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عيد الشھيد العظيم مار جرجس الروماني

كالم مفيد

تحتفل الكنيسة يوم غد االثنين الموافق  16نوفمبر بعيد تكريس اول كنيسة
على اسم الشھيد العظيم مار جرجس .وللشھيد مار جرجس القاب كثيرة منھا
أمير الشھداء ،وسريع الندھة ،مار جرجس الروماني  ...الخ.
ولد مار جرجس عام 280م في كبادوكية بآسيا الصغرى ألب يدعى
انسطاسيوس وام تدعى ثاؤبستا .وقد ربياه تربية مسيحية حقيقية ،وبعد
وفاة والده التحق بالجيش الروماني وھو في سن  17وصار قائداً عظيما ً مثل
والده ،وتوفيت امه وھو في سن  20ومن وقتھا ھجر كل متع الحياة ،ووزع
ماله على الفقراء ،وعتق العبيد واإلماء جميعھم.
دقلديانوس ترك ايمانه المسيحي وكفر وأصدر مرسوما ً يأمر فيه
وكان
بحرق الكنائس وجميع الكتب المسيحية ،وتسريح جميع المسيحيين من
أشغالھم ،وأخذ كل ممتلكاتھم ،واجبارھم على تقديم الذبائح ،والتبخير
لألوثان .وكان مارجرجس في اإلسكندرية بمصر في ذلك الوقت ،فلما رأى
المرسوم قطعه ،فأخذه الجنود الرومان إلى كبادوكية لينال عقابه ،وتم تعذيبه سبع سنوات ،وتحول الكثيرون
للمسيحية بسبب معجزاته واخيرا نال اكليل الشھادة بقطع رأسه.
وتحتفل الكنيسة القبطية االرثوذكسية للشھيد مار جرجس الروماني بعدة تذكارات كل عام ھي :عيد استشھاده
) 23برموده  /أول مايو( .وعيد تكريس أول كنيسة باسمه في اللد بفلسطين) 7ھاتور  16 /نوفمبر( .وعيد
تكريس أول كنيسة بِاسمه في مصر بحصة برما بطنطا ) 3بؤونه  10 /يونيه( .وعيد نقل رفاته إلى ديره
بمصر القديمة ) 16أبيب  23 /يوليه(.

حكاية السلطانية

تھنئة لقداسة البابا شنودة الثالث
بعيد سيامته الـ 38
يتقدم خادما “الرسالة االخبارية” وكل قراؤھا في المملكة المتحدة وايرلندا بالتھنئة
القلبية لصاحب الغبطة والقداسة البابا شنودة الثالث بمناسبة العيد الثامن والثالثون
العتالئه كرسي البطريركية خليفة للقديس مرقس الرسول كاروز ديارنا المصرية.
نطلب لقداسته الصحة والعمر المديد ليقود دفة السفينة بحكمة .كل عام وقداستكم
بخير.

تقرير المبادرة المصرية حول حرية المعتقد في الربع الثالث من :2009
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الثالثاء الماضي تقريرھا ربع السنوي حول حرية الدين
والمعتقد في مصر ،والذي يتناول التطورات خالل شھور يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الجاري.
ويرصد التقرير استمرار االعتداءات الطائفية أو التدخالت واالنتھاكات األمنية المرتبطين بقيام المسيحيين بإقامة
شعائرھم داخل مباني خاصة ،أو محاوالتھم الحصول على تراخيص إلقامة كنائس جديدة ،أو االشتباه في نيتھم
تحويل مباني قائمة أو تحت اإلنشاء إلى كنائس .وقد تركزت ھذه الحاالت في كل من محافظة المنيا )في كل من
مدينة الحواصلية وعزبة باسليوس بمركز بني مزار( ومحافظة بني سويف )في عزبة جرجس بمركز الفشن
وقرية الفقاعي بمركز ببا( .كما يشير التقرير إلى قيام األجھزة األمنية والمجالس المحلية بوقف أعمال البناء أو
ھدم مبا ٍن تحت اإلنشاء على أراض مملوكة لمسيحيين على أساس شك ھذه األجھزة في وجود نية لبيع ھذه
المنشآت للمطرانيات أو تحويلھا لكنائس في المستقبل ،وذلك في كل من مدينة العدوة وقرية ريدة في المنيا،
ومدينة القوصية في أسيوط.
واستمرت المنيا مركزاً رئيسيا ً للعنف الطائفي ،سواء كان مرتبطا ً ببناء الكنائس أو إقامة الشعائر الدينية
للمسيحيين ،أو على خلفية شائعات بشأن عالقات عاطفية بين مسلمين ومسيحيين )كما في قرية السنقورية بمركز
بني مزار( أو في حاالت مشاجرات عادية سرعان ما تتحول إلى عنف جماعي بين مسلمين ومسيحيين )قرية
دفش بمركز سمالوط ،وقرية اإلسماعيلية بمركز المنيا ،وقرية جرجاوي بمركز مطاي(.
كما يقدم التقرير توثيقا ً لسلسلة اعتداءات مركز الباجور بالمنوفية في يوم  17سبتمبر  ،2009والتي قام فيھا
رجل مسلم بطعن ثالثة مسيحيين بالسكين في ثالث حاالت منفصلة في يوم واحد ،وذلك في كل من مدينة
الباجور وقريتي ميت عفيف وبھناي المجاورتين.
وقد أسفرت ھذه االعتداءات عن مصرع أحد الضحايا وإصابة اثنين آخرين ،أحدھما إصابته خطيرة ،قبل أن يتم
القبض على الجاني في اليوم التالي وإحالته للنيابة العامة التي مازالت تتابع التحقيقات .ويتضمن التقرير عرضا ً
ألھم األحكام القضائية الصادرة خالل فترة الرصد ،فضالً عن ملخص ألھم القرارات اإلدارية والتطورات
السياسية ،وأنشطة المجتمع المدني ،والتقارير المصرية والخارجية المتعلقة بالشأن الديني في مصر.
ملحوظة :يمكن االطالع على التقرير بالكامل في موقع www.freecopts.net

يستخدم البعض اسلوب الخداع واالحتيال على
االخرين للوصول الى ما يرغبون ،ويعتبرون
ذلك نوع من "الفھلوة" ،أو كما يسمونھا بالعامية
"ضحك على الذقون" .وعندما يحقق الفھلوي
مآربه يتباھى بقوله "لبست فالن السلطانية"،
بمعنى خدعه واحتال عليه ووضع السلطانية فوق
رأسه فحجب تفكيره.
واسلوب االحتيال والخداع اسلوب سخيف وليس
مسيحياً ،فھو يعتمد على الكذب والنفاق والرياء...
وكلھا اعمال شيطانية ،ومعروف عن الشيطان
انه كذاب وابو الكذاب.
فما ھي حكاية السلطانية التي يحاول البعض ان
يلبسھا لنا بين الحين واآلخر.؟
يروي البعض ان حكاية السلطانية ھي حدوتة
مصرية قديمة ،تقول ان صياداً فقيراً اسمه
مرزوق كان عليه ديون كثيرة ،وقرر ان يغير
روتينيه اليومي ،فبدالً من أن يذھب بالسلطانية
الى بائع الفول المدمس اخذ سلطانيته وركب
مركب صغير مع بعض الصيادين ،لكن المركب
تاه في عرض البحر وغرق ،ولم ينجو منه احد
سوى مرزوق وسلطانيته ،فوجد نفسه في جزيرة
مجھولة ،وھناك اوقفه زعيم الجزيرة وسكانھا
وسألوه ان كان عدواً أم حبيباً ،فحلف لھم انه
حبيب جاء اليھم بھدايا كثيرة لكنھا غرقت مع
بقية الصيادين ولم يبق منھا سوى ھذه السلطانية.
اندھش زعيم الجزيرة واتباعه من شكل
السلطانية وانبھر بھا فقرر ان يعتبرھا تاج
الجزيرة ،ونصب نفسه ملكا ً على الجزيرة وقام
مرزوق بتلبيسه السلطانية .واعطى لمرزوق
الكثير من الھدايا والمجوھرات فعاد بھا الى
اسرته وسدد كل ديونه وبنى لنفسه قصرا فخما ً
عاش يتنعم فيه مع اسرته.
سمع احد الجيران الحافدين فأكلت`ه ال`غ`ي`رة وق`رر
ان يأخذ ھدايا حقيقية ويذھب لتھنئة الملك الجدي`د،
حاسبا ً أنه سيمنحه ھدايا وم`ج`وھ`رات أك`ث`ر م`م`ا
من`ح`ه ل`م`رزوق .وان`دھ`ش ال`م`ل`ك م`ن ك`ل ھ`ذه
العطايا والھدايا الكثيرة ،فقال له لم يعد ل`دي`ن`ا اھ`م
وافخم من ھداياك سوى تاج الممل`ك`ة ن`ھ`دي`ه ل`ك،
والب`س ال`م`ل`ك الس`ل`ط`ان`ي`ة ل`ج`ار م`رزوق ال`ذي
اصيب ب`االغ`م`اء م`ن ھ`ول الص`دم`ة .ف`م`رزوق
البس زعيم الجزيرة السلطانية ،وزعي`م ال`ج`زي`رة
البسھا لجار مرزوق الذي رجع بخفي حنين.
ھذه ھي حكاية السلطانية  ..كل واحد عايز يلبس
التاني السلطانية  ..ناس ال تتقي ﷲ في افعالھا
واقوالھا ..كل حياتھم قائمة على الغش والخداع
واالحتيال وسلب االخرين بتلبيسھم السلطانية.
ليتنا نتعلم الدرس من قول السيد المسيح له المجد
“بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم ويزداد “ )مر
.(24 :4
ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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تعزيات

أخبار  ..أخبار  ..أخبار  ..أخبار

انتقل من ھذا العالم الفاني المتنيح

اصدر قداسة البابا شنودة الثالث قراراً باباويا ً بنقل االب الموقر القس سرابيون شفيق للخدمة في كنيسة
مار مرقس بلندن .ونص الخبر كما ورد بمجلة الكرازة كالتالي" :نقل الى ھذه الكنيسة القس سرابيون شفيق
كاھن كنيسة السيدة العذراء بكليوباترا باالسكندرية والمشرف على الكلية االكليريكية باالسكندرية ،ونرجو له
فيھا خدمة ناجحة" .ونحن نرحب باألب القس سرابيون شفيق ونرجو له خدمة روحية مثمرة وناجحة.
بمناسبة عيد استشھاد القديس ابو سيفين ،تنظم "الرسالة االخبارية" رحلة لزيارة كنيسة السيدة العذراء
وابو سيفين بويلز يوم السبت  5ديسمبر .ويعقب القداس االلھي اقامة يوم مفتوح تعرض فيه بعض
المنتجات للبيع لتوجه حصيلتھا لمشروعات تعمير الكنيسة .لالستفسار والحجز يرجى االتصال بكل من:
الشماس رأفت عبد الباقي بكنيسة مار مرقس بلندن .واالب القس لوقا بكنيسة العذراء بجولدرزجرين.
والشماس كمال اسكاروس بكنيسة العذراء واالنبا شنودة بكرويدون .والشماس رضا بكنيسة مار جرجس
بالمركز القبطي باستيفنج.
ببركة صلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا شنودة الثالث وصلوات نيافة الحبر الجليل االنبا ان`ت`ون`ي ت`م
االتفاق على شراء كنيسة جديدة باسم القديس يوحنا الحبيب تتبع ايبارشي`ة اي`رل`ن`دا واس`ك`ت`ل`ن`دا وش`م`ال ش`رق
انجلترا توابعھا .وبيانات حساب البنك لمن يرغب في اخذ بركة المساھمة المالية في ھذا المشروع ھي:
Natwest Bank, Account No. 66518954 , Sort Code: 60- 02- 32
وللمزيد من المعلومات واالستفسارات يمكن االتصال باالب القس انطونيوس نجيب كاھن ال`ك`ن`ي`س`ة ،م`وب`اي`ل
رقم 07976972978 :أو االتصال بالشماس الدكتور ممدوح مسعود على موبايل رقم07968803422 :
Coptic Medical Society:
The Coptic Medical Society have the pleasure to invite you to the Society’s
Dinner on Saturday 28th November 2009, 6.30pm at Liffy Suite, Copthorne
TARA Hotel Scarsdale place London Kensington W8 5SR. Two eminent
fellows of the Society, will give an after Dinner Speachs
 "Stem cells for patients with cirrhosis and diabetes": Professor Nagy Habib"From Reductionism to Hope, Cancer Science" : Professor Hani Gabra.
Tickets: with Deacon Raafat Abdelbaki

ادوارد زكي عبدﷲ
زوج ق``رن``ي``ة ج``ورج وش``ق``ي``ق روز ون``ادر وم``ن``ى
بكنيسة الع`ذراء وال`م`الك ب`ج`ول`درزج`ري`ن ون`ب`ي`ل
بالسوادن .نياحا ل`روح`ه وت`ع`زي`ات ال`روح ال`ق`دس
Tel: 020 75114382
لالسرة.
انتقل من ھذا العالم الفاني المتنيح

الدكتور ميالد عريان
خال كل من الدكتور اي`ھ`اب والس`ي`دة ل`ي`دي`ا زوج`ة
الشماس صالح شاكر بكنيسة م`ار م`رق`س ب`ل`ن`دن.
نياحا لروحه وتعزيات الروح القدس لالسرة.
Tel: 020 85780103
انتقلت من ھذا العالم الفاني المتنيحة

عواطف راغب
والدة حنان عدلي زوجة امجد نيروز وجدة ت`وم`اس
ودانيال بكنيسة مار مرقس بل`ن`دن ،ن`ي`اح`ا ل`روح`ھ`ا
وتعزيات الروح القدس لالسرة.
Tel: 01923720299
انتقلت من ھذا العالم الفاني المتنيحة

مادلين سليمان جورج
والدة نج`اة زوج`ة د .ن`ب`ي`ل ع`زي`ز ب`ل`ن`دن ،وام`ي`ر
وسوزي ورف`ع`ت ب`ام`ري`ك`ا ،وش`ق`ي`ق`ة م`ارج`ري`ت
ودكتور انسي وايزيس ووداد .وخ`ال`ة ن`ادر وم`ن`ى
ودكتور وليم ابراھيم .والعزاء بمنزل د .نبيل .نياح`ا
لروحھا وعزاء لالسرةTel: 020 72629468 .
Mob: 0795585700

تذكارات

Coptic Orthodox Church Centre , Stevenage -UK
Under the auspices of H.G Bishop Angaelos, the Coptic Orthodox Church
Centre – UK have the pleasure to welcome you to a special fundraising on 21st
November 2009 at 6.00pm .
Guest speaker: Rev. Peter Kerridge
Subject: Christian witness today

Tickets: with Deacon Raafat Abdelbaki

ذكرى االربعين للمتنيحة

منيرة بنيامين حنا

اذكر يارب مرضى شعبك ..اشفھم

تھاني  ..تھاني  ..تھاني

الشماس زھير عي`س`ى ب`ك`ن`ي`س`ة م`ار م`رق`س
ب``ل``ن``دن ،ح``ال``ي`ا ً ب``ف``ت``رة ن``ق``اھ``ة ب``ع``د خ``روج``ه م``ن
المستشفى نطلب له تمام الشفاء.
TeL: 020 82047298

تھنئة قلب`ي`ة ب`زواج الش`م`اس م`ارك`و س`ع`دﷲ
بكنيسة السيدة العذراء وال`م`الك ب`ج`ول`درز ج`ري`ن
على عروسه ماري الف مبروك.

والدة القس بيشوي وعايدة ولوقا وماج`د ب`ام`ري`ك`ا،
ومراد زوج اح`الم وم`ي`م`ي زوج`ة ن`ج`ي`ب االل`ف`ي
ومنى زوجة عصام ويوسف بكنيست`ي م`ار م`رق`س
بلندن والسيدة ال`ع`ذراء واالن`ب`ا ش`ن`ودة ب`ك`روي`دون
وم``ج``دي ب``ال``ق``اھ``رة وق``ري``ب``ة د .ج``ورج ج``ادﷲ
باسكتلندا ،تقيم االسرة القداس االلھي ع`ل`ى روح`ھ`ا
الطاھرة يوم االحد  29نوفمبر .
Mob: 07958089378 .......Murad
Mob: 07956205299 …...Mimi

االستاذ رامي يونان زوج ال`خ`ادم`ة م`ارس`ي`ل
بكنيسة مار مرقس بلندن حاليا بفترة نقاھة .ن`ط`ل`ب
Tel: 020 89117037
له تمام الشفاء

الذكرى السنوية للمتنيحة

نداء

ليلى رزق
زوجة االست`اذ م`وري`س رزق ووال`دة دي`ن`ا وت`ام`ر
بكنيسة مار مرقس ب`ل`ن`دن  ،ت`ق`ي`م االس`رة ال`ق`داس
االلھي على روحھا الطاھرة يوم االحد  29نوفمب`ر.
نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.

كggل مggن يggعggرف االخ امggيggل ابggراھggيggم ابggالغggه
بضرورة االتصال بشgقgيgقgتgه سgابgا لgالطgمgئgنgان
عليه ،او االتصال بنا في "الرسالة االخgبgاريgة"
ليمكن تدبير امر اتصاله بعائلته.

تھنئة ق`ل`ب`ي`ة ب`زواج ال`دك`ت`ور ج`م`ال ب`ھ`ج`ب
واسيلي على الدكتورة نانسي بكني`س`ة م`ار م`رق`س
بلندن .الف مبروك.
رزق االستاذ جورج غب`ري`ال وزوج`ت`ه دي`ان`ا
محروس بكنيسة السيدة العذراء والمالك بج`ول`درز
جرين بطفل سمياه مكاريوس .تھن`ئ`ة ق`ل`ب`ي`ة وال`ف
مبروك.
تھنئة قلبية لالستاذ عماد غالي وزوجته ع`ب`ي`ر
زينو بعماد ابنھما ك`ي`رل`س ب`ك`ن`ي`س`ة م`ار م`رق`س
بلندن.
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