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”الرسالة االخبارية“ -المملكة المتحدة:
عاد إلى ارض الوطن بسالم قداسٮة البابا شنودة الثالث بابا االسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الساعة
السادسة صباح يوم االثنين  20اكتوبر على متن طائرة رجل االعمال نجيب ساويرس الخاصة قادما من
الواليات المتحدة االمريكية بعد رحلة عالج استغرقت أكثر من أربعة شھور في مستشفى "كليفالند" بوالية
اوھايو االمريكية ،بسبب اصابته بكسر في عظمة الفخذ على اثر سقوطه في مقره بالقصر الباباوي في
العباسية ،األمر الذي ادى الى نقله على وجه السرعة للعالج في الواليات المتحدة يوم  10يونيو.
ووسط اجـراءات امـنـيـة مشـددة كـان فـي اسـتـقـبـال
قداسته بمطار القاھرة وزير التنـمـيـة الـمـحـلـيـة عـبـد
السالم المحجوب مندوبا عن الرئيس حسني مبـارك،
واعضاء المجمع المقدس واعضاء الـمـجـلـس الـمـلـي
وعدد كبير من االباء الكھنة .وفور وصول الـطـائـرة
قام قداسة البابا بتحية مستقبليه ثم استقل السيارة التـي
نقلته لمقر الكاتدرائية المرقسية في العباسية.
وكانت اعداد كبـيـرة نـاھـزت الـعـشـرة آالف قـبـطـي
زحفت الـى مـقـر الـكـاتـدرائـيـة الـمـرقسـيـة الـكـبـرى
بالعباسية التي جرت فـيـھـا االسـتـعـدادات عـلـى قـدم
وساق لعدة أيام قبل وصول قداسة الـبـابـا السـتـقـبـالـه
واالحتفال بعودته .
وأدى التزاحم الشديد الـى تسـلـق األقـبـاط لـألـشـجـار
واعتالء اسطح الكنائس والمـبـانـي الـمـوجـودة داخـل
مقر الكاتدرائية ليتمكنوا من مشـاھـدة قـداسـة الـبـابـا.
كما دقت أجراس الكاتدرائـيـة واعـلـن األنـبـا مـوسـى
عن وصول قداسة البابا وظھوره واقفا عـلـى قـدمـيـه
عــلــى ســلــم الــقــصــر الــبــابــوى وھــو يــلــوح بــيــديــه
للـمـوجـوديـن ،وسـط ھـتـافـات وزغـاريـد الـحـضـور
وعزف السالم الوطني ،واستمرار فرق الكورال في
الترانيم والعزف.
والقى قداسة البابا كلمة على الـحـاضـريـن اسـتـمـرت
حوالي سبع دقائق ،غادر بعدھا ليستريح داخل مـقـره
بالقصر الباباوي.
كلمة قداسة ال{ب{اب{ا » :أبـنـائـى األعـزاء وإن كـنـت
أسعد برؤيتكم وأشكركم على محبتكم ،إال أننى أحـب
أن أقول لكم إنكم لم تغيبوا عنى ً
أبدا ..عـنـدمـا أسـافـر
فى كل مرة آخذكم معى فـى فـكـرى وعـقـلـى ،وكـمـا

تكونون معى فى القاھـرة تـكـونـون مـعـى أيضـا ً فـى
الطائرة ،وكما آخذكم معى آخذ مصر أيضا فى قلبـى
وفكرى ..إننى ليس لى مقر إال فى قـلـوبـكـم الـعـامـرة
بالحب«.
وأعرب البابا عن شكره لجمـيـع الـحـاضـريـن الـذيـن
أرجأوا مصالحـھـم مـن أجـلـه ،كـمـا شـكـر الـرئـيـس
مبارك على اھتمامه به طوال فترة العـالج ،وإنـابـتـه
اللواء عبدالسالم المـحـجـوب ،الـذي وصـفـه بـالـلـواء
"المحبوب" لحضور استقبال البابا وتھنئته بالعودة.
كلمة اللواء المحجوب" :يسعدني ان احضر لتـھـنـئـة
الـبـابـا بسـالمـة الـعـودة إلـى وطـنــه الـحـبـيـب مصــر
المباركة فى كل الكتب السماوية .فـقـداسـتـه صـاحـب
شعار »مصر ليست وطنا ً نعيش فيه بل وطن يعـيـش

ً
أسـاسـيـا مـن رمـوز الـوطـن،
رمزا
فينا« ..كنا نفتقد
ً
ً
رمزا أصيالً يعرف معانى الحب والسالم ،ويؤكد لنا
كل يوم كيف يكون حب الوطن واالنتمـاء إلـيـه ..أنـه
قلبا يتسع لكل الناس ،ويقـدم مـحـبـتـه لـلـجـمـيـع
يحمل ً
دون استثناء أو تمييز ،ألنه ليس بابا مصر فقط ،بـل
بابا كل العرب ،فھم جميعا يعيشون فى قلبـه ،مـثـلـمـا
تعيش مصر فى داخله" .وأضاف» :عزيزنا مـرحـبـا
بك فى وطننا الغالى ،ونشكر ﷲ أنك عدت إلينا«.
وفيما حضر حفل االسـتـقـبـال كـل أعضـاء الـمـجـمـع
المقدس والمجلس الملى العام ،وبـعـض مـن أعضـاء
مجلسى الشعب والشورى ،لـم يـحـضـر أي مـنـدوب
عن الكنيستين اإلنجيلية والكاثوليكية للتھنئـة بسـالمـة
الوصول.
و "الرسالة االخبارية" بدورھا تقدم الشـكـر  mعـلـى
سالمة قداسة البابا شنودة وتھنئ قداسته بعـودتـه الـى
ارض الــوطــن بســالم ،وتــتــمــنــى لــقــداســتــه الصــحــة
والعمر المديد ،ونقول لقداسته "الى منـتـھـى االعـوام
يالسان العطر ..الى منتھى االعوام يالسـان الـذھـب..
ياخليفة القديس مـرقـس الـرسـول ..بـابـا انـبـا شـنـودة
رئيس الكھنة".

الحكم بالسجن على كاھن برئ
حكمت محكمة جنايات الجيزة حضورياً على القس متاوس وھبة باسيل{ي{وس ك{اھ{ن
كنيسة المالك ميخائيل بكرداسة مطرانية ال{ج{ي{زة ،ي{وم األح{د  12أك{ت{وب{ر 2008
بالسجن المشدد  ٥سنوات ،بتھمة اشتراكه في استخراج ش{ھ{ادة م{ي{الد لـ{'مس{ل{م{ة
متنصرة' ببيانات مسيحية لتمكينھا من الزواج من 'مسيح{ي' ،وت{ھ{ري{ب{ھ{م{ا خ{ارج
البالد ،...وفي يوم األربعاء  10 /15نقل 'أب{ون{ا' إل{ى س{ج{ن ط{ره ل{ت{ن{ف{ي{ذ ع{ق{وب{ة
السجن المشدد لمدة خمس سنوات!!
والواقعة تدور حول إحدى البنات المتنصرات كانت ترغب في الزواج من مسيح{ي ،ول{ك{ن ال{ق{ان{ون ب{ال{ط{ب{ع
يمنع ذلك ،فتلجأ للتحايل ھي وزوجھا باستخراج بطاقة مزورة لفتاة مسيحية متوفاة إلت{م{ام ال{زواج والس{ف{ر
خارج مصر' .والسؤال ھنا ما ھي عالقة االب الكاھن بكل ھذا؟؟ وماذا ل{و ان{ع{ك{س ال{وض{ع ،وك{ان{ت ال{ف{ت{اة
ً
مسلما ،وقام بتزويجھما أحد الشيوخ؟!
مسيحية والشاب
ھذا الموضوع اثير في اللقاءات التلفزيونية التي اجريت مع ق{داس{ة ال{ب{اب{ا ب{ع{د ع{ودت{ه م{ن ام{ري{ك{ا ،وق{ال
قداسته اننا لن نترك ھذا الموضوع وسيقوم محامون من الكنيسة بمحاولة ايقاف تنفيذ ھذا الحكم.
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تعــــــــازي
انتقل من عالمنا الفاني الى مساكن النور المتنيح

القمص اسطفانوس موسى حكيم
كاھن كنيسة مار جرجس بحدائق حلوان
شقيق الشماس د .سمير حكيم باسكتلندا ،وشيعت
الجنازة بالقاھرة يوم الجمعة  24اكتوبر ،نطلب
لقدسه نياحا وراحة في احضان القديسين وتعزيات
الروح القدس الفراد العائلة باسكتلندا ولقاھرة.
Tel : 01592200400
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

أخبار  ..أخبار ..أخبار
بمناسبة عيد استشھاد القديس ابو سيفين ،ستقوم رحلة من امام كنيسة مار مرقس بلندن يوم السبت 6
ديسمبر الى كنيسة العذراء وابو سيفين بويلز ،ويعقب القداس االلھي يوم مفتوح تعرض فيه بعض المنتجات
توجه حصيلتھا لمشاريع التعمير بالكنيسة .لالستفسار والحجز يرجى االتصال بالشماس رأفت عبد الباقي .
تقيم كنيسة الشھيد العظيم مار جرجس بالمركز القبطي باستيفنج يوم السبت  22نوفمبر الساعة السادسة
مساء بغرض . fundraising

تحتفل الكنيسة يوم االحد  9نوفمبر بعيد تكريس كنيسة القديس مار مرقس الرسول وظھور
رأسه باالسكندرية التي استشھد بھا.
تحتفل الكنيسة يوم  14نوفمبر بعيد جلوس قداسة البابا شنودة الثالث ،اطال ﷲ حياته ،وھو العيد
السابع الثالثون العتالء قداسته الكرسي الباباوي .تھانينا القلبية لقداسته.

راحيل حنا قديس
والدة كل من االستاذ ميالد خير زوج السيدة وفاء،
والشماس جرجس خير زوج السيدة تريزا بكنيسة
مار مرقس بلندن ،وفؤاد وناجي بالسودان .نياحا
لروحھا الطاھرة وتعزيات الروح القدس لالسرة.
)Tel: 020 89988465 (Milad
)Tel: 020 89978963 (Gurigs
الشماس اقالديوس ابراھيم ورأفت عبد الباقي
يتقدمان بالتعزية للشماس الدكتور سمير حكيم في
انتقال شقيقه االب القمص اسطفانوس حكيم .كما
يتقدمان بالتعزية للشماس جرجس وشقيقه ميالد
في انتقال والدتھما السيدة راحيل حنا قديس.
انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

حربي صادق
زوج السيدة ثريا ووالد كل من عمانوئيل ومجدي
وعادل وتيموثاؤس ورأفت واحسان وروما ومريم
وجاكلين زوجة نبيل .والعزاء اليوم االحد  2نوفمبر
الساعة الثالثة بعد الظھر بقاعة كنيسة العذراء
والمالك ميخائيل بجولدرز جرين .نياحا لروحه
الطاھرة وتعزيات الروح القدس لالسرة.
Tel: 020 74028110

تذكارات
تقيم اسرة المتنيح نبيل ساويرس زوج الخادمة
منى ووالد رحاب وايليا القداس االلھي على روحه
الطاھرة يوم االحد  9نوفمبر بكنيسة السيدة العذراء
والمالك بجولدرز جرين.
اقامت اسرة المتنيح حليم زكي والد الخادمة
الدكتورة عفاف زوجة الدكتور نعيم بطرس القداس
االلھي على روحه الطاھرة يوم السبت  1نوفمبر
بكنيسة مار مرقس بلندن.

النفس تبكي على الدنيا وقد عل{م{ت ان الس{الم{ة
فيھا ترك ما فيھا  ..ال دار ل{ل{م{رء ب{ع{د ال{م{وت
فان بناھا
يسكنھا ِاالّ التي كان قبل الموت بانيھاِ ..
بخير طاب مسكنه ..وان بناھا بشر خاب بانيھا
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تھاني  ..تھاني  ..تھاني

تنبيه

خطوبة مباركة:
تمت في كندا خطوبة الشاب مينا صليب على
االنسة ماري موريس ابنة الدكتور انسي موريس
وزوجته الخادمة سوزي بكنيسة مار مرقس بلندن.
تھانينا القلبية للخطيبين والف مبروك.
زواج سعيد:
تھنئة قلبية بزواج الشماس جورج بربري
بكنيسة مار مرقس بلندن وعروسه الدكتورة ماري
عادل ،واقيم طقس االكليل بالكاتدرائية المرقسية
باالسكندرية .الف مبروك للعروسين.
تھنئة قلبية بزواج الدكتور امير رؤوف عزمي
على االنسة ديانا  ،حيث اقيم طقس سر الزيجة
بكنيسة مار مرقس بمصر الجديدة بحضور االھل
واالصدقاء .الف مبروك للعروسين.
تھنئة قلبية بزواج الشاب كيرلس ناجي عبده
على االنسة شيرين فريد بكنيسة مار مرقس بلندن.
حيث اقيم طقس االكليل بكنيسة المالك بشيراتون
القاھرة .الف مبروك للعروسين.
نسل طاھر:
Congratulations to Mr Mark Goddard and his wife Nancy Awad from
the church of St. George and Pope
Athanasious in Newcastle for their new
born baby Michael Anthony.
رزق االستاذ راجي وليم وزوجته داليا محب
بكنيسة العذراء والمالك ميخائيل بجولدرز جرين
بمولودة سمياھا  ،Angelinaتھانينا والف مبروك.

نود ان نخبركم اعزائن{ا ال{ق{راء ان{ن{ا رب{م{ا ن{ل{ج{أ
للتوق{ف ع{ن الص{دور ف{ت{رة بس{ب{ب ع{دم ت{واف{ر
الدعم المادي رغم اننا كتبنا لكم من قب{ل ط{ال{ب{ي{ن
م{ؤازرت{ك{م ودع{{م{ك{م ال{{م{ال{ي لض{م{{ان اس{ت{م{{رار
صدور ھذه النشرة .فمصروفات اصدارھ{ا ك{ب{ي{رة
تشمل الطباعة والبريد لكل كنائسنا ف{ي ال{م{م{ل{ك{ة
ال{{م{{ت{{ح{{دة واي{{رل{{ن{{دا ،وال{{ح{{ب{{ر ال{{خ{{اص ب{{ط{{اب{{ع{{ة
الكمبيوتر ومستلزمات جھاز الكمبيوتر نفسه م{ن
اصالح وتأمين وغيره .فاذا رغبتم ف{ي اس{ت{م{رار
ھذه الخدمة ونوال بركة المس{اھ{م{ة ف{ي{ھ{ا ن{رج{و
االتصال بنا ولكم جزيل الشكر ،وال{رب ي{ع{وض{ك{م
خيرا ،فھي اوال واخيرا رسالتكم.

اذكر يارب مرضى شعبك
يوجد اخوة واخوات لنا مطروحين على سرير
المرض في المستشفيات والمنازل ،منھم من يطلب
الصالة الحارة من اجله دون ذكر اسمه ،ونحن
نحترم رغبتھم  ،ومنھم من ليس لھم أحد يسأل
عنھم ،لذلك نطلب الصالة ألخوتنا واخواتنا
المرضى جميعا لكي ينعم عليھم ﷲ بالصحة
ويمنحھم نعمة الشفاء ببركة صلواتكم.

درس من الحياة:
إذا فاتنــا شيء فقد يذھب إلى غي¬رنـ¬ـ¬ا وي¬ح¬م¬ل ل¬ه
السعادة فــلـنــفــرح لـفـرحــه وال نــ¬ح¬ـ¬ـ¬زن ع¬ل¬ى
مــافــاتــنــا فھل يعي¬د ال¬ح¬زن م¬ا فـ¬ـ¬ات؟ ك¬م ھ¬و
جميل أن نحول المحن التي ت¬ع¬ت¬رض ح¬ي¬ات¬ن¬ا إل¬ى
منح وعطاء وننظر إلى الجزء الممتلئ من ال¬ك¬أس
وليس الفارغ منه  .فلو سقطت منك فردة حذاءك ..
واحدة فقط  ..أو مثال ضاعت فردة ح¬ذاء  ..واح¬دة
فقط ؟؟ مــــاذا ستفعل باألخرى؟
ُيح¬ك¬ى أن غ¬انـ¬دي ك¬ان ي¬ج¬ري بس¬رع¬ة ل¬ل¬ح¬اق
بقطار ...وقد بدأ ال¬ق¬ط¬ار ب¬الس¬ي¬ر وع¬ن¬د ص¬ع¬وده
القطار سقطت من قدمـه إحدى فردت¬ي ح¬ذائ¬ه ف¬م¬ا
كان منه إال خلع ال¬ف¬ردة ال¬ث¬ان¬ي¬ة وبس¬رع¬ة رم¬اھ¬ا
بجوارالفردة األولى ع¬ل¬ى س¬ك¬ة ال¬ق¬ط¬ار ف¬ت¬ع¬ج¬ب
أصدقاؤه !!!!؟ وسألوه م¬اح¬م¬ل¬ك ع¬ل¬ى م¬اف¬ع¬ل¬ت؟
لماذا رميت فردة الحذاء األخرى؟
فقال غاندي الحكيم أحببت للفقير الذي يج¬د ال¬ح¬ذاء
أن يجد فردتين فيستطيع اإلنت¬ف¬اع ب¬ھ¬م¬ا ف¬ل¬و وج¬د
فردة واحدة فلن تفيده ولن أستفيد أنــا من¬ھ¬ا أيض¬ا.
ھذا الدرس مفيد لنا جميعا ً.

حكمة العدد
إذا أردت أن تعيش سعيدا في العالم فال تحاول
تغيير كل العالم بل أعمل التغيير في نفسك ومن ثم
حاول تغيير العالم بأسره .
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