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بصدور ھذا العدد الذي بين ايديكم  ،اعزاؤنا القراء ،تكون ”الرسالة اGخ$ب$اري$ة“ اك$م$ل$ت خ$م$س$ة عش$ر ع$ام$ا ً
بالتمام والكمال منذ صدور العدد اGول منھا في  14اكتوبر  ، 1997وھ$ا ھ$ي اGن تض$يء الش$م$ع$ة الس$ادس$ة
عشر احتفا Gبصدور العدد  314وبعيد ميkدھا السادس عشر.
وربما نرى ويرى معنا بعض القراء ان ھذه السنوات الستة عشر طويلة بمقياس الزمن في عمر رسالة اخباري$ة
بسيطة مثل ھذه الرسالة تصدر في صفحتين غالبا ،واربع صفحات احيانا ،كل اسبوعين على مدار العام ،وان$ھ$ا
ليست مجلة اسبوعية و Gجريدة يومية ،بل نشرة اخبارية روحية اجتماعية لنشر الثقافة الكنسية.
ويحلو للبعض وصف ھذه النشرة بانھا زھرة في بستان يخلو من الورود واGزھار المماثلة ،وان ش$ئ$ت ي$م$ك$ن
القول انه بستان قحل .فالعمل اGعkمي الكنسي في كنائسنا القبطية بالمملكة المتحدة يعتبر شحي$ح$ا ً ان ل$م ي$ك$ن
منعدما ً .وكثيرا ما ظھرت خkل سنوات مضت بعض النشرات الصغيرة ،او قل الكتيبات الصغيرة ال$ت$ي ك$ان$ت
تظھر وتختفي ،والبعض منھا لم يصدر منھا سوى عدد او عددين.
وحدھا ”الرسالة اGخبارية“ صمدت كل ھذه السنوات امام صعوبات وعراقيل حاول البع$ض وض$ع$ھ$ا ام$ام$ھ$ا
لكن بنعمة ﷲ تجاوزتھا بكل صبر وسعة صدر .فقد سارت الرسالة اGخبارية في طريقھا الصحيح ط$وال ھ$ذه
السنوات لتحقيق الھدف من صدورھا وھو خدمة ابناء الكنيسة القبطية في الم$م$ل$ك$ة ال$م$ت$ح$دة واي$رل$ن$دا ب$م$ح$ب$ة
وامانة واخkص ،والتزام الحيادية في نشر اGخبار اGجتماعية على وجه الخصوص.
لكن الزمن عند الحكماء  Gيقاس بالطول بل بالعمق .فالسنة في عمر اGنسان المنتج ليست كسنة في عمر انسان
خامل ،فالعمر ھنا يقاس ليس بطول السنين التي يعيشھا اGنسان بل بمقدار ما قدم للبشرية والمجتمع المحيط به
من انتاج واستحداث اساليب جديدة لتغيير المجتمع لkفضل .فسنة واحدة في عمر انسان منتج قد تساوي عمر
انسان خامل باكمله.
كذلك الكلمة )اقصد الحديث(  Gتقاس بطولھا بل بعمق تأثيرھا ،ومنفعتھا وعندما تقال في مناسبتھا .ل$ذل$ك ك$ان
البعض يسعى قديما وراء الحكماء في مشارق اGرض ومغاربھا يطلبون ”كلمة منفعة“ ،ربما تكون قصيرة ف$ي
المبنى عميقة في المعنى ،يظل تأثيرھا من جيل الى جيل ،فيموت الحكيم وتظل حكمته باقية بين الناس.
ومبدأ الطول والعمق ينطبق على العظات التي نسمعھا في الكنائس احياناً ،فاحيانا يعتلي المنبر واعظ$ا ً م$ت$ف$وھ$ا ً
يطيل في عظته ،والبعض يستخدم اسلوب الفكاھة وما يشبه التھريج في العظات ظنا ً منھم انھم يقربون الم$ف$ھ$وم
لkذھان ،لكن لkسف تكون كلماتھم وعظاتھم ب kادنى تأثير ،وھناك واعظ بسيط يتكلم قلي kوي$ؤث$ر ك$ث$ي$را .ب$ل
ان البعض  Gيعظ لكن حياته ھي عظة صامتة لھا عمقھا وتأثيرھا.
ھكذا قدمت ھذه الرسالة خkل تلك السنوات الماضية خدمات اجتماعية كثيرة خ$اص$ة م$ا ي$ت$ع$ل$ق ب$اخ$وة ال$رب
الفقراء في ازمنة اGعياد والمواسم ،ومساعدة المرضى وغيرھم .كل ھذا يدخ$ل ت$ح$ت ب$ن$د ع$م$ق ال$خ$دم$ة ف$ي
الرسالة اGخبارية .فالسنوات الستة عشر  Gتھم بقدر ما يھم العمق الروحي للخدمة التي قدمتھا الرسالة.
كما ان الرسالة ايضا تلتزم بمبدأ ”خير الكkم ما قل ودل“ ،والمقصود به ھنا عمق الكkم ول$ي$س ط$ول$ه .ف$ن$ح$ن
نلتزم باعطاء القارئ جرعات قليلة لكنھا مفيدة روحيا سواء في موضوعات او قصص قصيرة وغيرھا.

احتفا,ت  6اكتوبر
احتفل المصريون في الداخل والخ$ارج ،مس$ل$م$ون
ومس$$ي$$ح$$ي$$ون ب$$ذك$$رى م$$رور  40ع$$ام$$ا ع$$ل$$ى
انتصارات اكتوبر  .1973وكانت Gحت$ف$اGت ھ$ذا
العام طعم ومذاق خ$اص ي$خ$ت$ل$ف ع$ن اح$ت$ف$اGت
العام الماضي ال$ت$ي ج$رت ف$ي ظ$ل ق$ي$ادة وح$ك$م
الرئيس اGخواني المعزول مح$م$د م$رس$ي ،.ال$ذي
ب$$د ًGم$$ن ت$$ك$$ري$$م ال$$ق$$ادة ال$$ع$$س$$ك$$ري$$ون ص$$ان$$ع$$وا
اGنتصار الع$ظ$ي$م اج$ل$س م$ك$ان$ھ$م ف$ي الص$ف$وف
اGولى بمنصة اGحتفال قتلة الرئيس الراح$ل ان$ور
السادات صاحب قرار العبور!!
احتفال ھذا العام ھو في الحقيقة احتفالي$ن ،اح$ت$ف$ال
ب$$ت$$ح$$ري$$ر ج$$زء م$$ن ارض مص$$ر )س$$ي$$ن$$اء( م$$ن
اGحتkل اGسرائيلي ،واح$ت$ف$ال ب$ت$ح$ري$ر مص$ر
كلھا من براثن اGحتkل اGخواني البغيض.
وقد شاركت الكنيسة القبطية وعلى رأسھ$ا ق$داس$ة
البابا تاوضروس الثاني بفرح$ة اGح$ت$ف$ال ب$ذك$رى
ھذا ال$ي$وم ال$ع$ظ$ي$م ،وام$ر ق$داس$ت$ه ب$دق اج$راس
الكنائس في كافة انحاء الكرازة المرقسية في ت$م$ام
الساعة الثانية وخمس دقائق يوم اGحد  6اك$ت$وب$ر
في نفس توقيت بدء العبور.
والكنيسة القبطية ق$ي$ادة وش$ع$ب$اً ،ك$ن$ي$س$ة مص$ري$ة
وطنية للنخاع  ،وھي المؤسسة الوحيدة في الدول$ة،
التي لم تخضع عبر التاري$خ م$ن$ذ انش$أھ$ا ال$ق$دي$س
مرقس الرسول في القرن اGول الم$يk$دي ،ب$ي$ن$م$ا
خضعت الدولة المصرية نفسھا على مر ال$ع$ص$ور
Gنواع شتى من اGحتkل منھا اليوناني والروماني
والفتح اGسkمي وصو ًGالى اGحتkل اGخ$وان$ي.
لكن وحدھا الكنيسة القبطية التي احتفظت بھوي$ت$ھ$ا
المصرية الخالصة عبر العصور وستظل .
وبمناسبة اGحتفاGت بذكرى انتصار اك$ت$وب$ر ن$ود
ان نلفت نظر القراء اGعزاء ان ھ$ن$اك اث$ن$ي$ن م$ن
ابطال القوات المس$ل$ح$ة ال$ذي$ن ش$ارك$وا ف$ي ف$ض
اعتصامات اGخوان الشياطين في راب$ع$ة ال$ع$دوي$ة
وميدان النھضة اصيبوا باسل$ح$ة ھ$ؤGء ال$خ$ون$ة،
ويعالجون حاليا بمستشفيات لندن وضواحيھا وھم:
 -1مkزم اول رامي محمد الطاھر .
 -2مkزم اول عمر محمد حجازي.
وقد زارھم ال$ك$ث$ي$رون م$ن اGب$اء ال$ك$ھ$ن$ة واب$ن$اء
الك$ن$ي$س$ة .ونش$ج$ع الس$ؤال ع$ن$ھ$م وال$دع$اء ل$ھ$م
بالشفاء ،ومن يرغب في الزيارة يم$ك$ن$ه اGتص$ال
بنا للحصول على بيانات ومواعيد الزيارة.
انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

الدكتور ميخائيل نسيم اسطفانوس
خال قداسة البابا

ا,نبا تاوضروس الثاني
وقد اقيمت الصkة ع$ل$ى روح$ه ال$ط$اھ$رة ب$دي$ر
الشھيدة دميان$ة ب$ب$راري ب$ل$ق$اس .ن$ي$اح$ا ل$روح$ه
ال$$ط$$اھ$$رة وع$$زاء م$$ن ”ال$$رس$$ال$$ة اGخ$$ب$$اري$$ة“
وقراؤھا بالمملكة المتحدة لصاحب القداسة ال$ب$اب$ا
تاوضروس الثاني وكل افراد اGسرة.
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الكتيبة الطيبية وقائدھا الضابط القبطي المصري موريس

سويسرا تخلد ذكرى ضباط وجنود اقباط  ..والمصريون يجھلونھم
* عدم تواجد الكنيسة القبطية في احتفا,ت سويسرا بالقديس موريس والكتيبة الطيبية ھذا العام.
* وزارة الدفاع المصرية يجب ان يكون لھا تمثي ًeفي احتفا,ت تكريم قائد وضباط الكتيبة الطيبية .
قامت مجموعة من اقباط ان$ج$ل$ت$را م$ؤخ$راً ب$زي$ارة
سويسرا لحضور احتفاGت ب$ل$دة ”س$ان م$وري$س“
في مقاطعة ”ف$ال$ي$ه“ بس$ويس$را ب$ذك$رى اس$ت$ش$ھ$اد
ال$$ق$$دي$$س م$$وري$$س واعض$$اء ال$$ك$$ت$$ي$$ب$$ة ال$$ط$$ي$$ب$$ي$$ة،
المحفوظة رفاتھم في الكنيسة اGثرية ال$واق$ع$ة ف$ي
حضن الجبل الشاھق المكسو باGشجار ال$خ$ض$راء.
كما زار اعضاء الرحلة بk$د اخ$رى ف$ي س$ويس$را
بھا كنائس على اسماء ب$ع$ض م$ن ض$ب$اط وج$ن$ود
الكتيبة الطيبية ومحفوظ بھا رفاتھم.
وما ان ح$ط$ت ال$ط$ائ$رة ف$ي م$ط$ار ج$ن$ي$ف ح$ت$ى
استقلي$ن$ا س$ي$ارة ”م$ي$ن$ي ب$اص“ ح$وال$ي س$اع$ت$ي$ن
للوصول الى ب$ل$دة ”س$ان م$وري$س“ ع$ب$ر ط$ري$ق
استمتعنا فيه ب$م$ن$اظ$ر ط$ب$ي$ع$ي$ة خk$ب$ة ،ومش$اھ$دة
مزارع العنب والفواكه على جانبي الطريق.
وسويسرا بkد جبلية جميلة ذات طبيعة رائعة تتميز
بجبالھا الشاھقة الخضراء وم$ن$ت$ج$ع$ات$ھ$ا الس$ي$اح$ي$ة
ال$$ري$$ف$$ي$$ة ال$$واق$$ع$$ة ع$$ل$$ى م$$ن$$ح$$درات ت$$ل$$ك ال$$ج$$ب$$ال
وسھولھا.
والزائر المصري  ،وخصوصا القبط$ي G ،ي$ت$م$ت$ع
فقط بجمال الطبيعة الساحر بل بن$وال ب$رك$ة زي$ارة
اGرض التي استشھد ف$ي$ھ$ا م$ج$م$وع$ة ك$ب$ي$رة م$ن
ضباط وجنود الكتيبة الطييب$ي$ة ال$ع$س$ك$ري$ة اGق$ب$اط
تحت قيادة الضابط القبطي م$وري$س اواخ$ر ال$ق$رن
الثالث الميkدي ،بسبب تمسكھم بإيمانھم الم$س$ي$ح$ي
ورفضھم أوامر ا‘مبرط$ور ب$ال$م$ش$ارك$ة ف$ي ق$ت$ل
المسيحيين ا“برياء ممن رفضوا التبخ$ي$ر ل’$وث$ان،
بل امتناعھم ھم أيضا ً عن التبخير لتلك ا“وثان.
وھناك استقبلنا اسقف الدير بكل ح$ف$اوة وت$رح$اب،
وكأنه يرى ف$ي$ن$ا اب$ن$اءع$م$وم$ة واق$رب$اء واص$دق$اء
وجيران شھداء الكتيبة الطيبية القادمين م$ن اع$م$اق
الصعيد ،والذين يحملون ن$ف$س الش$ك$ل وال$ج$ي$ن$ات.
فرفات القديس موريس وضباطه وجنوده محفوظ$ة
لديھم في الكنيسة اGثرية ،وموضوعة داخ$ل ثk$ث
صناديق مصنوعة من الفضة.
وطاف ب$ن$ا اGب اGس$ق$ف ح$ول اGم$اك$ن اGث$ري$ة
بالدير حيث كانت اجساد ھ$ؤGء الش$ھ$داء م$دف$ون$ة،
وشرح لنا سيرتھم العطرة عبر اGيقونات الزجاجية
المعشقة ذات اGلوان المختلفة المنتشرة في جن$ب$ات
الكنيسة .ثم حض$رن$ا ص$ل$وات خ$اص$ة اق$ي$م$ت ف$ي
المساء في كنيسة صغيرة مجاورة للكنيسة اGث$ري$ة،
يوجد بھا الحجر الذي تم ذبح القديس موريس عل$ي$ه
بواسطة جنود الرومان.
وف$$ي ص$$ب$$اح ال$$ي$$وم ال$$ت$$ال$$ي حض$$رن$$ا اGح$$ت$$ف$$اGت
الرسمية التي شارك فيھا اGGف من اب$ن$اء الش$ع$ب
السويسري والشعوب المجاورة .وشاركت فيه ف$رق
عسكرية سويس$ري$ة واي$ط$ال$ي$ة ،وف$رق م$وس$ي$ق$ي$ة،
ك$$ذل$$ك ك$$ب$$ار رج$$ال ال$$دول$$ة م$$ن ال$$وزراء ورج$$ال
السياسة.
واقيم قداس مھيب برئاسة اسقف الم$ن$ط$ق$ة وب$ع$ض
اGساقفة ورج$ال ال$دي$ن اGخ$ري$ن .وع$ق$ب ال$ق$داس
حمل رجال الدين الص$ن$ادي$ق ال$ثk$ث$ة ال$ت$ي ت$ح$وي

اقeديوس ابراھيم  -لندن

ايقونة للقديس موريس قائد الكتيبة الطيبية
رفات القديس موريس وش$ھ$داء ال$ك$ت$ي$ب$ة ال$ط$ي$ب$ي$ة
وطافوا بھم ارجاء البلدة التي تح$م$ل اس$م$ه ،وس$ط
حضور كثيف من المواطنين من كل الجنسيات.
تمثيل الكنيسة القبطية:
رغم انه تم الترحيب بنا ك$أب$ن$اء ل$ل$ق$دي$س م$وري$س
وشھداء الكتيبة الطيبية ،واعتب$رون$ا م$م$ث$ل$ي$ن غ$ي$ر
رسميين عن اGقباط ،لكن$ن$ا Gح$ظ$ن$ا ع$دم حض$ور
م$$ن$$دوب ع$$ن ال$$ك$$ن$$ي$$س$$ة ال$$ق$$ب$$ط$$ي$$ة م$$ن اي درج$$ة
اكليروسية ،رغ$م ان الش$ھ$داء ال$م$ح$ت$ف$ى ب$ھ$م م$ن
اصول وجذور مصرية وابناء للك$ن$ي$س$ة ال$ق$ب$ط$ي$ة.
و Gن$ع$رف الس$ب$ب ف$ي ع$دم حض$ور م$م$ث$ل ع$ن
الكنيسة القبطية ھذا العام.
وامام اھمية ھذا اGمر نرى ضرورة اھتم$ام ق$داس$ة
البابا تاوضروس الثاني شخصيا ً بھذا اGمر ،ك$ذل$ك
اھتمام الن$ائ$ب ال$ب$اب$اوي ع$ن اوروب$ا ن$ي$اف$ة اGن$ب$ا
كيرلس بمثل ھذا الحدث الفريد ،وحضور م$م$ث$ل$ي$ن
عن الكنيسة القبطية على اعلى ال$م$س$ت$وي$ات ،ل$ھ$ذه
اGحتفاGت السنوية التي تقام تخليدا لشھداء كنيست$ن$ا
القبطية في سويسرا ،فمن غير المقبول و Gالمعقول
ان يحتفي الغرب بشھداء كنيستنا في غيابھا.
وGشك ان تفكير قداسة الب$اب$ا ت$اوض$روس ال$ث$ان$ي
بالحضور شخصيا ً ولو لمرة واحدة ثم ارسال ممث$ل
شخصي له في اGحتفاGت السنوية الت$ال$ي$ة س$ي$ك$ون
له شأن وتقدير كبير ل$دى رج$ال ال$ك$ن$ي$س$ة ھ$ن$اك،
ولدى المواطن السويسري والشعوب الغربي$ة .فkھkل
سيستجيب قداسة البابا ؟ نتعشم ذلك.
وفي الم$ق$اب$ل حض$ر اح$ت$ف$اGت ھ$ذا ال$ع$ام ق$داس$ة
بطريرك اGقباط الكاثولي$ك اGن$ب$ا اب$راھ$ي$م اس$ح$ق
الذي القى العظة باللغة الفرنسية اشاد فيھا بش$ھ$داء
الكتيبة الطيبية وقائدھا القديس موريس ،مشيرا ال$ى
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ان الكنيسة القبطية قدمت ومازالت تقدم شھداء على
مر العصور ،ووجه كلمة لنا ن$ح$ن اGق$ب$اط ب$ال$ل$غ$ة
العربية في ختام ال$ع$ظ$ة ق$ال ف$ي$ھ$ا ”اھ$ن$ئ$ك$م اي$ھ$ا
اGحباء بھذا ال$ع$ي$د ،واق$ول ل$ك$م اط$م$ئ$ن$وا ف$الس$ي$د
المسيح قال لنا ” Gتخافوا ھ$ا ان$ا م$ع$ك$م ك$ل اGي$ام
والى انقضاء الدھر“ .
الكتيبة العسكرية الطيبية:
من المؤسف ان كثيرون من االمصريين ،مس$ل$م$ي$ن
ومسيحيين بل الغالبية الع$ظ$م$ى م$ن$ھ$م  Gي$ع$رف$ون
شيئا عن الكتيبة الطيبي$ة ول$م يس$م$ع$وا ع$ن ق$ائ$دھ$ا
العسكري الضابط موريس ،بل ان الب$ع$ض ي$ط$ل$ق
عليھا تسمية "ال$ك$ت$ي$ب$ة ال$ط$ب$ي$ة" ول$ي$س "ال$ك$ت$ي$ب$ة
الطيبية" ،وربما يعود سبب ھذا الجھل ال$ى ان$غk$ق
الكني$س$ة ال$ق$ب$ط$ي$ة ع$ل$ى ن$ف$س$ھ$ا وان$ق$ط$اع$ھ$ا ع$ن
التواصل م$ع ال$ك$ن$ائ$س اGخ$رى ف$ي بk$د ال$غ$رب
“كثر من  ١٥قرن .كما يعود ايضا الى عدم ت$واف$ر
ك$$ت$$اب$$ات وأب$$ح$$اث ح$$ول ھ$$ذه ال$$ك$$ت$$ي$$ب$$ة ودورھ$$ا
العسكري والدي$ن$ي ف$ي نش$ر ال$م$س$ي$ح$ي$ة ف$ي بk$د
سويسرا والدول المجاورة لھا.
والكتيبة ال$ط$ي$ب$ي$ة ھ$ي ك$ت$ي$ب$ة عس$ك$ري$ة م$وط$ن$ھ$ا
اGصلي م$ن$ط$ق$ة ط$ي$ب$ة )ا“قص$ر( وع$دد اف$رادھ$ا
 6600ضابط وج$ن$دي م$ن ا“ق$ب$اط ال$م$س$ي$ح$ي$ي$ن،
وكان معروفا عنھم الشجاعة والج$ل$د ف$ي ال$ح$روب
ك$$ذل$$ك ا‘خk$$ص واGم$$ان$$ة وال$$ت$$م$$س$$ك ب$$ع$$ق$$ي$$دت$$ھ$$م
وإيمانھم المسي$ح$ي ،م$م$ا تس$ب$ب ف$ي اس$ت$ش$ھ$ادھ$م
جميعا على يد دقلديانوس وماكسيميانوس.
نداء لوزير الدفاع المصري:
عمل موريس ضابطا ب$ال$ج$ي$ش ال$روم$ان$ي وت$رق$ى
حتى وصل الى رتبة قائد للكتيبة الطيبية التي يطل$ق
عليھا احيانا "الكتيبة الصعيدية" ت$أك$ي$دا ع$ل$ى أن$ھ$ا
ليست "الكتيبة الطبية" كما يسميھا البعض عن عدم
معرفة .ونود ان نوجه نداء الى سيادة وزير ال$دف$اع
المصري بأن القائد موريس وضباط$ه وج$ن$وده ھ$م
مصريون من ابناء الجيش ال$م$ص$ري ف$ي ج$ي$ل$ھ$م،
ويستحقون كل تكريم وتقدير لتفان$ي$ھ$م واخ$k$ص$ھ$م
ف$ي ال$ع$م$ل ال$ع$س$ك$ري ال$ذي ھ$و ش$$ي$م$ة الض$ب$$اط
والجنود المصريين في كل زمان ومكان.
ھ$ؤGء الض$ب$$اط وال$$ج$ن$$ود وع$$ل$ى رأس$ھ$$م ق$$ائ$دھ$$م
القديس موريس ،أ Gيستحقون التكريم والتقدير م$ن
جانب السي$د وزي$ر ال$دف$اع ال$م$ص$ري ،ب$ح$ض$وره
ش$خ$$ص$ي$ا ً او م$$ن$دوب$ا ً رف$ي$$ع ال$$م$$س$ت$$وى ع$$ن$$ه ت$$ل$$ك
اGحتفاGت السنوية التي يك$رم ف$ي$ھ$ا الس$ويس$ري$ون
وف$رق$$ھ$م ال$ع$$س$ك$$ري$ة واGي$ط$$ال$ي$$ة ھ$$ؤGء اGب$$ط$$ال
المصريون ؟
 Gشك ان حضور السي$د وزي$ر ال$دف$اع او م$ن$دوب$ا ً
عنه تلك اGحتفاGت السنوية س$ي$ك$ون م$ح$ل ح$ف$اوة
وت$$ق$$دي$$ر ك$$ب$$ي$$ري$$ن ل$$دى ال$$م$$س$$ؤول$$ي$$ن الس$$ي$$اس$$ي$$ي$$ن
والكنسيين في سويسرا ،ومن ش$أن$ه ان ي$رف$ع راي$ة
مصر والمصري$ي$ن ام$ام الش$ع$وب ال$غ$رب$ي$ة .ف$ھ$ل
يستجيب سيادته لھذا النداء؟؟ نتعشم ذلك.
)للموضوع بقية في العدد المقبل(
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تذكارات

وفيات

ذكرى ا,ربعين للمتنيح

انتقلت من عالمنا الفاني المتنحة

الدكتورمنير زكى

اقبال عياد مقار

والد د .مايسة زوجة د .زكى ،وج$د ن$ادر وم$ي$ري
وھنري  .القداس اGلھي  13/10ب$ك$ن$ي$س$ة ال$ع$ذراء
وا“نبا ش$ن$ودة ب$ك$روي$دون .ن$ي$اح$ا ل$روح$ه وع$زاء
Tel: 01243789749
لkسرة.

والدة كل م$ن ن$ب$ي$ل وج$م$ال واي$ف$ا ووف$اء وام$ال،
وشقيقة كل من ثروت ويوسف ورف$ع$ت وم$ن$ص$ور
عياد .بكنيسة م$ار م$رق$س ب$ل$ن$دن .ن$ي$اح$ا ل$روح$ھ$ا
Mob: 07766703383
وعزاء لkسرة.
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

ذكرى ا,ربعين للمتنيحة

منيرة عبده عبد المسيح
شقيقة السيدة نبيلة م$ق$ار زوج$ة ال$م$ت$ن$ي$ح ال$ق$م$ص
بيشوى بشرى كاھن ك$ن$ي$س$ة م$ار م$رق$س ب$ل$ن$دن،
وخالة جون ومارك وشيري ،وعمة كيرلس وب$ق$ي$ة
افراد اGسرة  .نياحا لروحھا وعزاء لkسرة.
Tel: 020 84523727
ذكرى ا,ربعين للمتنيح

اسعد عزيز
شقيق الدكتور رؤوف عزي$ز زوج الس$ي$دة ف$ي$ف$ي$ان
بكنيسة دير اGنبا اث$ن$اس$ي$وس بـ،Scarborough $
القداس اGلھي اGحد  .13/10نياحا لروح$ه وع$زاء
Mob: 07720271219
لkسرة.
الذكرى السنوية للمتنيحة

جيھان اسكاروس
زوج$$ة الش$$م$$اس ك$$م$$ال اس$$ك$$اروس ووال$$دة م$$ري$$م
وسارة ،الق$داس اGل$ھ$ي ب$ك$ن$ي$س$ة ال$ع$ذراء واGن$ب$ا
شنودة بكرويدون يوم  13/10نياحا لروحھا وعزاء
Mob: 07930385514
لkسرة.

ھيلين درياس
والدة كمال ابو الدھب زوج السيدة داليا بكنيسة م$ار
مرقس بلندن .نياحا لروحھا وعزاء لkسرة.
Mob: 07801851961
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

نادية فلتس
شقيقة السيدة نعمة زوجة نبيل عيسى ب$ك$ن$ي$س$ة م$ار
مرقس بلندن .نياحا لروحھا وعزاء لkسرة.
Mob: 07886282701
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

رينيه جورج بسادة
وال$$دة ول$$ي$$م وم$$ن$$ى زوج$$ة اش$$رف م$$ل$$ي$$ك$$ة ،وج$$دة
شارلوت بكنيسة مار مرقس بلندن .ني$اح$ا ل$روح$ھ$ا
Mob: 07791935990
وعزاء لkسرة.
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

جيھان جيد
زوجة الدكتور صدقي جيد ووالدة مينا بكنيس$ة م$ار
مينا بمانشستر .نياحا لروحھا وعزاء لkسرة.

الذكرى السنوية للمتنيح

انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

فاضل زخاري

عطيات تادرس ميخائيل

تھاني  ..تھاني  ..تھاني
مواليد
الش$$م$$اس ال$$دك$$ت$$ور ب$$ي$$ت$$ر
ميشيل الناظر وزوجته دكتورة
سارة ب$ك$ن$ي$س$ة م$ار م$رق$س
بلندن رزقا بمولود ذكر س$م$ي$اه
بنجامين  Benjaminت$ھ$ان$ي$ن$ا
القلبية والف مبروك.
راج$ي ول$ي$م وزوج$ت$ه دال$ي$$ا م$ح$ب ب$$ك$ن$ي$س$$ة
العذراء والمkك بجول$درز ج$ري$ن ،رزق$ا ب$م$ول$ود
ذكر س$م$ي$اھ$ا  .Antonyت$ھ$ان$ي$ن$ا ال$ق$ل$ب$ي$ة وال$ف
مبروكMob: 07951061155 .
وليد ظريف وزوجته ماريان ميشيل بك$ن$ي$س$ة
العذراء ومار جرجس ببليموت ،رزقا بمول$ود ذك$ر
سمياه  .Antonyتھانينا القلبية والف مبروك.

زواج سعيد
ت$$ھ$$ان$$ي$$ن$$ا ال$$ق$$ل$$ب$$ي$$ة ب$$زواج
الدكتور م$ارك اب$راھ$ي$م ح$ب$ي$ب
عل$ى اGنس$ة س$ارةع$ادل ب$ون$ي$ه
بكنيسة مار مرقس ب$ل$ن$دن ،ال$ف
مبروك.

تذكار سيامة
تھنئة قلبية لkب الموقر القس لوقا كامل كاھ$ن
كنيسة السيدة العذراء وال$مk$ك ب$ج$ول$درز ج$ري$ن،
بمناسبة عيد سيامته .تمنيات$ن$ا ل$ه ب$الص$ح$ة وط$ول
العمر وخدمة روحية مثمرة.
Mob: 07984540642

اخبار كنسية

والد م$اج$دة زوج$ة م$دح$ت خ$ل$ي$ل وم$ري$م زوج$ة
سمير ،اقامت اGسرة الق$داس اGل$ھ$ي ي$وم 12/10
بكنيسة مار مرقس بل$ن$دن .ن$ي$اح$ا ل$روح$ه وع$زاء
Mob: 07828414770
لkسرة.

والدة الدكتور امين سليم بكنيسة اGن$ب$ا ان$ط$ون$ي$وس
بدونكاستر .نياحا لروحه وعزاء لkسرة.
Tel: 01909509519

الذكرى السنوية للمتنيحة

انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

وص$$ل ال$$ق$$س ي$$وح$$ن$$ا رم$$زي ب$$ب$$اوي م$$ن
اGسكندرية للخدمة بكنيسة الع$ذراء وم$ار ج$رج$س
بشرق لندن .نھنئه بسkم$ة ال$وص$ول وت$م$ن$ي$ات ل$ه
بخدمة روحية مثمرة ،مع ت$ھ$ان$ي$ن$ا Gخ$وت$ن$ا ش$ع$ب
Mob: 07462947877
كنيسة شرق لندن.

والدة الدكتور مجدي ماھ$ر ل$ط$ف$ي ب$ك$ن$ي$س$ة اGن$ب$ا
انطونيوس ب$دون$ك$اس$ت$ر .ن$ي$اح$ا ل$روح$ھ$ا وع$زاء
Mob: 07730525262
لkسرة.

Under the care of Bishop
Angealos, there will be a Kids Conference at the Coptic Centre in Stevenage
from 18 to 20 October, for the age of
10 to 14. all kids are invited.

الذكرى السنوية للمتنيحة

تحت اشراف نياف$ة اGن$ب$ا ان$ت$ون$ي ومش$ارك$ة
القمص انطونيوس نجيب تقيم كنيسة القديس ي$وح$ن$ا
الحبيب ببرومللي معرضھا السنوي ي$وم$ي الس$ب$ت
واGحد  26و 27اكتوبر ،وتوجه حصيلة الم$ع$رض
لمشاريع تعمير الكنيسة .والجميع مدعوون ل$ن$وال
البركة والمساھمة.

مرييت اخنوخ
زوجة الش$م$اس م$رق$س ق$دي$س ب$ك$ن$ي$س$ة ال$ع$ذراء
والمkك بجولدرز جرين .القداس اGلھي يوم اGح$د
 13اكتوبر .نياحا لروحھا وعزاء لkسرة.
Tel: 020 74832162

كاميليا حليم جبرة

تذكارات

الذكرى السنوية للمتنحة

عالية ستيورات
شقيقة الراھب سمعان الصموئيلي والراھبة اف$وم$ي$ة
بدير العذراء بحارة زويل$ة .ال$ق$داس اGح$د 13/10
بكنيسة العذراء والمk$ك ب$ج$ول$درز ج$ري$ن .ن$ي$اح$ا
لروحھا وعزاء لkسرة.

مارسيل سeمة
زوجة المھندس سم$ي$ر سk$م$ة ،ب$ك$ن$ي$س$ة ال$ع$ذراء
والمkك بجولدرز ج$ري$ن  ،اGح$د  .13/10ن$ي$اح$ا
لروحھا وعزاء لkسرة.
الذكرى السنوية للمتنيحة

الذكرى السنوية للمتنيح

نبيل ساويرس
زوج الس$ي$دة م$ن$ى ووال$د رح$اب واي$ل$ي$ا ،وش$ق$ي$ق
جولييت وايفون  ،القداس اGلھ$ي  13/10ب$ك$ن$ي$س$ة
مار مرقس بلندن .نياحا لروحه وعزاء لkسرة.

الدكتورة مارسيل سeمة
زوجة المتنيح الق$م$ص م$ي$خ$ائ$ي$ل اب$راھ$ي$م سk$م$ة
كاھن ك$ن$ي$س$ة ال$ع$ذراء وال$مk$ك ب$ج$ول$درزج$ري$ن
ووالدة د .ماري وجوزيف سkمة ،ال$ق$داس اGل$ھ$ي
يوم اGحد  . 13/10نياحا لروحھا وعزاء لkسرة.

الرسالة ا,خبارية Congregation Newsletter

س$$ت$$ق$$ام خ$$ل$$وة روح$$ي$$ة م$$ع ال$$دك$$ت$$ور م$$ح$$م$$د
رحومة ،ل$م$دة ثk$ث$ة أي$ام م$ن  17 - 15اك$ت$وب$ر
ال$$ج$$اري .ل$$k$$س$$ت$$ف$$س$$ار ع$$ن ال$$م$$ك$$ان واGش$$ت$$راك
والحجز ،يرجى اGتصال بالشماس صموئ$ي$ل ف$رج
Mob: 07767363230
على موبايل رقم:
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We often ask for God’s mercy in the
Holy Mass, saying treat us “according
to your mercy, O Lord, and not according to our sins”. However, what
we must not forget, is that ,accepting
God’s forgiveness is in our hands. We
have the choice as to whether we accept God’s forgiveness or not. The
Bible says “ God so loved the world
that He gave his one and only Son,
that whoever believes in him shall not
perish, but have eternal life “ John
3:16
God loves us so much, that he forgives
us if we truly repent and accept Jesus
in our lives. For without him no one
can be saved. This applies to Christians and non Christians alike. We will
not perish because of our sins, but
rather that we refuse the forgiveness
that God offers us in his one and only
Son our Lord Jesus Christ. For if we
do not accept Jesus, we lose our salvation. “ Whoever believes in him is not
condemned, but whoever does not
believe stands condemned already
because they have not believed in the
name of God’s one and only Son”
John 3:18
Here is a story that illustrates the
above. Some years ago a young man
was playing cards with his friend.
They had an argument, so he picked
up his gun and shot him. He was duly
arrested, and sentenced to death by
hanging. This young man was popular in his community. Many people
wrote to the Judge asking that for him
to be pardoned. The judge was a
Christian. When he received many
petitions, he wrote an official pardon .
He then put on a priest’s gown and
went to the prison . When the convicted young man saw the priest, he
was angry. “ Go away” he said.
“Seven other priests visited me already. I don’t need your preaching. I
knew it all since my childhood. “
The Judge said “Please listen to what I
want to tell you”. The young prisoner
said “ Get out of here now or I will
call the guard”. The Judge tried again
“ I really have important news for you,
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God forgives

don’t you want to know?” The young
man repeated “ Get out now or I will
call the guard. The Judge left, saddened because the young man had
really hardened his heart
Minutes later, the guard came and said
to the young man “ You are truly
lucky. The Judge came personally to
see you” . The young man asked “
What do you mean, was that priest
really the Judge?”. The guard said “
Yes, he had your pardon order in his
pocket, but you refused to listen to
him.”
The young man sighed for his foolishness. He asked for pen and paper and
wrote a letter to the Judge saying how

sorry he was for refusing to listen and
When the Judge received the message,
he wrote on the back of the letter “ I
am no longer interested in this case”
Two days later, the young man was
taken to be hanged. He was asked the
usual question “ Do you wish for anything before you die? “ He said “ Yes,
tell other young people, I am not dying because I killed someone. The
Judge was prepared to pardon me .
But, I die because I refused the
Judge’s pardon “
Many die in their sins, because they
refuse God’s forgiveness.
These are beneficial words for those
who want to benefit

Be Like the Eagle
By: Fr. Karas Anba Bishoy
St George and St Athanasius Church - Newcastle UK
Did you know that an eagle knows when a storm is approaching long before it
breaks? The eagle will fly to some high spot and wait for the winds to come. When
the storm hits, it sets its wings so that the wind will pick it up and lift it above the
storm. While the storm rages below, the eagle is soaring above it.
The eagle does not escape the storm. It simply uses the storm to lift it higher. It rises
on the winds that bring the storm.
When the storms of life come upon us - and all of us will experience them - we can
rise above them by setting our minds and our belief toward God. The storms do not
have to overcome us. We can allow God's power to lift us above them.
God enables us to ride the winds of the storm that bring sickness, tragedy, failure
and disappointment in our lives. We can soar above the storm.
Remember, it is not the burdens of life that weigh us down, it is how we handle
them.
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