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العيد  39لجلوس قداسة البابا شنودة الثالث
احتفلت الكنيسة القبطية يوم االحد الماضي الموافق
 14نوفمبر  2010بعيد جلوس قداسة البابا شنودة
الثالث على عرش مار مرقس .وفي ھذا اليوم
بالتحديد يكون قداسته اكمل  39عاما ً بالتمام والكمال
بابا لالسكندرية وبطريركا ً للكرازة المرقسية حيث
تم تنصيب قداسته يوم االحد  14من نوفمبر .1971
وكان قد رسم راھبا ً باسم أنطونيوس السريانى يوم
السبت  18يوليو  ،1954ومن عام  1956إلى عام
 ،1962عاش حياة الوحدة فى مغارة نائية مكرسا
وقته للتأمل والصالة ،وبعد سنة تمت سيامته قسا ً ثم
أمضى  10سنوات فى الدير دون أن يغادره ثم عمل
سكرتيراً خاصا ً لقداسة البابا كيرلس السادس ،و ُر ِس َم
أسقفا ً للمعاھد الدينية والتربية الكنسية ،ثم اختير خلفا
للبابا كيرلس السادس الذي تنيح في  9مارس
 .1971وفي  14نوفمبر  1971تم تنصيبه ليصبح
البابا رقم ) (117فى تاريخ بطاركة الكرسي
المرقسي.
ورغم مشاكله الكثيرة واعباء رئاسة الكھنوت ظل

قداسة البابا شنودة الثالث يمارس حياة الرھبنة
القبطية بما فيھا من نسك ووحدة منذ رھبنته في
دير السريان يوم  18يوليو  1954بالرغم من
وجوده في العالم حيث كان ملتزما بقوانين الرھبنة
وسيرتھا العطرة  .وعندما رسم أسقفا ً للتعليم في 30
سبتمبر  1962وبعد أن أصبح بطريركا ً عاش بنفس
الطقس الرھبانى الذى سار عليه اآلباء األولين.
كما اھتم قداسته بتعمير األديرة األثرية التى يبلغ
عددھا المئات ،ودبت الحياة الرھبانية فيھا ،ومنھا
دير القديس باخوميوس بحاجر أدفو بإيبارشية
أسوان ،ودير الشايب باألقصر ،ودير السيدة العذراء
بمنطقة الحواويش بجبل اخميم ،ودير مار جرجس
بالزريقات في أسوان ،ودير القديسة دميانه
بالبرارى  ،ودير القديس األنبا شنودة بسوھاج.
واالحداث المؤلمة التي وقعت في  31اكتوبر
بكنيسة سيدة النجاة في بغداد التي راح ضحيتھا 52
وجرح العديد من المصلين ،جعلت قداسة البابا يقرر
الغاء االحتفال بعيد جلوسه الـ  ،39واقتصار

االحتفالية على
سيمنار أساقفة
المجمع المقدس
تضامنا مع مسيحى
العراق.
اننا نرفع قلوبنا
بالصالة من أجل
ان يحفظ لنا ﷲ
حياة وقيام أبينا
البابا شنودة الثالث
ويثبته على كرسيه
سنينا ً عديدة وازمنة سالمية ھادئة مديدة .ونسأل ﷲ
تبارك اسمه ،أن يمنحه القوة والحكمة لكي يقود
السفينة حتى يصل بھا الى بر األمان .فليعينه ﷲ
على تحمل آالالم والمتاعب التي تواجھه من اعداء
الكنيسة واعداء المسيحية المتطرفون.
تھنئة قلبية من قراء ”الرسالة االخبارية“ نوجھھا
باسمكم لصاحب الغبطة والقداسة البابا شنودة الثالث
ونقول له ”الى منتھى االعوام يالسان العطر ..الى
منتھى االعوام يالسان الذھب ..ياخليفة القديس
مرقس الرسول ..بابا انبا شنودة رئيس الكھنة“.

رصاص االرھابيون يحصد أرواح  52شھيداً بكنيسة السريان الكاثوليك في بغداد

انھا مجزرة وليست جريمة تلك التي وقعت بكنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك
ببغداد عندما دخل الى الكنيسة مجموعة من القتلة المتأسلمين المفخخين وامطروا
االبرياء الذين كانوا يؤدون صالة قداس االحد يوم  31اكتوبر الماضي بالرصاص
فحصدوا ارواح  52من بينھم كاھني الكنيسة ،وطفلة عمرھا اربعة شھور ذبحوھا
على مذبح الكنيسة ،وطفل عمره ثالث سنوات )صورته اعلى المقال( ،ورجال
ونساء وشباب وشابات  ،باالضافة الى جرحى كثيرون .فھي بح ً
ق جريمة يندى
لھا الجبين ،ومجزرة شنيعة اھتز لھا كل صاحب ضمير حي حول العالم.
انظر البراءة في عيني ھذا الطفل الذي نشر موقع "عنكاوا كوم" صورته واسمه
آدم عدي رحمة وھو احد شھداء المجزرة الذي لقى مصرعه مع والده عدي.
وحسب ما جاء في الموقع المشار اليه فبالرغم من صغر سنه غير انه لم يبك
كعادة االطفال في مثل ھذه المواقف ولم يصرخ خوفا او فزعا من المشھد الدموي
الذي نشره المجرمون في الكنيسة وبين اھلھا بل اكتفى بترديد كلمة واحدة
وبشجاعة "كافي! كافي! كافي!" حتى ودعت روحه الصغيرة عالمنا.
ھل ھؤالء المجرمون يمكن ان يكونوا بشراً مثلنا ،ھل يمكن ان يكون لھم قلب
آدمي مثل بقية البشر؟ ال نعتقد انھم بشر ،بل ھم من فصيلة الحيوانات المفترسة
المتوحشة  ..ال بل الحيوانات المفترسة اكثر رحمة منھم  ،فلم نسمع يوما ً عن أسد
أكل اسداً أو نمر قتل نمراً  ..فالحيوانات المفترسة يمكن ان تستأنسھا فتكون طوع
بنانك وال تغدر بك او تلحق االذى بك .وحده االنسان من امثال ھؤالء الرعاع

المجرمين ھم القتلة والخونة .والعجيب انھم قاموا بمجزرتھم تحت ستار الدين.
فأي دين ھذا وأي إله ھذا الذي يأمر بقتل االبرياء .وأي جنة ھذه التي يعدھا ھذا
االله المزعوم ألمثال ھؤالء القتلة المجرمون.إن إلھا مثل ھذا ال يمكن أن يتبعه
اصحاب العقول النيرة المفكرة.
ألجل ذلك نقدم من خالل ”الرسالة االخبارية“ تعازينا الحارة لعوائل الشھداء
الذين سقطوا في ھذه المجزرة ،فھؤالء حقا ً ھم الشھداء وليس الجھالء القتلة ھم
الشھداء .فالشھيد ھو الذي يُسفك دمه من أجل االيمان ،وليس من يقتل االبرياء
ھو الشھيد .فالشھيد يُسفك دمه ھو وليس دماء االخرين.
ھؤالء القتلة الذين يزعمون انھم شھداء ،يكونون دائما ً ملثمون ال يظھر من
وجوھھم اال اعينھم وھم يتقدمون الرتكاب جرائمھم ،أليسوا ھؤالء جبناء؟ فاين
شجاعة ھؤالء من شجاعة شھداء المسيحيين الذين كانوا يتقدمون للموت في
سبيل االيمان بشجاعة وفرح ،وليس بجبن كھؤالء الملثمين.
وبسبب ھذه الجريمة البشعة تضامن المسيحيون على كافة طوائفھم ،ورفعوا
صلوات في جميع انحاء العالم ،وخرجت المظاھرات طالبة الحماية للمسيحيين
في العراق وفي الشرق االوسط .واقيم قداس تذكاري على ارواح ھؤالء الشھداء
بكنيسة السريان الكاثوليك بلندن  ،حضره رؤساء الطوائف المسيحية ،وحضره
نيافة االنبا انجيلوس من الكنيسة القبطية ،واالنبا اثناسيوس داوود من كنيسة
السريان االرثوذكس بجانب اباء كھنة اخرين وعديد من افراد الشعب.
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تھاﻧي  ..تھاﻧي  ..تھاﻧي

مشروع تدفئة الفقير)البطاطين(

تھنئة قلبية بخطوبة االبناء المباركين  Yousif Salehعلى االنسة
 Tryvana Ekladiousبكنيسة مار مرقس بلندن .ألف مبروك للخطيبين.
تھنتئة قلبية بخطوبة االبناء المباركين  Tony Samir Geurgisعلى
االنسة  Selvia Defallahبكنيسة مار مرقس بلندن .الف مبروك للخطيبين.
رزق رضا ونيس وزوجته السيدة ھناء بالمون بكنيسة مار مرقس بلندن بمولود ذكر سمياه اندرو .الف
مبروك Mob: 07886244839 .

رحلة الى ويلز
بمناسبة عيد استشھاد القديس ابو سيفين ،رتبت ”الرساالة االخبارية“ رحلة الى كنيسة العذراء وابو سيفين
بويلز .وستكون نقطة االنطالق من امام كنيسة مار مرقس بلندن الساعة  7.30صباح يوم السبت  4ديسمبر.
والعودة مساء نفس اليوم .وسيكون معرض ويوم مفتوح ثم االحتفال بتطييب جسد الشھيد ابو سيفين بحضور
نيافة االنبا انجيليوس والقمص فيلوباتير كاھن الكنيسة وبعض االباء االخرين .لالستفسار والحجز الرجاء
االتصال بالشماس رأفت عبد الباقي ،علما ً بأن العدد محدود فالرجاء سرعة الحجز .وكل عام وانتم بخير.

ھذا المشHروع الHذي تHولHت ”الHرسHالHة االخHبHاريHة“
االشراف عليه وتنفيذه وكتبنا عنه فHي الHعHدد 255
اثمر عن ﻧجاح باھر ،حيث تم شراء  1400بHطHاﻧHيHة
وتوزيعھا على اخHوتHنHا الHفHقHراء فHي قHنHا واسHيHوط
والHHHمHHHنHHHيHHHا وابHHHو قHHHرقHHHاص ومHHHلHHHوي ،والHHHمHHHرج
)الHHعHHشHHوائHHيHHات( ،وشHHبHHرا )  3مHHالجHHيء ايHHتHHام(،
واالسكندرية  ،والفيوم.
الرب قادر ان يعوض كل من كان له تعب فHي خHدمHة
ھذا المشروع بالمساھمة المالية ،وما عHلHيHك اال ان
تتصور مقHدار الHبHركHة الHتHي تHحHصHل عHلHيHھHا اﻧHت
واسرتك بشراء بطاﻧية او اكHثHر لHتHدفHئHة أحHد اخHوة
المسيح ،فال يمكن ان ﻧتمتع بHالHتHدفHئHة بHيHنHمHا اخHوة
الرب يعاﻧون برد الشتاء القارس.
لالستفسار يHمHكHنHكHم االتصHال بHنHا عHلHى تHلHيHفHوﻧHات
”الHHرسHHالHHة االخHHبHHاريHHة“ الHHمHHوجHHودة اسHHفHHل ھHHذه
الصفحة  .ولكم جزيل الشكر.

دروس مھمة

تعزيات
اﻧتقل من عالمنا الفاﻧي المتنيح

فايز عبد المسيح
والد الدكتورة روزت زوجة الدكتور ماھر عطية
بكنيسة االنبا انطونيوس بدونكاستر .نياحا ً لروحه
الطاھرة وعزاء لالسرة.
Tel: 01226791775
اﻧتقل من عالمنا الفاﻧي المتنيح

ﻧبيل بسالي
شقيق الدكتورة اميرة بسالي زوجة الدكتور عماد
جبراوي بكنيسة االنبا انطونيوس بدونكاستر.
نياحا لروحه الطاھرة وعزاء لالسرة.
Tel: 01909530710
اﻧتقلت من عالمنا الفاﻧي المتنيحة

مريم جبران
والدة الدكتور مجدي اسكندر زوج السيدة لوريس
بكنيسة مار جرجس بنيوكاسل .نياحا لروحھا
Tel: 013887202245
وعزاء لالسرة.

ارسل الينا أحد القراء األعزاء )نحتفظ باسمه حسب رغبته( رسالة بالبريد االلكتروني ،ننشرھا كما ھي ثم
نعقب عليھا .تقول الرسالة” :لقد قرأنا وسمعنا مؤخرا درسين مھمين من قداسة البابا  ..نافعين جدا فى الخدمة.
الدرس األول :عندما أجاب فى أجتماع األربعاء يومى  20أكتوبر و  4نوفمبر عن سؤالين أولھما عن الكنائس
التى رفضت مساعدة رجل مسن وقالوا له "أنت مش تبعنا" .فقال قداسته "ما يصحش تقولوا ألى أحد أنت مش
تبعنا  ..خايف الواحد فيكم )من ھؤالء( يقابل ربنا فيقول له أنت مش تبعنا  ..تھربوا فين من اآلية التى تقول من
سألك فاعطه" ..وقال قداسة البابا للرجل المسن " فوت علينا وھنقول لك أنك تبعنا".
وفى السؤال الثانى عن الخادمة التى تقول لبعض األوالد فى مدارس األحد "أنتم مش تابعين للكنيسة" ..قال
سيدنا البابا "مفروض أننا نخدم جميع الناس من شرق الدنيا ومن غربھا ..المسيح خدم السامرية بينما كان
السامريون اليتعاملون مع اليھود".
الحدود الجغرافية بين الكنائس واألبروشيات قد تكون نافعة فى تنظيم الخدمة ولكنھا ال يجب أن تحد من الخدمة
وتعوقھا وتخلق حساسيات ومشاكل..ألن ھذا يضر الخدمة ويتعب الشعب ويعثره ..فالكنيسة كنيسة واحدة.
الدرس الثاﻧى :جاء فى مجلة الكرازة عدد  8أكتوبر 2010فى معرض الحديث عن تاريخ الخدمة فى المملكة
المتحدة .لقد أندھشت عندما قرأت أن سيدنا البابا أقترح سنة  " 1984أن ينشأ فيما بعد مجلس أعلى يضم كل
كنائس أنجلترا وتشترك فيه جميع كنائسنا لتدبير أمور الخدمة معا"  ..فما أبعد نظرة سيدنا وحكمته ..ھذا
المجلس يظھر المحبة ويعمق التعاون بين الكنائس القبطية فى أنجلترا  ...لينعكس ھذا على الخدمة وينفع
الشعب  ..فما أحوجنا لھذا األقتراح.
القارئ العزيز :قداسة البابا له كل الحق فيما قاله ،ألﻧه بالفعل ھناك البعض ممن ال يھمھم الHنHفHوس بHقHدر مHا
يھمھم مصالحھم الشخصية واشياء اخرى ال مجال للحديث عHنHھHا ھHنHا ،وھHؤاالء بHالHفHعHل خHدام غHيHر أمHنHاء.
وسيحاسبھم ﷲ ليس على تقصيرھم فقط بل على اعثارھم للنHاس ايضHا .أمHا تHعHلHيHقHنHا عHلHى الHدرس الHثHاﻧHي
فسنرجئه للعدد المقبل في زاويتنا ”كالم مفيد“ ،ومن يرغب المشاركة من القراء باضافة تعليق فاھالً به.
المحرر

تذكارات

اذكر يارب مرضى شعبكم

تقيم اسرة المتنيحة ليلي رزق زوجة موريس رزق ووالدة تامر ودينا زوجة د .مينا جرس بكنيسة مار
مرقس بلندن يوم  28نوفمبر .نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.

الدكتور فؤاد مجلي سكرتير مجلس كنيسة مار
مرقس بلندن يحتاج للصالة ليمد له ﷲ يد الشفاء.
ولمن يرغب في زيارته على العنوان التالي:
Garside House, nursing home
131 regency street, London SW1p 4AH

الذكرى السنوية

تقيم اسرة المتنيحة ھيالﻧة مرزوق والدة السيدة زاھية زوجة كامل يعقوب القداس االلھي على روحھا
الطاھرة بكنيسة مار مرقس بلندن يوم الجمعة  26نوفمبر  .نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.
بقيم الدكتور ادوارد جرجس واالسرة القداس االلھي على روح والده المتنيح جHرجHس يHعHقHوب ووالدته
ادريك بشاي يوم االحد  21نوفمبر بكنيسة مار مرقس بلندن  .نياحا لھما وعزاء لالسرة.

السيدة سميحة والدة د .فؤاد جرجس ودكتورة
بريجيت جرجس بكنيسة القديس اغسطينوس نطلب
الصالة من اجلھاTel: 01753647703 .
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