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الدستورية العليا تبطل حكم المحكمة االدارية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا يوم االربعاء الموافق  7يوليو  2010حك ًما ي6ق6ض6ي ب6ب6ط6الن ح6ك6م اإلداري6ة
العليا الملزم لقداسة البابا بإعطاء تصاريح للزواج الثاني .وفي االجتماع العام بالكاتدرائية المرقسي6ة ال6ك6ب6رى
بالعباسية مساء االربعاء ،وھو نفس يوم صدور الحكم قام قداسة البابا باعالن الحكم على الشعب.
وقام قداسته بتقديم الشكر لرئيس المحكمة
الدستورية إلصداره حك ًما بوقف الحكم الصادر من
المحكمة اإلدارية العليا ،والذي يقضي بإلزام
الكنيسة بالتصريح بزواج ثان ،مؤكدًا أن ھذا الحكم
جاء منص فًا وعادالً .ومضيف ا ً بأن المحكمة
الدستورية ھي الملجأ األعلى في القضاء.
وقوبل حكم المحكمة الدستورية بالفرحة العارمة
من جموع الحاضرين االجتماع العام بالكاتدرائية،
كذلك مشاھدي القنوات الفضائية التي نقلت
االجتماع على الھواء مباشرة وھي قنوات "سي تي
في" و "اغابي" .وعبرت الجموع عن فرحتھا من
خالل الزغاريد والتصفيق والھتافات.
وفي الوقت نفسه عبرت الكنيسة عن ترحيبھا
بالحكم من خالل تقديم الشكر لوزير العدل ورئيس
المحكمة الدستورية العليا ،وأعضاء المحكمة نيابة
باعتبار ان الحكم يثبت أن القضاء العادل يحافظ
على شريعة األقباط ،وال يتدخل في شؤونھم
الدينية .
ويذكر ان المحكمة الدستورية العليا ھي اعلى جھة
قضائية في مصر ،وان الحكم الصادر عنھا اصبح
نھائيا وال يجوز ان يصدر حكم يخالف حكمھا .وان
الكنيسة اعتمدت في المذكرة التي قدمتھا للمحكمة
الدستوريةرعلى ثالث اسباب ھي:

 -1األحكام السابقة لمحكمة النقض 1979م ،والتي
قضت بعدم التدخل فيما يخص األحكام الدينية.
 -2الحكم الصادر عام 1996م ،والذي فرّق بين
حضانة الطفل المسلم والطفل المسيحي ،بما يتناسب
مع أحكام الشريعتين.
 -3االحكام السابقة من القضاء اإلداري ،والتي
قضت بعدم التزويج الثاني لمخالفته ألحكام الكتاب
المقدس.
وقال قداسة البابا في نھاية االعالن عن بطالن حكم
المحكمة االدارية "نشكر ربنا اوالً اللي سمح بھذا
الحكم".

تدشين وافتتاح أول كنيسة للسريان االرثوذكس بالمملكة المتحدة

“الرسالة االخ6ب6اري6ة” والش6ع6ب
ال66ق66ب66ط66ي ب66ال66م66م66ل66ك66ة ال66م66ت66ح66دة
واي66رل66ن66دا ي66ھ66ن66ئ66ون اخ66وت66ھ66م
السري6ان االرث6وذك6س ب6ت6دش6ي6ن
واف66ت66ت66اح أول ك66ن66ي66س66ة ل66ھ66م
ببريطانيا بي6د ص6اح6ب ال6ق6داس6ة
البطريرك االنطاكي

مار اغناطيوس زكا
عيواص االول
بطريرك الكنيسة السريانية

السريان ھم من أوائل الشعوب التي أمنت بالمسيحية ،حيث دُعى التالميذ
مسيحيين في أنطاكية أوالً كما ورد في سفر أعمال الرسل .وشارك
السريان في المجامع المسكونية ورفضوا قرارات المجمع الخلقيدوني مثل
األقباط ،ومن ثم جمعتھم عالقات قوية ومتينة منذ القدم.
وقد ھاجر كثيرون من السريان الى بالد عديدة حول العالم ،ومنھم
مجموعة تعيش في مدينة لندن وضواحيھا .ولم يكن لھم كنيسة خاصة بھم
من قبل ،فكانوا يستخدمون كنيسة مار مرقس بلندن القامة طقوس
صلواتھم التي ال تختلف كثيراً عن الطقس القبطي .واخيرا سمحح ﷲ أن
يكون لھم كنيسة ملك خاص بھم تم بناؤھا في منطقة  Actonوحضر
قداسة البطريرك مار اغناطيوس زكا عيواص االول لتدشينھا وافتتاحھا
بصالة اول قداس الھي فيھا.
وكان يوم التدشين يوما ً بھيجا ً لكافة ابناء الكنيسة السريانية الذين توافدوا
من ضواحي لندن ومن خارج انجلترا .وحضر حفل التدشين العديد من
رؤساء الكنائس وممثليھا ،ومثل الجانب القبطي حضرات االحبار نيافة
االنبا انتوني واالنبا ميصائيل واالنبا انجيلوس واالنبا ايليا واالباء الكھنة
القمص انطونيوس ثابت والقس توماس فايز .والقى نيافة االنبا انجيلوس
كلمة الكنيسة القبطية مھنئا ً قداسة البطريرك نيابة عن قداسة البابا شنودة
والكنيسة القبطية في المملكة المتحدة بتدشين اول كنيسة لھم كما حضر
قداس االفتتاح في اليوم التالي.
ولالخوة السريان االرثوذكس تاريخ طويل في الحفاظ على العقيدة
وااليمان المسيحي .

السيف فى يد الحبيب
وقفت سيدة وزوجھا على سطح سفينة ،وفجأة
ھبت عاصفة ھائلة ،كادت تغرق السفينة،
وامسكت السيدة أحد األعمدة بكلتا يديھا لتحفظ
نفسھا من السقوط ،وكانت خائفة جداً ،ثم سألت
زوجھا عما اذا كان خائفا ً ھو اآلخر ،وھنا استل
الزوج سيفه ووجھه الى قلبھا ،وسألھا أال
تخافين؟ ! أجابت كال  ..فقال ..لماذا ال تخافين؟
اجابت لست بائفة ألن السيف مع زوجى الذى
أحبه .وھنا قال الزوج لزوجته :كذلك المسيح ھو
الذى يمسك الزوبعة لذلك لست بخائف.
ھل وصلتك الرسالة ،عزيزي القارئ ،فمن
يجعل ﷲ متكله ويرتبط به ال يخشى شيئا،
"ملقين كلھمكم عليه ألنه ھو يعتني بكم " إذاً ...
فلنتذكر فى وقت الضيق إن كل شىء فى يد ﷲ
ألنه ھو ضابط الكل ويستطيع كل شىء  .وإن
كل األشياء تعمل معا ً للخير  .فلنطلب منه فقط
أن يدخل سفينة حياتنا لتھدأ كل العواصف
ويقوينا ويشددنا .ولنسلم له الدفه طوعا ً ليوجھنا
كيفما يشاء.

حكم وأمثال
* أسعد الناس أقلھم إنشغاال بالناس.
* من تسبب في سعادة إنسان تحققت سعادته.
* عظمة اإلنسان تقاس بمدى استعداده للرحمة.
* إذا اعتدت أن تغضب من كل ما ال يرضيك
فلن تھدأ أبدا.
* اذا بدأت بتقييم الناس ،فانك لن تجد الوقت
لتحبھم.
* يوم ال تواجه فيه أية مشاكل ،تأكد أنك في
الطريق الغير صحيح.
* اغرس اليوم شجرة .....تنم في ظلھا غدا.

معنى في كلمة

ھل تعلم أن كلمة “مرحبا ً” التي نسمعھا كثيراً
من ابناء منطقة الشرق االوسط ھي كلمة قديمة
من أصل آرامي استخدمھا المسيحيون األوائل
من السريان وھي ذات شقين :
األول "مار" ومعناھا سيد أو رب
والثاني "حبا" ومعناھا محبة
وبالتالي يكون معنى الكلمة "ﷲ محبة"
The real meaning of the word
”“Marhaba
It is an Arabic word used in the
Middle East as “Hello”. But most
people don't know its source
Marhaba comes from a Syriac
(Aramaic, Assyrian) origin and was
used by the first Christians
Mar = Master or God
Haba =Love
Marhaba = God is love
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تعزيات

تعزيات

أخبار  ..أخبار ..أخبار ..أخبار ..

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

اميل ثابت شنودة

منيرفا مكاريوس

مدير مصانع شركة صباغي البيضا سابقا ،شقيق
االب القمص انطونيوس ثابت كاھن كنيسة مار
مرقس بلندن ،وشيعت الجنازة باالسكندرية يوم
الخميس  7يوليو ،نياحا لروحه الطاھرة وتعزيات
الروح القدس لالسرةTel: 020 85777222 .
Mob: 07956855334

والدة روني رفعت زوج الدكتورة فادية ،وجدة
كريستوفر وماركس بكنيسة القديس اوغسطينوس
بجلفورد ،نياحا لروحھا الطاھرة وتعزيات الروح
Tel 01276503599
القدس لالسرة.

افتتح نيافة االنبا انتوني اسقف ايرلندا
واسكتلندا وشمال شرق انجلترا وتوابعھا كنيسة
القديس يوحنا الحبيب بمنطقة برومللي  ،حيث اقيم
القداس االلھي في ھذه الكنيسة بعد استالمھا
واصالحھا ،بحضور نيافة االنبا ايليا اسقف
الخرطوم ،والقمص انطونيوس نجيب كاھن
الكنيسة والراھب القس انجيلوس االنطوني واالب
القس اسحق ابراھيم  ،وكان يوما ً بھيجا وغمرت
الفرحة قلوب الحاضرين جميعا.

والد المھندس نادر زوج دكتورة نيرمين وجد
انجيلينا ويوستينا بكنيسة االنبا انطونيوس
بدونكاستر .نياحا لروحه الطاھرة وتعزيات الروح
Mob: 01709363900
القدس لالسرة.

يصلي نيافة الحبر الجليل االنبا ايليا مطران
الخرطوم القداس االلھي بكاتدرائية مار جرجس
باستيفنج مع نيافة االنبا انجيلوس يوم االحد 11
يوليو  ،كما يصلي القداس االلھي بكنيسة مار
مرقس بلندن يوم االحد  18يوليو.

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

تحتفل الكنيسة القبطية بعيد استشھاد القديسين
بطرس وبولس )عيد الرسل( غدا االثنين .كل عام
وانتم بخير.

انتقل من عالمنا الفاني اثر حادث أليم الشاب

ديفيد ماھر حنا
نجل الشماس ماھر حنا زوج السيدة ميرفت،
وشقيق يوستينا بكنيسة السيدة العذراء واالنبا ابرام
ببرايتون .نياحا ً لروحه الطاھرة  ،وتعزيات الروح
القدس لالسرة ،والعزاء االحد بالكنيسة ببرايتون.
Mob: 07957732666
محررا "الرسالة االخبارية " يقدمون التعزية
لالب القمص انطونيوس ثابت واالسرة العزاء في
وفاة شقيق ِه.
كما يقدمون العزاء للشماس ماھر حنا واالسرة
في انتقال نجله الشاب ديفيد.
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

عايدة بونيه صليب
زوجة المتنيح داؤود عبد السيد ووالدة نادية زوجة
عاطف رياض بكنيسة مار جرجس باستيفنج،
وھدى بلندن وھالة ويسري وعصمت وعمة
الدكتور عادل بورنيه بكرويدون  .نياحا لروحھا
الطاھرة وتعزيات الروح القدس لالسرة .والعزاء
بكنيسة مار جرجس باستيفنج اليوم االحد  11يوليو
Tel: 020 83524006
الساعة الرابعة.
Mob: 07736682837

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

عزيز اسحق

سالمة فلتس
والد عماد سالمة زوج السيدة ماري وجد مايكل
ومارسلينو بكنيسة السيدة العذراء واالنبا شنودة
بكرويدون .نياحا لروحه الطاھرة وتعزيات الروح
Mob: 07828055531
القدس لالسرة.
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

ماري قلته
زوجة المتنيح صدقي فيلبس ووالدة المتنيح الدكتور
عادل ،والدكتور رؤوف باستراليا ،والدكتورة
سامية زوجة المھندس سامي ،وجدة سالي وساندي
بكنيسة مار مرقس بلندن .نياحا لروحھا الطاھرة
وتعزيات الروح القدس لالسرة.
Tel: 020 84709425

تذكارات
ذكرى االربعين للمتنيج

ميخائيل ميخائيل
والد الدكتورة نيفين زوجة الدكتور بولس ،تقيم
االسرة القداس االلھي بكنيسة العذراء وابو سيفين
بويلز ،نياحا ً لروحه الطاھرة وعزاء لالسرة.
Tel: 01656750356
الذكرى السنوية للمتنيح

جورج يني مقار
زوج الخادمة نبيلة ووالد كلير والدكتورة نيفين
ويزك وجيسكا وفيفيان .تقيم االسرة القداس االلھي
بكنيسة مار مرقس بلندن يوم  18يوليو.
Tel: 020 85953511

تھاني  ..تھاني  ..تھاني
تھنئة قلبية للشماس الدكتور مايكل القس
شنودة عشم بكنيسة مار جرجس باستيفنج لحصوله
على بكالوريوس الطب .الف مبروك.
تھنئة قلبية للشماس الدكتور جون القمص
فيلوباتير وھبة بكنيسة العذراء وابو سيفين بويلز
لحصوله على بكالوريوس الطب  .الف مبروك.
تھنئة قلبية للدكتورة كريستين القمص فيلوباتير
وھبة بكنيسة العذراء وابو سيفين بويلز
لحصولھا على بكالوريوس الطب .الف مبروك.
تھنئة قلبية بعماد الطفلة ماريا ابنة الدكتور
عادل فخري وزوجته الخادمة سمر بكنيسة مار
مرقس بلندن  .الف مبروك.
Mob: 07828634725

الرجاء موافاتنا باسماء ال6ذي6ن ت6خ6رج6وا م6ن
الجامعات ھذا العام لنشرھا مع التھاني.

اذكر يارب مرضى شعبك ..اشفھم
االستاذ مكرم زكري والد الشماس ريمون
بكنيسة العذراء والمالك بجولدرزجرين ،وجورج
ببرايتون ،نطلب له الشفاء.
Mob: 07958032704
الطفلة مارينا )  5سنوات( حضرت من مصر
برفقة والديھا االستاذ صليب والسيدة امل الجراء
عملية جراحية في القلب ،نطلب لھا الشفاء.
Mob: 07563259901
الطفلة مونيكا محيي بكنيسة مار مرقس بلندن
اصيبت بكسر في قدمھا ،نطلب لھا الشفاء.
Mob: 07771848307
الشماس مايكل ستيوارت بكنيسة مار مرقس
بلندن مازال تحت العالج بمستشفى تشارنج
كروس ،الدور السادس نورث .نطلب له تمام
Mob: 07523065477
الشفاء.
الدكتور مجدي ميشيل زوج السيدة منى نصلي
ونطلب له الشفاء.
السيدة تريزا زوجة االستاذ يني مكرم بكنيسة
مار مرقس بلندن اجريت لھا عملية جراحية وحاليا
بفترة نقاھة ،نطلب لھا تمام الشفاء.
Tel: 0207 7033971
الدكتور ظريف بشارة والد االستاذ جوزيف
بكنيسة مار مرقس بلندن نطلب له الشفاء.
Tel: 020 88719280
االستاذ جرجس عبادي والد الشماس نعيم
عبادي بكنيسة السيدة العذراء واالنبا ابرام ببرايتون
اجريت له عملية جراحية ،نطلب له تمام الشفاء.
Mob:07957555376
و
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