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 -: المنطقة في القبطية التجمعات تاريخ

 

  YorkShire مقاطعددددة مدددد  الجن بيددددة المنطقددددة   Rotherhamتخددددني ةنيألددددة اونبددددا انط نيدددد   

 االطبددا  مدد  ماغلددب  , سددنة عشدد ي اةثدد  مدد   مندد  القبطيددة بعددا العددا  ت انجلتدد ا إلدد  جددا  وقددن

 .المقاطعددد  مددد  متف قدددة أمدداة  فدددي معظم دددم يعيشدد   . المتحدددن  المملكدددة فددي اسددتق وا للنراسددة  دددم

 بالألدديار  سدداعات  دد   عدد  تزيددن مألدداف  قدداطعي  فقدد  االعيددا  فددي لنددن  إلدد  يألدداف  ةددا  مددن م الددبعا

 ي هب. يك  لم والبعا

 

 -: بالمنطقة القبطية للتجمعات الك ن تية الخنمة بن  

 

 واسدددكتلننا اي لندددنا لخنمدددة “ حاليدددا انطددد ني اونبدددا نيافدددة“ بيشددد   اونبدددا ةألدددي  ضددد  القمددد  أ ح

 و ر  الصدد   باجتماعددات الخنمددة وبددنأت . المنطقددة ب دد   القبطيددة العددا  ت بافتقددا  و قدداي , ووايلددز

 عبددن نصددي  الددنةت ر منددز  فددي 1993 سددبتمب  بنايددة مدد    HULLهدد   منينددة فددي المقددن  الكتددا 

 . القس ت اض و  حاليا م يم

الثالددد   شدددن    اونبدددا المعظدددم البابدددا قناسدددة  قددداي حيددد  1995 عددداي منتصددد  حتددد اسددتم ت الخنمدددة 

 واسدددكتلننا اي لنددنا راشددديةيباال انطددد ني اونبدددا أسدددقفا باسدددم بيشدد   اونبدددا اةألدددي   القمددد  بألدديام 

طقدددة ووجددددن نيافتددد  تعطدددد  هدددد   بإفتقدددا  العددددا  ت القبطيدددة فدددد  المن ، فقددداي نيافتدددد   انجلتدددد ا شددد   وشدددما 

العدددددا  ت لكلمدددددة الددددد   فقددددداي نيافتددددد  بصددددد   القدددددنا  االل ددددد  فددددد  منيندددددة  ونكاسدددددت  وشيألدددددتي فيل  وةلددددد  

بجانددددددب فنمتدددددد  فدددددد  ني ةاسدددددد  . وةددددددا  القددددددنا  نيافتدددددد  القمدددددد  ارشددددددي و  المقددددددار  بصدددددد   القددددددنا  

 BritishOrthodox  التابعة   Cusworth يٌقاي أياي الألب ت ف  ةنيألة 

الخنمددددددة او هدددددد ت وبنددددددا  علدددددد  طلددددددب العددددددا  ت تقددددددني نيافددددددة اونبددددددا انتدددددد ن  بطلددددددب لقناسددددددة البابددددددا نمدددددد  

شدددددددن    الثالددددددد  بالم افقددددددد  علددددددد  إيفدددددددا  القمددددددد  هدددددددنرا عقدددددددناو  لخنمدددددددة أسدددددددب   االالي وعيدددددددن القيامدددددددة 

 1996المجين وو  م   عاي 

 

 -ةاه   اب  للخنمة :

 

حيددددد  حضددددد  الكثيددددد  مددددد  العدددددا  ت مددددد   فددددد  المنطقدددددة  ولمدددددا نمددددد  الخنمدددددة واو ا  عدددددن  اعضدددددا  الكنيألدددددة

مصدددددد  والألدددددد  ا  فقدددددد ر نيافتدددددد  بدددددد وا اببدددددد   ا  يكدددددد   للمنطقددددددة ةدددددداه  فددددددا  ب ددددددم ومقدددددديم بيددددددن م ، 

بيشدددد   لخنمددددة ةنيألددددة  اونبددددافطلددددب مدددد  قناسددددة البابددددا شددددن    الثالدددد  إنتددددنا  ال اهددددب القددددس  يمت يدددد   

فدددددد  المقدددددد  البابدددددداو   1996ي نيدددددد   5فدددددد   ةاهنددددددا فقدددددداي قناسددددددتة ب سددددددامت ، اونبددددددا انط نيدددددد   بنونكاسددددددت  

 .بالكاتنرا ية الم قألية بالعباسية .

فانتظمدددددد  الخنمددددددة واسددددددتق ت ب جدددددد    1996ي نيدددددد   15وصدددددد  أب نددددددا  يمت يدددددد    الدددددد   ونكاسددددددت  يدددددد ي 

اب  الكددددداه  فددددد  المنطقدددددة واصدددددبح  القناسدددددات تٌقددددداي يددددد ي الألدددددب  مددددد  ةددددد  أسدددددب   يعقب دددددا فنمدددددة مدددددنار  

 ا  .اوحن و ر  الكت

تددددددم إسددددددتبجار قاعددددددة تابعددددددة  الدددددد   وصدددددد  إلدددددد     دددددد   عا لددددددة ، ولنمدددددد  الخنمددددددة وإو يددددددا  عددددددن  العددددددا  ت

ممدددددا شدددددج  اةثددددد  علددددد  إانتظددددداي 1997وحدددددن  الكندددددا س اونجليزيدددددة ب وورهددددداي وةدددددا   لددددد  فددددد  بنايدددددة عددددداي 

صدددددل ات رفددددد  بخددددد ر عشدددددية وإقامدددددة القدددددنا  يددددد ي اوحدددددن بإالضدددددافة ليددددد ي الألدددددب  ونشدددددط  الخنمدددددة جدددددنا 

فددددد  النمددددد  واو  هدددددار واصدددددبح  فنمدددددة مدددددنار  اوحدددددن تٌقددددداي بإنتظددددداي بعدددددن قدددددنا  اوحدددددن و لددددد  افددددد ت و

 لمج   ات اب  الكاه  وتعضين نيافة اونبا انت ن  .



 

 

ت الخددنما مدد  العنيددن وتأسدديس المنطقددة شددعب الفتقددا  مألددتم   انطدد ني بصددفة اونبددا ويددارات تتكدد ر ةاندد 

 الدد ي  الخددناي وافتيددار اوحددن قناسددات يدد ي بعددن بانتظدداي تقدداي  اصددبح التددي اوحددن مددنار  فنمددة واهم ددا ،

 الكنيألدددة مددد  عليددد  المتفددد  المددن    لددد  فدددي واتبددد  . اوي بكنيألدددة الخنمدددة فدددي سدددابقة فبددد   ل ددم

 الم اح . لمختل  اور   ةألي 

ةدددددا  نيافتددددد  فددددد  وياراتددددد  وإفتقدددددا   للكنيألدددددة فددددد  اوعيدددددا  يحددددد   علددددد  سددددديامة عدددددن  مددددد  الشمامألدددددة وت قيدددددة 

 لبعا اوف  مما أ ف  الب جة ف  نف   الكثي ي  وةا  سبب ب ةة للخنمة وللشعب .ا

 

 -ك ي  أو  مجلس ال ار  الكنيألة :ت

 

 والمك   1996 أةت ب  12 في و ل  للكنيألة مجلس أو  بتشكي  ق ارا  انط ني اونبا نيافة اصنر اإل ار  الجانب عل 

 :اسما  م التالي االعضا  م 

 

  المجلس ر يس  بيش   اونبا    يمت ي القس 

  المجلس سك تي    عزيز حبيب نبي  النةت ر 

  الصننو  أمي    هللا لط  نأليم هاني النةت ر 

  المجلس عض    س مة نبي  النةت ر 

 المجلس عض   اسح  صليب اوستا  

 المجلس عض   م س  ج جس مجن  النةت ر 

 

 نبي  والنةت ر انط ني اونبا نيافة م  ة  تعيي  وتم Charity ك الكنيألة تألجي  اج ا ات بنأت 1997اب ي    وفي

 Trustees س مة نبي  والنةت ر هللا لط  نأليم هاني والنةت ر عزيز

 

 -اببا  ال ي  فنم ا الكنيألة :

 أف  ب ةة الخنمة في الكنيألة بعا االبا  ال رهبا  والك نة ومن م

 ( 2000يناي   –ي ني   15) م   القس  يمت ي   االنبا بيش  

 ( 2002ي لي   – 2000) مار   القس يعق   سليما 

 ( 2004أغألطس  – 2002) سبتمب القس رويس االنط ن  

 ( 2006ي ني   – 2004) سبتمب  القس فليكألين   المح ق 

 -2004أنتددددددنا  القددددددس أبددددددان   اونبددددددا بدددددد ال للخنمددددددة فدددددد  الكنيألددددددة بجانددددددب فنمتدددددد  فدددددد  منطقددددددة ليددددددن  ) ي نيدددددد  

 ( 2007 لي ي

 وحت  او  ( 2007) ي لي   القس م س  رشن 

 (  2014-2012) مار   والقس  او  سان  أنط ن  

 

 -م  أقص  المألك نة إل  أقصاها:

تقدددددد ي الكنيألددددددة بخنمددددددة العددددددا  ت اورت يددددددة واو ي بيددددددة والع اقيددددددة  واورمنيددددددة باالضددددددافة الدددددد  اوقبدددددداط مدددددد  

 ألة القبطية اور   ةألية .مص  والأل  ا  واوجانب المنضممي  للكني

  



 

 

 -: الكنيألة ش ا   حلةم

  لم جددددد    فددددداولنمددددد   الخنمدددددة واو هارهدددددا ولكثددددد   عدددددن  العدددددا  ت واوهتمددددداي روحيدددددا بالعدددددا  ت غيددددد  القبطيدددددة 

  ... ( المنطقدددددددة  حيدددددددد  فتحدددددددد  الكنيألددددددددة احضددددددددان ا لخددددددددنمت م ) ارتدددددددد يي  ، ا يدددددددد بيي  ، عدددددددد اقيي  ، رومددددددددانيي

نيألدددددة ية أيضدددددام لتشدددددم  منددددداط  جنيدددددن  حددددد   جنددددد   يددددد رك شددددداي  احدددددب اهل دددددا الكوقدددددن امتدددددنت الخدددددنمات الكنألددددد

ي دددددددا واحبددددددد ا فدددددددنمات ا ورعايدددددددة اسدددددددقف ا المحبددددددد   االنبدددددددا انطددددددد ني حتدددددددي قدددددددار  عدددددددن  العدددددددا  ت القبطيدددددددة ف

 . الخمألي 

ال تكفدددددد  فحدددددد   الجميدددددد  وتحمألدددددد ا بقيددددددا   اسددددددقفنا  المألددددددتأج  بنددددددا  علدددددد  مددددددا تقددددددني اصددددددبح  القاعددددددة 

 ه  الكنيألدددددة. وفعددددد  بدددددنا  نيافدددددة اونبدددددا انتددددد ن  وةددددداانتددددد ن  علددددد  شددددد ا  ةنيألدددددة فاصدددددة بندددددا  المحبددددد   اونبدددددا

 ومجلأل ا وة  الشعب المحب للمأليح ف  البح  بجنية ع  ةنيألة لش ا  ا  

ا  ةنيألددددددة اهددددددتم اب  بنددددددنة  راعدددددد  الكنيألددددددة اور   ةألددددددية الب يطانيددددددة بمألدددددداعن  الجاليددددددة القبطيددددددة فدددددد  إيجدددددد

يدددددة يألدددددة الحالالعنيدددددن مددددد  الط ا ددددد  المألددددديحية  حتددددد  تمكددددد  بنعمدددددة هللا مددددد  إيجدددددا  الكنبحكدددددم فب تددددد  وع قاتددددد  ب

 ف  منطقة روورهاي وةان  تابعة للكنيألة االنجليزية ومع وضة للبي  .

 

ت سددددد  الكنييألددددة المع وضددددد  ةانددددد  ل ددددا مميدددددزات حألدددددنة فنالدددد  استحألدددددا  الجميددددد  حيدددد  ان دددددا تقددددد  فدددد  م ةدددددز م

 عدددددددا  ت الي دددددددا ومألددددددداحت ا ةبيددددددد   ومحاطدددددددة بحنيقدددددددة وب دددددددا م قددددددد للدددددددب   المحيطدددددددة ممدددددددا يألددددددد   وصددددددد   ال

  للأليارات ةما ا  الألع  المطل   مناسب . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rotherham -ةنيألة القنيس العظيم النبا أنط ني    



 

 

 . اوسددددددقفية اونجليزيددددددة  للكنيألددددددةوهدددددد  ةنيألددددددة تابعددددددة  سددددددنة 130أ دددددد   عمدددددد   حدددددد ال  مبندددددد  الكنيألددددددة 

 لملحقددةا القاعددة ا  إلدد  ب ددا المحيطددة الجميلددة والحنيقددة النافليددة الكنيألددة مألدداحة اتألددا   مدد وبددال غم

 الكنيألدددة واصدددبح  ال وأغلقددد  سدددن ات.   عدددن منددد  ال ننسدددية الشددد ةات الحدددن  بيعددد  لألسددد  بالكنيألدددة

 االصدددددد حاتالكثيدددددد  مدددددد    إلدددددد   وتحتددددددا   باليدددددة  حالددددددةتألدددددتخني لمددددددن  فمددددددس سددددددن ات ممددددددا جعل ددددددا  فدددددد   

 . ماتوالت مي

 ةا  اوتفا   لم اف  حةالمل والحاجة  الكنيألة مألاحة التألا  ونظ ا . الش ا  وتم اوسقفية االنجليزية الكنيألة م  االتفا  تم

  معم  يةو قاعة لعم  الخلفي الجز تخصي  و للص   اومامي الجز  يك   ا  عل  جز ي إلى الكنيألة صح  تقأليم عل 

 . ومكتبة ميا  و ورات

 عل  الم افقة م  بنا    وال المبن  ا  اعتبار عل  الم افقة عل  للحص    المنينة لمجلس الطلبات تقنيم تم  ل  ل ع وبنا 

 باج ا  قةالم اف عل  الحص   بنعمة ال   الكنيألة تم مجلس م  المفاوضات  م ش  ر عن  بعنو  في  تغي ات أ  اج ا 

  ة ها. الألاب  التعني ت

 

 -: الكنيألة  اف  نشا اتواال االص حات م حلة

 
 ةدد  وصدديانة ومخلفددات أت بددة مدد  ماب ددا ل فدد  بالكنيألددة فعليددا العمدد  بددنأ 1998 اغألددطس شدد   اوا دد  فددي

 ج ددداو وتشدددغي  والغددداو  الميدددا  ووصددد ت وأرضدددية وحددد ا   ة  بدددا  مددد  المت الكدددة الكنيألدددة م افددد 

ت حألددب ت جي ددا بفدد ا. يعمدد  الكدد  وةددا  الكنيألددة وشددعب ةدداه  مضددنيا مدد  ج ددنا  لدد  افدد  وقددن التنفبددة

 نيافة اونبا انت ن  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تدد  . يددةوالمعم   الميددا  و ورات والمطددبخ االجتماعددات قاعددة وهددي بالكنيألددة الملحقددة الم افدد  بنددا  تددم

 مددد حا انطددد ني اونبدددا نيافدددة حيددد  احضددد  القبطدددي الطددداب  يناسدددب بمدددا الكنيألدددة بتج يدددز االهتمددداي  لدد 

   مصددد  مددد فصيصدددا المددد بح وأ وات والمعم  يدددة للمددد بح الددد وي وال فددداي القبطيدددة اويق نددداتو اويق ندددات

 . -وتم تغطية ابرضية وف ش ا بالم ةي  ةما تم أيضام ت ةيب النج  ، 

 

 

 

 .روورهاي ف   ة تبكنيألوايق نة للقنيس أنط ني    مقط  م  حام  اويق نات 

 

 وصدددديانة العلدددد   والددددنور القاعددددة والمكتبددددةتددددم  اسددددتكما   حيدددد  لمددددن  سددددنتي  بالكنيألددددة العمدددد  اسددددتم وقددددن 

 الكنيألددة مدد  وفنيددي  حدد فيي  أفدد   اوعمددا  هدد   مدد  ها دد  بكددم للقيدداي تطدد   وقددن . الكنيألددة سددق 

 الدد   بيدد  فنمددة فددي ط يلددة لألدداعات عدداملي  وليددالي أيدداي في ددا  قضدد ا  Brightonبددرب يت    القبطيددة

 ال قددة صدد ر  فددي وبددنأت الكنيألددة تج ددزت الألددف . وهكدد ا اري مصدد قبدد   رفضدد ا وحتدد  , مقابدد  بددنو 

 منيندددة إلددد  -نددديح الددد   نفألددد  فددد  أحضدددا  القنيألدددي   –شدددن    الثالددد    البابدددا قناسدددة لزيدددار  تم يدددنا

 . الكنيألة لتنشي  Doncaster  ونكاست 

 

 -ي ي الف ا العظيم :

 

 مدد  اوسدداقفة االبددا  مدد  فيدد ل ومعدد  الثالدد  شددن    البابددا حضدد  قناسددة13/08/2000 اوحددن يدد ي فددي

 اونبدددا  بإسدددم المألدددم  الكنيألدددة مددد بح لتنشدددي  المتحدددن  المملكدددة وة ندددة وفارج دددا المتحدددن  المملكدددة

 تددداريخ فددي مشددد   ا تاريخيددا ي مدددا ةددا  وقددن . والمعم  يدددة واويق نددات اويق ندددات وحامدد  انط نيدد  

 الشعب. اف ا  ة  قل   وفي الكنيألة

 

 الط ا دد  ةدد  عدد  منددنوبي  حضدد  ةمددا . البدداة  ااالصددب مدد  القبطددي الشددعب مدد  غفيدد   حضدد ت جمدد  

 البددد ليس اهددتم  ةددد ل  . االنجليددز   والتلفزيددد    اال اعددة عددد  منددنوب   وةددد ل  . بالمنطقدد  المألدديحية

 فتدد   طدد   المنطقددة بتددأمي  أيضددام اهتم والكنيألددة  بددا  إلدد  البابددا قناسددة م ةددب ي افدد  ا  االنجليددز 

 الصل ات.

 . اوسدداقفة االبددا  مدد  انطدد ني ولفيدد  اونبددا ب فقددة البابددا قناسددة م ةددب وصدد   صددباحا شدد  تمدداي العا فددي

 الدد ي  الكنيألددة وفدد رو  شمامألددة الك نددة االبددا  مدد  ةبيدد  وعددن  الكنيألددة ةدداه  انتظددار  فددي حيدد  ةددا 



 

 

 الكنيألددة افتتدداا ل حددة عدد  الألددت  قناسددت  وأواا . الكنيألددة  افدد  إلدد  بااللحددا  البابددا قناسددة افدد وا

 . ساعتي  استم ت والتي التنشي  صل ات وبنأت ، الت ةارية

 ل وحيددةا والمعدداني القدديم عدد  الشددعب علدد  ةلمددة البابددا قناسددة القدد  التنشددي  وم اسددم الصددل ات بانت ددا 

 . في  هللا يتقن  اسم مقن  بي  تخصي  وجما  القنيم الع ن في التنشي  طقس وج ور

 

 مدد يا  لكدد يصددلي وا  فدد  ا فدد  ا الحاضدد ي  ةدد  علدد  ت ةاريددةبت ويدد  ال ددنايا ال ا  البابددا قناسددة اهددتم

 . ساعة  شعب  ق ابة م  البابا قناسة لقا  واستم  . الص   يطلب  حاجة صاحب أو

 

 اسددت قن تحددن  حيدد  بالكنيألددة االسددتقبا  قاعددة فددي البابددا قناسددة مدد  لقددا  االنجليددز  عقددن التلفزيدد  

 نبدد ات مدد  القددنيم الع ددن فددي ماجددا  ةدد اا  القبطيددة الكنيألددة واصددال  وحانيددةور مكانددة عدد  باالنجليزيددة

 حدديال و الددنور عدد  تحددن  ةمددا . لمصدد  المقنسدد  العا لددة ويددار  مصدد . وةدد ل  أرض فددي هللا ةنيألددة عدد 

 مدد   ا و ةدد  . ةلدد  العددالم مألددت   علدد  الحددني  العصدد  فددي القبطيددة الكنيألددة بدد  تقدد ي الدد   والكدد او 

 زيدد  التلف ا  بالدد ة  جددني  ومددا هدد  .  ونكاسددت  منينددة فددي اليدد ي  لدد  قبطيددة نيألددةة تنشددي   لدد  ضددم 

 الي ي. لنفس المألا ية اإلفبارية نش ت  في البابا قناسة حني  م  اجزا  ا ا  االنجليز 

 لددد  و  افددد الم وال فدددن البابدددا قناسدددة اتجددد بعدددن اونت دددا   مددد  تنشدددي  الكنيألدددة وإلقدددا  الكلمدددة للتلفزيددد   

 مدد  االفطددار ياطعدد قناسددت  تندداو  حيدد  الكنيألددة اجتماعددات قاعددة إلدد  الشددعب ةدد  مدد  لحاضدد ي ا الضددي  

   وةدددا الحاضددد ي وةددد    البابدددا قناسدددة شدددك حيددد    ت حيدددب ةلمدددة انطددد ني اونبدددا نيافدددة والقددد    دددابنا

 فددي ألددةالكني مدد  جنددب إلدد  جانبددا القبطيددة اوسدد    ور عدد  اهميددة ابنا دد  مدد  لطيدد  و   حدد ار  ةتقناسددل

 الجنين. للجي  ال وحية تنشبةال

 لكنيألددةبا البابددا قناسددة  ضدداماق جملددة وةددا  ابنا دد  إلدد  يتحددن  الألدداعة مدد  مددايق   البابددا قناسددة قضدد 

 بشددع وبأبنا دد  الجنيددن  بالكنيألددة والألددعا   الفدد ا غايددة فددي قناسددت  سدداعات. وةددا  فمددس مدد  يقتدد  

 في ا قا  انص ف  قب  الكنيألة ت ةارات سج  في ةلمة قناست  سج  وقن , الكنيألة

  

 .St انط نيددد   القدددنيس ةنيألدددة بتنشدددي  اوسددداقفة االبدددا  بعدددا مددد  قمددد  انندددي اليددد ي " اسدددعنني

Antony Church سدددارابي   ميصدددا ي ا واونبدددا اونبدددا النيافدددة أصدددحا  امعنددد اشدددت ك  . ونكاسدددت  فدددي , 

 عددن  الصددل ات بعددا فددي اشددت اك ةمدداانجيلدد  .   واونبددا  ميددا  واونبددا , ب نابددا واونبددا , انطدد ني واونبددا

 يقدد ي الدد   النشددي  ال عدد   العمدد  مدد  جميلددة ةنيألددة مف حددا... إن ددا ي مددا الك نددة. وةددا  االبددا  مدد  ةبيدد 

 نفس. بك  ح   عل  العناية انط ني في اونبا نيافة ب 

 " . وينمي  عمل  ال   وليبارك الت اني فال  

 

 بدداالبا قناسددة تنشددي  فبدد  اغألددطس مدد  الثدداني النصدد  يفدد الصددا ر عددن ها فددي الكدد او  مجلددة نشدد ت وقددن

 ح  يمألدد الحاضدد ي  اوسدداقفة االبددا  ب فقددة لقناسددت  صدد ر  بنونكاسددت  مدد  انط نيدد   اونبددا لكنيألددة

 للتنشي  المقن  المي و  بزي  الكنيألة م بح

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 -اجألا  القنيألي  :

 

 ت القنيألددددددي  محف مددددددة فدددددد  مقصدددددد ر استحضدددددد  نيافددددددة االنبددددددا انطدددددد ن  مدددددد  الكنيألددددددة االي اجددددددزا  مدددددد  رفددددددا

 فاصة بالكنيألة والكنيألة تحتف  باعيا هم وينا  الشعب ب ةة عظيمة وهم : 

 

  رفات القنيس مارج جس 

  رفات القنيس اب  سيفي 

   رفات القنيس تا ر  المش ق 

    رفات القنيس تا ر  المنب 

    رفات القنيس ابان 

  رفات القنيس مارمينا 

  رفات ش نا  الفي ي 

 ات ش نا  افميمرف  

 مرفات ش نا  اطفا  بي  لح▪ 

 رفات القنيألة م يم المجنلية▪ 

 رفات القنيألة رفقة▪ 

 رفات القنيس م س  االس  ▪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المقص ر  الت  تح   أجألا  القنيألي  .

 

 

 

 -التجنينات الت  تم  ف  الكنيألة :

 

 سددددددينما روي مج ددددددز  بألدددددداونن سيألددددددتم و ب وجكتدددددد ر و عبددددددار  عدددددد  الكنيألددددددة  افدددددد  الميددددددنيا غ فددددددة عمدددددد  ❖

مددددددنار   ميددددددنيا هددددددار   يألدددددد  و لدددددد  لعدددددد ض االفدددددد ي المألدددددديحية و افدددددد ي القنيألددددددي  و الكتددددددا  المقددددددن  الوال 

 2009ي ي االحن ا نا  القنا  crying roomاالحن وتألتخني 

ي  انيي  المنضددددددمحددددددن ال ومددددددا بيددددددن االيق نددددددات بعددددددا ورسددددددم( سدددددديفي  ابدددددد ) العل يددددددة الكنيألددددددة تجنيددددددن تددددددم ❖

 2009للكنيألة .

 2009 ال ومانيي  االف   ب اسطة للكنيألة الخلف  الأل ر ت ميم تم ❖

   اجتماعات غ فة الي المألتغلة غي  القنيمة االرغ  غ فة تح ي  تم ❖

 2012مجلس االةنيألة _منار  االحن( –)الشبا  

  ال ددددد  اعدددددناهما تدددددم غددددد فتي  فدددددي االرضدددددي الدددددنور الدددددي العل يدددددة الكنيألدددددة مددددد  اب سددددديفي  مددددد بح نقددددد  تدددددم ❖

 2015 نات وم بح رفاي وايق حجا  وت ةيب الغ ض

 حوالتصلي الصيانة ال وات مخز  وغ فة مكتب ليك   وتح يل  ة نتين  ش ا  تم ❖

  2015تم ت ةيب نظاي تامي  ةام  للكنيألة وةامي ات للم اقبة ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 -:الخدمات الروحية  

 

 القنا  االل   .

 و يم الكنيألدددددة رفددددد  بخددددد ر بددددداة  والعظدددددة مألدددددا  ةددددد  يددددد ي سدددددب تقددددد

مددددد  ةددددد  اسدددددب   ويدددددزا   اوربعدددددا القدددددنا  االل ددددد  يددددد م  االحدددددن و

 الصياي فت  قنا  ي ي الجمعة ف  

 

 . ر  الكتا 

نظددددددد ا لبعدددددددن المألدددددددافات  ال يدددددددتمك  ةددددددد  الشدددددددعب مددددددد  الحضددددددد ر 

ة قطاعدددددات يقددددداي اجتمدددددا  لدددددنر  الجتمدددددا  افددددد  وسددددد  االسدددددب   . لددددد ل  تدددددم تقألددددديم منطقدددددة الخنمدددددة الددددد  اربعددددد

 .الكتا  والص   

 

  .منار  االحن

تقدددددداي فنمددددددة مددددددنار   االحددددددن يدددددد ي االحددددددن عقددددددب القددددددنا  مدددددد  ةدددددد  اسددددددب   يحضدددددد ها حدددددد ال     دددددد   طفدددددد  

ن تقددددد ي مدددددنار  اوحدددددن بعمددددد  حفلتدددددي  بمناسدددددبة عيددددد  ة.يم وعددددد   علددددد     دددددة فصددددد   حألدددددب الم حلدددددة الألدددددن

 القناسات التعليمية وال ح ت الت في ية  الني وو وعين المي   المجين بجانب 

ألدددددب  يددددد ي الالعشدددددية  ويخدددددني هددددد   الفصددددد   الث  دددددة  مانيدددددة فدددددناي مددددد هلي . ةمدددددا نحددددداو  ا  نجعددددد  مددددد  عظدددددة

و  تي   الع بيددددددددةعظدددددددة تعليميددددددددة العددددددددنا  الخددددددددناي والدددددددد اغبي  فدددددددد  الخنمددددددددة . تلقدددددددد  الددددددددنرو  غالبددددددددا بدددددددداللغ

 فا  .النجليزية وبعا م  الع بية حألب استعيا  االطا

 

 االلحا 

 المناسبات الحا  تقيم الكنيألة  ر  الحا  ل طفا  مألا  ة  سب  قب  العشية يحفظ في  االطفا  معظم الحا  القنا  وبعا 

  ر  الحا  للكبار قب  عظة الألب  . وهناكا

 

 .االياي ال وحية

ألددددددنة مدددددد ات فدددددد  ال 4ب اقدددددد  فدددددد  أيددددداي العطدددددد ت المنرسددددددية تقددددديم الكنيألددددددة فنمددددددة روحيددددددة ل طفددددددا  والشددددددبا  

ية القددددددنا  االل دددددد  و نددددددنو  روحيددددددة واغدددددداب   وبعددددددا االنشددددددطة ال ياضدددددديحتدددددد   الب نددددددام  علدددددد  تق يبددددددا و 

 .والثقافية وحفظ االلحا  و التألبحة 

 

 .الشبا  

نظدددددددد ا لعددددددددني وجدددددددد   جامعددددددددة بمنينددددددددة  ونكألددددددددات  يتفدددددددد   

الشددددددبا  بعددددددن االنت ددددددا  مدددددد  الم حلددددددة الثان يددددددة الدددددد  مددددددن  

  االهددددددد  علدددددددي فتددددددد ات متباعدددددددن  متعدددددددن    . ويعددددددد  و  الددددددد

و لددددد  يجعددددد  وجددددد  هم غيددددد  متددددداا ولددددد ل  فكددددد ت الكنيألدددددة 

فدددددد  بعددددددا ال سددددددا   التدددددد  يمكدددددد  ا  تخددددددني ب ددددددا الشددددددبا  

 :وه  

يتصددددددد  اال  الكددددددداه  باالبدددددددا  الك ندددددددة الددددددد ي  يخدددددددنم    – 1

ةنددددددا س ق يبددددددة مدددددد  الجامعددددددات ويددددددزو هم ببيانددددددات الشددددددبا  

 .حت  يتمكن ا م  متابعة  فنمت م ال وحية 



 

 

 

عدددددد  ط يدددددد  الت اصدددددد  ) التلفدددددد   ، الب يددددددن االةت وندددددد  ، يظدددددد  اال  الكدددددداه  علددددددي اتصددددددا   ا ددددددم بالشددددددبا   -2

 .يزو هم باالرشا  ال وح  ويتاب  حيات م ال وحية الفيس ب وك ( و

 

يحددددد   اال  الكددددداه  علدددددي لقدددددا  الشدددددبا  عندددددن حضددددد رهم لزيدددددار  بيددددد  االهددددد  وافدددددن اعتددددد اف م وتزويدددددنهم  -3

 .  نصا ح المفين بال

 ف  العط ت النراسية تح   الكنيألة عل  إقامة م تم ي  للشبا  ة  عاي . -4

 

فددددي اطددددار اهتمدددداي الكنيألددددة بخنمددددة مددددنار  االحددددن يددددتم عمدددد  يدددد ي روحددددي لخنمددددة اطفددددا  الكنيألددددة مدددد   ةدددد   -5

 ش   او ش  ي  حألب عط ت النراسة لتنشي  الخنمة 

  اربي للعا  ت المقيمة هناكيقاي اجتما  نص  ش    بالتبا   بمنطة ليألت  او -6

 

 العا  ت :

 ت تم الكنيألة ب م جنا وتقيم ايامام روحية تقني ف ل ا المش ر  الزوجية واالس ية .

 

  الألج   :

 14يقددددد ي القدددددس م سدددددي رشدددددن  بالخنمدددددة فددددد  الألدددددج    افنمدددددة المألدددددج ني  اور ددددد  ةس حيددددد  صدددددل   يددددد ي 

 اعت افات م سبقت ا ةلمة روحية  او  قنا  في سج   ونكاست  بعن ا  أف  2013ماي  

 . ويق ي بزيار  المألج ني  م  وق  الف  حألب االحتيا 

 

 صنرات الكنيألة إ

 

 

 إصنرات الكنيألة

  

 م  ف   اس   الت جمة والنش  في الكنيألة تم ت جمة الكتب االتية وجار  نش ها

 ةتا  فنمة الخ   م  اصنارات اب نا م قس  او  مارج جس سب رتن -1

 تا  ه ا ايماني لقناسة البابا ت اض و  الثانية -2

  ةتا  حض ر المأليح في الكنيألة لنيافة االنبا روفا ي  -3

 .مكتبة الكنيألة 

 

كنيألددددددة وتزويددددددنها بالكتددددددب ال وحيددددددة واشدددددد طة الفيددددددني  و الكاسددددددي  و تشددددددم  االسددددددتعار  للتددددددم انشددددددا  مكتبددددددة 

 .والبي   

 الكنيألة ام ك 

 

 يألتخني ةمق  اقامة لأليننا المحب   االنبا انط ني Doncasterتمل  الكنيألة عقار   

شددددد ا  المبندددددي المجددددداور للكنيألدددددة ليألدددددتخني ةمبندددددي فدددددنمات التألدددددا  الخنمدددددة ونمددددد  عدددددن  مددددد  الكنيألدددددة  تمكنددددد 

 2017يناي   جني  استي ليني 250000الشعب  بتكلفة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 نطا  فنمة الكنيألة 

 

بشددددددما  شدددددد   انجلتدددددد ا و ب ددددددا حدددددد ال   YORKSHIREالكنيألددددددة تخددددددني المنطقددددددة الجن بيددددددة مدددددد  مقاطعددددددة  

 Worksop, Doncaster, Rotherhamاربعدددددددددي  عا لدددددددددة امددددددددد وعي  علددددددددد  عدددددددددن  مدددددددددن  اوهددددددددد  : 

,Barnsely, Boston, Chesterfiled, Sheffied, Scunthorpe  

ويتددددد اوا عدددددن  العددددددا  ت فددددد  ةدددددد  منيندددددة بددددددي  عا لدددددة واحددددددن  الددددد  عشدددددد   عدددددا  ت وتتدددددد واا المألدددددافة الدددددد  

بددددددي  نصدددددد  سدددددداعة وسدددددداعة ونصدددددد  بالألدددددديار  ومتدددددداا بالكنيألددددددة سددددددج  للعددددددا  ت بكدددددد  البيانددددددات  الكنيألددددددة  

 . ة  فت   ال ومة يق ي بتجنينها 

 

 -مجلس الكنيألة :

 

يجتمددددد  مجلدددددس الكنيألدددددة مددددد   ةددددد  شددددد  ي  و عندددددن الضددددد ور  حيددددد  ينددددداق  ةددددد  االحددددد ا  اال رايدددددة للكنيألدددددة 

نألدددددددخة لنيافدددددددة االسدددددددق  ونألدددددددخة فددددددد   وتألدددددددج  مضددددددداب  االجتماعدددددددات حيددددددد  ت سددددددد  نألدددددددخة لكددددددد  عضددددددد  و

 . سك تارية المجلس

   ر يس المجلس  القس م س  رشن 

 سك تي  المجلس   ةت ر هان  نأليم لط  هللا 

  امي  الصننو                او  ي س  ةت ر 

  ةت ر نبي  س مة                         عض  مجلس      

  عض  مجلس    ةت ر عما  جب او 

 عض  مجلس  نهم ةت ر ايزيس سي    

  عض  مجلس   ةت ر مجن  م س 

   عض  مجلس   ةت ر مجن  الخناج 

   عض  مجلس   ةت ر باه  باسيلي 

  عض  مجلس  ايفي  ج جس ةت ر 

 ةت ر امي  سليم )ع  الشبا (         عض  مجلس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 -:الحالة الما ية للكنيألة

 

ت ر م  نيافة االنبا أنط ن  و ةت ر نبي  س مة و ة   Trusteesا   ويتك   1997من عاي   charityالكنيألة مألجلة ك

 ما ية . ي   وليس عل  الكنيألة أ  لنةت ر  او  ي س  هان  لط  وا

فددددد   ج دددددنام مقدددددنرام وإلددددد  هددددد ا ال قددددد  وبدددددال غم مددددد  الظ وفددددد  الصدددددحية يبددددد   أب ندددددا المحبددددد   االنبدددددا أنطددددد ن  

 احت م وف ص م.رعاية أوال   م  الك نة والشعب والأل   عل  ر

وشدددددد يك  فدددددد  الخنمددددددة  ت اضدددددد و  الثدددددداني الدددددد   يحفددددددظ لنددددددا حيددددددا  وقيدددددداي أبينددددددا البط يدددددد ك البابددددددا االنبددددددا 

 . ال س لي  االنبا أنط ن  ال   يحفظ حيات ما سني  عنين  وأومن  س مية منين 
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 Rev. Fr Mosa Roshdy -3   
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