
قرن  نصف  قبل  االيام  هذه  مثل  ىف 
،احتفلت   1968 سنة  يونيو  ىف  وحتديدًا 
املرقصية  الكنيسة  بافتتاح  والعامل  مرص 
عبد  مجال  الرئيس  بحضور  بالعباسية 
ساليس  هيال  واإلمرباطور  النارص 
إمرباطور أثيوبيا وممثيل خمتلف الكنائس.
وضع  قد  للكاتدرائية  االساس  حجر  وكان 
الرئيس  ،بحضور   1965 سنة  يوليو   24 ىف 
مهيب  احتفال  ،وىف  ايضا  النارص  عبد 
. العامل  دول  كل  من  ممثلني  حرضه 
والكاتدرائية  مرص  احتفلت  أسابيع  وقبل 
الذهبى  باليوبيل  بالعباسية  املرقصية 
بنرش  "كاريزما"  تنفرد  ،حيث  النشائها 
وافتتاح  االساس  حجر  وضع  ووثائق  صور 
. املرصية  الصحافة  ىف  مرة  الول  الكنسية 
يف زمن املعلم إبراهيم اجلوهري كان احلصول 
اقرب  كنيسة   ترميم  او  كنيسة  بناء  عىل 
إحدى  أن  حدث  حتى   ، املستحيل  اىل 
يف  مرص  إىل  األستانة  من  جاءت  األمريات 
املعلم  فاهتم  احلج،  مناسك  لقضاء  طريقها 
إبراهيم بأمرها وأدى ما تريده من خدمات 
مكافئته  فأرادت   ، لراحتها  وواجبات 

منها  فالتمس  السلطان  لدى  اسمه  وإظهار 
سلطانى  )أمر(  فرمان  إصدار  يف  السعى 
بالرتخيص له ببناء كنيسة باألزبكية، حيث 
يوجد حمل سكنه، وبعد ذلك أشرتى املعلم 
وبدأ  وهدمها  حمالت  جوهرى  إبراهيم 
قطعة  يف  األساسات  ووضع  فيها  البناء 
ولكن  إمتلكها  التي  األرض  من  كبرية 
الكنيسة  بناء  يف  الرشوع  قبل  املنية  عاجلته 
. اجلوهري  جرجس  املعلم  أخوه  فأمتها 
مرقس  القديس  كاتدرائية  أصبحت 
املقر  باألزبكيه  األرثوذكسية  القبطية 
الباباوى يف القاهرة حينام قرر البابا مرقس 
الكاتدرائية  هذه  تصبح  أن  رقم108  الثامن 
وبنى  باألزبكية  الكربى  املرقسية  الكربى 
يف  قبال  وكانت  الباباوى  املقر  بجوارها 
الروم. بحارة  املغيثة  العذراء  كنيسة 
للشهداء   1517 سنة  توت   5 األحد  يوم  ويف 
الثامن  مرقس  البابا  قام  م   1800 توافق  التي 
بتدشني الكنيسة املرقسية الكربى يف األزبكية 
والكهنة  األساقفة  اآلباء  من  مجع  ومعه 
كريلس  البابا  بناءها  أكمل  والشعب،ثم 
اخلامس وقام البابا كريلس السادس برتميمها 

عام  مئة  بناؤها  عيل  مر  قد  وكان 
اجلميلة. بالرسومات  وزينت 

كامل  عوض  د/  املهندسني  فاز 
مسابقة  يف  فهمى  كامل  وسليم 

وقام  الكاتدرائية،  وتصميم  رسم 
أعده فقد  اإلنشائى  بالتصميم 

مهندسًا  أشهر  باخوم  ميشيل  د/ 
رشكة  وقامت  مرص،  يف  لألنشائيات 

"سيبكو"  العامة للخرسانة املسلحة  النيل 
تم  للكاتدرائية،و  العمالقى  املبنى  بتنفيذ 
. صليب  شكل  عىل  الكاتدرائية  تصميم 

مجال  الرئيس   ان  الكثريين  اليعرف  وقد 
الكاتدرائية  لبناء  تربع   النارص  عبد 
حفل  وحرض  اجلنيهات  من  آالف  بعدة 
ساليس  هيال  اإلمرباطور  ومعه  افتتاحها 
وقتها  وكان  )إثيوبيا(،  احلبشة  إمرباطور 
هو  املرقسية  والكرازة  اإلسكندرية  بابا 
انتخب  الذي  السادس  كريلس  االنبا 
كاتدرائية  الثالث.  شنودة  البابا  بعده 
األرثوذكسية  القبطية  مرقس  القديس 
القاهرة. يف  اإلسكندرية  بابا  مقر  هي 


