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بقلبى كنت معاك  

 1971 مارس 9- بمناسبة عيد نياحة القديس البابا كيرلس السادس 
  

 :االتى- كاهن معهد الكفيفات بالقاهرة - روى االب المتنيح القس يوحنا توفيق 
  

فى أواخر الستينات كانت كنيسة مارمينا بعرب الجسر بآخر ألف مسكن كانت 
.. وتحت ظروف تم اغالق الكنيسة ووضع حراسة عليها.. مجرد مشروع بادئ 

أنه أثناء فترة الصوم الكبير دخلت الى الدار .. ويقول االب يوحنا توفيق 
تصلى , أنت صايم"الذى بادره قائال .. البطريركية ألخذ بركة البابا كيرلس 

روح صلى قداس فى مارمينا "قال البابا " .. تحت أمرك ياسيدنا"أجاب " . قداس؟
واستقليت تاكسى الى .. والقرابين.. فحملت مالبسى .  عرب الجسر باأللف مسكن

الكنيسة وهناك وجدت بعض الجنود جلوس امام باب الكنيسة فحاولت التفاهم 
الذى انكسر ودخلت وصليت  (باب خشبى)معهم فلم يجدى التفاهم فاقتحمت الباب 

وكان يؤخذ هو كل الصلوات التى .. القداس واثناء الصالة فوجئت بوجود البابا 
 ..الخ .. ايرينى باسى - اشليل .. تخصه
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وعندما انتهيت من الصالة فالتفت ألقول للبابا أخطؤت .. وقد اعطيت له البخور
ولما انتهيت .. فعرفت أن البابا خرج وكانت هذه احدى عاداته.. حاللنى فلم أجده

من التناول لم يكن أمامى فرصة للسإال عن البابا حيث أن الجنود أثاروا ضجة 
كيف أكسر باب الكنيسة ولكننى لم أبالى بذلك كله فاستقليت تاكسى للعودة الى 

وحين دخلت فوجئت بؤن البابا يصلى قداس وأوشك على .. البطريركية بكلوت بك 
وكيف كان فى نفس الوقت يصلى ! كيف كان البابا معى ؟.. التناول فؤحترت جدا

 !!قداس فى البطريركية؟
  

أنا كنت .. ولكن فى هذه الحيرة دخلت الهيكل وفوجئت بالبابا يشير الى ويقول 
وأرسلت معاك مارمينا وهو اللى كسر لك الباب . معاك بقلبى وصليت معاك بقلبى 

 ..لغاية ماأسافر السماء .. ومعندكش حل تقول لحد انى كنت معاك .. 

  

 شركة ميراث القديسين .. القلبية .. أنها السياحة 

 ِٕمٛي ٌالِجٔـــــــــــــــــــز

By:EDWARD.W.GUIRGUIS  

  

وٕش أعًّ ِسجعذث فٕيج ٌألشعز ثٌضشخيصيز .. ٚفٝ أٚثةً ثٌسضيٕجس

 ٚثٌعالجيز

ٌذٜ أٚي عجٌُ ِصشٞ أدخً ,فٝ أٚي ِشوض ٌٍضشخيص ٚثٌعالج دجألشعز  

ٚغذيعٝ أْ يذظٝ ٘زث ثٌّشوض دثمز وذجس ثٌشججالس ..٘زث ثٌعٍُ دّصش

٘زث ثٌزٜ ... ٚفٝ صذجح يَٛ ثٌذشوز .. ٚثٌشخصيجس ثٌٙجِز فٝ ٘زث ثٌٛلش 

إيزثٔج دئسضمذجي .. وجٔش ثٌذشوز عٍٝ لذَ ٚسجق .. جشس صٍه ثٌٛلجةع فيٗ 

ِذيش ٚصجدخ ثٌّشوض .. ٚوٕش أعًّ ِسجعذث ألسضجرٜ .. .. شخصيز ٘جِز 

دشفع دسجز إسضعذثد ثٌّشوض ٚثٌعجٍِيٓ .. ثٌزٜ أصذس صعٍيّجصٗ ثٌّشذدر .. 

ٚصثي صعجذٕج ديٓ عشفٕج أْ ثٌمجدَ فٝ ٘زث ثٌيَٛ .. دٗ إٌٝ أعٍٝ ثٌّسضٛيجس 

إلجشثء وشف دجألشعز عٍٝ .. سيذٔج ثٌطٛدجٜٚ ثٌمذيس ثٌذجدج ويشٌس .. 

 .. ثٌفمشثس ثٌظٙشيز ثٌضٝ وجْ يعجٔٝ ِٓ آالَ دٙج

ِتجس .. إ٘ضضس عيجدر ثألشعز دجٌضغجسيذ ٚخٍف سيذٔج ثٌمجدَ ِع ِسجعذيٗ 

ٚلذً أْ يذخً ِٓ دجح ثٌّشوض .. ٚدّمذِٗ .. يضذجسوْٛ دٗ .. ِٓ ثٌيشش 

ٌُٚ صّط ةٛثٔٝ إال ٚوجْ ثٌّىجْ خجٌيج .. ٚدجسوُٙ ٌيٕصشفٛث ... أشجس ٌُٙ 

إسضمذً أسضجرٜ ثٌطذيخ سيذٔج دجٌذفجٚر .. إال ِٓ فذثسضٗ ٚثٌّشثفميٓ ٌٗ .. 

ٚال ِجٔع ِٓ دعط ثٌٛلش دّىضذٗ لذً إجشثء ... ثٌضٝ يسضذمٙج .ثٌىذيشر 

إسضأرٔش دجٌذخٛي .. أصّّش إسضعذثدٜ ثٌّطٍٛح ٌٍىشف .. ديٓ .. ثٌىشف 

 )فشد سيذٔج .. ألسضجرٜ ثٌطذيخ..ِٛجٙج والِٝ .. أللٛي أْ وً شيب جج٘ض 
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عٍّش يعذ رٌه .. (يٍٍٗ يج ٚثد يج سّيش عٍشجْ صسجعذٔٝ ٚأٔج دأخٍع ٘ذِٚٝ 

.!!!. أْ أسضجرٜ ثٌطذيخ ٌُ يزوش ٌسيذٔج إسُ أٜ ِٓ ثٌعجٍِيٓ دجٌّشوض 

ٚصذجغأس فٝ ِسجعذر لذثسضٗ  فٝ خٍع .. إصطذذش سيذٔج ٌذجشر ثٌىشف 

ٚعٍُ .. ِالدسٗ وٝ يشصذٜ ثٌثٛح ثألديط دْٚ خيجغجس ٚثٌالصَ ٌألشعز 

٘ىزث لجي  .. ٚسوعش أِجِٗ ٌٕٛثي دشوضٗ .. سيذٔج دمصذٜ ِٓ ٘زث  ثٌضذجغؤ 

ٚصذمك فٝ ديجصٝ ٘زث ثٌىٕض فٝ .. .. ٚالد ثٌخذثَ الصَ يىٛٔٛث خذثَ .. ٌٝ 

... ثٌزٜ ٌُ يىٓ لجدٍٗ فٝ ديجصٗ..صٛثصال ٌخذِز ٚثٌذٜ ثٌّضٕيخ.. ثٌخذِز 

 ِجذث ٌٍشح

ٚأخزس وجسضجس ثألفالَ .. إٌضمطش ٌسيذٔج ةالةز صٛس ٌفمشثس ثٌظٙش 

فٝ صجٔه .ٚدذأس دئسمجغ أٚي ثألفالَ ..ٌضذّيعٙج دثخً غشفضٝ ثٌّظٍّز

ٚثٌّعضجد أْ يضُ رٌه فٝ إظالَ ... ٚدذأس عٍّيز ثإلظٙجس .... ثألدّجض 

يعجء عٕذ ثٌعشٚسر ٌٍضأوذ ِٓ إوضّجي .. وجًِ عذث ظٛء أدّش ظعيف جذث 

ِيٓ ٌٚع ثٌٕٛس .. ٚإر دٝ أصشر .. عٍّيز ثإلظٙجس لذً ثٌٕمً ٌٍضثذيش 

ٚأٔج أغٍك عٍٝ ٔفسٝ ثٌذجح .. ٌُ  يىٓ ِعٝ أدذ ..ِيٓ دجٌذجشر .. ثألديط 

ِٛجٙج ٌٗ .. ثٌزٜ يذضٛيٗ (ثٌفيٍُ دجٌفشيُ  )ٌٚىٕٝ ٚأٔج أسفع .. دجٌّفضجح 

وجٔش ثٌفمشصيٓ سذخ آالَ سيذٔج صعيتجْ دٕٛس .. ٔجديز ثٌعٛء ثألدّش 

ٌُٚ .. فسجد عٍّيز ثإلظٙجس .. ِٚٓ ثٌطذيعٝ أْ ثٌٕضيجز .أديط شذيذ 

صّش أٚي عٍّيز إظٙجس ِعجضيز ِٚٓ خالي ثٌعٛء ثٌعجدٜ . دً.يذذط  رٌه 

ٚلذ ظٓ أسضجرٜ .. رٍ٘ش ِّج دذط .. صٍضٙج ثٌصٛسر ثٌثجٔيز ٚثٌتجٌتز .. 

ٚوجْ ٘زث .. ثٌزٜ سّع صشخضٝ أْ ٕ٘جن غجسا أفسذ عٍّيز ثٌضذّيط 

ٚصسشح ثٌخذش إٌٝ ثٌعجٍِيٓ ٚغيشُ٘ .. أخذشصٗ دّج دذط .. يضعجٗ وثيشث 

إر ٚأٔج سثوع عٕذ .. إال إٔٔٝ وٕش أٔج صجدخ أوذش ٔصيخ فٝ ثٌذشوز ... 

ٚظع يذٖ ثٌطج٘شر عٍٝ .. لذِٝ سيذٔج دعذ ِسجعذصٗ فٝ إسصذثء ِالدسٗ 

أِجي دج صعيش فيٗ .. إٔش يج ٚثد يج سّيش خفش ِٓ ثٌٕٛس .. سأسٝ لجةال 

ٍٚٔش دشوضٗ فٝ وً أيجَ ديجصٝ .. لذٍش وً جضء فٝ جسذٖ ثٌطج٘ش .. إصثٜ 

دشوضٗ ٚشفجعضٗ .فٝ سٕيٓ وثيشر .. ٚوجْ ٌٝ أوذش ٔصيخ ِٓ ِعجضثصٗ .. 

أسجٍٙج ٌٍّٛلع ثٌذذيخ .. ٚإْ شجء ثٌشح ٚعشش .. . صىْٛ ِعٕج أجّعيٓ 

عظيّز .. ٚدشوز .. ٌضىْٛ دعجِز إيّجٔيز ٌٝ فٝ صزوجس٘ج ٚصزوش٘ج .. ٘زث 

سّيش فّٙٝ ّٔيش.. آِيٓ..    ٚثٌّجذ إلٌٕٙج دثةّج .. ٌمجسةٙج   

ٔٛسٖ أظجء دجشصٝ. ٔشـشس ٌٝ ٘زٖ ثٌّعجضر دّٛلع أخش دعٕٛثْ: ِالدظز  

..... ...... 

 


