــاة :الس ــيد اللـ ـواء أركان ح ــرب /أحمد
عل ــي رئي ــس ديـ ـوان رئي ــس الجمهورية.

معالي المستشار عدلي منصور

اتصال رقيًقا من معالي المستشـــار الجليل عدلي
كما تلقى قداس ــة البابا
ً
منصور رئيس الجمهورية الس ــابق ،للتهنئة.

كما هنأ بالعيد:

مستشارو رئيس الجمهورية

السفيرة /فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لألمن القومي.

الس ــيد اللـ ـواء /أحم ــد جم ــال الدي ــن مستش ــار رئي ــس الجمهوري ــة للمناط ــق
النائي ــة والحدودي ــة.
السيد الفريق /عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

السيد المهن ـ ـ ـ ــدس /هان ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازر مستش ـ ـ ـ ـ ــار رئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس الجمهوري ـ ـ ـ ـ ــة
للمش ــروعات الهندسية.

المستشارة /نيفين حنا رمزي مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة.
األس ــتاذة /ارن ــدا محمود رزق عض ــو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع
برئاسة الجمهورية.

ة
ينا� 2022
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يلزمنا أن نطيع املسيح وحنبه ،ال للحصول ىلع اخلريات اجلسدية بل لىك ننال منه اخلالص( .القديس باسليوس الكبري)

رئاسة الجمهورية

السيد اللواء /محسن عبد النبي مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية.

السيد اللواء /حسام بدر كبير الياوران برئاسة الجمهورية.

السيد العميد /مصطفى البحيري ياور سيادة رئيس الجمهورية.

السفير /بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
السيد /طارق عفيفي أمين أول رئاسة الجمهورية.
السيد /أحمد األنصاري أمين رئاسة الجمهورية.

الس ــيد الل ـ ـ ـ ـ ـ ـواء أ.ح /وائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل نديم رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس اإلدارة المركزيـ ـ ـ ـ ـ ــة ألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
رئاس ــة الجمهوري ــة.
العميد /جمال منصور أمن الرئاسة.

رئاسة مجلس الوزراء

حض ــر إل ــى المق ــر الباب ــوي للتهنئ ــة بالعي ــد معال ــي دول ــة رئي ــس مجل ــس
ال ــوزراء الدكتـــور /مصطفـــي مدبولي ،وأناب عن س ــيادته لحض ــور الصالة:
معال ــي المستش ــار /عم ــر م ــروان وزي ــر الع ــدل.

كم ــا ش ــارك االحتف ــال بالعي ــد لفي ــف من أصح ــاب المعالي الس ــادة الوزراء
تليفوني ــا وعبر وس ــائل التواص ــل االجتماعي:
بالحض ــور واالتص ــال
ً
السيد الدكتور /محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

السيد /سامح شكري وزير الخارجية.
السيد المهندس /طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية.

الس ــيدة الس ــفيرة /نبيلـ ـ ـ ـ ــة مكـ ـ ـ ـ ـ ــرم وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة الدول ــة للهج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة وشئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
المصريي ــن بالخ ــارج.

السيد المستشار /عالء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

السيد اللواء مهندس /محمد أحمد مرسي وزير الدولة لإلنتاج الحربي.

مجلس النواب

كما حضر إلى المقر البابوي للتهنئة بالعيد الســـيد المستشـــار الدكتور/
حنفـــي جبالـــي رئيس مجلس النواب عل ــى رأس وفد ضم:
السيد المستشار /أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب.
السيد األستاذ /محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

السيد المستشار /أحمد عزت مناع أمين عام مجلس النواب.

مجلس الشيوخ

كم ــا حض ــر للمق ــر البابوي للتهنئة الســـيد المستشـــار /عبـــد الوهاب عبد
الـــرازق رئي ــس مجل ــس الش ــيوخ ،على رأس وف ــد من الس ــادة النواب ضم:
السيدة النائبة /فيبي فوزي جرجس ،وكيل ثان مجلس الشيوخ.

السيد المستشار /محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ.

المجلس األعلى للقوات المسلحة

س ــيادة الفريـــق أول /محمـــد أحمـــد زكـــي وزي ــر الدف ــاع واإلنت ــاج الحرب ــي
القائ ــد الع ــام للقـ ـوات المس ــلحة ،ال ــذي حضر إل ــى المقر الباب ــوي للتهنئة بالعيد
عل ــى رأس وف ــد رفي ــع المس ــتوى ض ــم كالً من:
السيد الفريق /أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
السيد الفريق /محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية.

السيد الدكتور /محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.

السيد الفريق /محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي.

السيد /محمد سعفان وزير القوى العاملة.

وأناب عن سيادته لحضور صالة القداس:

السيد الدكتور /خالد العناني وزير السياحة واآلثار.

السيد اللواء بحري أ.ح /أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية.

السيد الدكتور /علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
األستاذ الدكتور /طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

( )1السيد اللواء أ.ح /علي عادل عشماوي مساعد وزير الدفاع.

األس ــتاذ الدكت ــور /خال ــد عب ــد الغفار وزي ــر التعليم العال ــي والبحث العلمي
والقائ ــم بأعم ــال وزير الصحة والس ــكان.
السيدة الدكتورة /هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية.

السيدة الدكتورة /إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.
السيدة الدكتورة /رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

السيد الدكتور /محمد معيط وزير المالية.

السيد اللواء /محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.
السيدة الدكتورة /ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

السيد الدكتور /عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

السيد الدكتور /أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
السيد الدكتور /هشام توفيق وزير قطاع األعمال العام

السيد الدكتور /عاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزار وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اإلسك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان والم ارف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
والمجتمع ــات العمرانية.
السيد الفريق /كامل الوزير وزير النقل.

السيد الطيار /محمد منار عنبة وزير الطيران المدني.

السيدة الدكتورة /نيفين القباج وزيرة التضامن االجتماعي.

السيد /السيد الُقصير وزير الزراعة واستصالح األراضي.
السيدة /نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

( )2الس ــيد اللـ ـواء أ.ح /خال ــد أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمد شوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي رئي ــس هيئ ــة التدري ــب
للقـ ـوات المس ــلحة.

( )3السيد اللواء أ.ح /ياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عبـ ـ ـ ـ ـ ــد العزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز االسريجي مدير إدارة
الش ــئون المعنوية.

( )4السيد اللواء أ.ح /فهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الرؤوف هيكـ ـ ـ ــل قائـ ـ ـ ـ ـ ــد المنطقة
المركزية العس ــكرية.
( )5السيد اللواء أ.ح /حسام علي خضر مدير إدارة الشرطة العسكرية.

جهاز األمن القومي

أيض ــا بالتهنئ ــة :الس ــيد الوزي ــر اللواء /عباس كامـــل ،مدير جهاز
ش ــارك ً
المخابـ ـرات العام ــة المصري ــة ،الذي أناب عن س ــيادته لحضور القداس الس ــيد
العميد /أحمد فـ ـ ـ ـ ـ ــاروق والسيدة العميد /رانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد العزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز من جهاز
األمن القومي.

مجلس القضاء األعلى

حض ــر إل ــى المق ــر الباب ــوي للتهنئ ــة معالـــي المستشـــار /عبـــد هللا عمـــر
شـــوضة ،رئي ــس محكم ــة النق ــض رئي ــس مجلس القض ــاء األعل ــى ،على رأس
وف ــد يضم:
السيد المستشار /عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رئيس محكمة
استئناف القاهرة.
ة
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ً
فليحرص لك منكم ىلع قبول األتعاب اعلما أن من ورائها لك غىن وراحه( .القديس ماكريوس الكبري)
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السيد المستشار /حماده الصاوي النائب العام.
الس ــيد المستش ــار /فتح ــي محم ــد حنض ــل عطي ــة النائ ــب األول لرئي ــس
محكم ــة النق ــض.
الس ــيد المستش ــار /محم ــود مس ــعود متول ــي ش ــرف النائ ــب الثان ــي لرئي ــس
محكم ــة النق ــض.
الس ــيد المستش ــار /عب ــد المل ــك القم ــص مين ــا عب ــد المل ــك رئي ــس محكم ــة
اس ــتئناف اإلس ــكندرية.
الس ــيد المستش ــار /محم ــد حس ــين عب ــد التـ ـواب حس ــين رئي ــس محكم ــة
اس ــتئناف طنط ــا.
السيد المستشار /جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام.

وأناب عن سيادته لحضور صالة القداس:

السيد العميد /محمد األلفي قطاع األمن الوطني بالقاهرة.

تهنئة قطاع الحراسات والتأمين:

كما حضر للتهنئة بالعيد:

السيـ ـ ـ ـ ــد الل ـ ـ ـ ـ ـواء /هشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام طاه ــر مس ــاعد وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الداخليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لقط ــاع
الح ارس ــات والتأمي ــن.

الس ــيد اللـ ـواء /إيه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب مصطفـ ـ ـ ـ ــى مدي ـ ـ ـ ـ ـ ــر اإلدارة العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لش ــرطة
الح ارس ــات الخاص ــة.

السادة المحافظون

السيد اللواء /خالد عبد العال محافظ القاهرة.

السيدة الدكتورة /منال عوض محافظ دمياط.

األزهر الشريف ودار اإلفتاء واألوقاف

حض ــر إل ــى المق ــر الباب ــوي للتهنئ ــة بالعيد ،فضيلة اإلمام األكبر األســـتاذ
الدكتـــور /أحمـــد الطيب ،ش ــيخ الجامع األزهر ،على رأس وفد رفيع المس ــتوى
م ــن القي ــادات الديني ــة وعلم ــاء وأس ــاتذة مش ــيخة األزه ــر ،وفضيلـــة الدكتور/
محمـــد مختـــار جمعـــة وزي ــر األوق ــاف ،واألســـتاذ الدكتـــور /محمد حســـين
المحرصـــاوي رئي ــس جامع ــة األزهر.

كم ــا حض ــر بالمق ــر الباب ــوي للتهنئ ــة :فضيلـــة األســـتاذ الدكتور /شـــوقي
عـــام مفت ــي الدي ــار المصرية.

وزارة الداخلية

أيض ــا معال ــي وزي ــر الداخلي ــة الســـيد اللـــواء /محمـــود
كم ــا ق ـ ّـدم التهنئ ــة ً
توفيـــق ،ال ــذي حض ــر إل ــى المقر الباب ــوي للتهنئ ــة بالعيد عل ــى رأس وفد رفيع
المس ــتوى م ــن قي ــادات الش ــرطة ضم:
الس ــيد اللواء /أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف الجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي مساع ـ ـ ـ ـ ــد أول وزير الداخلية لقطاع
أم ــن القاهرة.
الس ــيد اللـ ـواء /أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد إبراهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم مس ــاعد أول وزي ــر الداخلي ــة رئي ــس
أكاديمي ــة الش ــرطة.
السيد اللواء /مصطفى العدوي مساعد أول وزير الداخلية للمنافذ.

وأناب عن سيادته لحضور صالة القداس:

مندوبا
الس ــيد اللواء /أش ــرف جاب هللا مدير اإلدارة العامة لش ــرطة النجدة
ً
ع ــن وزير الداخلية.
السيد اللواءُ /نصير خليل مساعد أول الوزير لقطاع الشئون المالية.

الس ــيد اللـ ـواء /مصطف ــى س ــيد أحم ــد مس ــاعد أول الوزي ــر لقط ــاع ش ــئون
مكت ــب الوزي ــر.

الس ــيد الل ـ ـ ـ ـ ـ ـواء /أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود مساعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أول الوزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر لقطاع
المش ــروعات والتنمي ــة.
السيد اللواء /أسامة خلف مساعد الوزير لقطاع األفراد.
تهنئة قطاع األمن الوطني:

كما حضر للمقر البابوي للتهنئة بالعيد:

الس ــيد اللـ ـواء /ع ــادل جعف ــر مس ــاعد أول وزي ــر الداخلي ــة  -رئي ــس قط ــاع
األم ــن الوطني.

الس ــيد اللـ ـ ـ ـ ـواء /محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الب ــا مديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اإلدارة العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لقط ــاع األم ــن
الوطن ــي بالقاهـ ـرة.
السيد اللواء /حسام نبيل قطاع األمن الوطني بالقاهرة.
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السيد اللواء أ.ح /خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
السيد اللواء  /أحمد راشد محافظ الجيزة.

السيد الدكتور /ممدوح غراب محافظ الشرقية.

السيد اللواء أ.ح /شريف فهمي بشارة محافظ اإلسماعيلية.

السيد اللواء /أوسامة القاضي محافظ المنيا.
األستاذ الدكتور /أحمد األنصاري محافظ الفيوم.

السيد الدكتور /أيمن مختار محافظ الدقهلية.

السيد اللواء أ.ح /أشرف غريب الدوادي محافظ قنا.

السيد اللواء /عمرو حنفي محافظ البحر األحمر.

األستاذ الدكتور /محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف.

السيد اللواء /هشام عبد الغني آمنة محافظ البحيرة.

السيد اللواء أ.ح /خالد شعيب محافظ مطروح.

السيد اللواء أ.ح /عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

السيد المستشار /مصطفى محمد ألهم محافظ األقصر.
األستاذ الدكتور /طارق راشد رحمي محافظ الغربية.

السيد اللواء /جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

الهيئات القضائية

قدم التهنئة بالعيد لفيف من السادة المستشارين رؤساء الهيئات القضائية
ورؤساء المحاكم والقضاة ورؤساء ووكالء النيابات العامة:
السيد المستشار /محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

السيد المستشار /حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة.
السيد المستشار /محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة.

الس ــيد المستش ــار /أحم ــد عب ــد العظي ــم مط ــر القائ ــم بأعمال رئي ــس الهيئة
الوطني ــة لالنتخابات.
السيد المستشار /عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة اإلدارية.

السيد المستشار /محمد يحيى حسين عبيد نائب رئيس مجلس الدولة.

السيد المستشار /طه محمد كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة.

السيد المستشار /محمود فوزي عبد الباري نائب رئيس مجلس الدولة.

الس ــيد المستش ــار /عب ــد الس ــام محم ــود عب ــد الس ــام نائ ــب رئي ــس الهيئة
الوطني ــة لالنتخاب ــات.
السيد المستشار /هشام فاروق محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

ة
ينا� 2022
مج ل الكرازة  14 -ي

من يعمل فضيلة من أجل املجد ابلاطل ..كفاعل بال أجر(.القمص ميخائيل ابلحريى)

كما هّنأ قداسته بالعيد:

المستش ــار /محم ــد عب ــده حس ــن صال ــح .المستش ــار الدكت ــور /أيم ــن
فـ ـؤاد .المستش ــار /حات ــم فتح ــي عب ــد الق ــدوس .المستش ــار /بول ــس ذك ــي
بقط ــر .المستش ــار /قط ــب حس ــن ش ــلقامي .المستش ــار /رؤوف رفع ــت راجي.
المستش ــار /به ــاء طلع ــت مق ــار .المستش ــار /أمي ــر رم ــزي .المستش ــار /أيم ــن
بدي ــع فلت ــس .المستش ــار /ع ــادل بديع فلتس .المستش ــار /أحم ــد محمد جالل.
المستش ــار /كام ــل س ــمير جرجس .المستش ــار /نبي ــل بديع فلتس .المستش ــار/
أحم ــد س ــعد محم ــود عب ــد العاط ــي .المستش ــار /أحم ــد حس ــين البطري ــق.
المستش ــار /محم ــد عي ــد محم ــد .المستش ــار /أيم ــن عل ــي حس ــن .المستش ــار/
هش ــام صفوت حنا .المستش ــار /عبد الاله أحمد علي .المستش ــار /أحمد عبد
الس ــام .المستش ــار /ن ــادر نبي ــل حبي ــب .المستش ــار /محمد عيد .المستش ــار/
محم ــود مج ــدي عب ــده .المستش ــار /مصطف ــى أن ــور أحمد مؤمن .المستش ــار/
مصطف ــى عب ــد هللا أحم ــد .المستش ــار /أمي ــن الس ــيد عب ــد الرحيم .المستش ــار/
هاني ميالد مس ــعد .المستش ــار /يس ــري س ــيد علي مدني .المستش ــارة /فاطمة
أحم ــد عب ــد هللا .المستش ــار /محم ــود محم ــد ش ــوقي .المستش ــار /أمج ــد أحم ــد
إبراهي ــم .المستش ــارة /نيفي ــن س ــعيد محمد .المستش ــارة /نج ــوى محمد الصادق.
المستش ــارة /ع ــا عب ــد الرحم ــن ارض ــي .المستش ــارة /مروة قنديل .المستش ــارة/
ليلى كمال الدين أحمد .المستش ــار /هاني مصطفى أحمد .المستش ــار /رامي
فؤاد عبيد .المستش ــار /أندرو ثروت بخيت .المستش ــار /إيهاب مجدي بديع.
المستش ــارة /نج ــوى ص ــادق النائ ــب األول لرئي ــس هيئة النيابة اإلدارية س ــابًقا.

كلية الدفاع الوطني

أيض ــا بالعي ــد وفد رفيع المس ــتوى من أكاديمية ناصر العس ــكرية العليا
هن ــأ ً
كل من :الس ــيد اللواء أ.ح /س ــامح الدجوي مدير
ضم
ـي،
ـ
ن
الوط
ـاع
بكلي ــة الدف ـ
ً
كلي ــة الدف ــاع الوطن ــي ،والس ــيد /محم ــد رجائ ــي عض ــو أمان ــة المجل ــس ووكيل
كلية الدف ــاع الوطني.

رؤساء ووكالء وأعضاء اللجان بمجلس النواب

النائ ــب الدكت ــور /فخ ــري الفق ــي .النائ ــب /ع ــادل عب ــد الفضي ــل .النائ ــب/
محم ــد الس ــيد طلب ــة .النائ ــب /إيه ــاب منصور بس ــطاوي .النائب /عب ــد المنعم
عل ــي إم ــام .النائب ــة /مرث ــا مح ــروس .لنائ ــب /محم ــود هش ــام .النائ ــب /إيهاب

رم ــزي .النائ ــب /ط ــارق عثم ــان .النائب /عم ــاد خليل كامل .النائ ــب /أبانوب
ع ــزت .النائ ــب /محم ــد عب ــد الرحمن ارض ــي .النائبة /إيالريا س ــمير حارص.
النائب ــة /ن ــي نت ــر أوزوري ــس الغـ ـزاوي .النائب ــة /إيرين ــي س ــعيد .النائ ــب /وجي ــة
ظري ــف إس ــكندر .النائب ــة /سـ ـوالف حس ــين دروي ــش .النائب ــة /هادي ــة محم ــد
حس ــني .النائب /نبيل عبده عس ــكر .النائب /عرفه مصطفى صالح .النائبة/
س ــهام مصطف ــى .النائ ــب /محم ــد ماهر حام ــد .النائب /إبراهي ــم محمد الديب.
النائب ــة /نرمي ــن أحم ــد فتحي .النائبة /جيه ــان مصطفى .لنائب /محمود محمد
رفع ــت .النائ ــب /كري ــم طلع ــت الس ــادات .النائ ــب /فري ــدي صف ــوت البياضي.
النائب ــة /آي ــات حس ــين عل ــي .النائ ــب /أحم ــد إس ــماعيل محم ــد .النائب ــة /منيرة
عب ــد الحلي ــم يوس ــف .النائ ــب /ع ــاء حس ــن عب ــد الواح ــد .النائب ــة /والء أحم ــد
س ــعد .النائب ــة /من ــى جم ــال الدي ــن عمر .النائب ــة /عفاف ظهـ ـران .النائبة /آية
ف ــوزي فت ــي .األس ــتاذ /ماه ــر عزي ــز باألمان ــة العامة لمجل ــس النواب.

رؤساء ووكالء وأعضاء اللجان بمجلس الشيوخ

النائ ــب /أكم ــل ف ــاروق .اللـ ـواء /ط ــارق رس ــان .النائ ــب /فكت ــور ف ــاروق
جرج ــس .الدكت ــورة /عاي ــدة نصي ــف أي ــوب .النائب ــة /كاميلي ــا صبح ــي محم ــد.
النائ ــب /هش ــام عل ــي الح ــاج .النائ ــب /ولي ــد محم ــود الش ــرمة .النائ ــب /س ــماء
س ــليمان الس ــيد .النائ ــب /عص ــام ه ــال محم ــود .النائب ــة /نه ــى أش ــرف محمد.
النائ ــب /هان ــي حن ــا نعم ــة هللا .النائب /س ــيد عب ــد الحميد س ــالم .النائب /محمد
منصور الشيخ .النائبة /دينا محمد هاللي .النائب /هشام حماده فايد .النائب/
محم ــود عب ــد العلي ــم منص ــور .النائ ــب /الس ــيد القف ــاص .النائب /مؤم ــن معاذ.
النائ ــب /ع ــادل الطنيخ ــي .النائ ــب /محمود أش ــرف أبو النص ــر .النائب /جميل
حلي ــم حبي ــب .النائ ــب /عب ــد المجي ــد عبد العاط ــي .النائب /إيه ــاب وهبة لبيب.

الهيئات واألجهزة الرقابية والمصالح الحكومية

السيد الفريق /أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

اللواء أ.ح /حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة اإلدارية.

المستشار /هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

السيد الدكتور /صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة.

الس ــيد المستش ــار /محم ــد عب ــد الوه ــاب الرئي ــس التنفي ــذي للهيئ ــة العام ــة
لالس ــتثمار والمناط ــق الحـ ـرة.

ة
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السيد اللواء /جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين االجتماعي.

عميد مهندس /أحمد الدميري مدير العالقات العامة لمحافظة القاهرة.

السيد اللواء /أشرف فاروق نائب رئيس هيئة الرقابة اإلدارية.

األستاذ /أحمد محمود عبد المعطي نائب محافظ الشرقية.

السيد المهندس /أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.

الدكتورة /رشا راغب المدير التنفيذي لألكاديمية الوطنية للتدريب.

األستاذ /أشرف شلبي ناشد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
األستاذ الدكتور /تامر محمد عصام رئيس هيئة الدواء المصرية.

الدكتور /محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا.
األستاذ /عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ.

اللواء /ياسر حفناوي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ.
السيد /محمد معوض عقل رئيس حي الوايلي.

السيد اللواء /عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك األسبق.

أيضا عدد من الس ــادة نواب المحافظين ورؤس ــاء األحياء
كما ّ
قدم التهنئة ً
والمدن والقرى بالمحافظات.

الهيئات االقتصادية والبنوك

النواب السابقون

الدكتور /أحمد غنيم رئيس المتحف القومي للحضارة المصرية.

السيد األستاذ /طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.

السيد األستاذ /هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك األهلي.

السيد األستاذ /محمد األتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

الس ــيد األس ــتاذ /أش ــرف نجم نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
لبنك االس ــتثمار القومي.

نواب ومساعدو ومستشارو الوزراء

السفير /نبيل الحبشي مساعد وزير الخارجية للمراسم.

السفير /أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية.

المهندس /أسامة علي عمران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

المهندسـ ـ ـ ــة /غ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة مصطفـ ـ ـ ــى لبيـ ـ ـ ـ ــب نائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر االتصـ ـ ـ ـ ــاالت
وتكنولوجيا المعلومات.

المستش ــار /ث ــروت بخي ــت .الدكت ــورة /مارجري ــت ع ــازر .المهن ــدس /جون
طلع ــت .الدكت ــورة /ماري ــان ع ــازر .الدكت ــورة /دين ــا عب ــد العزي ــز .لنائب ــة /م ــي
محم ــد البطران.

السفراء ورؤساء الهيئات الدبلوماسية المعتمدون بمصر

سعادة السفير /أرتوراس جايليوناس جمهورية ليتوانيا.
سعادة السفير /ادواردو انطونيو جمهورية األرجنتين.
سعادة السفيرة /ايفون باومان االتحاد السويسري.
سعادة السفير /هوكان أيمسجورد مملكة السويد.

سعادة السفير /ميكيلي كواروني جمهورية إيطاليا.

سعادة السفير /توبولي موالمبو لوبايا جمهورية زامبيا.

سعادة السفيرة /هيلدا كليمتسدال مملكة النرويج.

سعادة السفيرة /مريم خليفة الكعبي القائم بأعمال دولة اإلمارات باإلنابة.

الدكتور /أحمد سمير نائب وزير الشباب والرياضة.

سعادة السفير /فرانك هارتمان جمهورية المانيا االتحادية.

السيد /كريم سيد جمعة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية.

سعادة السفير /جوزيف موم مجاك نقور ملوك جمهورية جنوب السودان.

السيد /أمين عبد المعبود و ازرة شئون المجالس النيابية.

سعادة السفير /اليخاندرو مندوسا جانتيس جمهوريه بنما.

السيد /محمد عبد اللطيف مساعد وزير اآلثار.

السيد /إبراهيم محمد أمين معاون وزيرة الدولة للهجرة.

السيد /محمود علي عبد الحليم و ازرة التخطيط والتنمية االقتصادية.

األستاذة /شيري ـ ـ ـ ـ ــن فتحـ ـ ـ ـ ـ ــي أحمـ ـ ـ ـ ــد المستشـ ـ ـ ـ ـ ــار اإلعالمـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوازرة
التضامن االجتماعي.
الدكتور /شريف وديع مستشار وزير الصحة للحاالت الحرجة.

الدكت ــورة /شادي ـ ـ ـ ـ ــة رض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد مدي ــر ع ــام بالهيئ ــة العامة
للتأمي ــن الصح ــي.

المحافظون السابقون

دكتور مهندس /كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية السابق.
األستاذ الدكتور /عدلي حسين محافظ القليوبية األسبق.

نواب المحافظين

اللواء /إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية.
المهندس /إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

الدكتور /حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.

المهندسة /جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

اللواء /عالء رشاد السكرتير العام لمحافظة القاهرة.
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سعادة السفير الفريق متقاعد /عوبيد بوامة أكوا جمهورية غانا.
سعادة السفير /سفين أولينج مملكة الدنمارك.

سعادة السفير /عز الدين ه .تاجو جمهورية الفلبين.

سعادة السفير /جوناثان كوهين الواليات المتحدة األمريكية.
سعادة السفير /مارك باريتي الجمهورية الفرنسية.

سعادة السفير /محمد صالح الذويخ دولة الكويت.

سعادة السفير /هشام بن محمد الجودر مملكة البحرين.

سعادة السفير /أمجد عودة العضايلة المملكة األردنية الهاشمية.
سعادة السفير /محمد الياس محمد الحاج جمهورية السودان.

معالي السفير /فرنسواه كورنيه دلزيوس مملكة بلجيكا.
معالي السفير /ساجد بالل جمهورية باكستان.

معالي السفير /دياب نمر اللوح دولة فلسطين.

الس ــيد س ــكرتير ثال ــث /جيانكارل ــو ان ــدري بيد ارث ــا القائ ــم بأعم ــال س ــفارة
جمهوري ــة بي ــرو.
د /رم ــزي خ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــس اللجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرئاسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العلي ــا لمتابعة ش ــئون
الكنائس بفلس ــطين.

رؤساء وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية

األستاذ الدكتور /محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.
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األستاذ الدكتور /محمود شوقي المتيني رئيس جامعة عين شمس.
األستاذ الدكتور /طارق عبد هللا الجمال رئيس جامعة أسيوط.

األس ــتاذ الدكتـ ـ ـ ـ ـ ــور /مم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوح محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود مه ـ ـ ـ ـ ــدي القائ ــم بأعم ــال رئيس
جامع ــة حلوان.
األستاذ الدكتور /مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا.

األستاذ الدكتور /عادل السيد مبارك رئيس جامعة المنوفية.

األستاذ الدكتور /ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس.

األستاذ الدكتور /جمال عبد الرحيم سوسه رئيس جامعة بنها.

األستاذ الدكتور /عثمان السيد شعالن رئيس جامعة الزقازيق.

األستاذ الدكتور /منصور حسن أحمد رئيس جامعة بني سويف.

األستاذ الدكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور /عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الحميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد السيد عبد الحميـ ـ ـ ـ ـ ــد نائب رئيس
جامع ــة دمنهور.
أ.د /شحاتـ ـ ـ ـ ـ ــة غري ـ ـ ـ ـ ــب شلقامـ ـ ـ ــي نائ ــب رئي ــس جامع ـ ـ ـ ــة أس ــيوط لش ــئون
التعلي ــم والط ــاب.

أ.د /أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد المنش ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي نائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب رئيس جامع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أسي ـ ـ ـ ـ ـ ــوط للدراسات
العلي ــا والبحوث.

أ.د /مهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل غان ـ ـ ـ ـ ـ ــم نائب رئيس جامعة أسيوط لخدمة المجتمع
وتنمية البيئة.
األستاذ الدكتور /رابح رتيب نائب رئيس جامعة بني سويف السابق.
أ.د /أبو بكر هالل األسمر من طب األزهر.

الدكتور /أحمد يحيى حسين من الجامعة اليابانية.

المصريي ــن األحـ ـرار .اللـ ـواء /نبي ــل أحم ــد الس ــيد عض ــو الهيئ ــة العلي ــا لح ــزب
المصريي ــن األحـ ـرار .األس ــتاذة /ه ــدى ج ــال يس ــى رئي ــس اتحاد المس ــتثمرات
الع ــرب .مس ــاعد أمي ــن ع ــام القاهـ ـرة لح ــزب حم ــاة وط ــن .األس ــتاذة /جيه ــان
مدي ــح رئي ــس ح ــزب مص ــر أكتوب ــر .د.م /محم ــد أب ــو الع ــا رضـ ـوان رئي ــس
ح ــزب العرب ــي الديمق ارط ــي الناص ــري .األس ــتاذ /محمد فاي ــز يكن رئيس حزب
األحـ ـرار الدس ــتوريين .األس ــتاذ /محم ــد الس ــيد مس ــاعد أمي ــن ع ــام المواطن ــة
بح ــزب حم ــاة الوط ــن .الدكت ــور /مك ــرم ولي ــم لبي ــب نائ ــب رئي ــس ح ــزب الغ ــد
للش ــئون الطبي ــة .المستش ــار /أش ــرف حلي ــم ملي ــك نائ ــب رئي ــس ح ــزب الغ ــد
للش ــئون القانوني ــة .األس ــتاذة /هب ــة محمود النجار أمينة المـ ـرأة حزب المؤتمر.
األس ــتاذ /مين ــا عم ــاد بش ــري ح ــزب المؤتمر

تنسيقية شباب األحزاب والسياسيين

النائ ــب عم ــرو جم ــال يون ــس .النائ ــب ع ــاء عص ــام عب ــد الفت ــاح عطية.
النائ ــب محم ــد يحي ــى حس ــين محم ــد عزم ــي .النائب ــة س ــها س ــعيد عب ــد المنع ــم
إبراهي ــم .النائ ــب محم ــود فيصل فايز الس ــعيد القط .النائ ــب محمد أحمد محمد
إس ــماعيل .النائب محمد تيس ــير محمد رزق مطر .النائبة أميرة صابر الس ــيد
أحم ــد .النائ ــب عم ــرو أحم ــد إبراهيم درويش .النائب أحمد علي حس ــين محمد
مقل ــد .النائب ــة هي ــام فاروق فـ ـؤاد بنيامين .النائب أحمد محمد الس ــعيد القناوي.
النائ ــب محم ــد أحمد ماهر الس ــباعي .النائبة نش ــوى حامد عب ــد الحليم .النائب
ع ــاء مصطف ــى .النائ ــب ن ــادر مصطف ــى أحمد صديق .المهن ــدس طاهر أبو
زيد أحمد أبو زيد .األس ــتاذ مؤمن س ــيد أبو سـ ـريع .األس ــتاذ محمد حامد عبد
اللطيف .األس ــتاذة إيمان طلعت متولي .األس ــتاذ أحمد صفوت علي مبارك.
األس ــتاذ محم ــد أحم ــد الس ــيد مهن ــي أحم ــد .األس ــتاذ ط ــه أحم ــد ط ــه محم ــد.
األس ــتاذ حس ــام الدي ــن محمد أحم ــد .الدكتور أحمد محمد سـ ـراج.

الدكتور /عدلي أنيس سليمان من كلية اآلداب جامعة القاهرة.

األستاذ الدكتور /رابح رتيب نائب رئيس جامعة بني سويف السابق.

كما أرس ــل لنا العديد من الس ــادة نواب رؤس ــاء الجامعات وعمداء الكليات
وأعض ــاء هيئات التدريس برقيات للتهنئة بالعيد.

رؤساء وأعضاء المجالس العيا والقومية المتخصصة

الس ــيدة الس ــفيرة /مشيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود خطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب رئي ــس المجل ــس القومي
لحق ــوق اإلنس ــان .الس ــيد اللـ ـواء /أش ــرف الخطي ــب أمين عام المجل ــس القومي
لرعاي ــة أُس ــر الش ــهداء والمصابي ــن .الدكت ــورة /مايا مرس ــي أمين ع ــام المجلس
القوم ــي للمـ ـرأة .الس ــيد األس ــتاذ /ك ــرم جب ــر رئي ــس المجل ــس األعل ــى لتنظي ــم
اإلعالم .السيد المستشار /محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزي أميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام المجلـ ـ ـ ـ ـ ــس
األعل ــى لتنظي ــم اإلع ــام .الس ــيد الدكتور /أش ــرف مرعي المش ــرف العام على
المجل ــس القوم ــي لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة .المستش ــار /محم ــد عب ــد الوهاب
الرئي ــس التنفي ــذي للهيئ ــة العام ــة لالس ــتثمار والمناطق الحرة .الس ــيد األس ــتاذ/
حس ــين زي ــن رئي ــس الهيئ ــة الوطني ــة لإلعالم .الس ــيد المهندس /عب ــد الصادق
الش ــوربجي رئي ــس الهيئ ــة الوطني ــة للصحافة .الدكتورة /أمان ــي عصفور رئيس
مجل ــس األعم ــال اإلفريق ــي وعضو المجلس القومي للمرأة .األس ــتاذة /هبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
سعد عض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو لجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العالقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة .السفيرة/
من ــى عم ــر عض ــو المجلس القوم ــي للمرأة.

رؤساء ونواب وأعضاء األحزاب واالئتالفات السياسية

المهن ــدس /أش ــرف رش ــاد الشـ ـريف رئي ــس حزب مس ــتقبل وط ــن .الدكتور/
فـ ـؤاد ب ــدراوي س ــكرتير ع ــام ح ــزب الوف ــد .اللـ ـواء /مني ــر ن ــور عض ــو الهيئ ــة
العلي ــا بح ــزب الوف ــد .الرب ــان /عم ــر المخت ــار صميدة رئي ـ ــس ح ــزب المؤتمر.
المهن ــدس /موس ــى مصطف ــى موس ــى رئي ــس حزب الغ ــد .المستش ــار /روفائيل
بول ــس تاوض ــروس رئي ــس حزب مصر القومي .الدكت ــور /عصام خليل رئيس
ح ــزب المصريي ــن األحـ ـرار .الدكت ــورة /هب ــة هللا حس ــين األمي ــن الع ــام لح ــزب

النقابات

المهندس /هاني ضاحي نقيب المهندسين.

األستاذ /رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
األستاذ /ماجد حنا أمين عام اتحاد المحامين العرب.

الدكتور /خالد سليم نقيب عام أطباء بيطريين مصر.
المهندس /طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق.

األستاذ /محمـ ـ ـ ـ ـ ــد سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عضو مجلس نقابة محامي
ش ــمال القاهرة.
كما هنأ بالعيد:

األستاذ الدكتور /حسين خيري نقيب أطباء مصر ،ومن مجلس النقابة:

أ.د /أيم ــن س ــالم .أ.د /راني ــة العيس ــوي .أ.د /أحم ــد حس ــين .أ.د /أب ــو بكر
القاض ــي .أ.د /مصطفى عش ــوب.

التليفزيون المصري:

اإلعالم والصحافة

الدكتورة /درية شرف الدين وزير اإلعالم األسبق.
اإلعالمية األستاذة /نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري.
األستاذة /ماجدة محمود مدير عام اتحاد اإلذاعة والتليفزيون.
األستاذ /وليد حسن رئيس القناة األولى.

األستاذ /أحمد مصطفى رئيس القناة الثانية.
األستاذ /أيمن الحبال رئيس قطاع األخبار.

المستشار /إسالم عمران المستشار القانوني.

الدكتور /حازم أبو السعود مدير عام المذيعين بالتليفزيون.
ة
ينا� 2022
مج ل الكرازة  14 -ي

ال حتول وجهك عن دموع املسكني ئلال حتتقر دموعك ىف زمن الشدة( .القديس نيلس السيناىئ)
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األستاذ /وليد حلمي المدير الفني لمكتب رئيس التليفزيون المصري.
األستاذ /عمرو عبد المجيد المذيع بقطاع األخبار بالتليفزيون المصري.

المخرجة التليفزيونية /سميحة الغنيمي.
المخرج التليفزيوني /أكرم بشارة.
الصحافة:

األستاذ /أحمد جالل رئيس مجلس إدارة األخبار.

المهندس /أحمد عمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهالل.

األستاذة /هبه هللا صادق رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف.

األستاذ /أحمد باشا رئيس تحرير جريدة روز اليوسف.

المؤسسات والجمعيات األهلية

األستاذ /هاني عزيز رئيس جمعية محبي مصر السالم.
السيد /كامل مطر سالم سليمان رئيس مجلس القبائل.
السيد /إيهاب سامي مستشار مجلس القبائل.

الدكتورة /غـ ـ ـ ـ ـ ــادة محم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود المؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ــة الدوليـ ـ ـ ــة لريادة األعمال ورعاية
ذوي الهمم.

الشخصيات العامة

األستاذ /منير غبور حنا رئيس مجلس إدارة شركة ميراج للفنادق.
المهندس /سيد فاروق رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب.

الدكتور /إيهاب فلتاؤوس رئيس شركة رافيللو للسياحة.

المهندس /شريف عدلي رئيس شركة بيتر هوم.

المهندس /سمير قزمان رئيس شركة قزمان للعزل والنسيج.

األستاذ /نادر يونان رئيس مجلس مدارس سانت فاتيما للغات.

الدكتور /ماجد جورج رئيس شركة ماميبا مصر لمستحضرات التجميل.
أ.د /أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر.

األستاذ /عزت عزيز معوض شركة أبناء الساحل للمحاصيل الزراعية.

المهندس /باس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل سامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي سع ـ ـ ـ ـ ـ ــد رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس شركة ماست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الين
للمش ــروعات الس ــياحية.
األستاذ /تامر مكرم رئيس شركة تروبي للمنشأت السياحية.

األستاذ /حسين فؤاد الغزاوي شركة شلمبر جير لوجلكو انك.
األستاذ /عيد لبيب رئيس شركة هايبر بلس.

المهندس /خالد مهنـ ـ ـ ـ ـ ــي األسيوطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي رئيس شركة مهن ـ ـ ـ ـ ـ ــي األسيوطي
للصناع ــات المعدنية.
األستاذ /ستيفو كريازي رئيس شركة كريازي.

األستاذ /أسامه إبراهيم الشركة المصرية للملبوسات والتريكو.
األستاذ /هاني رمزي حنا فنان وممثل.

الطي ــار /أيم ــن محم ــد عدي ــل قاي ــد كبي ــر الطياري ــن المدنيي ــن باألكاديمي ــة
المصري ــة للطيـ ـران.
اللواء /علي أحمد شاكر رئيس شركة العالمية للتنمية العمرانية.
الدكتور /سمير جيد رئيس شركة الشهداء لألعالف.

األستاذ /خيري سيد مهني رئيس شركة رامكو لالستيراد والتصدير.

اللواء /عمرو عزت قائد حرس قداسة البابا السابق.
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الطوائف المسيحية

م ــن الكنيس ــة السـ ـريانية األرثوذكس ــية ،حض ــر قداســـة البطريـــرك مـــار
إغناطيـــوس أفـــرام الثاني ،بطري ــرك الكنيس ــة السـ ـريانية األرثوذكس ــية ،والوفد
الم ارف ــق لقداس ــته.

كم ــا حض ــر للتهنئ ــة غبطـــة البطريـــرك إبراهيم إســـحق بطري ــرك األقباط
الكاثوليـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ووفد من إكلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس الكنيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الكاثوليكي ـ ـ ـ ـ ـ ــة بمصر ،يضم
أصح ــاب النيافة:
المطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية.

المطران كالوديو لوراني مطران الالتين الكاثوليك.

المونسينيور ستيفانو ماتزوتي مستشار سفارة الفاتيكان بمصر.

المطران كريكور أغسطينوس كوسا مطران األرمن الكاثوليك.

باإلضاف ــة إل ــى ممثلي ــن ع ــن كلي ــة الاله ــوت الكاثوليكي ــة وهيئ ــة كاريت ــاس
وع ــدد م ــن الكيان ــات الكاثوليكي ــة بمص ــر.
كما قدم التهنئة بالعيد:

نيافة المطران أشود مناتسكانيان مطران األرمن األرثوذكس.

نياف ــة المطـ ـران م ــار يعق ــوب إفرايم س ــمعان المدب ــر البطريركي إليبارش ــية
القاهـ ـرة للسـ ـريان الكاثوليك.
أيض ــا الدكتور القـــس أندريه زكي رئيس
وم ــن الطائف ــة اإلنجيلي ــة حض ــر ً
الطائف ــة اإلنجيلي ــة ،عل ــى رأس وف ـ ٍـد من الطوائ ــف اإلنجيلية ،ضم:
الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة.

رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وممثلين عن طوائف الرسوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والنعمـ ـ ـ ـ ـ ــة ونهضة القداس ــة
والمعمداني ـ ـ ـ ــة ،وكليـ ـ ـ ـ ـ ــة الالهـ ـ ـ ـ ـ ــوت اإلنجيلي ـ ـ ــة ،والهيئـ ـ ـ ــة القبطي ـ ـ ـ ــة اإلنجيلية
للخدمات االجتماعية.
ومن الكنيسة األسقفية:
المطران سامي فوزي مطران ابروشية الكنيسة األسقفية بمصر.
القس يسوع يعقوب .القس جبرائيل يني.

شكر وتقدير إلى..
القـــوات المســـلحة :رج ــال القـ ـوات المس ــلحة درع مص ــر الح ــارس ،لم ــا
بذل ــوه م ــن جه ــود في تأمي ــن الصالة وتعقي ــم وتطهير كاتدرائية ميالد المس ــيح
بالعاصم ــة اإلداري ــة الجدي ــدة ،م ــن الداخ ــل والخ ــارج.
وزارة الداخليـــة :الس ــادة نـ ـواب ومس ــاعدو الوزي ــر ،ومدي ــرو اإلدارات
والقطاع ــات باألم ــن الوطن ــي ،والح ارس ــات الخاص ــة ،واألم ــن الع ــام ،واألم ــن
المرك ــزي ،والحماي ــة المدني ــة والمفرقع ــات ،ورج ــال الم ــرور ،وجمي ــع ضب ــاط
وجن ــود و ازرة الداخلي ــة ،عي ــون مصر الس ــاهرة ،لما بذلوه من مجهود في تأمين
وتنظي ــم الص ــاة بالكنائ ــس عل ــى مس ــتوى الجمهوري ــة.
وزارة الصحة والسكان :و ازرة الصحة والسكان وهيئة اإلسعاف المصرية،
لم ــا بذل ــوه م ــن جه ــد في اتخ ــاذ كاف ــة اإلجـ ـراءات االحت ارزية لتأمي ــن الضيوف
المصّلي ــن قب ــل وأثناء ص ــاة قداس العيد.
وُ

المجلـــس األعلى لتنظيم اإلعالم :المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم ُممثَّ ًل
ف ــي الهيئ ــات الوطني ــة لإلع ــام والصحاف ــة لنقله ــم وتغطيته ــم لص ــاة الق ــداس
عل ــى الهـ ـواء مباشـ ـرةً ،وكذل ــك جمي ــع القنـ ـوات الفضائي ــة المصري ــة والعربي ــة
واألجنبي ــة والقبطي ــة ،واإلذاع ــة المصري ــة ،وجمي ــع وكاالت األنب ــاء والصح ــف
والمج ــات الت ــي قام ــت بتغطي ــة ونق ــل القداس اإلله ــي واحتفاالت رأس الس ــنة
وعي ــد المي ــاد المجيد.

ة
ينا� 2022
مج ل الكرازة  14 -ي

ال تيأس مهما بلغت خطاياك ،ولكن جاهد ىف رجاء ألن ملكوت اهلل يغتصب( .القديس يوحنا اكسيان)

أحبار الكنيسة يهنئون قداسة البابا بالعيد

بعض ــا م ــن اآلب ــاء األس ــاقفة أحب ــار الكنيس ــة
كم ــا اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا ً
القبطي ــة ،وذل ــك بالمق ــر الباب ــوي بدي ــر القدي ــس األنب ــا بيش ــوي ،للتهنئ ــة بعي ــد
المي ــاد المجي ــد ،كالتال ــي:
يوم السبت  ٨يناير ٢٠٢٢م

 +نيافة األنبا تادرس مطران بورسعيد.

 +نيافة األنبا مرقس مطران شب ار الخيمة.

 +نياف ــة األنب ــا ديمتري ــوس أس ــقف مل ـ ـ ـ ـ ــوي وأنصن ــا واألش ــمونين ،وبرفقت ــه
بع ــض م ــن رهب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دي ــر القدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس أبوفانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وراهبات دي ــر البتول بملوي،
وبعض المكرس ــات.
 +نيافة األنبا توماس أسقف القوصية ومير.

 +نياف ــة األنب ــا باس ــيليوس أس ــقف ورئي ــس دي ــر القدي ــس األنب ــا صموئي ــل
المعت ــرف بجب ــل القلم ــون ،ورافق ــه بع ــض م ــن رهب ــان الدي ــر.
 +نيافة األنبا إيسوذورس أسقف ورئيس دير البرموس بوادي النطرون.

 +نيافة األنبا يوأنس أسقف أسيوط.

 +نيافة األنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح.

 +نيافة األنبا كيرلس أسقف ورئيس دير الشهيد مار مينا بمريوط.

 +نيافة األنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن.

 +نيافة األنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال أسقف ورئيـ ـ ـ ـ ـ ــس ديـ ـ ـ ـ ـ ــر القديـ ـ ـ ـ ـ ــس األنبا بوال
بالبحر األحمر.
 +نيافة األنبا مرقوريوس أسقف جرجا.

 +نيافة األنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبالد الشرقية.

 +نيافة األنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان.
 +نيافة األنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري.

 +نياف ــة األنب ــا س ــاويرس أس ــقف ورئي ــس دي ــري القدي ــس األنب ــا توم ــاس
بالخطاطب ــة وس ــوهاج والش ــهيد م ــار بقط ــر بالخطاطب ــة.

 +نيافة األنبا أغابي ـ ـ ـ ـ ـ ــوس أس ــقف ورئيس دير القديس األنب ـ ـ ـ ـ ـ ــا بيشـ ـ ـ ـ ـ ــوي
بـ ـوادي النطرون.

يوم األحد  ٩يناير ٢٠٢٢م

 +نيافة األنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون.

 +نيافة األنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح.

 +نيافة األنبا دوماديوس أسقف  ٦أكتوبر وأوسيم.

قداسة البابا يستقبل قيادات محافظة البحيرة في دير األنبا بيشوي

اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس ،ي ــوم الجمع ــة  7يناي ــر 2022م (ي ــوم
عي ــد المي ــاد المجيد) ،اللواء هشـــام آمنـــة محافظ البحيرة ووف ـ ًـدا من قيادات
المحافظ ــة ،ف ــي دي ــر القدي ــس األنب ــا بيش ــوي بـ ـوادي النط ــرون لتقدي ــم التهنئ ــة
بعي ــد المي ــاد المجي ــد .رح ــب قداس ــة الباب ــا بالمحاف ــظ والوف ــد المرافق ،وأش ــار
إل ــى أن اللق ــاء يق ــام ف ــي دير األنبا بيش ــوي وهو أحد األديـ ـرة العامرة منذ القرن
ال ارب ــع المي ــادي ول ــه تاري ــخ كبير ،وكذلك محافظة البحيـ ـرة العريقة التي تضم
العدي ــد م ــن اآلث ــار اإلس ــامية والمس ــيحية ،كما أننا نلتقي م ــع بداية عام جديد
ونحتف ــل بعي ــد المي ــاد المجيد الذي قس ــم الزمن إلى ما قب ــل الميالد وما بعده،
وال ــذي ح ــدث ف ــي بلدة صغيـ ـرة (بيت لحم) والتي كانت قرية مغمورة وأصبحت
تاريخية بعد مولد المس ــيح .وأضاف قداس ــته أننا نتعلم عدة رس ــائل من ميالد
الس ــيد المس ــيح ،ومنه ــا االهتم ــام بالطفول ــة وخاص ًة في القرى ،وهو ما نش ــهده
حالي ــا بمجه ــودات المحافظ ــة ضم ــن المب ــادرة الرئاس ــية «حي ــاة كريم ــة» الت ــي
ً
تس ــعى لالهتم ــام بالق ــرى وخاصة في قطاعات الطفول ــة والصحة والتعليم وهو
انع ــكاس توجيهات الس ــيد الرئيس لجمي ــع القيادات.
دروس ــا كثيرة
ومن جهته أش ــار اللواء هش ــام آمنة إلى أن قداس ــة البابا قدم
ً
ف ــي الوطني ــة ويض ــرب األمث ــال والعظ ــة بقيمت ــه الديني ــة والوطني ــة «فه ــو م ــن
األبط ــال الذي ــن جعلوا البالد مس ــتقرة».

عيد الميالد المجيد في إيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية

وق ــد احتفل ــت س ــائر أديـ ـرة وإيبارش ــيات وكنائ ــس الكـ ـ ارزة المرقس ــية بمص ــر
والمهجر ،بقداس عيد الميالد المجيد ،مس ــاء يوم الخميس  6يناير 2022م،
مع االلتزام بتطبيق كافة اإلجراءات االحت ارزية .وعلى نفس الصعيد ،اس ــتقبل
اآلباء المطارنة واألس ــاقفة ،الس ــادة المحافظين والمس ــئولين المحليين والس ــفراء
والقناص ــل ،والذي ــن تقاط ــروا على الكنائس لتهنئة جم ــوع األقباط بالعيد ،أعاده
هللا عل ــى الجمي ــع بالخير والبركة.
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وبينما اكنت تتفرس ىف وجهه لك يوم اكن لك مالئكة اهلل وال يزالون خيفون وجوههم من بهاء عظمته (مار إسحق الرسياين)
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قداسة ابلابا يصيل قداس رأس السنة امليالدية بالاكتدرائية املرقسية باإلسكندرية

صل ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي مس ــاء ي ــوم الجمعة  ٣١ديس ــمبر
٢٠٢١م ،تس ــبحة كيه ــك ،ف ــي ليل ــة رأس الس ــنة الميالدي ــة ،بالكاتدرائي ــة
المرقس ــية باإلس ــكندرية ،بمش ــاركة اآلب ــاء أس ــاقفة العم ــوم المشـ ـرفين عل ــى
القطاع ــات الرعوي ــة باإلس ــكندرية أصحاب النيافة :األنبا بافلي األس ــقف العام
لكنائ ــس قط ــاع المنتـ ـزه ،واألنب ــا إيالريون األس ــقف العام لكنائ ــس قطاع غرب
اإلس ــكندرية ،واألنبا هرمينا األس ــقف العام لكنائس قطاع ش ــرق اإلس ــكندرية.
كم ــا ش ــارك ف ــي الصلوات القم ــص أبرآم إميل وكيل البطريركية باإلس ــكندرية،

وكهن ــة الكاتدرائي ــة ،وع ــدد مح ــدود م ــن الش ــعب ف ــي إط ــار تطبي ــق اإلجراءات
االحترازية.
كل كلم ــة روحي ــة ،واُختتم ــت الكلم ــات
وألق ــى اآلب ــاء األس ــاقفة الثالث ــةٌ ،
بكلم ــة لقداس ــة الباب ــا حمل ــت عنـ ـوان «م ــن له أذنان للس ــمع فليس ــمع» ،وانتهت
الصلـ ـوات بع ــد منتص ــف اللي ــل بقلي ــل.
بعد ذلك صلى قداس ــة البابا واآلباء األس ــاقفة والكهنة الحاضرون القداس
اإلله ــي في بداية الع ــام الميالدي الجديد.

ويلتيق جلنة ايلوبيل اذلهيب لللكية اإللكرييكية باإلسكندرية
عقد قداس ـ ـ ـ ـ ــة الباب ـ ـ ـ ـ ــا
تواض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس الثان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
اجتماعا مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
ً
السب ـ ـ ـ ــت األول م ــن يناير
٢٠٢٢م ،فـ ـ ـ ــي المقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
البابوي باإلس ــكندرية ،مع
لجنة اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــداد الحتفالية
اليوبي ــل الذهب ـ ـ ـ ـ ــي إلعادة
إحياء الكلية اإلكليريكي ـ ـ ــة
باإلسكندري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (١٩٧٢
– ٢٠٢٢م) .عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض
أعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء اللجن ـ ـ ـ ـ ـ ــة على
قداسـ ـ ــة البابا ترتيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االحتفالية المقــرر إقامتها
في ش ــهر فب اري ــر المقبل.
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يح (أفسس )٣٢ :٤
«وكونوا لطفاء بعضكم نو بع ٍض ،شفوقِني متسامِني كما سامكم اهللُ أيضا ِف الم ِس ِ

قداسة ابلابا يفتتح جتديدات الاكتدرائية املرقسية باإلسكندرية

افتت ــح قداس ــة الباب ــا مس ــاء ي ــوم الس ــبت األول
م ــن يناي ــر ٢٠٢٢م ،التجدي ــدات الت ــي ج ــرت
ف ــي المنطق ــة بي ــن مدخ ــل الكاتدرائي ــة المرقس ــية
باإلس ــكندرية ومدخ ــل الديـ ـوان البطريرك ــي به ــا.
تضمن ــت التجدي ــدات توثيًقا لعناية هللا خالل حادث
التفجي ــر اإلرهاب ــي الذي ش ــهدته المرقس ــية يوم أحد
الش ــعانين ع ــام ٢٠١٧م ،ووض ــع ص ــور لش ــهداء

الح ــادث من ش ــعب الكنيس ــة والش ــرطة عن ــد مدخل
يم ــا لذك اره ــم ،كم ــا ش ــمل التجدي ــد
الكاتدرائي ــة تكر ً
المنطق ــة حت ــى مدخ ــل الديـ ـوان الباب ــوي؛ وتحمل ــت
إحدى ش ــركات التطوير العقاري تكلفة التجديدات،
كهدي ــة منه ــا للكنيس ــة باإلس ــكندرية.
حض ــر االفتت ــاح اآلب ــاء األس ــاقفة العم ــوم

تطييب جسد القديس حينس اكما يف دير الرسيان

ف ــي إط ــار االحتف ــال بعي ــد نياح ــة القديس يحنس كاما ،وهو من قديس ــي
الق ــرن التاس ــع المي ــادي ،ق ــام قداس ــة الباب ــا ي ــوم الخمي ــس  ٣٠ديس ــمبر
٢٠٢١م ،بتطيي ــب جس ــد القدي ــس ،والموج ــود بدي ــر الس ــيدة الع ــذراء واألنب ــا
يحن ــس كام ــا (السـ ـريان) بـ ـوادي النط ــرون ،بمش ــاركة نياف ــة األنب ــا مت ــاؤس
أس ــقف ورئي ــس الدي ــر ،وع ــدد م ــن أحب ــار الكنيس ــة ومجم ــع رهب ــان الدي ــر.

المشـ ـرفين عل ــى القطاع ــات الرعوي ــة باإلس ــكندرية
أصح ــاب النياف ــة :األنب ــا بافل ــي األس ــقف الع ــام
لكنائ ــس قط ــاع المنتـ ـزه ،واألنب ــا إيالري ــون األس ــقف
العام لكنائس قطاع غرب ،واألنبا هرمينا األس ــقف
الع ــام لكنائ ــس قط ــاع ش ــرق ،والقم ــص أبـ ـرآم إمي ــل
وكي ــل البطريركي ــة باإلس ــكندرية ،وال اره ــب الق ــس
كيرل ــس األنب ــا بيش ــوي مدي ــر مكت ــب قداس ــة الباب ــا.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا

ألق ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس
الثان ــي العظ ــة ف ــي االجتم ــاع
األس ــبوعي مس ــاء ي ــوم األربع ــاء
 ٢٩ديس ــمبر ٢٠٢١م ،م ــن المق ــر
وبثَّ ــت العظ ــة
الباب ــوي بالقاهـ ـرةُ ،
عب ــر القنـ ـوات الفضائية المس ــيحية
وقن ــاة  C.O.Cالتابع ــة للمرك ــز
اإلعالم ــي للكنيس ــة عل ــى ش ــبكة
اإلنترن ــت ،دون حض ــور ش ــعبي.
واختت ــم قداس ــته بعظة اليوم سلس ــلة
تأمالت ــه ف ــي مزم ــور  ،٣٧حي ــث
تح ــدث م ــن خ ــال اآلي ــة األخيـ ـرة
م ــن المزم ــور ع ــن «االحتم ــاء
بال ــرب» .وف ــي خت ــام العظ ــة ،هن ــأ
قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي،
جم ــوع المصريي ــن بمناس ــبة الع ــام
متمني ــا
المي ــادي الجدي ــد ،٢٠٢٢
ً
أيام ــا
ـة
لمص ــر وللعال ــم والكنيس ـ
ً
س ــعيدة مبارك ــة ،وكذل ــك ل ــكل بيت
وكل إنس ــان .معرًب ــا رجائ ــه ب ــأن

تك ــون الس ــنة الجدي ــدة س ــنة مباركة
وأن تك ــون ي ــد هللا حاضـ ـرة فيه ــا.
وع ــن ق ــداس عي ــد المي ــاد وال ــذي
ص ــاه قداس ــته ف ــي كاتدرائية ميالد
المس ــيح ف ــي العاصم ــة اإلداري ــة
الجدي ــدة ،ق ــال قداس ــة الباب ــا:
«س ـ ُـنصلي ق ــداس عي ــد المي ــاد
المجيد كما هو ُمعتاد في كاتدرائية
ميالد المس ــيح وف ــي الكنائس كلها،
ولك ــن م ــع االحتـ ـراس الكام ــل وكل
اإلجـ ـراءات االحت ارزي ــة س ــنتبعها،
وس ــنبدأ الق ــداس الس ــاعة الس ــابعة
مس ــاء ،كل س ــنة وأنت ــم طيب ــون
ً
وربن ــا يحفظك ــم ويبارك ف ــي حياتكم
ـعيدا لحياتنا
عاما س ـ ً
ُ
دائما ً
ويعطين ــا ً
جميع ــا» .وأعلـــن قداســـة البابـــا
ً
عـــن توقـــف اجتمـــاع األربعـــاء
األســـبوعي خـــال شـــهر ينايـــر،
على أن ُيســـتأنف أول فبراير ربما
بحضـــور الشـــعب.
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غبطة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني

بطريرك الكنيسة السريانية األرثوذكسية يزور مصر
أوف ــد قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،نياف ــة األنب ــا اكليمن ــدس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع ألماظة ومدينة األمل وش ــرق مدين ــة نصر ،والقمص س ــرجيوس
س ــرجيوس وكيل عام البطريركية ،واألس ــتاذ جرجس صالح األمين العام الفخري لمجلس كنائس الش ــرق األوس ــط ،يوم األربعاء  29ديس ــمبر 2021م ،الس ــتقبال
قداس ــة البطري ــرك م ــار أغناطي ــوس أفـ ـرام الثان ــي ،بطري ــرك أنطاكي ــة وس ــائر المش ــرق للسـ ـريان األرثوذك ــس ،ل ــدى وصول ــه إل ــى مط ــار القاهـ ـرة ،في مس ــتهل زيارته
الرعوي ــة ألبن ــاء الكنيس ــة السـ ـريانية في مصر.

قداسة ابلابا يستقبل غبطة بطريرك الرسيان

وق ــد اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،صب ــاح ي ــوم الس ــبت األول
م ــن يناي ــر ٢٠٢٢م ،قداس ــة البطري ــرك م ــار إغناطي ــوس أفرام الثان ــي بطريرك
الكنيس ــة السـ ـريانية األرثوذكس ــية والوف ــد الم ارف ــق ل ــه ،في الكاتدرائية المرقس ــية
باإلس ــكندرية ،حي ــث اس ــتقبل خ ــورس شمامس ــة الكنيس ــة المرقس ــية صاحب ــي

زيارة بطريرك أنطاكية نليافة األنبا موىس
اس ــتقبل نياف ــة األنبا موس ــى ،األس ــقف
العل ــم للش ــباب ،ي ــوم األح ــد  2يناي ــر
2022م ،قداسة البطريرك مار إغناطيوس
أفـ ـرام الثان ــي ،بطري ــرك الكنيس ــة السـ ـريانية
األرثوذكس ــية ،وذل ــك ف ــي إط ــار زيارته في
ذل ــك الوق ــت لمص ــر .وم ــن المع ــروف ان
قداسته درس في الكلية اإلكليريكية بالقاهرة
في ش ــبابه ،وارتبط من وقتها بعالقة محبة
م ــع نياف ــة األنب ــا موس ــى ل ــم تنقط ــع طـ ـوال
الس ــنين الماضي ــة .ارف ــق قداس ــته خ ــال
الزي ــارة صاحب ــا النياف ــة :م ــار تيموث ــاوس
مت ــى الخ ــوري مطـ ـران حم ــص وحم ــاة
وطرط ــوس والنائ ــب البطريرك ــي بالوكال ــة
ف ــي مص ــر ،ومار جوزيف بالي الس ــكرتير
البطريرك ــي ومدي ــر دائـ ـرة اإلع ــام ،واألب
الرب ــان فيلب ــس عيس ــى كاهن رعية الس ــيدة
الع ــذراء للسـ ـريان االرثوذك ــس بالقاهـ ـرة،
والدكت ــور إلي ــاس حلب ــي.
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القداس ــة باأللح ــان ،وألق ــى قداس ــة البابا كلم ــة ترحيب بغبطة البطري ــرك ،تلتها
كلم ــة لغبطت ــه ،وبعدها ق ـ ّـدم القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية باإلس ــكندرية
شرحا لتاريخ كنيسة اإلسكندرية ،زار صاحبا القداسة بعدها مزار القديس مار
ً
مرق ــس الرس ــول والكلي ــة اإلكليريكي ــة باإلس ــكندرية ،وتبادال الهداي ــا التذكارية.

غبطة ابلطريرك يغادر القاهرة

غ ــادر مط ــار القاهرة الدولي مس ــاء يوم األح ــد  2يناير 2022م،
قداس ــة البطري ــرك م ــار إغناطي ــوس أفـ ـرام الثان ــي ،بطري ــرك الكنيس ــة
السـ ـريانية األرثوذكس ــية ،بع ــد انته ــاء زيارت ــه الرعوي ــة ألبناء الكنيس ــة
السـ ـريانية بمص ــر الت ــي اس ــتغرقت أربعة أي ــام .وقد أوفد قداس ــة البابا
تواض ــروس الثان ــي نياف ــة األنب ــا اكليمن ــدس األس ــقف الع ــام لقط ــاع
كنائ ــس ألماظ ــة ومدين ــة األم ــل وش ــرق مدين ــة نص ــر ،والقم ــص
س ــرجيوس س ــرجيوس وكيل عام البطريركية ،واألستاذ جرجس صالح
األمي ــن الع ــام الفخ ــري لمجل ــس كنائس الش ــرق األوس ــط لوداع قداس ــة
البطري ــرك ،ف ــي مط ــار القاهرة.
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إشراقة نور احلب
ُن ِشرت بجريدة األهرام يوم الجمعة  7يناير 2022م

ـر من الناس،
«إن الحري ــة قد تجعل اإلنس ــان ح ـ ًا
ولك ــن المحب ــة تجع ــل اإلنس ــان صديًق ــا هلل» القدي ــس
أمبروس ــيوس ،أس ــقف ميالنو
ِ
ِ
َّ
ـور ِكَ ،و َم ْج ـ ُـد
ـاء ُن ـ ُ
«ُقوم ــي ْ
اس ــتَنيرِي ألَن ـ ُـه َق ـ ْـد َج ـ َ
َش ــرق عَلي ـ ِـك .ألََّن ــه ه ــا ِه ــي ُّ
ط ــي
الظْل َمـ ـ ُة تُ َغ ِّ
ُ َ
ال ـ َّـر ِّب أ ْ َ َ َ ْ
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ِ
ِ
ِق
الظـ ـاَم َّ
ـس األ َُم ـ َـم .أ َّ
َم ــا َعَل ْيك َفُي ْش ــر ُ
الدام ـ ُ
ْ َ َ
ُ
ال ـ َّـر ُّب ،ومج ــده عَلي ـ ِـك يرىَ .فتَ ِ
ـير األ َُمم ِفي ُن ِ
ور ِك،
ـ
س
ُ
َ َ ْ ُ ُ َ ْ َُ
ُ
ضي ِ
واْلمُل ِ ِ
اء ِإ ْش ـ َـرِاق ِك» (إش ــعياء .)3-1:60
َ ُ ُ
وك في َ

وفرحا
ف ــي بل ــد الحب كان حـ ـوار الح ــب
ابتهاجا ً
ً
بإشـ ـراقة ن ــور الح ــب بتجس ــد ربن ــا ومخلصن ــا يس ــوع
المس ــيح .هللا محب ــة ،وبمحبت ــه أخ ــرج األرض م ــن
الع ــدم إل ــى الوجود ،ووهب اإلنس ــان صورته ومثاله،
وك َس ــر وصي ــة
ولك ــن اإلنس ــان اخت ــار الضع ــفَ ،
المحب ــة ،وأوج ــد نفس ــه خارج الف ــردوس بال خالص،
ولك ــن هللا ل ــم يخل ــق ليدي ــن أو يه ــدم ،ب ــل ليخّل ــص
ويخل ــد (يوحن ــا .)16:3

ف ــي قدي ــم األزم ــان أض ــاء ن ــور هللا عل ــى العال ــم
الغ ــارق ف ــي الخطي ــة والح ــزن والضي ــق ،وكم ــا يقول
إش ــعياء النب ــي «ألََّنه ها ِه ــي ُّ
ض
الظْل َم ُة تُ َغ ِّ
طي األ َْر َ
ُ َ َ
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َو َم ْج ـ ُـدهُ َعَل ْي ـ ِـك ُي ـ َـرى» (إش ــعياء .)2:60
عرفن ــا أن ــه يحبن ــا ،ولك ــن
ف ــاهلل عندم ــا خلقن ــا ّ
عرفن ــا أنه يجبنا ج ـ ًـدا ومحبته
عندم ــا تجس ــد وتأن ــس ّ
ال تُ َح ــد أو توص ــف ،ب ــل تتح ــدى أفهامن ــا وعقولن ــا
وكل معارفن ــا.

إن مي ــاد الس ــيد المس ــيح كان البداي ــة الجدي ــدة
وعهدا
لحي ــاة جدي ــدة ممنوح ــة لإلنس ــان ليبدأ عص ـ ًا
ـر ً
جدي ـ ًـدا ف ــي الن ــور بعي ـ ًـدا ع ــن كل ظ ــام.
لقد س ــبق ميالد الس ــيد المس ــيح بستة أشهر والدة
القدي ــس يوحن ــا المعمدان الذي جاء للش ــهادة ليش ــهد
للن ــور ،كان الن ــور الحقيق ــي ال ــذي يني ــر كل إنس ــان
ِ
روحيا فائًقا ل ــم يختبره
قد ًم ــا ُبع ـ ًـدا
أتي ــا إل ــى العال ــمُ ،م ّ
ً
ً
أي إنس ــان م ــن قب ــل ،وكل الذي ــن قبل ــوه أعطاه ــم
ـلطانا أن يصي ــروا أوالد هللا أي المؤمن ــون باس ــمه
سـ ً
(يوحن ــا .)10-1:1
ف ــي تل ــك الليل ــة المقدس ــة أض ــاء الن ــور المب ــارك
م ــن ذل ــك الطف ــل الصغير في الم ــذود البعيد في تلك
القري ــة المغم ــورة والت ــي ل ــم تعد الصغ ــرى فيما بعد.
ومن ــذ ذل ــك التاري ــخ -وعب ــر الق ــرون -م ــازال
ولي ــد الم ــذود يش ـ ّـع بالن ــور والف ــرح ،ويجل ــب التعزي ــة
والبرك ــة والنعم ــة ل ــكل م ــن يري ــد وكل م ــن يش ــتاق،
خاص ــة م ــن الذي ــن ليل حياتهم الش ــخصية في ظالم
وتردي
دام ــس بس ــبب ص ارع ــات الخطية وتجاربه ــاّ ،

البش ــر في الحروب والنزاعات والس ــقطات األخالقية
وجف ــاف المش ــاعر اإلنس ــانية ،واضط ارب ــات األرض
م ــن زالزل وبراكي ــن وفيضان ــات وح ارئ ــق واالحتباس
الحـ ـراري المؤث ــر عل ــى المن ــاخ ،وب ــؤر العن ــف عل ــى
مس ــتوى األس ــر واألفـ ـراد والجماعات ،م ــع العواطف
المنحرف ــة وانتش ــار األناني ــة والنزع ــات االس ــتهالكية
وتدمي ــر البيئ ــة والطبيع ــة ،والمخ ــاوف النفس ــية
ومش ــاعر القل ــق واالحباط واالكتئ ــاب التي زادت مع
انتش ــار جائح ــة كوفي ــد  19وتح ــورات الفي ــروس...
وص ــار اإلنس ــان بحاج ــة إلى نور وأم ــل ورجاء يعيد
إلي ــه توازن ــه النفس ــي وس ــعادته الداخلي ــة.
ف ــي أح ــداث المي ــاد المجي ــد أش ــرق ن ــور الح ــب
عل ــى نم ــاذج م ــن البش ــر ،ربم ــا تك ــون ي ــا صديق ــي
واح ـ ًـدا مثله ــم تتمت ــع بم ــا تمتعـ ـوا ب ــه وتتحق ــق في ــك
اس ــتنارة المي ــاد وتتج ــدد في ــك المعان ــي التي تش ـ ّـكل
معال ــم ه ــذا الن ــور الحقيق ــي:

أوالً :االستجابة لنور الحب:
وق ــد ظه ــر في طبيع ــة الرعاة الس ــاهرين ،والذين
رغ ــم معيش ــتهم البس ــيطة ج ـ ًـدا وحياته ــم المح ــدودة
ّإل أنه ــم كانـ ـوا أمن ــاء له ــم حض ــور واس ــتقامة ،م ــع
اس ــتعداد واس ــتجابة لبش ــرى الم ــاك ال ــذي ظهر لهم
قائـ ـاً« :الَ تَ َخاُفـ ـوا! َف َه ــا أََن ــا أَُب ِّش ـ ُـرُك ْم ِبَف ـ َـرٍح َع ِظيـ ـ ٍم
َي ُك ــو ُن ِلج ِمي ـ ِـع َّ
الش ـ ْـع ِب( »..لوق ــا  ،)10:2وج ــاءوا
َ
مس ــرعين حي ــث الصب ــي وأم ــه الع ــذراء والقدي ــس
يوس ــف ..ووجدو اس ــتجابتهم في الحب الحقيقي في
الم ــذود المتواض ــع أم ــام المس ــيح الطف ــل..
يـــا صديقـــي ه ــل ل ــك ه ــذه االس ــتجابة السـ ـريعة
للوصي ــة وكلم ــة هللا؟ وأن تق ــوم م ــن كب ــوة الخطي ــة
وعهدا ورغب ًة واش ــتياًقا لحياة
مقدما توبة
ً
نح ــو الن ــور ً
النعم ــة والبركة.

ثانيا :السعي نحو نور الحب:
ً
ق ــد ظه ــر في طبيعة المج ــوس الزائرين القادمين
م ــن المش ــرق ،حي ــث بحثـ ـوا ع ــن النج ــم المالئك ــي
واس ــتجابوا وحض ــروا عب ــر مس ــافات طويل ــة حاملين
ـديدا له ــذا الملك الولي ــد ،عالمين أنه
قلبي ــا ش ـ ً
اش ــتياًقا ً
ال س ــبيل لمعرف ــة الحقيق ــة ّإل إذا ظه ــر رب الحقيقة
وأعلنه ــا بذات ــه كم ــا كان يقول فالس ــفة تل ــك األزمنة.
لق ــد حض ــروا بالهداي ــا :الذه ــب واللبان والم ــر ،والتي
تحم ــل المعان ــي الكثيـ ـرة «َفَل َّم ــا َأرَْوا َّ
الن ْج ـ َـم َف ِر ُحـ ـوا
ِ
يم ــا ِج ـ ًّـدا» (مت ــى  )10:2وتصرفوا بمهارة
َف َر ًح ــا َعظ ً
وحكم ــة ف ــي انصرافه ــم وعودته ــم إل ــى بالدهم..
صديقـــي ه ــل لدي ــك ه ــذه الجدي ــة واالجتهاد في
صانعا الخير
الحض ــور الدائ ــم عن ــد قدمي المس ــيح،
ً

ومقد ًم ــا محبت ــك ل ــكل أح ــد،
ف ــي حيات ــك وعالقات ــكّ ،
مضحًي ــا بالكرامة واالمتيازات والحقوق والغنى بدافع
ّ
ان واصنع الخير مهما
و
ـ
ـ
ت
ت
ال
ع؟
ـو
ـ
س
ي
للطفل
ـة
ـ
المحب
َ
كان ح ــال العال ــم ،كم ــا فع ــل أصحاب الم ــذود الذين
اس ــتضافوا مريم العذراء والقديس يوس ــف النجار بعد
أن أُغلق ــت كل األبـ ـواب أمامهم.

ثال ًثا :التمتع بنور الحب:
وم ــا أجم ــل أق ــدام المبشـ ـرين بالخيـ ـرات «اْل َم ْج ـ ُـد
هللِ ِف ــي األ ِ
ِالن ـ ِ
ِ
السـ ـاَمَ ،وب َّ
ـاس
َ
َعال ــيَ ،و َعَل ــى األ َْرض َّ ُ
اْل َم َس ـ َّـرةُ» (لوق ــا .)14:2
مبهج ــا
لق ــد كان حض ــور المالئك ــة وظهوره ــم
ً
ومفرحا وس ــط النور والتس ــبيح والس ــرور .إن اشـ ـراقة
ً
ن ــور الح ــب ال تمنحن ــا فق ــط النجاة من ق ــوى الخطية
المهلك ــة والت ــي فين ــا والت ــي حولن ــا ،ب ــل تكش ــف لن ــا
مق ــدار الجم ــال ال ــذي ف ــي الحي ــاة والطبيع ــة والبش ــر
الذي ــن عل ــى ص ــورة هللا ومثال ــه.

لق ــد رس ــم ن ــور الح ــب لوح ــة جميل ــة م ــن نج ــم
الم ــذود ومالئك ــة الس ــماء وأصـ ـوات التس ــبيح ،ب ــل
نجوم ــا مضيئة
وكان ــت ش ــخصيات المي ــاد المجي ــد
ً
لي ــس ف ــي زمانه ــم فق ــط ب ــل وف ــي كل األزمن ــة ،وه ــو
اآلن يس ــتطيع أن يرس ــم لوح ــة حيات ــك بالنور والحب
ـذودا ل ــه.
والف ــرح م ــا دام جعل ــت قلب ــك م ـ ً
تحك ــي لن ــا قص ــة قديم ــة ع ــن طف ــل كان ي ارق ــب
مش ــهد حضور الرعاة إلى المذود ثم نش ــيد المالئكة
ف ــي الس ــماء ث ــم زي ــارة المج ــوس إل ــى الطف ــل يس ــوع
مقدمي ــن هداياه ــم ...وق ــد وق ــف الطف ــل م ــن ه ــذه
تجف ــا م ــن النور والتس ــبيح ،ونظر
خائف ــا مر ً
المش ــاهد ً
ِ
م ــن بعي ــد وج ــه أمنا العذراء متهّلـ ـاً ،وتقدم بخطوات
وه ــو يفك ــر م ــاذا يق ــدم له ــذا الطف ــل الجمي ــل ،فه ــو
لي ــس مث ــل الرع ــاة اللذي ــن قدمـ ـوا الذبائ ــح ،وال مث ــل
المالئك ــة اللذي ــن قدموا التس ــابيح ،وال مث ــل المجوس
اللذي ــن قدمـ ـوا الهدايا ،وال مثل الحيوانات التي قدمت
أنفاس ــها الدافئ ــة ،وال مث ــل أصح ــاب البي ــت اللذي ــن
قدمـ ـوا المذود..
ـر ماذا يقدم أمـ ـ ـ ــام المس ــيح
وق ــف الطف ــل متحيـ ـ ـ ـ ـ ًا
في الم ــذود..؟؟
أخيـــر قال :لك أق ــدم قلبي الصغي ــر فهذا الذي
و ًا
أملك ــه فق ــط ،ووقتها ابتس ــم المس ــيح له وأض ــاء بنوره
فرح ــا بتقدمت ــه الت ــي ه ــي أعظ ــم م ــا نقدمه هلل،
علي ــه ً
وه ــي فق ــط التي تف ــرح قلبه.
ونحن نحتفل بهذه المناس ــبة الس ــعيدة نصلي من
أج ــل وطنن ــا العزي ــز مص ــر ،ولكافة المس ــئولين فيها
وفي المقدمة الســـيد الرئيس عبد الفتاح السيســـي
بهم ــة
رئيـــس الجمهوريـــة ،ال ــذي يق ــود الب ــاد ّ
ومس ــئولية وجدي ــة وإخ ــاص ،مما يرفع ش ــأن بالدنا
وس ــط العال ــم ال ــذي ص ــار يحت ــرم مص ــر وقيادته ــا.
كم ــا نصل ــي ألج ــل مناط ــق الصـ ـراع والعن ــف لك ــي
يحل الس ــام في ربوعها ،وتنعم باالس ــتقرار والتنمية
م ــن أجل ش ــعوبها..
وكل عام وجميعكم بخير وسالم.
ة
ينا� 2022
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َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َّ َ َّ َ َّ ُ َ َ َ ً ْ َ َ َ ْ ْ َ
«وأنا أشكر الم ِسيح يسوع ربنا الِي قو ِان ،أنه ح ِسب ِن أمِينا ،إِذ جعل ِن ل ِل ِخدمةِ» (تيموثاوس األوىل )١٢ :١
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نيافة األنبا موىس جيتمع بأمناء األرسات اجلامعية
وفد كنيس يهنئ الطائفة اإلجنيلية
بعيد امليالد

أوف ــد قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،القم ــص س ــرجيوس س ــرجيوس
وكي ــل ع ــام البطريركي ــة بالقاهـ ـرة ،وبرفقت ــه األس ــتاذ جرج ــس صال ــح األمي ــن
الع ــام الفخ ــري لمجل ــس كنائ ــس الش ــرق األوس ــط ،ي ــوم األربع ــاء  5يناي ــر
2022م ،لزي ــارة الكنيس ــة اإلنجيلي ــة بقص ــر الدوب ــارة ،وذل ــك أثن ــاء احتف ــال
الطائف ــة اإلنجيلي ــة بعي ــد المي ــاد المجي ــد ،حي ــث قدم ــا التهنئ ــة لجن ــاب القس
أندري ــه زك ــي رئي ــس الطائف ــة اإلنجيلي ــة بمص ــر به ــذه المناس ــبة.

التق ــى نياف ــة األنب ــا موس ــى األس ــقف العل ــم للش ــباب ،ي ــوم االثني ــن 27
ديس ــمبر 2021م ،بع ــدد م ــن أمن ــاء األسـ ـرات الجامعي ــة ،ف ــي الكاتدرائي ــة
المرقس ــية بالعباس ــية .أكد نيافته خالل اللقاء أهمية الس ــماح للش ــباب بتولي
مؤكدا أنهم نجحوا في إثبات أنفس ــهم في
قي ــادة خدم ــات األسـ ـرات الجامعي ــة ً
العدي ــد م ــن األنش ــطة مؤخ ـ ًـرا .فيم ــا عرض ــت األس ــر األنش ــطة الت ــي قام ــت
وعددا م ــن المقترحات والمطال ــب لتنمية الخدمة.
به ــا خ ــال ع ــام ٢٠٢١مً ،

القواعد الرهبانية لألنبا شنوده رئيس املتوحدين
أحدث إصدارات اللكية اإللكرييكية باألنبا رويس

سيامة اكهنني جديدين
بإيبارشية طهطا وجهينة

ق ــام نياف ــة األنب ــا إش ــعياء مطـ ـران طهط ــا وجهين ــة ،ي ــوم األح ــد  ٢يناي ــر
٢٠٢٢م ،بكنيس ــة الش ــهيدين كيرياك ــوس ويوليط ــة أم ــه بس ــاحل طهط ــا،
كاهن ــا باس ــم الق ــس يوس ــاب لخدم ــة
بس ــيامة الش ــماس بنيامي ــن عب ــد الجاب ــر ً
كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بالك ــوم األصف ــر.
كم ــا ق ــام نيافت ــه ي ــوم األربع ــاء  5يناي ــر 2022م ،بس ــيامة الش ــماس
كاهنا باس ــم القس أندراوس لخدمة مذبح الس ــيدة العذراء مريم
أندراوس خليل ً
والقديس ــين أبي س ــيفين وكيرياكوس ويوليطة واألنبا أبرآم بناحية القبيصات.
خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا إش ــعياء ،والكاهني ــن الجديدي ــن ،ولمجم ــع
اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفـ ـراد الش ــعب.
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جديدا
أص ــدرت الكلي ــة اإلكليريكي ــة الالهوتية باألنبا رويس مؤخ ـ ًا
كتابا ً
ـر ً
في مجال كتابات آباء الكنيس ــة في مناس ــبة الذكرى الـ ١٢٨إلعادة افتتاحها
(٢٠٢١–١٨٩٣م) .الكت ــاب الجدي ــد ُمترجم عن اللغتين اإلنجليزية والقبطية
اللتين اس ــتخدمهما مؤلف الكتاب بنتلي اليتون أس ــتاذ الد ارس ــات المس ــيحية
القديم ــة وأس ــتاذ لغ ــات وحض ــارات الش ــرق األدن ــى (القبطي ــة) ف ــي جامعت ــي
يي ــل وهارف ــارد بالوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة .يحمل الكتاب عنـ ـوان «قوانين
آبائن ــا» وه ــو عب ــارة ع ــن ن ــص يرج ــع تاريخ ــه إل ــى القرني ــن ال ارب ــع والخامس
الميالديين ،ويحوي القواعد الرهبانية للقديس األنبا ش ــنوده رئيس المتوحدين
التي وضعها ليس ــلك وفًقا لها التجمع الرهباني الذي كان يتتلمذ على يديه،
ويع ــد ه ــذا الكت ــاب م ــن أه ــم كت ــب القدي ــس األنب ــا ش ــنوده حيث يق ــدم إطاللة
ُ
على الحياة اليومية الرهبانية ،والممارس ــة النس ــكية للرهبان وقتها والليتورجيا
بندا.
اليومي ــة الت ــي كانـ ـوا يصلون به ــا ،والتي تتكون م ــن ً ٥٩٥
وترج ــم موري ــس وهي ــب وبيش ــوي جرجس الباحثان في الكلي ــة اإلكليريكية
باألنب ــا روي ــس «قواني ــن آبائن ــا» وقدم ل ــه نيافة األنبا ميخائيل األس ــقف العام
لكنائ ــس قط ــاع حدائق القب ــة ،ووكيل الكلية.

َ ْ َ ْ َ ِّ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َّ ُّ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
ََ ُ ُ
جيب األرض» (هوشع )٢١ :٢
جيب السماو ِ
ات و ِه تست ِ
جيب ،يقول الرب ،أست ِ
«ويكون ِف ذل ِك الو ِم أن أست ِ

تكريس  ٢٢وقبول  ٢١أخريات للتكريس بطما

صل ــى نياف ــة األنب ــا إس ــحق أس ــقف طم ــا ،صب ــاح يوم الخميس  30ديس ــمبر 2021م ،القداس اإللهي ،وقبله صلوات التكريس لـ ٢٢م ــن طالبات التكريس بدير
القم ــص يس ــى ميخائي ــل ف ــي طم ــا ،بعد اجتيازهن فتـ ـرة االختبار المقررة ،كما تم قبول  ٢١أخري ــات مبتدئات للتكريس.
خالص تهانينا لنيافة األنبا إسحق ،وللمكرسات واألخوات الجديدات ،ولمجمع مكرسات اإليبارشية.

نيافة األنبا فيلوباتري يكرم  ٢٠٠خريج من «تعليم الكبار»

قام نيافة األنبا فيلوباتير ،أس ــقف أبوقرقاص ،يوم الثالثاء  ٤يناير ٢٠٢٢م ،بتكريم مائتين من أبناء اإليبارش ــية ممن أنهوا د ارس ــتهم في فصول تعليم الكبار

الت ــي نظمته ــا االيبارش ــية الفتـ ـرة الماضي ــة .ووزع نياف ــة األنب ــا فيلوباتي ــر ش ــهادات التخ ــرج على الخريجي ــن في ختام الحفل ال ــذي أُقيم في بيت الرومان ــي للمؤتمرات
بنزل ــة روم ــان ،مرك ــز أبوقرق ــاص ،كم ــا ك ـ ّـرم بع ــض مس ــئولي تعلي ــم الكب ــار ومعلم ــي الخريجي ــن .حض ــر الحفل عدد م ــن اآلباء كهنة اإليبارش ــية وبعض مس ــئولي
هيئ ــة تعليم الكب ــار بالمنيا.
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َ ُ ْ َُ ْ َ ُ َ
ون َأبْ َر ً
« ألَنَّ ُه َك َما ب َم ْعص َي ِة اإلن ْ َسان ال ْ َواحد ُجع َل الْ َكث ُ َ ُ َ ً َ َ َ ْ ً َ َ ْ َ
ارا» (روميه )١٩ :٥
ح ِد سيجعل الكثِري
ريون خطاة ،هكذا أيضا بِإِطاع ِة الوا ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
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نيافة األنبا رويس يفتقد أبناء الكنيسة يف إندونسيا
ق ــام نياف ــة األنبا رويس

األس ــقف العام آلس ــيا بزيارة

رعوي ــة إلندونيسي ـ ـ ـ ـ ــا وذل ــك
الفتقاد أبن ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الكنيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
القبطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة هن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ،وزار

ـددا م ــن المـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن
نيافته عـ ـ ً
اإلندونيسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بچاكرت ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وس ــورابايا وماالن ــج ومنادو

وبالي ،حي ــث اجتمع بأبناء
الكنيسـ ـ ـ ـ ـ ــة واطمـ ـ ـ ـ ــأن على

أحوالهـ ـ ـ ـ ــم ،وألق ـ ـ ـ ـ ـ ــى بعض
العظات ورس ــم بعض منهم
شمامسـ ـ ـ ـ ـ ــة .ارف ـ ـ ـ ـ ـ ــق نيافته

خ ــال الزي ــارة الق ــس چ ــون

إدوارد ،والق ـ ـ ـ ـ ــس بيتـ ـ ـ ـ ــروس

بطرس الكاهنان المس ــئوالن
ع ــن الخدم ــة هناك.

الوعد باحلياة األبدية (ج)1
metropolitanpakhom@yahoo.com

الحي ــاة األبدي ــة ه ــي حي ــاة روحي ــة لي ــس فيه ــا
أش ــياء مادي ــة ،ب ــل ه ــي س ــام كامل وتس ــبيح دائم
يعط ــي تعزي ــة وبهج ــة ألوالد هللا .الحي ــاة األبدي ــة
ه ــي وع ــد ال يتحق ــق فق ــط ف ــي الحي ــاة األخ ــرى،
تذوق ــة هن ــا ونح ــن ما
لكن ــه وع ــد تس ــتطيع أن تب ــدأ ّ
زلن ــا عل ــى األرض ،ليس ــتمر معن ــا بع ــد انقض ــاء
أيامن ــا عل ــى ه ــذه األرض .ذل ــك ألن ــه حال ــة تب ــدأ
بتعرفنا على ش ــخص الرب يس ــوع المخّلص ،لذلك
ُّ
يتح ــدث ربن ــا يس ــوع المس ــيح م ــع اآلب الس ــماوي
قائ ـ ًـا« :وه ــذه ه ــي الحي ــاة األبدي ــة أن يعرف ــوك
أن ــت اإلل ــه الحقيقي وحدك ،ويس ــوع المس ــيح الذي
أرس ــلته» (ي ــو.)3:17
وثمن الحياة األبدية هو الخالص الذي صنعه
ال ــرب يس ــوع ألجلن ــا عل ــى الصلي ــب ،فه ــذه ه ــي
الحية
كلم ــات الوح ــي اإلله ــي« :كم ــا رفع موس ــى ّ
في البرية ،هكذا ينبغي أن ُيرَفع ابن اإلنس ــان كي
ال يهل ــك كل م ــن يؤم ــن ب ــه ب ــل تك ــون ل ــه الحي ــاة
األبدي ــة .ألن ــه هك ــذا أح ــب هللا العال ــم حت ــى ب ــذل
ابن ــه الوحي ــد لك ــي ال يهل ــك كل م ــن يؤم ــن به ،بل
تك ــون ل ــه الحي ــاة األبدية» (ي ــو .)16–14:3لذلك
كان الوع ــد بالحي ــاة األبدي ــة ه ــو العطي ــة والمكافأة
الت ــي يكاف ــئ به ــا هللا أوالده ،والوح ــي اإللهي يذكر
ذل ــك ف ــي مواض ــع متع ــددة م ــن الكت ــاب« :تعالـ ـوا
الم َع ــد لك ــم
إل ـ
ـي ي ــا َ
مبارك ــي أب ــي ،رثـ ـوا الملك ــوت ُ
ّ
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من ــذ تأس ــيس العالم ...بما أنك ــم فعلتموه بأحد إخوتي
هـ ـؤالء األصاغ ــر فب ــي ق ــد فعلت ــم» (م ــت-31:25
 .)40وق ــد أ ِ
ُظه ــرت لن ــا الحي ــاة األبدي ــة م ــن خ ــال
كثير ما عّلم عن االهتمام
ربنا يس ــوع المس ــيح الذي ًا
قائل« :اعملـ ـوا ال للطعام البائد ،بل للطعام
باألبدي ــة ً
الباق ــي للحي ــاة األبدي ــة» (يو ،)27:6كم ــا عّلم الرب
يس ــوع المس ــيح تالمي ــذه أن يطلبوه ــا بإلح ــاح ،عندما
ِ
«ليأت ملكوتك» (لو.)2:11
علمه ــم الص ــاة قائلين
وقـــد أشـــار الرب يســـوع لعدة أمـــور نحتاج أن
نحـــرص عليهـــا لكي ننـــال الحيـــاة األبدية وهي:
 المحبـــة« :اصنعـ ـوا لك ــم أصدقاء بم ــال الظلمحت ــى إذا فنيت ــم يقبلونك ــم ف ــي المظ ــال األبدي ــة»
(ل ــو - .)9:16التـــرك« :فأجاب يس ــوع وقال :الحق
أق ــول لك ــم :لي ــس أح ــد ت ــرك بيتً ــا أو إخ ــوة أو أخوات
الدا أو حق ــوًل ،ألجل ــي
أم ــا أو امـ ـرأة أو أو ً
أو ًأب ــا أو ً
وألج ــل اإلنجي ــلّ ،إل ويأخ ــذ مئ ــة ضع ــف اآلن ف ــي
الدا
ه ــذا الزم ــان ،بيوتً ــا وإخ ــوة وأخـ ـوات وأمه ــات وأو ً
وحق ــوًل ،م ــع اضطه ــادات ،وفي الده ــر اآلتي الحياة
األبدي ــة» (م ــر.)30–29:10
وق ــد كان ــت الحي ــاة األبدية هي أح ــد األمور التي
انش ــغل به ــا قل ــب اإلنس ــان من ــذ القدي ــم ،إذ وضع هللا
في قلب اإلنس ــان الش ــوق لألبدية منذ البداية ،فهوذا
س ــليمان الحكي ــم يكت ــب عن ذلك «صنع الكل حس ـ ًـنا

أيض ــا جع ــل األبدي ــة ف ــي قلوبه ــم»
ف ــي حين ــه ،و ً
ـددا م ــن
ـ
ع
ـائر
ـ
ش
الب
ـر
ـ
ك
تذ
ـك
ـ
ل
(ج ــا .)11:3لذ
ً
الش ــخصيات التي قابلت الرب يس ــوع وس ــألته عن
كيفي ــة الحص ــول عل ــى الحي ــاة األبدي ــة ،فق ــد جاءه
قائل« :أيها المعلم الصالح،
الش ــاب الغني يس ــأل ً
م ــاذا أعم ــل ألرث الحياة األبدية؟» (مر،)17:10
كما يذكر معلمنا لوقا عن سـ ـؤال أحد الناموس ــيين
لل ــرب يس ــوع «ي ــا معل ــم م ــاذا أعم ــل ألرث الحي ــاة
األبدي ــة؟» (لوق ــا .)25:10كما كان الحرص على
نـ ـوال ه ــذه الحي ــاة ه ــي موض ــوع توصي ــة اآلب ــاء
الرس ــل للكنيس ــة ،فه ــذا ه ــو معلمن ــا يه ــوذا يكت ــب
للمؤمنين« :احفظوا أنفسكم في محبة هللا منتظرين
رحم ــة ربن ــا يس ــوع المس ــيح للحي ــاة األبدي ــة» (ي ــه
ـارحا
 ،)21كم ــا يكت ــب معلمن ــا يوحن ــا للكنيس ــة ش ـ ً
كي ــف أن ال ــرب يس ــوع نفس ــه ه ــو الحي ــاة األبدي ــة:
«اب ــن هللا ق ــد ج ــاء وأعطان ــا بصيرة لنع ــرف الحق،
ونحن في الحق في ابنه يس ــوع المس ــيح الذي هو
اإلل ــه الح ــق والحي ــاة األبدية» (1ي ــو .)20:5ومن
ه ــذا نعل ــم أن الحي ــاة األبدي ــة ه ــي وع ــد اش ــتاقت
ل ــه البشـ ـرية ،ووع ــد تحّق ــق بالف ــداء ال ــذي صنع ــه
أكدت الكنيس ــة عل ــى ضرورة
ال ــرب يس ــوع ،ووع ــد ّ
من ــا ال
الح ــرص علي ــه؛ ولك ــن ه ــذا الوع ــد يحت ــاج ّ
فق ــط إل ــى رغب ــة بل إل ــى جهاد ،فالرغب ــة وحدها ال
تكف ــي ،فه ــوذا بلع ــام ق ــد قال« :لتمت نفس ــي موت
األبـ ـرار ،ولتك ــن آخرتي كآخرته ــم» (عد،)10:23
ولكن ــه م ــع وج ــود الرغب ــة ّإل أن الكتاب يحكي أنه
ل ــم ينله ــا! لذل ــك مع وج ــود الرغب ــة واإلرادة ،يعلمنا
الكت ــاب أن ــه ال ب ــد م ــن االجته ــاد م ــن أج ــل نـ ـوال
ه ــذا الوعد.

َّ ْ َ َ
َ َ َْ ُ ُ َْ ُ َْ ً
َ ْ
َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َّ ْ َ ْ
َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ
الياة ِ» (روميه )٤ :٦
جدة ِ
ت ،حت كما أقِيم الم ِسيح مِن األمو ِ
«فدف ِنا معه بِالمعمودِي ِة ل ِلمو ِ
اآلب ،هكذا نسلك نن أيضا ِف ِ
ات ،بِمج ِد ِ

القمص مىت باسييل

كاهن كنيسة مار جرجس بسبورتنج
ـيخا وش ــبعان
رق ــد ف ــي ال ــرب ش ـ ً
أي ــام ،القمـــص متـــى باســـيلي ،كاه ــن
كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بس ــبورتنج
باإلس ــكندرية ،ع ــن عم ــر قارب  ٩٩س ــنة،
بع ــد خدم ــة كهنوتي ــة امت ــدت لم ــا يق ــارب
 ٥٠س ــنة ،بع ــد عم ـ ٍـر مدي ــد وحي ــاة حافل ــة
بالعط ــاء والخدم ــة الباذل ــةُ .ول ــد المهن ــدس
رم ــزي باس ــيلي (األب المتني ــح) ف ــي ٢٤
فب اري ــر ١٩٢٣م وكان ــت ل ــه خدم ــة واس ــعة
كاهن ــا  ٦أغس ــطس
باإلس ــكندرية .س ــيم
ً
١٩٧٢م بي ــد مثل ــث الرحم ــات الباب ــا
ش ــنوده الثال ــث بع ــد أش ــهر قليل ــة م ــن
جلوس ــه عل ــى كرس ــي م ــار مرق ــس ،وكان
أول كاه ــن ُيس ــام بي ــد قداس ــته .ن ــال رتب ــة
القمصي ــة بي ــد القائمق ــام البطريرك ــي نياف ــة
األنب ــا باخومي ــوس ف ــي عي ــد الصليب٢٧ ،
س ــبتمبر ٢٠١٢م.
أُقيم ــت صلـ ـوات تجنيـ ـزه بكنيس ــته ف ــي
الثالث ــة م ــن مس ــاء الي ــوم ذات ــه بحض ــور
نياف ــة األنبا بافلي األس ــقف الع ــام لكنائس
قط ــاع المنتزه ،والقمـــص أبرآم إميل وكيل
البطريركي ــة باإلس ــكندرية ،وعدد من اآلباء
كهن ــة اإلس ــكندرية ،وأسـ ـرته وع ــدد مح ــدود
ـر لظروف جائح ــة كورونا
من الش ــعب نظ ـ ًا
المس ــتجد .خالـــص تعازينـــا لمجمع كهنة
مدينـــة اإلســـكندرية ،وألســـرته المباركـــة
وكل محبيه.

+ + +

القمص بسادة بطرس
بإيبارشية المحلة الكبرى

رق ــد ف ــي ال ــرب بش ــيخوخة صالح ــة،
ي ــوم األربع ــاء  5يناي ــر 2022م ،القمـــص
بســـادة بطرس ،كاهن كنيس ــة الش ــهيد أبي
س ــيفين بزفت ــى ،التابع ــة إليبارش ــية المحل ــة
الكب ــرى ،ع ــن عم ــر ق ــارب  ٩٠س ــنة وبعد
عاماُ .ولد
خدم ــة كهنوتي ــة ألكث ــر م ــن ً ٣٥
األب المتني ــح ف ــي  ٢٥يناي ــر ١٩٣٢م،
كاهن ــا ف ــي  ٢٨نوفمب ــر ١٩٨٦م
وس ــيم
ً
بي ــد مثل ــث الرحم ــات األنب ــا يوأنس أس ــقف
ورِس ــم برتب ــة القمصي ــة ١٩٩٦م.
الغربي ــةُ ،
وق ــد أقيم ــت صلـ ـوات تجنيـ ـزه بكنيس ــته في
الحادي ــة عشـ ـرة م ــن صب ــاح الي ــوم ذات ــه،
بحض ــور نياف ــة األنبا صليب أس ــقف ميت
غم ــر ودق ــادوس وب ــاد الش ــرقية والنائ ــب
الباب ــوي إليبارش ــية المحلة الكبرى .خالص
تعازينـــا لمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية
وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

القمص بيجول مسعد

كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون
بالقاهرة
رق ــد ف ــي الرب بش ــيخوخة صالحة ،يوم
الس ــبت األول م ــن يناي ــر ٢٠٢٢م ،األب
الفاض ــل القمـــص بيجـــول مســـعد كاه ــن
كنيس ــة الس ــيدة العذراء بالزيت ــون ،بالقاهرة،
ع ــن عم ــر تج ــاوز  ٨٦س ــنة وبع ــد خدم ــة
عام ــاُ .ولد األب
كهنوتي ــة ألكث ــر م ــن ً ٢٤
المتني ــح ف ــي  ٩أكتوب ــر ١٩٣٥م ،وس ــيم
كاهنا في  ١٥يونيو ١٩٩٧م على كنيس ــة
ً
ن
الس ــيدة الع ــذراء بالزيت ــو بي ــد المتني ــح
الباب ــا ش ــنوده الثالث ،ورس ــمه قداس ــة البابا
تواض ــروس الثان ــي برتبة القمصية في ٢٥
م ــن نوفمب ــر ٢٠٢٠م .وقد أُقيمت صلوات
تجنيـ ـزه بكنيس ــته ف ــي الحادي ــة عشـ ـرة م ــن
صب ــاح الي ــوم التال ــي .خالـــص تعازينـــا
لآلبـــاء كهنـــة كنيســـة الســـيدة العـــذراء
بالزيتون ،وألســـرته المباركة وكل محبيه.

+ + +
القس ماكري يونان

كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى
باألزبكية

ِ
ام ُة َواْل َحَيا ُةَ .م ْن
«أََنا ُه َو اْلقَي َ
ات َف َسَي ْحَيا»
آم َن ِبي َوَل ْو َم َ
َ
(يو)25:11

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

شكر وذكرى األربعين
لألم الغالية

انتقل إلى األمجاد السماوية
المحاسب

شويق عديل يوسف عزيم
ابن المرحوم المهندس

عدلي يوسف بك عزمي

سهري جندي سالمة

سيقام القداس اإللهي
والسيدة المرحومة
ُ
على روحها الطاهرة
مفيدة إلياس تادرس
يوم الجمعة
وزوج المرحومة األستاذة
الموافق 2022/1/28
سلوى إدوارد رياض
بكنيسة السيدة العذراء مريم
ٍ
كل من
ووالد ّ
وأبي سيفين
المهندسة نيفين شوقي
زوجة د /نبيل عزت مليكة
بأرض الجنينة بعزبة النخل
صباحا
في تمام الساعة الثامنة
والمهندسة نرمين شوقي
ً
افيا :أمجد سمعان وأوالده
زوجة المهندس نائل نحميا زكي تلغر ً
ٍ
ماريو وإيزابل أمجد سمعان
كل من
وشقيق ّ

رق ــد ف ــي ال ــرب بش ــيخوخة صالح ــة،
ي ــوم الثالث ــاء  ١١يناي ــر ٢٠٢٢م ،القـــس
مـــكاري يونـــان كاه ــن الكنيس ــة المرقس ــية
المرحوم المهندس
الكب ــرى باألزبكي ــة ،بع ــد صـ ـراع قصي ــر
حسني عدلي
م ــع الم ــرض ،ع ــن عم ــر ناهز  ٨٨س ــنة،
والمرحوم األستاذ
وبع ــد خدم ــة كهنوتي ــة ألكث ــر م ــن ٤٥
مجدي عدلي
عام ــاُ .ول ــد األب المتني ــح ف ــي األول م ــن
ً
كاهن ــا بي ــد مثل ــث
والدكتور حمدي عدلي
م ــارس ١٩٣٤م ،وس ــيم ً
الرحم ــات األنب ــا ميخائي ــل مطـ ـران أس ــيوط
والدكتور يوسف عدلي
الس ــابق ف ــي  ١٨يولي ــو ١٩٧٦م ،ثم انتقل
ٍ
كل من:
وجد ّ
للخدم ــة بالقاهـ ـرة حي ــث خ ــدم ف ــي الكنيس ــة
مارك وكيراي نبيل
المرقس ــية باألزبكي ــة .أُقيم ــت صلـ ـوات
ونادر ونتالي نائل.
تجنيـ ـزه بكنيس ــته الس ــاعة  ١٢ظه ــر الي ــوم
وعم ٍ
كل من:
ّ
التال ــي عق ــب الق ــداس اإلله ــي ،بحض ــور
د .هناء حسني وأ .صفاء حسني
أصح ــاب النياف ــة :األنبـــا رافائيل األس ــقف
ود .شيري حسني ود .أمل حمدي
الع ــام لكنائس قطاع وس ــط القاهرة ،واألنبا
وم .أمير حمدي وأ .أميرة حمدي
إرميـــا األس ــقف الع ــام ،واألنبـــا دانيـــال ود .أمجد حمدي وأ .مني مجدي
أس ــقف ورئي ــس دي ــر األنب ــا بـ ـوال.
وأ .ماجي مجدي وأ .عدلي يوسف
خالـــص تعازينا لنيافـــة األنبا رافائيل ،وأ .مايكل يوسف وأ .ماجد يوسف
ود .فيفيان يوسف
ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة القطاع ،وألســـرته
ود .فادي يوسف.
المباركـــة وكل محبيه.

+ + +
إلرسال مراسالت االجتامعيات

ت0122 002 1455 :

E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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ِني بعضك ْم بعضاَ ،ومس ِ
ام
«مت ِمل
ِني بعضكم بعضا إِن كن ألح ٍد ع أح ٍد شك َوى .كما غف َر لك ُم الم ِسيح هكذا أنت ْم أيضا» (كولويس )١٣ :٣
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