الرسالة
االخبارية
)Coptic Orthodox Community (U.K
Www.copticnews.co.uk
السنة العاشرة  -العدد  - 210االحد  17اغسطس 2008

10th Year, Issue !o. 210 - Sunday 17th August 2008

تذكار ظھور صعود جسد العذراء مريم
تعيد الكنيسة القبطية يوم  16مسرى الموافق  22اغسطس من كل
عام بعيد تذكار ظھور صعود جسد العذراء مريم الى السماء .وكانت
العذراء قد تنيحت فى  21طوبة )عن سن 58سنة و 8شھور و16
يوم( .وبعد صعود السيد المسيح للسماء باقل من  15سنة ارسل لھا
مالكا ً يخبرھا بموعد انتقالھا ففرحت وطلبت ان يجتمع العذارى
والرسل عندھا وقت نياحتھا ،فرتبت العناية االلھية حضور الرسل
من اماكن كرازتھم حول العالم ما عدا توما الذي كان يكرز في الھند.
وكان عدم حضوره لحكمة الھية .وبعد أن اخبرت العذراء التالميذ
بانه حان موعد انتقالھا عزتھم وودعتھم ،وحضر السيد المسيح له
المجد مع حشد من المالئكة واسلمت روحھا الطاھرة بين يديه .فحمل
التالميذ الجسد ووضعوه في القبر وظلوا حوله يرتلون ومعھم
المالئكة لمدة ثالثة ايام.
ورتبت العناية االلھية ايضا ان تحمل المالئكة جسدھا الطاھر الى
السماء ،فالجسد الذي حمل في احشائه رب المجد ال يليق ان يترك
في االرض للتحلل والفساد .وكل ھذه االمور اخفيت عن عيون
التالميذ .أما توما فحملته سحابة ليلتقي بجسد العذراء في الھواء تحمله المالئكة الى السماء وقال له احد المالئكة:
"تقدم وتبارك من جسد كلية الطھر" فتقدم ونال بركة الجسد الطاھر .وعندما وصل توما الى اورشليم اخبره
التالميذ عن نياحة العذراء فعرفھم انه ال يصدق ما لم يرى بنفسه ،فاخذوه الى القبر وكشفوا التابوت لكنھم لم
يجدوا الجسد فحزنوا ،فطمأنھم توما واخبرھم أنه راى المالئكة حاملين الجسد الطاھر الى السماء وانه اخذ
بركته .فقرروا جميعا أن يصوموا من أول مسرى واستمروا صائمين لمدة أسبوعين رافعين الصالة والطلبات
للرب يسوع أن يمنحھم بركة مشاھدة ھذا الصعود لجسدھا إلى السماء ،فحقق الرب طلبتھم فى  16مسرى
الموافق  22اغسطس ،وأعلمھم أن الجسد محفوظ في السماء .بركة وشفاعة السيدة العذراء تكون معنا أمين.

صدق أو ال تصدق!!!

نقابة األطباء تحظر نقل األعضاء بين المسلمين والمسيحيين!
نشرت جريدة ”روز اليوسف“ على الصفحة  5يوم  12اغسطس ھذا الخبر ،وقمنا بنقله كما ورد بدون تعديل
او تغيير حسب ما كتبه محرروه  ،لكن في حقيقة األمر اصابنا الذھول والدھشة ألن يصدر مثل ھذا الھراء عن
نقابة عريقة يعتبر اعضاؤھا من أفضل العقول البشرية ،واال ما كانوا التحقوا بكليات الطب التي تعد من كليات
القمة .واكثر من ھذا وذاك تبرير نقيب االطباء لقرار الحظر الذي يعتبر عذر اقبح من ذنب .ونحن نترككم مع
نص ھذا الخبر طالبين من ﷲ تبارك اسمه ان يحمينا ويحمي بالدنا مصر من التخلف والمتخلفين.
صبحى مجاھد  -مايكل عادل  -صالح لبيب  ،روز اليوسف
كشفت الكنيسة القبطية عن قرار اصدرته نقابة األطباء بعدم نقل األعضاء عن طريق التبرع بين المسلمين
والمسيحيين األمر الذى اعتبرته الكنيسة قراراً متطرفا ً وبعيداً تماما ً عن مبادىء المواطنة واإلنسانية .
القصة بدأت عندما أراد أحد األقباط التبرع بكليته إلى مسلم فى أحد المستشفيات القبطية ،ورفض الطبيب إجراء
الجراحة قائالً إن ذلك ضد قوانين نقابة األطباء .
القمص صليب متى ساويرس كاھن كنيسة مارجرجيس بالجيوشي بشبرا كشف عن حاالت أخرى جرت خالل
األيام القليلة الماضية تم فيھا رفض نقل األعضاء بين أصحاب الديانتين ،معتبراً فى تصريحات لـ"روز
اليوسف" :أن ھذا القرار قد ُيعرض الكثير من المرضى إلى الموت .
من جانبه شن األنبا مرقس رئيس اللجنة اإلعالمية بالكنيسة ھجوما ً عنيفا ً على نقيب األطباء د .حمدى السيد،
مؤكداً أن قراره بعيداً تماما ً عن روح الدين واإلنسانية وقال لـ"روز اليوسف" إن قرار نقابة األطباء بعدم السماح
بنقل األغضاء بين المسلمين والمسيحيين قرار خاطئ ومتطرف وضد اإلنسانية ويجب أن نفصل الطب عن الدين
حيث أن الطب علم والدين عبادة  .وطالب األنبا مرقس بإعادة النظر فى القرار النقابى الذى يحرم الكثيرين من
المرضى من الحياة .
من ناحيته اعترف د .حمدى السيد نقيب األطباء ان النقابة وضعت شروطا ً لنقل األعضاء منھا حظر التبرع
باألعضاء مختلفى الديانة والجنسية .وأضاف  :وبناء على ذلك لن يسمح للمسلم بأن يتبرع لمسيحى والعكس حتى
نغلق الباب أمام تجارة األعضاء المنتشرة فى مصر ،ألن المجتمع المصرى لم يصل لھذه الدرجة من العطاء
واإلنسانية بحيث يتبرع مختلفو الديانة كل منھم لآلخر ،فمثالً لو جاء مسلم ليتبرع لمسيحى بكليته او العكس فلن
أقبل ألنه غالبا ً باع كليته له .
)البقية ص (3

كالم مفيد
المتنيح القمص
ميخائيل ابراھيم سالمة
يصعب على النفس البشرية ان تودع للفردوس
انسانا ً عزيزاً عليھا ،قريبا ً من القلب لكونه أخ
وصديق وأب كاھن ھو المتنيح القمص ميخائيل
ابراھيم سالمة كاھن كنيسة السيدة العذراء
والمالك بجولدرز جرين.
لقد أخذ ابونا المتنيح على عاتقه منذ اليوم االول
لرسامته كاھنا ً ان يحذو حذو ابائه القديسين وھم
كثيرون نذكر منھم اثنين ھما مثلث الرحمات
قداسة البابا كيرلس السادس الذي كان يرفع
الذبيحة االلھية بشكل يومي ،وعنه اخذ ابونا
ميخائيل ھذا التقليد فكان يصلي كل يوم قداس،
حتى انه كان يقيم قداسا ً الساعة الرابعة صباح
كل يوم خميس من أجل احد االخوة الذي لم يكن
يستطع الحضور والتناول طوال االسبوع
لمشغولياته.
أما المثال اآلخر الذي حذا حذوه فھو اب
اعترافه المتنيح القمص ميخائيل ابراھيم كاھن
كنيسة مار مرقس بشبرا ،والذي لشدة محبته له
تسمى باسمه في الرسامة .أما ما اخذه ابونا
ميخائيل ابراھيم سالمة عن ابيه المتنيح ابونا
ميخائيل ابراھيم كاھن كنيسة مار مرقس بشبرا
فھو زيارة المرضى وحمل جسد الرب ودمه لھم
اينما كانوا .فكان كل يوم بعد القداس ال يعود الى
منزله اال بعد ان يكون قام بزيارة المرضى
ومناولتھم في مستشفيات لندن وضواحيھا.
ونذكر انه كان يذھب الى المتنيح ابونا
انطونيوس فرج كل يوم بالمناولة لدرجة شعر
معھا انه لو لم يفعل شيء في كھنوته سوى ھذه
الخدمة ألبيه القمص انطونيوس فرج فھذا كفاية
عليه ،بل شعر ان اختياره للكھنوت ربما من
اجل عدم حرمان ابونا انطونيوس فرج من
التناول يوما واحدا.
وھناك خدمات كثيرة كان يقوم بھا في الخفاء،
فكثيرا ما كان يمد يد المعونة لكثيرين سواء في
انجلترا او في مصر .وعن ھذا االمر روى لي
احد االحباء انه كان يمر بضائقة مالية فوجد
ابونا ميخائيل يقدم له مظروف به مبلغ من
المال ويقول له ھذا المظروف خاص بك ارسله
المسيح لك وال تسأل عن مصدره.
كان محبا ً لدرجة ان شعب الكنيسة احبوه بشدة
وبكوه يوم نياحته ،ولمحبته للمذبح وطيبة قلبه،
حقق ﷲ له ما كان يتمناه وھو ان يدفن خلف
مذبح الكنيسة التي خدمھا منذ بدء الخدمة فيھا
وكأنه كان يريد اال ينفصل عن كنيسته وشعبه.
نياحا لروحه الطاھرة وعزاء لنا جميعا .ولعلنا
نتمثل به ونستفيد مما كان يقوم به من خدمات.
ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد
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أنه يعرف ما فى داخلك
القمص كاراس االنبا بيشوي  -كنيسة مار جرجس والبابا اثناسيوس بنيوكاسل:

قد تكون مريضا ً ..وحيداً ..قلقا ً ..يائسا ً ..خائفا ً وأمام الناس تحاول أن تظھر باسما ً ..متماسكا ً! قد يراك الناس ضاحكا ً..
ھانئا ً  ..وھم ال يعرفون أن فى داخلك أحزان و ھموم  ..وقلب مجروح  ..يئن باكيا ً ! قد تأكل كل ما تشتھى نفسك ..وكل ما
يشبع جسدك  ..ولكن بعد أن تأكل وشبع  ..تجد فى داخلك شىء مازال خاويا ً ..حزينا ً ..كئيبا ً ..جائعا ً ! قد تكون غنيا ً ..ويرى
الناس أن أموالك أعطتك كل شىء  ..ولكنھم ال يعرفون أن فى داخلك شىء يصرخ و يطالبك باألمان وراحة البال  ..وھو ما
تعجز عنه أموال الدنيا كلھا أن تعطيه لك! قد تذھب الى أقاصى األرض لتضمن مستقبلك  ..ويحسدك الناس على ما وصلت
إليه  ..ولكنھم ال يعرفون أن فى داخلك شىء تحتاجه  ..أكثر بكثير من كل ما حصلت عليه! قد تكون متدينا ً  ..صائما ً ..
والناس يرونك فى الكنائس دائما ً وقد تكون خادما ً  ..لكنھم ال يعرفون أن فى داخلك شىء ينقصك  ..وصوت يالزمك ..
ھامسا ً  ..بحب  ..أريد أن أن أدخل و أتعشى معك ألنك لن ترتاح إال بوجودى فى داخلك !!
مھما كنت  ...مھما فعلت  ..مھما
أصبحت  ..فھناك لن يفارقك ! صوت
يدوى فى داخلك منذ مولدك  ..وحتى
اآلن ! صوت سائراً معك سنوات
بحب  ..وحنان!
وسنوات  ..بصبر ُ ..
لم ييأس وأنت تھمله! لم يغضب وأنت
تُبعده ! صوت عنيد  ..صابر ..
يشاركك منامك ويقظتك  ..دائما ً
معك ..ھادئا ً  ..ضارعا ً  ..متوسالً ..
راجيا ً  ..ھامسا ً  ..قائالً  :ال تھرب
منى ! ال تبعد عنى ! لن أتركك تفلت
منى ! إذا ذھبت إلى أقاصى األرض
ستجدنى ھناك  ..منتظرك  ..مشتاق
لك  ..ألننى احببتك !!!
إنه صوت إله  ..أب ُ ..يحبك جداً ..
ويعرف كل شىء عنك  ،كل شىء ،
حتى ما فى داخلك  ..صدقنى إنه
يعرف ما فى داخلك! يعرف إحتياجك
وأمراضك وسقطاتك وضعفاتك
ومخاوفك . ..يعرف أحزانك
وأوجاعك  ..و يتأثر جداً  ..ويئن
قلبه  ..وھو يسمع ُبكائك !!
إنه صوت إله  ..أب ُ ..يريد أن يمسح
كل دمعة من عيونك ويأخذك فى
أحضانه ويمأل داخلك بروحه وشفائه
فرحه وسالمه ! إنه صوت إله ..
أب  ..قال عنه أوغسطينوس ”النفس
القلقه الخائفة التعبانة الحزينة لن
ترتاح إال فيه“؛ صدقنى أنه صوت
أباك  ..الذى أحبك جداً ولكنه لم ُيحب
خطيئتك أبداً !
لھذا أرسل  ..إبنه  ..وحيده  ..يسوع
المسيح  ..ليموت على الصليب  ..من
أجلك  ..لكى ال يھلك كل من يؤمن به
بل تكون له الحياة األبدية )يوحنا ، (3
جاء يسوع ومات وقام لتكون لك حياة
ويكون لك أفضل  ..واآلن  ..إنه يقف
على باب قلبك  ..ورغبة قلبه أن تفتح
له ليدخل ! إنه ُيريد أن ُيعطيك حياة
مقدسة  ..حياة أفضل  ..صدقنى
أفضل جداً  ..وأعظم جداً  ..حياة

والحق والحياة ولن يجىء أحد إلى
األب إآل به )يوحنا  (14فتعال اآلن
إليه  ..وإرمى ِحملك وخطاياك
وھمومك عليه ُ ..اترك مخاوفك
ومرضك وقلقك تحت صليبه عند
قدميه وتأكد  ..مھما كانت خطاياك
لھا غفران بالتوبة واألعتراف
األمين .".فإن اعترفنا بخطايانا فھو
امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا
ويطھرنا من كل اثم )1يو .(9 : 1

والتناول من جسده ودمه الكريم"
ودم إسمه دم يسوع المسيح يطھر من
كل خطية )يوحنا  ،( 1إنه يريد أن
تتكلم معه اآلن  ..ببساطة  ..بإيمان
صغير  ..جداً  ..بندم و إحتياج ..
بجوع وإشتياق  ..أطلب منه أن يدخل
ويملك على قلبك التعبان  ..وتأكد
تماما ً  ..أن من ُيقبل إليه ال يخرجه
خارجا ً )يوحنا (6
إن يســوع المســيح مازال حيا ً ..
مازال ُيحبك  ..مازال ينتظرك يريد
أن يعطيك غفران الخطية  ..تحرير
من العبودية  ..شركة بالروح ..
وحياة أبدية  ..سيضع قلبا ً جديداً ..
وروحا ً جديداً  ..فى داخلك !
واعطيھم قلبا واحدا و اجعل في
داخلكم روحا جديدا وانزع قلب
الحجر من لحمھم و اعطيھم قلب لحم
)حز (19 : 11
وليكــن الرب معــك فى كل خطوة
ويعطيـك حيــاة ويشـعرك بمحبته
وصـدرة الحنان الذى اتكأ عليه
يوحنا.

كنيسة القديس أغسطينوس Guildford, Surrey
مملؤة بالروح القدس  ..حياة ليس
فيھا للجسد مكان  ..وفيھا إجابات لكل
التساؤالت  ..وبھا تنتھى وإلى األبد
من داخلك كل عالمات حيرة
واألستفھام  ..حياة غالبة ..
منتصرة  ..مثمرة .حياة مملؤة
بالسالم والطمأنية والفرح مھما
أحاطت بك الھموم والمشاكل  .ليس
فيھا للمرض والموت و الحزن
مكان ! ألنھا حياة الروح  ..حياة
أوالد ﷲ ! و من يستطيع أن َيمس
شعره من أوالده !!
آه  ..لو تعلم  ..روعة الحياة المسيحية
عندما يسودھا الروح !! صدقنى
ستجد فى داخلك سالم ال يستطيع أحد
أن ينزعه منك! وسيمتلىء قلبك
بفرح ال يجرؤ أحد أن يأخذه منك!
صدقنى  ..ستتعجب جداً من نفسك
عندما تنظر ورائك  ..إلى حياتك
الماضية  ..وتجد نفسك قد أضعت
سنوات ُعمرك  ..وأنت تلھث وراء
سراب وأشياء جسدية ! حتى لو
كانت فى ظاھرھا  ..روحية !! أشياء
كانت ستأخذك بعيداً  ..بعيداً  ..جداً ..
عن الطريق الوحيد المؤدى إلى
الحياة األبدية !!
يسوع المسيح وحده ھو الطريق

تحتفل كنيسة القديس أغسطينوس يوم السبت  6سبتمبر  2008بمرور عام
على تأسيس مذبحھا وبدء الخدمة بمنطقة  . surreyوسيرأس نيافة االنبا
أنتونى القداس االلھى فى ھذا اليوم .
وقصة ھذه الكنيسة ترجع الى غيرة نيافة األنبا انتونى الذى يھتم دائما
بتأسيس مذبح للمسيح فى كل مكان ونشر كلمة االنجيل حتى تصل الى
الجميع  .فقد أھتم نيافته بعدد من االقباط الذين طلبوا تأسيس كنيسة بالمنطقة.
وقام بإرسال الراھب القس إيالريون االنطونى وھو الكاھن الحالى للكنيسة
إلى المنطقة ،وكانت أول خطوة ھى البحث عن مكان مؤقت للقداسات
والخدمة لحين إيجاد كنيسة قبطية  .وبنعمة المسيح سمحت لنا كنيسة All
 Saints Churchوھي تتبع  Church of Englandبالصالة يوم
السبت لديھم وقد قوبلنا منھم بكل محبة.
ثم قام نيافة االنبا أنتونى بصالة أول قداس بكنيسة القديس أغسطينوس
 Guildfordيوم  1سبتمبر  2007وكان يوما مفرحا للمنطقة وحضره عدد
من اآلباء الكھنة كما قام نيافته أيضا برسم عدد من االطفال شمامسة .وأسس
خدمة مدارس االحد ودرس الكتاب المقدس .وبدأت الخدمة منذ ذلك الحين .كما
زار نيافته الكنيسة يوم  26يناير  2008مرة ثانية ،لمتابعة الخدمة وصلى
القداس وقام بتشكيل مجلس للكنيسة .وبنعمة ﷲ سجلت الكنيسة charity
 Organizationوتم فتح حساب فى البنك باسمھا  .وكذلك سجل العضوية
الكنسية الذى ينمو بأستمرار ،وجارى البحث عن كنيسة دائمة لنا فى ھذه
المنطقة  .و الدعوة مفتوحة للجميع لحضور االحتفال و نوال البركة.
وعنوان الكنيسة ھو All saints Church ......................................
Vicarage Gate, Onslow Villiage
Guildford, GU2 7QJ
ورقم حساب الكنيسة بالبنكLloyds TSB .................................... :
BankKingston Upon Thames Branch
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Account !o. : 00430005
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ذكرى األربعين لطيب الذكر المتنيح القمص ميخائيل ابراھيم سالمة

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

كاھن كنيسة العذراء والمالك بجولدرز جرين

نجيب يسى تاوضروس السويسي

تقيم كنيسة السيدة العذراء والمالك ميخائيل بجولدرز جرين وابناء المتنيح
القمص ميخائيل ابراھيم االستاذ جوزيف وشقيقته الدكتورة ماري زوجة
المھندس مايكل ابراھيم حبيب وبقية افراد االسرة في انجلترا ومصر وكندا
قداس االربعين على روحه الطاھرة التي انتقلت الى مساكن النور بعد خدمة
مثمرة وصراع مع المرض لفترة امتدت ألكثر من عام وذلك لتنضم الى
االربعة وعشرون قسيسا ً وذلك يوم االحد الموافق  17اغسطس .
وستتلقى االسرة العزاء الساعة الواحدة عقب القداس لمن لم يستطع
حضور القداس .نطلب نياحا ً وراحة البينا الموقر القمص ميخائيل ابراھيم
في فردوس النعيم .وتعزيات الروح القدس لالسرة.

اذكر يارب مرضى شعبك
خرج نيافة االنبا فام اسقف طما وتوابعھا من
المستشفى وحاليا بفترة نقاھة ،نطلب لنيافته تمام
الشفاء والصحة.
تعرض المحاسب جورج جندي من كنيسة مار
جرجس باستيفنج لحادث أليم خالل زيارته للقاھرة،
ويعالج حاليا بالمستشفى ،نطلب له الشفاء .
نطلب الشفاء السيدة ريتا باسيليوس زوجة
المتنيح الصحفي جمال عبد الملك اجريت لھا عملية
Central Middx. Hospital
جراحية بـ:
Abbey Ward – 1st Floor - Room 8
حضرت من القاھرة ديانا اديب يونان للعالج اثر
حادث اليم تعرض له اتوبيس رحالت عائد من
الدير ،ادى الحادث الى انتقال بعض اعضاء الرحلة
وجرح البعض االخر .نصلي ونطلب لھا الشفاء.
صلوا واطلبوا من اجل المرضى الذين في
المستشفيات والمنازل والذين ليس لھم أحد يسأل
عنھم لكي الرب ينعم عليھم بالعافية والشفاء.

تھاني  ..تھاني
تھنئة قلبية للشماس الدكتور جورج حنا
بكنيسة مار مرقس بلندن بحصوله على درجة
االستاذية في الجراحة بمستشفى سانت ماري :
Professor of Surgery at St Mary
Paddington Imperial college
تھنئة قلبية للدكتور عادل سويحة بكنيسة مار
مرقس بلندن بحصوله على :
cardiac surgery by Professor
Magdy Yacoub
تھنئة قلبية بزواج شادي فايق وعروسه
ماريان بكنيسة السيدة العذراء والقديسة دميانة
بايرلندا.
تھنئة قلبية لكل من فيفيان وديع رزق
وزوجھا اشرف موسى بكنيسة مار مرقس بلندن
على مولودھما الجديد مايكل  ،الف مبروك.

يقول قداسة البابا شنودة الثالث:
ھناك اشخاص يجدون لكل مشكلة حل،
وھناك اخرون يجدون لكل حل مشكلة.

أخبار  ..أخبار ..أخبار
قام نيافة االنبا انتوني اسقف ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا وتوابعھا بافتتاح كنيسة الرھبان
االقباط السبعة في ايرلندا يوم  3اغسطس  ،واقام نيافته اول قداس الھي بھذه الكنيسة بمناسبة افتتاحھا ،واشترك
معه كاھن الكنيسة الراھب القمص بوال االنبا بيشوي استاذ العھد الجديد بالكلية االكليريكية ،واالباء كھنة
ايرلندا القمص اثناسيوس فھمي والقس بفنوتيوس افامينا .وجمع كثير من االقباط ھناك .وكان قد تم شراء ھذه
الكنيسة قبل حوالي ثالث شھور  ،وبافتتاح ھذه الكنيسة يكون لنا ثالث كنائس في ايرلندا وحدھا.
تعيد الكنائس القبطية االرثوذكسية يوم الجمعة  16مسرى الموافق  22اغسطس بعيد ظھور صعود جسد
السيدة العذراء الى السماء ،وبمناسبة الصوم تقام نھضة للسيدة العذراء في العديد من الكنائس  ،وبما ان العيد
سيكون الجمعة ،ويوم الجمعة ھو صيام طبيعي فال يجوز االفطار فيه ألن عيد العذراء ليس من االعياد السيدية
وبالتالي يستمر الصوم خالل يوم عيد العذراء على ان يكون االفطار يوم السبت  23اغسطس .كل عام
وحضراتكم بخير ،نسأل ﷲ ان يعيد عليكم امثال ھذه االيام وانتم في طمأنينة وسالم ،وان يمد يد الشفاء
لصاحب القداسة البابا شنودة الثالث  ،اطال ﷲ حياته وجميع المطارنة واالساقفة والكھنة واالكليروس. .

حكاية طريفة:
واحد بلدياتنا صدم  52شخص بسيارته ،فالضابط
سأله أزاي عملت الكارثه دي؟ فقاله يابيه انا كنت
ماشي وفجأه لقيت الفرامل سايبه وكان فيه طريقين،
واحد ماشي فيه راجل لوحده والتاني فيه فرح وزحمة
أدخل أنھي فيھم؟ فقاله تدخل اللي فيه واحد ماشي
طبعا .فقال آھو ده اللي أنا عملته .فالضابط قاله طيب
وال  51الباقين خبطتھم إزاي؟؟ فقاله ما ھو الراجل
الغبي جري ودخل وسط الفرح  -أسيبه يعني؟!!

تعــــــــازي
زوج السيدة ھيلين صليب ووالد الشماس ديفيد
نجبب زوج السيدة جورجيت القمص بولس بكنيسة
العذراء والمالك بجولدرز جرين وتريز زوجة
مكاريوس ميخائيل واالنسة سيلفيا ونادية زوجة
الدكتور نادر سعد بالسودان .وعم برلنتي وفايزة
حبيب بلندن وفريدة سو﷼ زوجة ناجي نظير
ببرايتون .نياحا لروحه الطاھرة وعزاء لالسرة.
Mob: 07988518416
انتقل اثر حادث أليم بالقاھرة المتنيح الشاب

مايكل جورج جندي
نجل المحاسب جورج جندي والسيدة ماريان وشقيق
سامي بكنيسة مار جرجس باستيفنج .نياحا ً لروحه
الطاھرة وتعزيات الروح القدس لالسرة.
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

لواحظ فيدان خليلة
والدة الدكتور ايھاب زوج الدكتورة منى وجدة فرح
ونور بكنيسة مار جرجس باستيفنج  .نياحا لروحھا
الطاھرة وتعزيات الروح القدس لالسرة.
Tel: 020 88501322

تذكارات
الذكرى السنوية للمتنيح

الراھب القس سمعان االنبا بوال
يقيم نيافة االنبا انتوني وكھنة كنيسة مار جرجس
والقديس اثناسيوس بنيوكاسل القداس االلھي على
روحه الطاھرة الجمعة  22/8نياحا لروحه وتعزيات
الروح القدس لنيافة االنبا انتوني وافراد االسرة .
االربعين للمتنيح

الدكتور لويس فانوس
يقيم نجله د .نادر فانوس زوج د .ريموند قداس
االربعين على روحه الطاھرة االحد  31/8بكنيسة
مار مرقس بلندن .تعزيات الروح القدس لالسرة.
الذكرى السنوية للمتنيح

مدحت ماھر اسكندر وزوجته غادة
وابنتھيما جولي وسيلفيا
اقام والده ماھر اسكندر ساويرس ووالدته وشقيقته
القداس االلھي يوم االحد  10/8يكنيسة مار مرقس
بلندن  .نياحا ألرواحھم الطاھرة وتعزيات الروح
القدس لالسرة.
االنبا انتوني والقمص اثناسيوس فھمي وخدام
وشعب ايرلندا يقدمون التعزية لالخت ھناء
رمسيس في انتقال والدتھا السيدة جورجيت

)بقية المنشور ص :(1
وأشار الى ان النقابة وضعت شرطا ً آخر حيث منعت التبرع باألعضاء بين مختلفى الجنسية ولو اتفقا فى
الديانة  .ونفى أن تكون ھذه الشروط ضد المواطنة ،قائالً :قانون منظمة الصحة العالمية يسمح بالتبرع بين
األقرباء حتى الدرجة الرابعة أما التبرع من أصحاب الديانات المختلفة ففيه تأكيد على إجراء عمليات بيع
واتجار مثله مثل البيع لمختلفى الجنسية .
وحول موقف األزھر الشريف من إمتناع المستشفى عن اجراء عملية التبرع بين مسلم ومسيحى أكد د .عبد
المعطى بيومى عضو مجمع البحوث اإلسالمية أن األزھر أكد جواز التبرع بشروط لم يكن منھا اتحاد الدين،
وقال لـ"روز اليوسف"  :إن التبرع يجوز شرعا ً وال شبھة فيه ألن المسلم إنسان والمسيحي إنسان ،والممنوع
فقط ھو الميراث  ،اما التبرع فيجوز من المسلم لغير المسلم .
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Congratulation for the Graduated Students
تھاني الناجحين في الشھادات الجامعية
St. Mark Church - London:
Tryvana Ekladious (LPC)
Fadi Saleem (LPC)
Joseph Lewis (LPC)
Dr. Justine Naguib
Sarah Sawires
Mariam Tadros
Joanna Malek
Yousef Dawood
ST. Mary &ST. Shenouda Croydon
Peter Asaad
Fadi Kamel
Tomy Gorgy
Sarah Iskarous
Marianne El Raheb
Amanda Mettias
Tamer Malak
ST. Mary & Archangel - Golders Green:
Mariou George (Air Eng.)
ST. George Church - Stevenage:
Amir Mikhael (LPC)
ST. Mary & ST. Abram
Church - Brighton:
Dr. Mina Salah
Nihal Naeem Abbadi
ST. Mary & ST. George
Church - !otengham:
Nilly El-Khanagry (MA)
Nader Hanna
Bishoy Hanna Khalil
ST. Mary & ST. Abu Sefien
Church - Wales:
Dr. Tamer Adel Dawood
(MRCS)
Michael Nagy Gurgis
Archangel Michael & ST.
Bishoy Church - Margate:
Dr. Michael Wafiq
Bisny Erian
St George and St Athanasius
Church !ewcastle :
David Raouf Abdel Sayed

ST. Athanasius Church !orwich:
Mario Shoukrey
Elaria Obied
ST. Mary & ST Abanoub
Church - Leeds:
Fadi Nagy (MA)
ST. Peter & ST Paul Church Bournemouth:
Dr. Michael Mikhael
:ملحوظة
رغم اننا كتبنا في العدد الماضي قبل
اسبوعين اننا سننشر في ھذا العدد اسماء
 وطلبنا،الناجحين المتخرجين من الجامعات
 الى ان البعض لم يتحرك،امدادنا باالسماء
 وعموما. ولم يظھر اي نوع من التعاون
فھذه التھنئة موجھة من ”الرسالة
االخبارية“ وقراؤھا البنائنا وبناتنا
.الناجحين
ونتعشم ان يرسل لنا االباء الكھنة او الخدام
A- او الوالدين اسماء الناجحين في الـ
 لنشرھا في العددGCSE  وLevel
. المقبل

Writing on the Sand and Stone
Two friends were walking through the desert. During some point of the journey, they had an argument; and one friend slapped the other one in the
face. The one who got slapped was hurt, but without saying anything, wrote in the sand:
today my best friend slapped me in the face.
They kept on walking, until they found an oasis,
where they decided to take a bath
the one who had been slapped got stuck in the mire
and started drowning, but the friend saved him. After he recovered from the near drowning, he wrote
on a stone: 'today my best friend saved my life '.
The friend who had slapped and saved his best
friend asked him, 'after i hurt you, you wrote in the
sand and now, you write on a stone, why?'
The friend replied 'when someone hurts us, we
should write it down in sand, where winds of
forgiveness can erase it away. But, when someone does something good for us, we must engrave it in stone where no wind can ever erase it.'
Learn to write your hurts in the sand and to carve
your benefits in stone. They say it takes a minute to
find a special person, an hour to appreciate them, a
day to love them, but then an entire life to forget
them. Do not value the things you have in your life,
but value that you have in your life!

Be careful of what you say
The power of words....it is sometimes hard to understand that an encouraging word can
go such a long way. Anyone can speak words that tend to rob another of the spirit to continue in difficult times. Special is the individual who will take the time to encourage another. May your words be a blessing to someone today.

Annual Summer Coptic Youth Conferences 2008
Under the care of H.G. Bishop Angaelos.
This years annual summer conferences follow the
theme of “ACTS 29”. A time of guaranteed fellowship and fun. Please join us in created our own
Chapter 29 in the history of the living church.
Location: Coptic Orthodox Church Centre, Stevenage.
Dates:
14 – 17 year olds: 21st – 24th August.
18 – 21 year olds: 24th – 27th August.
Cost: £25.
Please contact your Church JYC rep to register.
Visit www.copticyouthmission.com/acts29

