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كل واحد يشوف شغله ..وﷲ يتصرف
رغم أننا ال نكتب في ھذه النشرة عن الظروف التي يتعرض لھا االقباط في مصر ،اال انYنYا نYنYقYل بYيYن الYحYيYن
واالخر مما تنشره وسائل االعالم لمحة عما يحدث من اضطرابات واعتداءات على االبرياء من االقبYاط وھYدم
وحرق كنائسھم وخطف بناتھم وتخريب بيوتھم ومتاجرھم وزراعاتھم ،ال من أجل تأجيYج الYمYوقYف بYل طYلYبYا ً
للصالة من أجل ان يرحم ﷲ شعبه  ،ويحول الحقد والكراھية التي تمأل قلYوب االسYالمYيYيYن الYمYتYطYرفYيYن الYى
محبة وسالم نحو االخرين ،لينعم الجميع بالخير ،فللرب االرض وملؤھا  ،المسكونة وجميع الساكYنYيYن فYيYھYا،
فليست ھناك ارض للمسلمين واخرى للمسيحيين .وعلينا ان نتذكر دائما ان ابواب الجحيم لن تقوى عليھا.
أما احداث األسابيع القليلة الماضoيoة فoكoثoيoرة ومoنoھoا
على سoبoيoل الoمoثoال احoداث قoريoة ديoر ابoو حoنoس،
بمحافظة المنيا  ،واحداث عزبة بشرى بمركز الفشن
في محافظة بني سويف ،ومن قبلھoا قضoيoة ديoر ابoو
فانا في ملوي التي مازالت تداعيoاتoھoا عoلoى السoاحoة
حتى االن ،وقضية المباني الكنسية سواء كoنoائoس او
مباني خدمات الoتoي تشoھoد تoعoنoتoا ً فoي تoرمoيoمoھoا او
اصالحھا من قoبoل مoحoافoظ االسoكoنoدريoة ،وغoيoرھoا
الكثير من االحداث التي ما ان تھدأ في منطoقoة حoتoى
تشتعل في اخرى .وآخر ھذه االحoداث مoا وقoع قoبoل
ثالثة ايام في كفر البربري التابع لقرية ميت القرشoي
بمركز ميت غمر.
ففي قرية دير ابو حنoس بoاءت جoھoود وزيoر الoعoدل
ومحافظ المنيا بالفشل في محاولة تغيير اسoم الoقoريoة
من ”دير ابو حنس“ الى ”وادي النعناع“ ،وكمoا ھoو
واضح فاالسم الجديد ليس له اي معنى سوى محاولة
طمس الھوية القبطيoة عoن ھoذه الoقoريoة الoتoي تoعoود
تسميتھoا الoى الoقoرن الoرابoع الoمoيoالدي .لoكoن تoحoت
اصرار وعزيمة واعتoراض اھoالoي الoقoريoة تoراجoع
السيد الوزير عoن قoراره ،فoعoادت الoبoسoمoة ألھoالoي
القرية رغم مرارة الغoبoن والoظoلoم الoذي شoعoروا بoه
طوال فترة اعتصامھم وتمسكھم باسم قريتھم.
اما الواقعة االخرى فھي احداث عoزبoة بشoرى الoتoي
ھجم فيھا المتطرفون على المكان الذي يoجoتoمoع فoيoه
االقباط وقاموا بتكسيره وتھشيم سيارة االب الكoاھoن،
ظنا ً منھم ان النصارى سيحولoون ذلoك الoمoكoان الoى
كنيسة وكأن الصالة محلله للمسلمين ومحرمoة عoلoى
المسيحييoن ،نoاھoيoك عoمoا اصoاب االقoبoاط فoي تoلoك

العزبة من خسائر جسيمة في ممتلكاتھم وزراعاتھم،
واخيرا وكالعادة تoم الصoلoح بoيoن الoطoرفoيoن بoنoفoس
الطريقة التي تتبعھا السلطات لمحاولة رأب الصoدع
بين الطرفين.
وما ان ھدأ الوضع في عزبة بشرى حتى تأجج فoي
كفر البربري بميت غمر ،حيث ذھب طالب ازھoري
الى محل بقاله يملكه قبطي وطلب زجاجoة مشoروب
ساقع ،فلما طالبه صاحب المحل بدفع المتأخر عoلoيoه
رفض وتھجم على المكان واعoتoدى ھoو واصoدقoاؤه
على ابناء صاحب المحل فما كoان مoنoھoم اال الoدفoاع
عن النفس وقام احدھم بطعن الطالب االزھري الoذي
توفى بعد وصوله للمستشفى ومن ھنا بدأت المعركoة
الساخنة والتھجم على منازل االقباط والقoبoض عoلoى
صاحب المحل وابنائه وزوجته.
ونحن ال نملك سوى الصالة  لتھدأ النفوس وتسoود
المحبة والسالم بين الoجoمoيoع .ونoداوم عoلoى الصoالة
طالما استمرت تلك االحداث  ،وھoنoا اتoذكoر الoقoصoة
التالية التoي تoقoول انoه ذات لoيoلoة كoان رھoبoان أحoد
األديرة يصلون التسبحoة ،فoجoاء راھoب الoى رئoيoس
الدير وقال له الحق ياابونا حرامي بيoسoرق الoقoاليoة،
فسكت األب الرئيس واكمل الصالة .فقال له الراھoب
ياأبانا باقولك فيه حoرامoي بoيoسoرق الoقoاليoة ،وكoرر
الكالم مرة واثنين وثالثة ،فنظoر الoيoه رئoيoس الoديoر
وقاله  :ھو الoحoرامoى ده شoغoلoتoه ايoه يoاابoنoي ،فoرد
الراھب وقاله شغتله انه يسرق  ،فقاله رئoيoس الoديoر
وانت راھب شغلتك ايه قاله راھoب شoغoلoتoى اصoلoى
فقاله رئيس الدير خالص يoا ابoنoى سoيoب كoل واحoد
يشوف شغله ،وﷲ يتصرف.

المحبة الحقيقية

حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا ً دخل عجوز يناھز الثمانين من عمره الى عيادة أحد األطباء طالoبoا ً مoنoه
ازالة بعض الغرز من ابھامه ،وذكر العجوز للطبيب انه في عجلة من أمره ويريده االسراع في انoھoاء الoمoھoمoة
ألن لديه موعد مھم الساعة التاسعة.
احضر الطبيب للعجوز كرسيا ً واجلسه عليه واھتم بجرحه وتحدث معoه اثoنoاء الoعoمoلoيoة ،ثoم سoألoه ھoل سoبoب
استعجاله ان لديه موعد مع طبيب آخر ،فاجاب العجوز بالنفي وقال لكنى سأذھب لدار رعاية المoسoنoيoن لoتoنoاول
اإلفطار مع زوجتي  .وفضوالً من الطبيب سأله عن سبب دخول زوجته لدار الرعاية؟ فاجاب بأنھoا ھoنoاك مoنoذ
فترة بسبب اصابتھا بمرض الزھايمر )ضعف الذاكرة( .وفي ذلك الوقت كان الطبيب انoتoھoى مoن ازالoة الoغoرز
والتغيير على جرحه ،ثم سأله مرة ثانية :وھل ستقلق زوجتك لو تأخرت عن الميعاد قليال ؟
على منذ خمس سنوات مضت" ،فoانoدھoش
أجاب العجوز  " :أنھا لم تعد تعرف من أنا  .إنھا ال تستطيع التعرف ّ
الطبيب وسأله :وھل الزلت تذھب لتناول اإلفطار معھا كل صباح على الرغم من أنھا ال تعرف من أنت؟!!
ابتسم العجوز وھو يضغط على يدي الطبيب وقال :ھي ال تعoرف مoن أنoا  ،ولoكoنoى أعoرف مoن ھoي  .وھoنoا
انسابت دموع الطبيب وھو يقول لنفسه  :حقا ً ھذا ھو نوع الحب الذي نريده في حياتنا .نعم نحن نريد ھذا الoحoب
الطاھر فoى حoيoاتoنoا  ،سoبoحoان ﷲ مoن بoعoد أن فoقoدت الoذاكoرة وال تoعoرف مoن ھoو ومoع ذلoك فoھoو مoازال
يحبھا ويعرف من ھى .انھا المحبة الحقيقية.

كالم مفيد
انفالتات طقسية )(10
موضوع زاوية اليوم عن صالة الترحيم في القداس
االلھي ،ولنا في ذلك عدة مالحظات ھي:
 -1كثرة عدد االسماء وتكرار بعض االسماء في كل
قداس ،لدرجة ان بعض االباء الكھنة اصبحوا
يحفظون قائمة للمتنيحين يكررونھا في كل قداس،
تزيد في عددھا عن االسماء التي وردت في صالة
المجمع نفسه .لذلك من المفضل ان يذكر اسم
المتنيح يوم تذكاره ) االربعين او الذكرى السنوية(.
كما يطلب البعض ذكر كل المتنيحين في عائلته في
صالة الترحيم ،ولھؤالء نقول ان ذكر ھؤالء يكون
في قداس سبت الفرح عقب ليلة ابو غلمسيس.
 -2صالة الترحيم سراً أم جھراً :صالة الترحيم اما
ً
جھرا ،وبحسب التقليد القديم تصلي
ان تقال سراً او
الكنيسة القبطية الترحيم سراً في قداسات األحاد
واالعياد السيدية ،او تصليه جھراَ في قداسات بقية
ايام السنة .غير ان البعض يرى انه من المفضل أال
يقال الترحيم ال سراً وال جھراً أيام االحاد واالعياد
السيدية باعتبارھا ايام فرح ال يجوز فيھا الحزن
على الذين رحلوا عنا وانتقلوا من ھذا العالم الفاني.
ففي قانون  33من قوانين ھيبوليتس )قوانين
ابوليدس( يقول ”وان كانوا يصنعون صعيدة او
تذكار عن الذين ماتوا فليتناولوا اوال من السرائر من
قبل ان يجلسوا ،ولكن ليس في يوم االحد ،ومن بعد
القربان يعطى لھم خبز مصلى عليه من قبل ان
يجلسوا“ .والمقصود بالجلوس ھنا ھو تجمع اھل
المتنيح لتناول وجبة اغابي عقب القداس االلھي
والتناول من االسرار المقدسة .ولم يأت ھنا ذكر
صالة الترحيم بمعنى ان صالة الترحيم غير مفضلة
في قداسات االحاد واالعياد السيدية.
ويستنكر البابا غبريال البطريرك االسكندري الـ70
الملقب بابن تريك في قانون  14من قوانينه اقامة
الترحيم يوم االحد فيقول ”ومن ثم قوم يجدفون على
قوانين ﷲ ونواميسه ويصنعون الترحيم على الذين
رقدوا يوم االحد الذي ھو يوم الفرح بقيامة سيدنا
يسوع المسيح طلبا ً للمجد الفارغ .والقوانين تمنع من
ذلك وتحذره ومن اعتمده فيما بعد فھو مأثوم وليس
في حل وال ربح بل خسارة ودينونة“.
والقس شمس الرياسة بن بركات الملقب بابن كبر
من علماء الكنيسة في القرن الـ 14يقول عن ترتيب
الخماسين ”وفي ما يعتمد فيھا .وما يذكر من االعياد
السيدية  ...ال يصام فيھا البتة ال اربعاء وال جمعة
وال غيرھا ألنھا ايام الفصح للرب ،وفرح بقيامته
المقدسة المخلصة ،وبصعوده الى السماء ،وقد ورد
في القانون العاشر من قوانين الرسل انه ليس بعد
أيام الصلب والدفن والقيامة صوم الى تمام الخمسين
وال يعمل فيھا ترحيم وال يقرأ فيھا شيء من الحان
الحزن وال على ميت يموت في تجنيزه ...الخ“
والى ان نلتقي في حلقة مقبلة لتكملة الحديث عن
صالة الترحيم نذكركم بأن ھذا الكالم مفيد لمن يريد
ان يستفيد.
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تعــــازي

ذكرى الصديق تدوم الى األبد
الذكرى السنوية األولى للمتنيح

انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

القمص ميخائيل ابراھيم سالمة
كاھن كنيسة السيدة العذراء والمالك بجولدرز جرين

فريدة ايوب عبد المالك
والدة تاسوني أجoيoا زوجoة االب الoمoوقoر الoقoمoص
انطونيوس نجيب كاھن كنيسة مار يوحoنoا الoحoبoيoب
ببرومoلoي  ،وجoدة بoيoشoوي زوج شoيoريoن ،ومoيoنoا
وشيري .نياحا لروحھا الطoاھoرة وتoعoزيoات الoروح
Tel: 020 82491783
القدس لالسرة.
انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

سيف فلتس بشاي
والد االستاذ سامي فلتس بكنيسة مار مرقس بoلoنoدن،
نياحا لoروحoه الoطoاھoرة وتoعoزيoات الoروح الoقoدس
Mob: 07960311737
لالسرة.

عام مضى على انتقال طيب الذكر األب الفاضل القمص ميخائيل ابراھيم سYالمYة
الذي رحل عن ھذا العالم الفاني وكان ال يكف عYن تYقYديYم الشYكYر  ¢والYدعYاء
لمحبيه الذين كانوا يزورونه باستمرار ،وقد ترك في قلب كل مYن عYرفYه مYحYبYة
كبيرة لشخصه ،لم يكن يتوانى عن زيارة المرضى ومناولتھم في منازلھم وفي المستشفيات ،كما كان سخYيYا ً
في عطائه ،وكريما ً في حياته الى أبعد الحدود .وكم كنا نتمنى ان يمد له ﷲ يد الشفاء ليسYتYمYر فYي رسYالYتYه
التي اؤتمن عليھا من ﷲ ،لكن ارادة ﷲ كانت ان يدعوه ليستYريYح مYن اتYعYابYه وآالمYه ويYقYدم الYبYخYور مYع
االربعة وعشرون قسيسا ً  .ويقيم ابنه جوزيف وابنته الدكتورة ماري وزوجھا المھندس مايكل نجل الدكYتYور
ابراھيم حبيب وزوجته ميرفت وبقية افراد االسرة وكاھن وشمامسة وخدام وشعب كنيسة العYذراء والYمYالك
بجولدرز جرين القداس االلھي يوم االحد  5يوليو بمناسبة الذكرى السنوية االولى تحت رعاية نYيYافYة االنYبYا
انجيلوس االسقف العام بانجلترا .وسيلتقي افراد االسرة مع محبي ابونا مYيYخYائYيYل بYقYاعYة الYكYنYيYسYة عYقYب
القداس .نياحا لروحه الطاھرة وتعزيات الروح للقدس لالسرة ولكل محبيه.

أخبار ..أخبار  ..أخبار  ..أخبار

انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

ايفون عدلي
والدة عدلي عياد وعoبoدﷲ وعoايoدة وعoزمoي وجoدة
الشماس عمانوئيل وبoيoتoر ودودي وديoفoيoد عoدلoي،
وروبي وروماني وتوني عبoدﷲ بoكoنoيoسoة الoعoذراء
وابو سيفين بويلز .نياحا لروحھا الطاھرة وتعoزيoات
Tel: 01633665650
الروح القدس لالسرة.
القمص فيلوباتير وھبة ومجلس وشمامسة وخYدام
وشYYعYYب كYYنYYيYYسYYة الYYعYYذراء وابYYو سYYيYYفYYيYYن بYYويYYلYYز
يشاركون الدكتور رؤوف ميخائيل والعائلة العYزاء
في وفاة شقيقته ،كYمYا يشYاركYون عYائYلYة االسYتYاذ
عدلي عبدﷲ واخوته العزاء في وفاة والدته.

تذكارات
ذكرى االربعين للمتنيح نبيل حليYم تYادرس
شقيق السيدة نبيلة جورج يني وخالد ھشام ودكتoورة
نيفين وجيسكا وفيفيان ،تقيم االسرة قoداس االربعيoن
بكنيسة مار مرقس بلندن يوم  5يوليو.
Tel: 020 85953511

ذكرى االربعين للمتنيحة ماري حنا صYلYيYب
والدة وجدي سليمان زوج السيدة ماريا تريزا ،تoقoيoم
االسرة قداس االربعين على روحoھoا الoطoاھoرة يoوم
 12يوليو بكنيسة مار مرقس بلندن.
Mob:07850940375
ذكرى االربعين للمتنيحة سYعYاد امYيYن والoدة
المھoنoدس فoكoري مoنoقoريoوس .تoقoيoم االسoرة قoداس
االربعين بكنيسة مار مرقس بلندن يوم  16بوليو.
Tel: 020 72293505
يقيم المoحoاسoب الoيoكoس بoارامoيoثoاس وزوجoتoه
والعائلة الذكرى السنوية البنھما دانYيYال الYيYكYس
Tel: 020 83602549
يوم االحد  5يوليو. .

تقيم كنيسة العذراء واالنبا شنودة بكرويدون لقاء محبة عقب القداس االلھي يوم  12يوليو بoمoنoاسoبoة عoيoد
الرسل ،كما تقيم الكنيسة صالة عشية عيد االنبا شنودة رئيس المتوحدين شفيع الكنيسة مساء االثنين  13يولoيoو
يشارك فيه القس شنودة عشم ،والجميع مدعوون لنوال بركة االحoتoفoال بoعoيoد الoرسoل وتoنoاول وجoبoة اغoابoي
مجانية ،وصالة العشية .
يصلي نيافة االنبا انتوني اسقف ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انoجoلoتoرا وتoوابoعoھoا الoقoداس االلoھoي فoي
الكنيسة الجديدة ببورنموث يوم االحد  12يوليو بمناسبة عيد الرسل.
تحتفل الكنيسة القبطية في مصر والمھجر يوم االحد  12يوليو بعيد االباء الرسل ،وسoيoقoام قoداس الoلoقoان
قبل القداس االلھي في ذلك اليوم .كل عام وحضراتكم جميعا ً بخير.
”الرسالة االخبارية“ و“جمعية االطباء االقباط“ تتقoدم بoالشoكoر والoتoقoديoر لoكoل مoن حضoر وسoاھoم فoي
مشروع جمع التبرعات  Fundraisingلصالح الزبالoيoن الoذيoن تضoرروا نoتoيoجoة الoقoرار الoمoتoعoمoد لoذبoح
الخنازير في مصر ،حيث قد تم جمع مبلغ وارساله يوم الخميس  2يوليو ..الرب يعوض كل من كان لoه تoعoب
في الحضور والمساھمة وجمع التبرعات لعمل الخير.
سيحضر من امريكا القمص سيداروس عبد المسيح ويقوم بالقاء العظات أيام االثنين والoثoالثoاء واالربoعoاء
والخميس ) 13الى  16يوليو( بكنيسة مار مرقس بلندن  ،وأيام الجمعة والسبت واالحoد ) 17الoى 19يoولoيoو(
بالمركز القبطي باستيفنج  .وموضوع العظات يدور حول رسائل سفر الرؤيا.

تھاني  ..تھاني ..تھاني

اذكر يارب مرضى شعبك ..اشفھم

قام قداسة البابا شنودة الoثoالoث ،بoعoمoاد الoطoفoل
جورج ابن المھندس توني نجل القمص انطoونoيoوس
ثابت يوم  20يونيو بoديoر االنoبoا بoيoشoوي بoمoصoر.
واالسرة تشكر قداسة الoبoابoا وكoل الoمoحoبoيoن الoذيoن
قاموا بتھنئة االسرة .تھانينا القلبية والف مبروك.
الدكتورة مoاري الoقoمoص مoيoخoائoيoل ابoراھoيoم
وزوجھا المھندس مايكل رزقا بمولoود ھoو الoحoفoيoد
االول للدكتور ابoراھoيoم حoبoيoب وزوجoتoه دكoتoورة
ميرفت ،سمياه  Raphaelتھانينا والف مبروك.
Tel: 01889883003
الدكتور شريف ولسن وزوجته دكتورة مoانoدي
بكنيسة السيدة الoعoذراء وابoو سoيoفoيoن بoويoلoز رزقoا
بمولود سمياه نوح  .تھانينا والف مبروك.
Tel: 01179683313

حضر من مصر للعالج االب القمص متى عبد
المسيح كoاھoن كoنoيoسoة مoار جoرجoس بoالoزقoازيoق،
وحاليا بفترة نقاھة ،نطلب له تمام الشفاء والصحة.
االستاذ سامي سيف اجريت له عملية جراحيoة
بمستشفى  St. Thomasبلندن نطلب له الشفاء.
Mob: 07960311373
السيدة ماري نصري لديھا فشل كلوي وتoحoتoاج
لصلوات حارة من اجل أن يمد لھا ﷲ يد الشفاء.
Tel: 020 88450588
السيدة ھدى صبحي لبoيoب زوجoة فoؤاد فoھoمoي
بكنيسة مار مرقس بلندن تحتاج الصالة من أجoلoھoا،
نطلب لھا تمام الشفاءTel: 020 82990920 .
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