
الكنيسة اإلنجيلية بمصر الجديدة

شهر يونيو 2022  العدد   166

َد َجاِلًسا َعَلى ُكْرِسيٍّ َعاٍل َوُمْرَتِفٍع،  يِّ َد َجاِلًسا َعَلى ُكْرِسيٍّ َعاٍل َوُمْرَتِفٍع، َرَأْيُت السَّ يِّ َرَأْيُت السَّ

إشعياء إشعياء 66 :  : 11َوَأْذَياُلُه َتْمأُل اْلَهْيَكَل.َوَأْذَياُلُه َتْمأُل اْلَهْيَكَل.
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يســر كنيســة مصــر اجلديــدة االجنيليــة أن ُتعيــد اصــدار جملــة كنيســي مــرة 
أخــرى بعــد انقطــاع دام عــدة أشــهر. جملــة كنيســي كانــت وســتظل بركــة 
كبــرة لشــعب كنيســتنا، فهــي حلقــة وصــل بــن االجتماعــات املختلفــة، وأيًضــا 
ممــا  أعضائهــا  وأخبــار  اجتماعاهتــا،  الكنيســة،  أخبــار  ملعرفــة  هــام  مصــدر 
جيعــل اجلســد يف شــركة مســتمرة وحيــة. لطاملــا قدمــت جملــة كنيســي أيًضــا 
رســائل روحيــة وعظــات مكتوبــة باركــت الكثــر. نشــكر اهلل لــكل مــن يســاهم 
للجميــع. العمــل ونصلــي أن تســتمر جملــة كنيســي يف كوهنــا بركــة  يف هــذا 

برجاء إخطار السكرتارية باألخبار المرجو مشاركتها مع 
شعب الكنيسة على الوتساب التالي   01222304563

مدارس األحدمدارس األحد
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اسم اجتماعنا : بيوت  فرحانة
ــات الصحيحــة  ــرة عــن المشــاكل األســرية والعالق ــم موضوعــات كثي ــا نتعل ــكل المتزوجيــن حديثً ل

ــا فــي كل المراحــل العمريــة بيــن الزوجيــن وكيــف نتعامــل مــع اوالدن
موعدنــا : الخميــس األول مــن كل شهرالســاعة ٧:٣٠ م فــي المبنــي اإلداري الــدور الرابــع . 

ــا.  ــم معان ــرح بوجودك ــوفكم ونف ــى نش بنتمن

أسر حديثةأسر حديثة

* لقاء شهري  لألسر اكثر من ٢٠ سنة زواج ونناقش كل ما يهم االسرة روحيًا واجتماعيًا وسلوكيًا ونفسيًا. 
   موعد لقاء االسرة: الجمعة الثانية من كل شهر.

  الجمعة الرابعة من الشهر نتمتع بيوم شركة في نزهة خارج اسوار الكنيسة. 
  تعالوا وأدعوا آخرين ..

* ندعوكم لقاءنا الشهري يوم ٢٠٢٢/6/1٠ الساعة ٧م بقاعة ق.الياس مقار ويشرفنا  ق / جان اميل

أسر عامأسر عام
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الـــروادالـــرواد

السيداتالسيدات

الصديقاتالصديقات

* يسر اإلجتماع دعوتكم لحضور اإلجتماع يوم الجمعة الموافق 1٧يونيه ٢٠٢٢ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباًحا 
بالقاعة السفلي )القس/ إلياس مقار (.

* رحلة الرواد إلى جاردينيا اول طريق السويس يوم السبت  ٤ / 6 من الساعة ٩ صباًحا إلى الساعة ٤عصًرا .
األشتراك  للعضو 1٥٠ ج. و ٢٠٠ ج للمرافق شامل المواصالت والفطار والغداء .

* إجتماع السيدات في العاشرة والنصف صباًحا الخميس من كل اسبوع 
* بعد تعرض االجتماع كما الكل لجائحة كورونا استطاعنا بنعمة الرب المواصلة من خالل :

1-عمل جروب علي الفيس بوك لبث االجتماع مباشرة كل اسبوع.
   والرب باركنا من خالل البث المباشر بعدد من السيدات الجدد .

٢-كان يوم خميس العهد يوم مميز ألتففنا حول مائدة الرب و فطارنا معًا.
٣-يوم الخميس ٢٨/ ٤ ذهبنا رحلة الى الذهبية في يوم شركة ممتع.

  اإلجتماع يرحب بكل السيدات للمشاركة معًا في العبادة .

* إجتماع يهتم باألخوات روحيًا ونفسيًا وإجتماعيًا .. ميعاد االجتماع كل يوم خميس الساعة ٧ م
  بقاعه القس/ إلياس مقار

ملحوظة:
األحباء أمهات شباب اعدادى ..يمكن إلبناكم حضور اجتماعهم  في نفس وقت إجتماعنا - نرحب بالجميع

* دعوة  ليوم روحي .. يوم السبت 1٨ يونيو  من الساعة 1٢ظ حتى 6م 
مواهب الروح القدس  -  كيف تكتشفى موهبتك وتستخدميها بطريقة مثمرة؟؟

يقدم هذه الدراسة د. ياسر فرح
اإلشتراك ٥٠ جنيه شامل الغداء اخر ميعاد للحجز يوم السبت 11 يونيو.

للحجز واالستفسار برجاء ارسال رسالة واتس اب للرقم٠1٠٠٥٥٤٧٥٩٤
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اجتماع الصالةاجتماع الصالة

بالكنيسة في الثالثاء الثاني والرابع من كل شهر بالدور األول بالمبنى اإلدارى 
من الساعة ٧م ولمدة ساعة ونصف.

سنصلي معًا ككنيسة بطول شهر يونيو ٢٠٢٢ من أجل ملكوت هللا في دوائرنا المختلفة )حياتنا الشخصية، بيوتنا، 
كنيستنا، بلدنا( وسوف نشترك يوميًا في طلبة عامة نتحد في طلبها من الرب باإلضافة إلى صلوات من خالل آية لكل 
يوم، وسنتحد معًا في الصوم أيام األربعاء والخميس 1٥، 16 يونيو حتى الساعة ٤ م من أجل نهضة كنيستنا وعمل 

الرب فيها ومن خاللها.

 ندعوك فتسمع
فَتَْدُعونَنِي َوتَْذَهبُوَن َوتَُصلُّوَن إِلَيَّ فَأَْسَمُع لَُكْم.« )إر ٢٩: 1٢(

1- سيادة الرب على حيايت الشخصية.
2- اجتماعات الكنيسة العامة ) اجلمعة واألحد (.

3- رئيس اجلمهورية.
4- احلزاىن بسبب انتقال أحباء هلم.

5- احلرب بن روسيا وأوكرانيا.
6- الكنيسة األرثوذكسية والبابا تواضروس.

7- خدمة مدارس األحد يف الكنيسة.
8- سيادة الرب على أسريت.

9- رئيس الوزراء ومجيع الوزراء.
10- املرضى بامراض مستعصية.

11- خدمة اإلرساليات يف الكنيسة.
12- الكنيسة الكاثوليكية والبطريرك إبراهيم إسحق.

13- طلبة كلية الالهوت وخرجيها.
14- إجتماع شباب إعدادي بالكنيسة.

15- خدمة امليديا بالكنيسة.

طلبات شهر يونيو
16- األسر املفككه املعرضه لالهنيار.

17- عمال كنيستنا.
18- السالم يف منطقة الشرق األوسط.

19- الطائفة اإلجنيلية و د.ق. أندريه زكي.
20- الظروف االقتصادية يف بالدنا والعامل.

21- اجتماع السيدات والصديقات بالكنيسة.
22- سيادة الرب على كنيسي.
23- جملس الكنيسة والشيوخ.

24- قسوس الكنيسة.
25- إجتماع الشباب يف الكنيسة.

26- التوبة عن خطية ) خطايا ( شخصية.
27- مشروعات التنمية يف مصر.

28- املغتربن عن بيوهتم وبالدهم.
29- فصل ) قلب يسوع ( لذوي اهلمم وأسرهم.

30- املؤمترات الصيفية.



66

  األحباء أعضاء الكنيسة، نذكر حضراتكم بدفع التعهداتاألحباء أعضاء الكنيسة، نذكر حضراتكم بدفع التعهدات
  الشهرية والتبرعات خالل االجتماعات العامة وكذلك طوال أيامالشهرية والتبرعات خالل االجتماعات العامة وكذلك طوال أيام

األسبوع في مكتب المالية.. والدفع يمكن أن يكون نقداًاألسبوع في مكتب المالية.. والدفع يمكن أن يكون نقداً
أو بالفيزا أو أونالين على موقع الكنيسةأو بالفيزا أو أونالين على موقع الكنيسة

..ولتكن نعمة الرب معكم..ونشكركم على محبتكم وتجاوبكمولتكن نعمة الرب معكم..ونشكركم على محبتكم وتجاوبكم

نصلي من  أجلنصلي من  أجل

أ/ صبري مالكأ/ صبري مالك
أندرو بهيرأندرو بهير

نشارك بالتعزيةنشارك بالتعزية

أ. موهوب فتحى والعائلة إلنتقال والده د. فتحى نجيب .أ. موهوب فتحى والعائلة إلنتقال والده د. فتحى نجيب .

م. فارس فاضل زوج م. ميراندا جرجس والعائلة إلنتقال شقيقته م. راعوث فاضل .م. فارس فاضل زوج م. ميراندا جرجس والعائلة إلنتقال شقيقته م. راعوث فاضل .

م. شيري بشرى زوجة أ. إيهاب سمير والعائلة إلنتقال والدتها م. مادلين ملك قلتة . م. شيري بشرى زوجة أ. إيهاب سمير والعائلة إلنتقال والدتها م. مادلين ملك قلتة . 

م. برتا جريس واالبناء ساندرا وهارفى ادمون والعائلة إلنتقال م. ادمون هارفى .م. برتا جريس واالبناء ساندرا وهارفى ادمون والعائلة إلنتقال م. ادمون هارفى .

م.مارسيل ثابت والعائلة إلنتقال زوجها م.يوسف بسطا .م.مارسيل ثابت والعائلة إلنتقال زوجها م.يوسف بسطا .
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نهنئنهنئ
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   سالم لكما: تترجم افرحوا
+ مايكل جرين كتب:ان اإلنجيل او الخبر السار ليس سوى قيامة الرب يسوع من بين االموات

+ ان هذا الخبر السار هو اعظم ما يمكن ان تسمعه انسانيتنا، ان يسوع قد قام من بين االموات
+ االنسانية التعيسة تظهر في:

 - جاءت المريمات لتدهن الرب يسوع. 
 - التالميذ الخائفين خلف االبواب

 - تلميذي عمواس سائرين في الطريق
   رسائل ومعاني تقدمها القيامة:

  1- الزلزلة والسلطان
+ هللا له سلطان وصاحب السلطان ، يجلس على العرش كملك

+ السلطان يرمز له بالزلزلة كما يظهر في التاريخ
   خر1٩ ارتجف الجبل جدا، زلزلة عن وجود هللا والشريعة

+ بعد ان اسلم يسوع الروح،االرض تزلزلت... سلطان هللا في الفداء، يسوع يقدم نفسه وعبر    
  عنها بالزلزلة

+ يوم القيامة اتى المالك وحدثت زلزلة
+ مالك الرب جاء من السماء ودحرج الحجر الثقيل جدا بكل سهولة، يعلن قيامة يسوع 

   بسلطان
+ ثم جلس على الحجر، كانه يعبر عن انتصاره على الموت، يضع قدميه على الموت ، صاحب  

   السلطان 
+ من خوفه، ارتعد الحراس وصاروا كأموات، صورة ساخرة، يحرسوا ميتا، دحرج الحجر 

وقام الميت وصاروا هم كأموات
+ هللا هو له الكلمة األخيرة ضابط الكل

   صاحب السلطان على شيئين:
  أ- سلطانه على الموت، مات الموت

  اع٢ اذ لم يكن ممكنا ان يمسك منه،... الموت ال يمكن ان يمسك يسوع، الن له سلطان على 
  الموت

+ ان يسوع المسيح بقيامته فتح عنوته باب القبر المقفول على االنسانية الى االبد الن له 
   السلطان، واجه ملك الموت وحاربه وانتصر

ب- صاحب السلطان على الشر. هو فوق العنف...
     مت٢٨ : 6٢ - 66   /   مت٢٨: 11

     قبل وبعد قصة القيامة هناك مؤامرة وشر
     مز٢ :  تجليس الملك

     يتكلم عن القيامة
   تحط االشرار بقضيب من حديد... تأمر رؤساء االرض على مسيحيه... الساكن في السماوات   

         يضحك، الرب يستهزئ بهم... اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون.

صباح االحد صباح االحد 11/ / ٥٥/ / ٢٠٢٢٢٠٢٢
د. ق. يوسف سميرد. ق. يوسف سمير
متمت٢٨٢٨: : 11- - 1٠1٠
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   ال تخف الكلمة األخيرة للرب
 ٢- خبر القيامة، الخبر والتغيير

+ خبر القيامة يغير، هناك فرصة ان تتغيروا لالفضل
   مت ٢٨ اتجاهين في التغيير:

  أ- المرأتين جاءتا الى القبر خائفتين
   يسوع صلب ودفن... لذلك كانتا خائفتين

+ المالك قال لهما ال تخافا انتما
+ ٨ فخرجتا بخوف وفرح عظيم... حدث تغيير 
+ نموذج لما فعلته القيامة في حياة كل التالميذ 

   مثل لقاء بطرس للرب يسوع، ارع غنمي، ويأخذ قوة
   تلميذي عمواس لما عرفوا يسوع، التهبت قلوبهم فيهم

   رجعوا الى أورشليم بفرح عظيم
+ سفر اعمال الرسل تسجيل ما فعلته القيامة في حياة التالميذ بعد القيامة

++ يسوع مات وقام لكي يغييرنا، لنكون افضل، وتأثير الكنيسة اروع
  ب- مريم المجدلية الشاهدة االولى لقيامة المسيح 

+ يسوع اختار امرأة خاطئة لتكون الشاهدة االولى، وهي مثال على الضعف واالبتعاد الروحي
+ القيامة تعلن النعمة المغيرة 

   تيموثي كلر قال: وكأن يسوع يقول لمريم ولنا ال يهم من انت او ماذا فعلت... لم اتي الدعو   
   االقوياء لكن للضعفاء،.. جئت الخلصك ال بعملك بل بعملي انا

+ كثيرين معتمدين على من هم او ميراثهم االرضي او خبراتهم او شطارتهم... احتاج لعمله هو. 
+ خبر القيامة الجميل.. خبر نعمة 

   خبر القيامة السيء ان هذه النعمة ترفض ويستعاد عنها مجهودات بشرية
 ٣- خبر اللقاء والغفران

  1٠ اذهبا قوال الخوتي... هناك يرونني
   من يومين تخلوا عنك جميعا، انكروك، تركوك وذهبوا

   اذهبا قوال الخوتي اني غفرت لهم*
+ القيامة تعلن انتصار الغفران مت٥ :٢1 - ٢٤
+ في الصالة الربانية ان لم تغفروا للناس زالتهم

  غفران السيد والعبد
- بعد ان انكرني بطرس

- صلى الجل صليبيه
+ احد اباء القديس اندراوس قال: ان يسوع المسيح هو يوسف الصديق الحقيقي

+ في كلمة اخوتي نتعلم كل رسالة الغفران
++ المالك دحرج الحجر ، وكان القبر فارغ، يسوع قام بطريقة معجزية

   المريمات فرحوا وصدقوا قبل ان يدحرج الحجر
++ كذلك نصدق ان يسوع موجود امامنا في المائدة وهو يقوم بسلطان، بتغيير ويعلن كلمة  

   الغفران.
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+ أمتدت فترة ظهورات يسوع  بعد القيامة لمدة ٤٠ يوم
+ كانت فترة فطام للتالميذ، يكلموا يسوع ويلمسوه بحسب الجسد

   كان يريد أن يفطمهم من هذه العالقة. 
+ لم يظهر لرؤساء الكهنة أو الفريسين ولم يظهر في الهيكل، أختار أن يظهر للتالميذ  

   والمؤمنين، 
+ هدفه ان يشدد ويشجع المؤمنين والمؤمنات 

+ لم يكن هدفه هو إنشاء اإليمان. 
+ تذكر األناجيل المتفقة أن مريم المجدلية زارت قبر المسيح مرة واحدة، أما يوحنا فيذكر أن  

   مريم زارت القبر في نفس يوم أحد القيامة مرتين. 
+ زارت مريم المجدلية ومريم األخرى القبر عند الفجر ثم يظهر لها يسوع ويسجدا له 

   في إنجيل يوحنا مريم المجدلية واألخرى تخبرا التالميذ، ثم تعود المجدلية وحدها إلى القبر   
   وتجلس هناك وتبكي 

+ نجد الكثير من الحيرة والمشاعر، التالميذ لم يستوعبوا ما يحدث وال يفهموا قيامة المسيح
   ال تلمسيني

   قالها يسوع لمريم
   لماذا قال المسيح للمجدلية ال تلمسيني؟

 1- الشكل الجديد للعالقة مع المسيح
   معناها في االصل : ال تتمسكي بي

+ قال للتالميذ في العلية :جسوني
   هذه العبارة لها معنى اعمق من اللمس

   قال لتوما ضع يدك في جنبي لتتأكد اني المسيح
+ عبارة ال تلمسيني المقصود ال تتمسكي بالعالقة بي مثل العالقة ما قبل القيامة لن تعودي   

   ترينني بعيون الجسد او باللمس او بالسمع
+ بُعد وشكل جديد في العالقة مع هللا. 

+ عالقتنا بالرب يسوع ال تأخذ البعد الجسدي، بل عالقتنا بالرب بالروح 
+ ٢كو٥: 16

   كلمات بولس تشرح كلمات المسيح لمريم
   »... ان كنا قد عرفنا المسيح بالجسد، فاألن ال نعرفه بعد«

+ عالقتنا مع المسيح عالقة روحية، حسب الروح القدس، العالقة الروحية مع المسيح. 
   تطبيقات

+ نحن ال نتبنى صورة معينة للمسيح
   يريد ان نرتبط به روحيا

   ال يكون لنا عالقة بالصورة، بل روحيا 
          ببعض من خالل الروح القدس

صباح األحد صباح األحد 1٥1٥/ / ٥٥/ / ٢٠٢٢٢٠٢٢
ق. أمير ثروتق. أمير ثروت
يويو٢٠٢٠: : 11- - 1٨1٨
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 ٢- قيامة المسيح ال تقبل بالحواس
+ كان له تالميذ رجال ونساء

+ في اغلب بداية الظهورات لم يتمكن التالميذ من التعرف على يسوع.
   ظهر لتلميذي عمواس.. لم يعرفاه إال عند كسر الخبز.. عند البحيرة لم يعرفاه أوال 

+ مريم ظنت أوال انه البستاني.. لما يناديها بأسمها يا مريم عرفته )عالقة شخصية مع  
   المسيح( 

+ جسد القيامة ال يتغير من جهة الشخصية لكن النوعية
+ بعد القيامة يسوع كان يظهر ويختفي، تغير

+ رأى فعل مهم في انجيل يوحنا
+ يو ٩ حوار مع المسيح مع المولود اعمى.. من هو ابن هللا.. قد رأيته... 

   رؤية ليست بحواس الجسد ، بل إعالن شخصي من المسيح يقدمه لمن يظهر اليه
+ حياتنا مع المسيح ال تعتمد على أمكانياتنا، بل إعالنه هو عن نفسه

+ ماذا لو ظهر المسيح بالجسد في الكنيسة اليوم ؟ كيف سنتعامل معه؟ 
   تطبيقات

+ نحن ال نتناول جسد ودم المسيح بالحواس، تقبله روحيا، باإليمان 
   اغسطينوس قال: نعمة المسيح ال تُقبل باألسنان

+ وقت المناولة ليس وقت نسرح فيه، لكن وقت خاص بيني وبين هللا ألسمع اعالن المسيح  
   لي، انتظر نعمة المسيح لي بصورة شخصية.. 

+ هل يمكن ان يظهر لنا المسيح اليوم وال نتعرف عليه؟ ربما يظهر في صورة انسان محتاج  
   معونة مادية او نفسية، هل نتعرف عليه؟ 

   نحتاج ان نتعلم عن يسوع من خالل الناس المحتاجة 
 ٣- التالمس الروحي مع المسيح. تناقض بين التالمس والروحي

+ التالمس يحتاج الى جسد يلمس جسد اخر. اما الروحي له معنى اخر، مثل الحجارة الحية ،  
   يقود ان نفكر في المقصود. قال لمريم ال تلمسيني الني لم اصعد بعد الى ابي

+ ما العالقة بين شكل المسيح وصعوده؟ 
   يو16: ٧ يخبر التالميذ عن الروح القدس
   خير لكم ان انطلق... ارسل لكم المعزي. 

   االب واالبن يرسال الروح القدس
+ عالقتنا مع المسيح من خالل الروح القدس
+ هللا الذي يسكن في قلوب الذين يؤمنون به 

   هللا يأتي الينا ويسكن فينا الروح القدس، ونصير هيكل هللا
+ هذه هي العالقة الروحية لنتالمس مع المسيح

+ الروح يسكن في قلب كل من يؤمن به
+ ادخل الى مخدعك واغلق بابك

   ادخل الى قلبك، واغلق حواسك الجسدية
   التالمس مع المسيح روحيا  

   التالمس مع المسيح:  اغمض عيني واتكلم مع المسيح،
   واطلب منه ان يعلن لي بصورة خاصة
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خدمة اللجنة االجتماعيةخدمة اللجنة االجتماعية

خدمة اللجنة االجتماعية داخل الكنيسة وخارجها وتشمل :
* مساعدات مالية أوعينية لعائالت أو أفراد لتدعيم نقص الدخل.

* مساعدات في مصاريف الدراسة للطلبة وهذا نوع من اإلستثمار غير المباشر لتنمية األسرة.
* مساعدات فى العالج الشهري والعالج غير الدورى والعمليات الجراحية.

* بهدف رفع المعاناة عن األسر واألفراد من تكاليف الملبوسات واألجهزة تم عمل معارض 
  للمالبس واألجهزة المستعملة بحالة جيدة وبأسعار رمزية.

   باإلضافة إلى توزيعها في بعض الكنائس والحاالت بال مقابل.
* المساعدة في إعارة األجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة والعكاكيز والمشايات إلخ.. 

  وبال مقابل.
* فصول التقوية ألبناء الكنيسة وغيرهم بأسعار رمزية بهدف مساعدة أولياء األمور على تحمل 

  أعباء التعليم. وقد أضيف لها فصول للثانوية العامة هذا العام.
* عمل تنمية فكرية وتوعية لشباب الكنائس والمناطق التابعة لكنيسة مصر الجديدة من سن   

  إعدادي إلى سن ثانوي ُمطعَّم بتوجه روحي بهدف خلق أجيال واعية فكرياً وأخالقياً.
* الكانتين والذي يوفر كثير من احتياجات شعب الكنيسة.

* المساعدة ف تجهيز العرائس.
* مكتب توظيف بهدف المساعدة في توفير الوظائف.

* المساعدة في المشاريع التنموية البسيطة من خالل قروض تقدمها اللجنة باإلضافة إلى قروض 
  عادية لبعض الحاالت.

* لوحة لإلعالنات.
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خدمة املجموعات هى خدمة بدأت فى كنيستنا فى عام خدمة املجموعات هى خدمة بدأت فى كنيستنا فى عام ٢٠١٧٢٠١٧    

شعارها »معا نتقارب و على صورته نتغير«
بدات الخدمة بمجموعة واحدة للمتزوجين وصارت فى الزيادة بعد ذلك حتى وصل عدد 

المجموعات الحالى إلى ٣٠ مجموعة .
كيف يتم تكوين المجموعة: يتم االعالن عن المجموعات فى الكنيسة و فى االجتماعات المختلفة 

و يقوم الراغبين بملء استمارات إلبداء الرغبة فى اإلنضمام و بناء على طبيعة اإلحتياج يتم 
تكوين مجموعة و اختيار قادة مناسبين لطبيعة هذه المجموعة

فعلى سبيل المثال يوجد مجموعات لحديثي الزواج و آخرى لالسر الذين لديهم اطفال و هناك 
مجموعات للسيدات و مجموعات للشباب 

هدفها:  الحفاظ على فكرة الجسد الواحد من خالل مجموعات صغيرة يتراوح عددها ما بين  
٥-1٥ فرد حيث تسدد المجموعة أحتياجات مختلفة مثل الشعور باإلنتماء والصالة من اجل بعض 
ومع بعض، المشاركة باألخبار والتحديات المختلفة والحفاظ على الشركة ودعم روحى وعالقاتى 

مع متابعة بناءة
حلمنا ان يكون جميع اعضاء الكنيسة منضمين لمجموعات و فعالين فيها يؤثروا و يتأثروا بها.
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ــذا  ــد ه ــن موالي ــت م ــا اذا كن ــص اعتذارن ــدم خال ــا نق ــن .كم ــم طيبي ــنة وأنت ــم وكل س ــد ميالدك ــارة بعي ــة ح تهنئ
الشــهر ولــم يتــم نشــر إســمك أو صورتــك وذلــك لعــدم توافــر هــذه المعلومــات لدينــا فــي دليــل الكنيســة لذلــك 
نرجــو مــن أعضــاء الكنيســة إرســال البيانــات إلــى ســكرتارية الكنيســة أو أحــد أعضــاء لجنــة الرعايــة لتحديــث بياناتكــم

أو على الواتس آب 01222304563.

إلى كل األحباء مواليد
 شهر يونيو

18كريستن مؤنس 

21شريف صفوت شاكر

9بطرس  نعيم بولس

17امرة سامح  16بسمة أكمل 

20ماجى عاطف أديب  19الن واصف عطية

8جناة ملعى عيسى 

9مينا  أمن  بسطاوى

18دانيال عماد 

2نانسى عادل غاىل 1شريف ألفونس 

21سلوى سؤىل 

8اجمد هارىف 

13مرفت أديب عزيز

17جوناثان نشأت 

2مارك ميالد برسوم 1داىن عاطف جنيب 

22مارينا سامى فهيم21ايفا فؤاد سليمان 

9ساىل مسر رشدى 

18مدحت سعد  18كارولن عماد 

3سامح  إيليا  شحاته 2ماجد ميشيل رضا 

14اندرو مسر 14مى عادل زكريا

1مىن موريس رشدى

21ايريىن موريس 20حياة أرنست راغب20شادى رؤوف لبيب 

20فرح ياسر فايق فرح

4كالرا جان إميل  8امال حبيب 4أوليفر إميل ظريف

18باسم جمدى فؤاد 15فادى كرم غربيال 

18ثريا ساويرس 

7شهرة مسر زكى

10رانيا توبة جرجس9شرى شهاب منر

17اكرم حبيب اسحق
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اجنى إميل خليل إبراهيم
ايزيس نصحى بشرى جرس

نبيل صموئيل مرقس
مايكل مدحت شحاتة

دورا شريف أنور بولس
رشا رشاد

ناجى نبيل شكرى
عادل ألفريد فؤاد )فريد(

منال فهيم رشدي
نادر رأفت وجدى راغب

سناء صادق خلة
لوئيس إبراهيم ملك
مها هباء برتى سعيد
صفاء منصور قدسى

ليلى لبيب باسيلى
ايفون فوزى ونيس

كلوديا ميشيل حبيب خليل
عصام عزمى سليمان
اميان صبحى عوض
صموئيل فتحى عياد
مسر جرجس كامل

كميل جرجس كامل
مسر وديع خلة

مايكل نصيف
شريف ناجى زاهر

ايهاب سعيد توفيق جاد الكرمي
ميخائيل يوسف عبد املسيح

رامز إميل نقوال
مها فيليب أمن

اميان فهمى خر اهلل
رشا مجال جرجس
باسم عوىن توفيق

مارينا ماجد ظريف عزمى
داليا شوقى شاكر روماىن

رامى رؤوف حسىن
مىن جورج غاىل
يوسف فايز حنا

عفاف هنري لويز
ماريان مكرم

راندا منر ابراهيم
هنى يوسف أندراوس

كارين عصام عزمى سليمان
شرين فكرى يعقوب

3
4
4
4
6
7
7
8
9

10
11
12
12
14
14
14
14
15
15
17
18

18
18
19
19
20
20
22
23
25
25
25
26
26
26
26
27
27
28
29
30
30
30

30سلوى  فتحى  جنيب 29رائد منر 

30عماد  أنيس  يعقوب 

25جورج يوسف سعد23ميشيل خرى أخنوخ 

28فرح سامى فوزى

26داليا رجائى 25مىن لويس كامل حنا23ريزموندا إميل حنن 

27رامى جوزيف إلياس

24اميى شادى مراد 

30نادية ماهر قلتة 28سلوى نصحى 28سيلفيا صالح 

23برتا  جريس 



ميعــــاد اإلجتمـــاع إســــم اإلجتمـــاع

األحد 10:00ص و7:30 م من كل أسبوع

الثالثاء الثاني والرابع من كل شهر من 7 -8:30 م 
بالدور االول بالمبنى االدارى 

اإلثنين من كل أسبوع من 7 - 8:30 م

الخميس 7:00 م من كل أسبوع

الثالثاء 10.00 ص من كل أسبوع 

الخميس االول من كل شهر  7.30م  
الدور الرابع المبنى الجديد

الخميس 10:00 ص من كل أسبوع

للعاملين بالكنيسة كل يوم خميس من الساعة 11ص

الجمعة 10:30 ص

الجمعة 10:30 ص من كل أسبوع

الجمعة الساعة 7:00 م األسبوع الثاني من الشهر 

الجمعة الساعة 10:30 ص األسبوع الثالث من الشهر 

السبت 7.00 م من كل أسبوع

إجتماع درس الكتاب عام

اإلجتماع العام

إجتماع الصالة

إعدادى والصديقات

إجتماع الرجاء )اجتماع للفئات 
االكثر احتياجاَ من السيدات( 

أسر حديثة

السيدات

إجتماع دراسة الكتاب

اإلجتماع العام

مدارس األحد

لقاء األسرة العام

الرواد

اجتماع الشباب )ثانوى وجامعة (

مواعيد اإلجتماعاتمواعيد اإلجتماعات


