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األنبا انجيلوس للكونجرس االمريكي:

االقباط ليسوا أقلية بل أساس المجتمع المصري

عقدت لجنة حقوق اإلنسان بالكونجرس األمريكى،
يوم الثالثاء الماضي جلسة استماع خاصة حول
انتھاك حقوق األقليات فى مصر ،شارك فيھا نيافة
االنبا انجيليوس االسقف العام بالكنيسة القبطية
األرثوذكسية فى المملكة المتحدة.
وخالل كلمته رفض نيافة االنبا انجيلوس وصف
األقباط بـ"األقلية الدينية" حيث قال" :نحن لسنا
أقلية دينية ،نحن جزء من مصر ،ومصريون قبل
أن نكون أى شىء آخر".
وأكد نيافته على أن المسيحيين جزء من تاريخ
مصر ،ومكون أساسى للمجتمع المصرى منذ
 ٢٠٠٠عام .وقال انه يتحدث بالنيابة عن جميع
االقليات وليس عن المسيحيين فقط.
وأوضح االنبا إنجيلوس امام لجنة الدفاع عن حقوق
االنسان بالكونجرس إن الفترة الماضية شھدت
موجة من التحريض والعنف الممنھج ضد األقباط
قبل وبعد ثورة  25يناير  2011أدت إلى االعتداء
على عشرات الكنائس وخطف الفتيات المسيحيات،
وحرق ونھب ممتلكات االقباط وفرض قيود على
حرية ممارسة المعتقد الدينى.

واشار نيافته الى انه رغم تزايد اعمال العنف ضد
المسيحيين خالل الفترة االخيرة ،مما ادى الى
ازھاق ارواح عديدة وخسائر جسيمة لكن
المسيحيون مازالوا صامدين متمسكين بوطنھم
وعقيدتھم.
وقال نيافته انه على الرغم من أننا ال نسعى اللقاء
اللوم على القيادة الحالية  ،لكنه من الواضح أنه لم
تتخذ اجراءات تذكر لضمان عدم تكرار اعمال
العنف ،خاصة خالل الفترة المضطربة في ظل
حكم السيد محمد مرسي ،حيث زادت اعمال
العنف ضد المسيحيين واالقليات في مصر.
واشار نيافته الى أن مصر تحتاج الى "معالجة
قضايا األمية والفقر" ،حيث من السھل التالعب
بالناخبين للتصويت لفصائل سياسية بعينھا ،سواء
باستخدام المال أو األيدلوجية الدينية ،مشددا على
احتياج مصر لالستثمارات األجنبية والسياحة
ودعم االقتصاد للقضاء على االضطھاد الدينى.
واضاف :أننا نتطلع لمستقبل افضل ،ونواصل دعم
إعادة بناء مصر ألن المجتمع كله يتطلع بل ويدعو
للتغيير نحو االفضل.

قداسة البابا تاوضروس في زيارة لوسط اوروبا
قال بيان صادر عن الكنيسة القبطية ان قداسة البابا تواضروس الثانى يقوم بزيارة
كنسية رعوية الى اوروبا تشمل المانيا والنمسا وسويسرا ،وذلك لتفقد الخدمة في
زيوريخ ،والقاء محاضرات بالكلية االكليريكية في النمسا .واالحتفال بمرور عشرين
عاما على تأسيس دير االنبا انطونيوس بفرانكفورت في المانيا.
وقالت جريدة ”وطني“ ان الدكتور مفيد اقالديوس رئيس الجالية المصرية بالنمسا يقوم
بحملة لترشيح قداسة البابا تاوضروس للحصول على جائزة نوبل للسالم نظرا لما قام
به من جھود لمنع حدوث الفتنة الطائفية والحفاظ على السالم االجتماعي ووحدة مصر.

عزاء الكنيسة في وفاة الزعيم الراحل نيلسون مانديال
تقدمت الكنيسة القبطية بخالص العزاء لرئيس جنوب افريقيا في رحيل الزعyيyم نyيyلyسyون
مانديال .و قد بعث قداسة البابا تواضروس الثانى ببرقية عزاء الى اسرة الزعيyم الyراحyل
وكل الشعب جاء فيھا " :باسم الكنيسة القبطية والمجمع المقدس نyتyقyدم بyخyالyص الyعyزاء
الى الرئيس جاكوب زوما رئيس جنوب افريقيا واسرة الyراحyل نyيyلyسyون مyانyديyال وكyل
الشعب طالبين التعزيه للجميع والراحه لنفس الزعيم االفريقى الذى الyھyم اجyيyاال بyدفyاعyه
عن وطنه وتعزيز كرامة االنسانيه"

كالم مفيد
انتم ملح األرض
كل انسان مسيحي في العالم مھما اختلفت طائفته
ومذھبه له رسالة في الحياة ،عليه ان يؤديھا
بأمانة واخالص ،لينال الثواب ،ويتجنب العقاب.
والسيد المسيح له المجد عندما قال لتالميذه ”انتم
ملح االرض“ ،كان يقصد ان نكون كالملح الذي
يحفظ الطعام من الفساد ويضيف اليه مذاقا
افضل .بمعنى ان يكون االنسان المسيحي مفيد
روحيا للوسط الذي يعيش فيه.
ومن خصائص الملح انه يذوب ويتالشى ويختفي
لكن اثره يظھر في تغير مذاق الطعام لالفضل،
فنحن ال نرى الملح بعد ذوبانه في الطعام لكننا
نشعر بمذاقه .لذلك على المسيحي اال يتقوقع حول
ذاته وال ينطوي على نفسه بل يذوب في المجتمع
الذي يعيش فيه ويؤثر فيه وال يتأثر بما فيه .ولكي
يكون المسيحي كالملح عليه ان يخفي ذاته ويبذل
نفسه من اجل مجد ﷲ وخالص الناس.
وال يستھين المسيحي بقدرته وال يقلل من شأن
نفسه ،وال يحسب نفسه ضعيفا او من االقليات في
المجتمع ،ألن كميات قليلة من الملح تضاف الى
الطعام الكثير فتصلح مذاقه وتحفظه من الفساد،
وكل انسان مسيحي حقيقي له رسالة في الحياة
يؤديھا بالطريقة التي تتناسب مع شخصيته فيكون
قدوة حسنة يجذب االخرين الى الحياة االفضل
ويمنع الفساد الروحي عن المجتمع ،ألن " من رد
خاطئا عن ضالل طريقه ،يخلص نفسا من
الموت ويستر كثرة من الخطايا" )يع.(20 :5
اإلنسان المسيحي الحقيقي عليه مسئولية كبيرة
تجاه مساعدة االخرين على خالص نفوسھم
والحفاظ عليھم من الفساد وشرور العالم .لھذا
قال السيد المسيح لتالميذه" :أنتم ملح األرض،
ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟!" )مت.(13 :5
المفروض أن يكون الملح ھو الحافظ للطعام من
الفساد ،ھكذا يجب ان يكون الخدام والوعاظ
والكھنة ھم الحافظون للمخدومين من الفساد،
عليھم ان يكونوا قدوة لآلخرين في أفعالھم قبل
أقوالھم ،وان يمارسوا حياة البر والقداسة ليقودوا
غيرھم في طريق الخالص ،وان يكون االنسان
المسيحي عموما سبب بركة وخالص وحفظ
للعالم من الشرور والفساد .اما اذا فسد الملح
فكيف سيحفظ غيره من فساد الخطية .فالشجرة
الردية ال تقدر أن تصنع أثمارً ا جيدة.
ومن ناحية أخرى ماذا نصنع بھذا الملyح الyفyاسyد؟
إنه موقف مھين أن يفسد الملح الذي من
المفترض أن يحفظ غيره من الفساد .فاذا فسد
الملح فانه ال يصلح لشيء بل يطرح خارج
الملكوت ويدوسه الناس ألنه فyقyد عyمyلyه وھyدف
وجوده فى الحياة ،فال ينتظره إال أن يُyلyقَyى خyارج
الملكوت .عليك االن ان تسyأل نyفyسyك ھyل انyت
ملح جيد ام ملح فاسد؟
ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد
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اخبار الكنيسة
أول دير للراھبات القبطيات في اوروبا

إنتقل من عالمنا الفاني المتنيح

بشرى الحاوى

باالتفاق بين قداسة البابا تاوضروس الثاني واألنبا أنتوني ،أسقف
إيبارشية أيرلندا وأسكتلندا وشمال شرق إنجلترا وتوابعھا ،وتماف
تكال ،رئيسة دير مارجرجس للراھبات بمصر القديمة ،اصدر
قداسة البابا قرارا بإنشاء أول دير قبطي للراھبات بأوروبا في
ايرلندا الجنوبية باسم "دير مارجرجس" .وتم ارسال الراھبة
أرسانيا والراھبة إيالريا من دير مارجرجس للراھبات بمصر
القديمة لتعمير الدير.

زوج السيدة نورما ووالد كل مyن طyونyي وجyورج
بلندن وشyقyيyق كyل مyن جyرجyس ومyيyشyو ونصyره
ودولت وسميرة وماجدة والمرحومة فايقة ،وج ّد كل
من ريتشارد وروبرت ومyارك ومyاريyا .وأُقyيyمyت
صالة الجناز على روحه الطاھرة بكنيyسyة الyعyذراء
مريم والمالك ميyخyائyيyل بyجyولyدرز جyريyن .نyيyاحyا
لروحه وعزاء لالسرة.
Mob: 07956502393 Toni
Mob: 07939013141 George

كنيسة جديدة لالقباط في ايرلندا
يقوم نيافة االنبا انتونyي اسyقyف ايyرلyنyدا واسyكyتyلyنyدا وشyمyال شyرق
انجلترا بشراء كنيسة جديدة في شمال دبلن ثمنھا  575الyف يyورو،
مساحتھا كبيرة وطرازھا جميل ،ويسھل الyوصyول الyيyھyا  .السyعyر
يفوق امكانية االقباط ھناك ،لكن ﷲ ال يصعب عليه أمyر .وكyل مyن
يرغب في نوال بركة المساھمة فى شراء بيت للرب يسكن فyيyه مyع
المؤمنين يمكنه التبرع على حساب الكنيسة التالي:
Account Name : St Maximos and St Domatius Church
The International Bank Account Number (IBAN): IE79AIBK93348136450070
The Swift/Bic Code: AIBKIE2D
Sorting Code: 933481 Account Number: 36450070
Branch Address: AIB, 107/108 Main Street, Bray, Co.Wicklow. Ireland

انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

سميرة قيصر
والدة كل من رؤوف مشرقي زوج السيدة مyارلyيyن،
ورمسيس زوج د .فيفيان ،و د .ريyمyونyدا زوجyة د.
نyادر فyانyوس .وجyدة كyل مyن فyيyكyتyور وجyوزيyyف
ومارك فانوس ،واندرو وجوانا رؤوف ،وجyوزيyف
وسارة رمسيس ،واقيم العزاء بكنيسyة مyار مyرقyس
بلندن .نياحا لروحھا الطاھرة وعزاء لالسرة.
Mob: 07788422706 Raouf
Mob: 07740706163 Ramsis
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

اليوبيل الفضي لكنيسة العذراء واالنبا شنودة بكرويدون

والدة السيدة امل زوجة عyطyا غyالyي وجyدة ريyتyا
ومارك بكنيسة مار مرقس بلyنyدن .نyيyاحyا لyروحyھyا
Mob: 07828467136
وعزاء لالسرة.

تحتفل كنيسة السيدة العذراء واالنبا شنودة بكرويدون بمرور  25عاما على تدشينھا بيد مثلث الرحمات قyداسyة
البابا شنودة الثالث عام  .1988وبھذه المناسبة تقيم الكنيسة احتفالھا باليوبيyل الyفyضyي يyوم السyبyت  11يyنyايyر
 2014بفندق  Sheraton Skyline Hotel, Heathrow, Bath Road, Hayesوذلك في تyمyام السyاعyة
السادسة مساء ،سعر التذكرة للبالغين  £35ولالطفال اقل من  12سنة £15
لالستفسار يرجى االتصال بالشماس كمال اسكاروس على موابيل رقم07930385514 :

جورجيت دميان

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

زكريا اسكندر عبد المسيح
زوج السيدة ثريا عبد المسيح ووالد جاكي وسyانyدي
وداني بكنيسة مار مرقس بلنyدن ،وشyقyيyق كyل مyن
صموئيل زوج السيدة ھبة ،واسyحyق بyكyنyيyسyة مyار
جرجس باستيفنج .نياحا لروحه وعزاء لالسرة.
Mob: 07799155693 Soria
Mob: 07883303442 Samuel

تذكارات
الذكرى السنوية للمتنيحة نوال نجيب زوجyة
فرج سالمة ووالدة جون وشقيقة دكتور يونان ،يyوم
 15ديسمبر بكنيسة مار مرقس بلندن.

الذكرى السنوية لyلyمyتyنyيyح د .سQمQيQر لQبQيQب
دميان زوج د .فادية ووالد كارولين وبيتر ومyارك
يوم  15ديسمبر بكنيسة مار مرقس بلندن.

الذكرى السنوية للمتنيح مQيQشQيQل مQنQصQور
والد جميل زوج صوفي منصور يوم  15ديسyمyبyر
بكنيسة مار مرقس بلندن.

حفل جمعية االطباء المصريين
تyyقyyيyyم جyyمyyعyyيyyة االطyyبyyاء الyyمyyصyyريyyيyyن )مسyyلyyمyyيyyن
ومسيحيين( بلندن حفل يوم االحد الموافق  12ينايyر
 2014بyمyطyعyم مyروش فyي اوكسyفyورد سyتyريyت.
وسيكون ھذا الحفل بداية احyتyفyال سyنyوي لyالعyوام
المقبلة.
للحyصyول عyلyى تyذاكyر الyحyفyل واالسyتyفyسyار عyن
العنوان يرجى االتصال بالشماس رأفت عبد الباقي.

اذكر يارب مرضى شعبك
سامي داود زوج السيدة مھا بyكyنyيyسyة مyار مyرقyس
بلندن اجريت له عملية جراحية وحاليا بفترة نقاھyة،
نطلب له تمام الشفاء.
Mob: 07500836421
السيدة زاھية ابادير زوجة كامyل يyعyقyوب بyكyنyيyسyة
الyyعyyذراء والyyمyyالك بyyجyyولyyدرز جyyريyyن نyyطyyلyyب لyyھyyا
Mob: 07983355214
الشفاء .

رزق الشماس د تامر مآلك وزوجتyه ايyريyنyى
بكنيسة العذراء واالنبا شyنyودة بyكyرويyدون بyمyولyود
سyyمyyيyyاه  JOSHUAتyyھyyانyyيyyنyyا الyyقyyلyyبyyيyyة والyyف
مبروك.
رزق امير اميل وزوجته نيفين بكنيسة الشyھyيyد
مار جرجس والبابا اثناسيوس بنيوكyاسyل بyمyولyودة
سمياھا مايفن ،تھانينا القلبية والف مبروك.
رزق الشماس كيرلس ناجي وزوجتyه شyيyريyن
بكنيسة العذراء والمالك بجولyدرز جyريyن بyمyولyود
سمياه  JOSUAتھانينا القلبية والف مبروك.
تھنيئة قلبية بعماد الطفyل انyتyونyي نyجyل راجyي
وليم وزوجته داليا محب بكنيسة الyعyذراء والyمyالك
بجولدرزجرين .الف مبروك.
Congratulation to Dr. Essam Dimitry for being a Consultant in Obstetrics and Gynaecology at Heatherwood and Wexham Park Hospital.
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