بأسم اآلب واألبن والروح القدس إله واحد آمين

قصة تأسيس كنيسة القديس البابا أثناسيوس فى منطقة ( نوريتش )
فى المملكة المتحدة
تقع هذه المنطقة فى شمال شرق لندن وتبعد عنها بحوالى  115ميل وهى
تابعة لمنطقة ( إيست آنجيليا ) والتى تشتهر بجامعتها الكبيرة وأيضا
المستشفى الطبى باإلضافة الى الكاتدرائية الكبيرة التابعة للكنيسة
األنجيلية .
تاريخ الخدمة
بدات هذه الخدمة بواسطة نيافة الحبر الجليل األنبا انطونى وذلك فى يوم
1996 - 06 – 13
حيث أقام أول قداس فيها فى كنيسة مؤجرة من الكنيسة الكاثوليكية وحيث
قام بعماد عدد من االطفال  ،وكان عدد العائالت فى تلك المنطقة ال يزيد
عن  6أسر متفرقة فى انحاء هذه المنطقة .
ثم توالت بعد ذلك القداسات على فترات متقطعة ،
وفى مناسبة عيد القيامة لعام  1998أنتدب نيافته الراهب القس
ارسانيوس األنبا بيشوى لصالة قداس العيد ثم انتدبه بعد ذلك لخدمة
الكنيسة فى ابريل  1998وذلك بإقامة القداس مرتين شهريا وأستمر ذلك
لمدة  6شهور .
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ثم توالى على خدمة الكنيسة بعد ذلك عدد من اآلباء الكهنة األجالء وهم
الراهب القس أرشيالوس المقارى من اكتوبر  1998وحتى يوليو 1999
الراهب القس كاراس األنبا بيشوى من  1999 - 07 -24وحتى – 25
2005 – 12
الراهب القس مقار األنبا بيشوى من  2005 – 12- 23وحتى – 7 – 9
2007
الراهب القس شيشوى األنطونى وهو كاهن الكنيسة الحالى والذى أبتدا
هذه الخدمة فى  1سبتمبر 2007
وكأى بداية تنوعت الصالة فى أماكن متعددة فكانت القداسات تقام أحيانا
فى كنائس مؤجرة من الكنيسة الكاثوليكية  ،وأحيانا أخرى فى الكنيسة
الخاصة بالمستشفى  ،او الكنيسة الخاصة بالجامعة  ،وفى تلك الفترة
قامت الكنيسة بشراء بيت إلقامة األب الكاهن الذى يخدمها.
وتزايد عدد األسر فى هذه المنطقة مع الوقت الى أن أصبحت حوالى 15
عائلة  ،وازدادت الحاجة الى وجود مكان مستقر القامة خدمات الكنيسة
وبعد فترة طويلة من البحث امر الرب بإقامة مذبح قبطى مستقرا له فى
هذه المنطقة
وفى يوم 2007 – 11- 4
كانت اول زيارة لهذا المكان
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كان الموقع الحالى للكنيسة معروضا للبيع وهو عبارة عن مبنى نادى
رياضى اجتماعى  ،ملحق به سكنا خاصا يمكن ان يكون سكنا خاصا
لكاهن الكنيسة  ،وهذا المبنى مقام على قطعة من األرض والتى تبلغ
مساحتها الكلية حوالى  5فدان  ،وباقى االرض مخصصة لألستخدام
الرياضى من مالعب وخالفه وبخاصة ملعب خاص يستخدمه كبار
السن من المقيمين فى القرية  ،وكان الثمن المعروض لبيعه هو 400
الف جنيه استرلينى .
وأبتدات المشاورات لشراء هذا المكان وتحويله الى كنيسة  ،وتقدمت
الكنيسة بطلب الى المسؤلين فى اإلداره المحليه بطلب تحويل المكان الى
كنيسة  ،وبعد مشاورات كثيرة استمرت لمدة حوالى  7شهور جاءت
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الموافقة على ذلك  ،على ان يتم انشاء مبنى جديد لذلك الملعب الخاص
بكبار السن
ومن ثم وتحت إرشاد ومجهود كبير من الحبر الجليل نيافة األنبا انطونى
قامت الكنيسة بشراء هذا المكان والذى كان جزء من ثمنه هو ثمن البيت
الذى كانت الكنيسة تمتلكه والذى كانت قد قامت بشراءه سابقا .
و تم الشراء فى يوليو 2008
وبعدها مباشرة تم تحويل مبنى النادى الرياضى االجتماعى إلى كنيسة ،
وذلك بعمل واجهه جديدة للكنيسة وايضا بإزالة كثير من الحوائط التى
بداخله  ،وبمساعدة أحد األحباء األنجليز الذى انضم للكنيسة هو وزوجته
االنجليزية أقيم حامل لأليقونات مؤقتا  ،وأقيم مذبح بحجم مناسب .
وهكذا افتتحت الكنيسة بيد صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا أنطونى وذلك
فى يوم  9نوفمبر 2008
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نيافة الحبر الجليل األنبا أنطونى فى يوم أفتتاح الكنيسة فى  9نوفمبر
 2008حيث قام أيضا برسامة عدد من الشمامسة
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وفي ابريل  2009تم اشاء المبنى الخاص بكبار السن

وأنتظمت الخدمة فى الكنيسية كثيرا جدا بعد شراء هذا المكان  ،وأنشئت
عدد من النشاطات الروحية  ،وخدمة مدارس األحد  .وأيضا أبتدأ النشاط
الرياضى فيها لشباب الكنيسة واألطفال .
وقامت الكنيسة باقامة أول مؤتمر لشباب الجامعة فيها فى يوليو 2010
وحضره مجموعة من الشباب وكان وقتا روحيا جميال قام فيه الشباب
بعرض كثير من الموضوعات الروحية .
كما قامت الكنيسة بإقامة سر المعمودية لعدد من األطفال المصريين
ومن جنسيات اخرى.
مؤتمر مدارس االحد
بداية من أغسطس  ، 2012تم تثبيت موعدا سنويا  ،لمؤتمر ومعسكر
لمدارس األحد  ،لمدة ثالثة أيام  ،وذلك فى األسبوع األخير من شهر
أغسطس وبنعمة هللا هو مؤتمر ناجح ومستمر.
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مؤتمر مدارس االحد

2012

مؤتمرمدارس االحد 2016
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مؤتمرمدارس االحد 2017
مبانى اضافية
باإلضافة الى ذلك تم إقامة مبنيين  ،تم استقدامهما كمبانى قديمة وقامت
الكنيسة بتجديدهما وترميمهما العادة استخدامها .
كل منهما عبارة عن وحدات يتم توصيلها ببعض  ،المبنى االول يستخدم
للنشاط الرياضى  .وايضا كفصل لمدارس االحد كما هو بالصورة

8

والمبنى الثانى يستخدم كقاعة متعددة االهداف ويتم تحويلها حاليا الى
كنيسة مؤقتة
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عدد األسر التى تخدمها الكنيسة حاليا هو حوالى  35أسرة باإلضافة الى
عدد من شباب الجامعة  ،الذين يفدون الى جامعة المدينة للدراسة فيها ،
ويختلف عددهم من سنة ألخرى  ،وأيضا مجموعات أخرى من الطلبة
المصريين الذين يفدون الى الجامعة لدراسة بعض البعثات وهؤالء أيضا
يختلف عددهم من سنة ألخرى .
بالطبع نتيجة ألزدياد أعداد األسر تم عمل رسومات إلنشاء كنيسة كبيرة
على الطقس القبطى وملحق بها قاعة كبيرة لالستخدامات األخرى  ،وتم
أستقدام أحد المعمارين من مصر خصيصا للقيام بهذه الرسومات .
وبعد كثير من األبحاث حول هذا المشروع  ،تم أخيرا تقديم طلبا رسميا
للحصول على الترخيص الالزم إلنشاء هذه الكنيسة  ،وذلك فى بداية
مارس  2015وبنعمة كبيرة من هللا تمت الموافقة على الطلب وصدرت
التصاريح الكاملة الخاصة بالمبنى بهذه التصميمات
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وحاليا تجرى االستعدادات الكاملة لبناء هذه الكنيسة التى سيظر فيها
الطابع القبطى ذا المنارة والقبة القبطية ويزين اعالها الصليب القبطي .
نتضرع الى الرب أن يضع يده فيه ليتم بالشكل الذى يليق بمسكنه .
كنيسة السيدة العذراء والقديس االنبا شيشوي الكبير بابسويتش
كما ذكرنا فى البداية ان كنيسة القديس البابا أثناسيوس تخدم منطقة ايست
انجليا المترامية االطراف والتى من اطرافها مدينة ابسويتش والتى تبعد
مسافة  60ميل من مدينة نوريتش ويسكن فيها حاليا حوالى  10اسر من
شعب كنيسة البابا اثناسيوس .
وباسباب متعددة منها بعد المسافة خصوصا مع كبار السن وحاالت
المرض اتجه فكر نيافة االنبا انطوني الى انشاء كنيسة فى هذه المدينه
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على ان تبدا فيها الخدمة مرة واحدة فى الشهر وتكون منبثقة من كنيسة
البابا أثناسيوس  .ويخدمها فى البداية نفس كاهن كنيسة البابا اثناسيوس
وبالفعل فى يوم السبت  6اكتوبر  2017اقام نيافته اول قداس في هذه
المنطقة واقام اول مذبح فى الكرازة المرقسية على اسم السيدة العذراء
والقديس االنبا شيشوي الكبير وذلك فى كنيسة مؤجرة من الكنيسة
االنجليزية كما هو فى الصورة
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الرب يبارك فى هذا المكان ويجعله منارة عالية وعالمة روحية مضيئة
لخدمة كل اوالدة وسط هذا العالم لمجد اسمه القدوس .
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