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تذكار ظھور الصليب المجيد
االحتفال بعيد الصليب:
احتفلت الكنيسة القبطية في مصر والمھجر يوم 17
توت بعيد تكريس كنيسة الصليب المجيد ،وتحتفل
يوم  10برمھات من كل عام بعيد ظھور الصليب..
ونظراً ألن يوم  10برمھات ھو اليوم الذى ظھر فيه
الصليب ألول مرة )  26م( على يد الملكة ھيالنه يجئ
دائما فى ايام الصوم فقد رتب أباء الكنيسة االحتفال
بظھور الصليب فى يوم تكريس كنيسته وھو يوم 17
توت.
ويعامل عيد الصليب معاملة االعياد السيدية الصغرى،
فطقسه فرايحى ومرداته شعانيني.
قصة اكتشاف الصليب:
ظل الصليب مطمورا تحت تل من القمامة وذكر
المؤرخون أن االمبراطور ھدريان الرومانى ) – 117
 1038م( أقام على ھذا التل عام  135م ھيكال للزھرة
الحامية لمدينة روما ..وفى عام 326م أى عام  42ش
تم الكشف على الصليب المقدس بمعرفة الملكة ھيالنة
أم االمبراطور قسطنطين الكبير ،حبث أرسل معھا
حوالى  3االف جندى ،وفى اورشليم اجتمعت بالقديس
مكاريوس أسقف أورشليم وأبدت له رغبتھا فى ذلك ،وبعد جھد كبير أرشدھا اليه أحد اليھود الذى كان طاعنا
فى السن ..فعثرت على  3صلبان واللوحة التذكارية المكتوب عليھا يسوع الناصرى ملك اليھود واستطاعت
أن تميز صليب المسيح بعد أن وضعت االول والثانى على ميت فلم يقم ،وأخيرا وضعت الثالث فقام لوقته.
فأخذت الصليب المقدس ولفته فى حرير كثير الثمن ووضعته فى خزانة من الفضة فى أورشليم بترتيل
وتسابيح كثيرة ..وأقامت كنيسة القيامة على مغارة الصليب وأودعته فيھا ،وال تزال مغارة الصليب قائمة
بكنيسة الصليب  ...وأرسلت للبابا أثناسيوس بطريرك االسكندرية فجاء ،ودشن الكنيسة بأورشليم فى احتفال
عظيم عام 328م تقريبا.
استخدام الصليب:
في بدء اعمالنا وجميع صلواتنا نبدأ ونختم برشم عالمة الصليب .وبعالمة الصليب تبطل جميع افعال
الشيطان كأعماال السحر وغيرھا  ،وجميع صلوات وطقوس الكنيسة يستخدم فيھا الصليب ،وبه تبارك
االيقونات والزيت ومالبس الكھنوت واغطية المذبح ويتقدس الميرون ..ويتم التحول الى جسد الرب ودمه
برسم الصليب مقترنا بالصالة والطلبة.
صليب االفتخار:
يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الى الى اھل غالطية "وأ ّما من جھتي فحاشا لي أن افتخر إال

بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم" )غل  .( 14:6فبالصليب
صار لنا الغفران ،وتمت المصالحة مع االب ،وصارت لنا الغلبة على العالم.

Touch Wood
يردد الكثيرون منا عبارة“امس%ك
الخشب  “ Touch woodدون
ان يعرفوا المقصود بھا ،فاذا
عرف السبب بطل العجب.
فالمقصود بالخشب ھنا ھو خشب
صليب رب المجد يسوع المسيح.
ونحن نؤمن بقوة وعظمة
الصليب المق ّدس وكلما دعت
الحاجة الى ابعاد تدخل الشرير
عن حياتنا وعالمنا ،نمسك خشب
الصليب ونردد عبارة Touch
Wood

لكن ..أبي يعرفني!!
في إحدى مناجم الفحم ،وقف صبي صغير ،أبن لعامل ،ينتظر
بصبر صعود المصعد وخروج وردية المساء .فرآه أحد ال ُمـشرفين
وسأله :ماذا تفعل ھنـا ؟ فقال الصبي- :إني أنتـــظر أبــــي.
فقال له المشرف :لــن يمكـنك التعرف عليه وسط الرجال الذين
يـــرتدون جميعـًـا خوذات متشابھة ولھم نفس الوجه األسود
ال ُمغـطـَي بغبار الفحم! من األفضل أن تعود إلى بيتك .لكن الصبي
اجاب بمنتھى البراءة :ولكن أبي يعرفني!
ھل لك مثل ثـقة ھذا الصغير؟ ھل تذكر في اقسى لحظات حياتك
ان ﷲ يري كل شئ و يسمع كل شئ و يعلم كل شئ؟" ،انه يقول :ال
أھملك وال اتركك عينى عليك من أول السنة ألخرھا .يقول ايضا ً
”نقشتكم على كفى .من يمسكم يمس حدقة عينى“.

كالم مفيد
الظالم والمظلوم
مناسبة ھذا الحديث ھو ما يقع من ظلم وافتراء على
اقباط مصر من جانب الرعاع المتاجرين بالدين.
والظالم ھو من يعتدي على اآلخرين ويسيء اليھم
لفظيا ً أو معنويا ً او ماديا ً باالعتداء عليھم بالضرب
او باالتھامات الكاذبة او ما شابه ذلك .أما المظلوم
فھو كل من يقع عليه فعل الظالم ويتعرض لھذه
االھانات واالساءات .وھؤالء الظال%م%ون ل%ن ي%رث%وا
ملكوت السموات ) 1كو (.9 : 6
وتقع مظالم كثيرة في عالم اليوم سواء بين الدول
وبعضھا او بين الناس وبعضھم ..وأكثر أنواع الظلم
تأثيراً في النفس ھو الذي يقع من اقرب الناس اليك،
سواء القريب بالجسد او الشريك في الوطن .وظلم
شريك الوطن واضح كالشمس وھو ما نراه من
تمييز في الدراسة والوظائف وبناء الكنائس والقتل
والنھب وخطف الفتيات وغيرھا.
والظلم خطية مركبة  ،تشمل العديد من الخطايا
كاإلفتراء والقسوة  ،والكذب والخداع والغش،
واإلغتصاب لحقوق الغير  .وترجع خطية الظلم إلى
األنانية  ،ومحبة العالم ،والطمع والجشع ،والتربية
السيئة  ،والتعصب الديني او القبلي .لكن ﷲ تبارك
اسمه لن يرضى بالظلم وسينتقم من الظالمين .
فالمظلوم سيُنصفه ﷲ  ،أما الظالم فس%وف ي%ق%ت%ص
منه ،فى األرض وفى السماء.
ان االحداث االخيرة والمظاھرات التي قام ويقوم
بھا بعض الرعاع من المتأسلمين ضد الكنيسة وضد
قداسة البابا لھي خير دليل على التعصب وموت
الضمير لدى ھؤالء وغيرھم من الذين يحتلون
شاشات الفضائيات وينشرون ويروجون االكاذيب
ليحرضوا الغوغاء على اخوتھم االقباط االمرالذي
ان لم يوجد له حل ونھاية سريعة سيؤدي الى حرق
الوطن وسيأتي على األخضر واليابس .لكن ﷲ
سيحفظ بالدنا التي احتمى بھا من شر ھيرودس
وھو طفل صغير ،وسوف يزول ھؤالء الرعاع من
الوجود ان آجالً أم عاجالً .فالرب يقاتل ع%ن%ا ون%ح%ن
صامتون ،وابواب الجحيم لن تقوى عليھا .
يقول معلمنا سليمان الحكيم ”ان رأيت ظلم الفقير
ونزع الحق والعدل في البالد فال ترتع من األمر،
ألن فوق العالي عاليا يالحظ ،واالعلى فوقھما“ )جا
 .(8 :5ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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تعزيات
انتقل من عالمنا الفاني المتنيح الشماس

الدكتور سمير شوقي تكال
زوج السيدة سھام تكال ووالد كل من كارولين
زوجة الشماس مايكل سيفين ،ومايكل تكال خطيب
ماريان لبيب بكنيسة مار مرقس بلندن وبقية افراد
االسرة في لندن والقاھرة .نياحا لروحه الطاھرة
وتعزيات الروح القدس لالسرة.
انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

دانيال إسكاروس قوسا
والد السيدة عواطف زوجة مكرم قلدس وخال
مكرم قلدس بكنيسة مار جرجس والبابا اثناسيوس
بنيوكاسل ،وھدى بكنيسة العذراء واالنبا ابرام
ببرايتون .نياحا لروحه الطاھرة ،وتعزيات الروح
Tel: 01912894294
القدس لالسرة.

كلية القديس اثناسيوس الرسولي االكليريكية بالمركز القبطي باستيفنج
بدأت الدراسة باللغة االنجليزية بالكلية االكليريكية بالمركز القبطي باستيفنج يوم امس  2اكتوبر . 2010
وستكون ھناك فرصة لمن يرغب في الدراسة باللغة العربية التقدم لاللتحاق بالكلية بحيث ال يقل عدد المتقدمين
عن عشرة افراد ،وعلى الراغبين في االلتحاق االتصال بـ :القس شنودة عش%م  Mob: 07980643528او
الشماس د .صموئيل تادرس ).( Mob: 07956556259

كنيسة المالك واالنبا بيشوي بمارجيت
تحت رعاية نيافة االنبا انتوني تقيم كنيسة المالك واالنبا بيشوي بمارجيت بايبارشية ايرلندا واسكتلندا
وشمال شرق انجلترا وتوابعھا يومي السبت واالحد  30و  31اكتوبر يوما مفتوحا بمناسبة عيد المالك
ميخائيل ،وسيقوم اتوبيس من امام كنيسة مار مرقس بلندن يوم السبت  30اكتوبر ،لالشتراك واالستفسار
يرجى االتصال بالشماس رأفت عبد الباقي

مشروع تدفئة الفقراء )البطاطين(
تقوم ”الرسالة االخبارية“ بالبدء في مشروع خدمة جديد باسم ”مشروع البطانية“ وھو عبارة عن توفير
بطانيات الخوتنا الفقراء حيث ان فصل الشتاء اقترب ،واخوتنا الفقراء يعانون من برودة الجو القارس .فمن
يرغب في أخذ بركة التبرع لھذا المشروع بثمن بطانية او اكثر عليه االتصال بالشماس رافت عبد الباقي ،او
االتصال على العنوان والتليفون اسفل ھذه الصفحة .فال تغلق احشاءك عن اخوتك الفقراء ،ففي يوم الشدة
ينجيك الرب.

تذكارات
ذكرى االربعين
السيدة مريم ثابت شقيقة الدكتور مجدي شفيق
زوج السيدة جانيت بكنيسة ابو سيفين بويلز .تقيم
االسرة قداس االربعينن يوم االحد  10اكتوبر.
السيدة فوزية فھيم وھبي والدة السيدة دينا
زوجة الدكتور انسي تقيم االسرة قداس االربعين
يوم االحد  10اكتوبر بكنيسة مار مرقس بلندن.
السيدة ماري زكي اسعد والدة الشماس صفوت
اسطفانوس زوج السيدة ھند ،تقديم االسرة القداس
االلھي بكنيسة مار مرقس يوم  10اكتوبر.
Mob: 07956232919
السيدة ايفون يوسف والدة جميل منصور زوج
السيدة صوفي ،تقيم االسرة القداس االلھي يوم
االحد  10اكتوبر بكنيسة مار مرقس بلندن.
Mob: 07956875073

الذكرى السنوية
الدكتورة مارسيل سالمة زوجة المتنيح القمص
ميخائيل ابراھيم كاھن كنيسة العذراء والمالك
بجولدرز جرين ،تقيم االسرة القداس االلھي يوم
 10اكتوبر.
السيدة منيرة والدة القس بيشوي يوسف ومراد
وميمي ومنى ويوسف ولوقا وماجد .تقيم االسرة
القداس االلھي يوم االحد  10اكتوبر بكنيسة مار
مرقس بلندن.
االستاذ نبيل ساويرس زوج السيدة منى ووالد
ايليا ورحاب وشقيق جوليت وايفون ،تقيم االسرة
القداس االلھي يوم  10اكتوبر بكنيسة العذراء
والمالك بجولدرز جرين.
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تھاني  ..تھاني  ..تھاني

اذكر يارب مرضى شعبك ..اشفھم

تم زفاف االنسة ايريني جرجس على الشاب
تامر مالك بكنيسة السيدة العذراء واالنبا شنودة
بكرويدون .تھانينا ومبروك للعروسين .

الدكتور فؤاد مجلي سكرتير مجلس كنيسة مار
مرقس بلندن ،نصلي ونطلب له تمام الشفاء .ومن
يرغب في زيارته فھو حاليا بالعنوان التالي:
Trinity Hospice
30 Clapham Common, North side,
London SW4 ORN

رزق االستاذ سعد عزيز وزوجته  Anetaمن
كنيسة القديس ابانوب بليدز بمولود ذكر سمياه
 Adamتھانينا والف مبروك.
Tel: 01759373553
تھانينا للشاب كريم رزقا zمن كنيسة مار
جرجس باستيفنج لنجاحه في امتحان GCSE

حكمة:
قل لمن يحمل ھماً  ...بأن ھمه لن يدوم
فكما تفني السعادة  ...ھكذا تفني الھموم

كثيرا ما تكلمت وندمت ..أما عن السكوت فلم أندم قط
يحكى ّ
أن ثالثة أشخاص حكم عليھم باإلعدام
بالمقصلة ،وھم عالم دين ومحامي وفيزيائي  .وعند
لحظة اإلعدام تق ّدم عالم الدين ووضعوا رأسه تحت
المقصلة ،وسألوه  :ھل ھناك كلمة أخيرة يود قولھا ؟
فقال :ﷲ ھو الذي سينقذني .وعند ذلك أنزلوا المقصلة،
فنزلت المقصلة وعندما وصلت لرأس عالم الدين
توقفت فتعجّب النّاس ،وقالوا  :أطلقوا سراح عالم الدين
فقد قال ﷲ كلمته .ونجا عالم الدين.
وجاء دور المحامي إلى المقصلة ،فسألوه  :ھل ھناك
كلمة أخيرة تو ّد قولھا ؟ فقال  :أنا ال أعرف ﷲ كعالم
الدين ،ولكن أعرف أكثر عن العدالة .العدالة ھي من
سينقذني ونزلت المقصلة على رأس المحامي ،وعندما
وصلت لرأسه توقفت فتعجّب النّاس ،وقالوا  :أطلقوا
سراح المحامي ،فقد قالت العدالة كلمتھا ،ونجا
المحامي.
وأخيرا جاء دور الفيزيائي ،فسألوه  :ھل ھناك كلمة
أخيرة تو ّد قولھا ؟ فقال  :أنا ال أعرف ﷲ كعالم الدين،
وال أعرف العدالة كالمحامي ،ولكنّي أعرف ّ
أن ھناك

عقدة في حبل المقصلة تمنع المقصلة من النزول
فنظروا للمقصلة ووجدوا فعال عقدة تمنع المقصلة
من النزول ،فأصلحوا العقدة وانزلوا المقصلة على
رأس الفيزيائي فقطعت رأسه.
ربما لو صمت الفيزيائي لكان قد نجا من
المقصلة ،لكنه تكلم في الوقت غير المناسب .ھكذا
نحن عندما نتكلم يجب ان نختار الوقت المناسب
للكالم والكلمات المناسبة التي نتحدث بھا .فكثيرا
ما نتكلم ونندم عما نقوله ،أما عن الصمت فلن نندم
قط .ھذه كانت من االقوال الشھيرة للقديس
ارسانيوس معلم اوالد الملوك .ويقول العامة انه
من الذكاء ان تكون غبيا ً في بعض المواقف
بمناسبة الذكرى السنوية لمثلث الرح%م%ات ن%ي%اف%ة
االنبا دان%ي%ال م%ط%ران ال%خ%رط%وم واوغ%ن%دا ،اع%د
الشماس سليم حبيب ش%ري%ط DVDع%ن ح%ي%ات%ه
حتى انتقاله للسماء .وسيوزع الشريط مجانا ً .
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