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مةةةةوح نةةةةو يسحبيةةةةت ر ابةةةةة يسثنيسةةةةق يسطوةيةةةةق تةةةة م و ةةةةق كنةةةة رحةةةة ح و ةةةةق ةيوتةةةةق
 +كنيسةةةةق يس ةةةة
يالةبةةةةةةو أةطةةةةةة ة أسةةةةةة ف ي ةسنةةةةةة ي نيسةةةةةةثارن ي نلةةةةةةنو لةةةةةةة ية راةةةةةةةي نكنةةةةةة نر ي ةةةةةةو -يمةةةةةةو يسثنيسةةةةةةق
ننط ةةةةةةةق موحايةةةةةةة يسسةةةةةةةو ريق ةةةةةةةوس ن ب
يالنسةةةةةةة ت ةةةةةةة كنيسةةةةةةةق يسنةةةةةةة ميخوئيةةةةةةة نيالةبةةةةةةةو يشةةةةةةة
يألةطةةةةةة ة منكةةةةةةو م ةةةةةة يس نةةةةةة
ةةةةةةو وسيةةةةةةو يس نةةةةةة أة يرةةةةةة
يسشةةةةةةة سن و ةةةةةةق كنةةةةةة  -ن خةةةةةة
ة يت).
أةط ةي
ةةةةك يسثنيسةةةةق ةةةة أ إحلةةةةو مةةةةك نر ايةةةة ةيوتةةةةق يالةبةةةةو يةطةةةة ة تةةةة منط ةةةةق ةنمرةةةة  -ةةةة أ
 +يسبحةةةة
ةةةةةو تةةةةة مثةةةةةو ة ةةةةةت مةةةةةك ةنمرةةةةة ننط ةةةةةق تةةةةةوةبة  .ةةةةة أ يسخ مةةةةةق
يألمةةةةةة و ةةةةةوح كنيسةةةةةق نيسصةةةةة
ت ةةةةة  ،نيتاةةةةةا يسثنيسةةةةةق سرصالالالالةةةةةال ةيوتةةةةةق يالةبةةةةةو يةطةةةةة ة تةةةةة – 2007/4/21
ةةةةةوئ
تي ةةةةةو ةةةةةط
نرةةةةةةا نةةةةةة يتا ةةةةةةو يسةةةةةةطق يال ةةةةةةون يسث نةةةةةةق ن نةةةةةة م ن ةةةةةةو ن ح سرثاةةةةةةوب يسن ةةةةةة تةةةةةة ثةةةةةة
منةةةةةةو م ةنمرةةةةةة –ن ةنمرةةةةةة ك مةةةةةةو  -نسةةةةةةي كوب) ن ةةةةةة يسةةةةةةانة يسخ مةةةةةةق ةةةةةة لةةةةةة ح سن و ةةةةةةق
و .2007
 +مةةةةةي ي ةةةةةق ةةةةةو  2008يةا رنةةةةةو يسةةةةة كنيسةةةةةق ي ةةةةةة وإل ةةةةةوح ي ضةةةةةوت سةةةةةوة مةةةةةوح تةةةةة ةنمرةةةةة .
يس ومةةةةةةق ن ةةةةةة أ ين ةةةةةة ي
نكوةةةةةةة يةسةةةةةةت مةةةةةةك يةةةةةة يسن ةةةةةةي نيسح ةةةةةةا ني اةي ةةةةةةو مةةةةةةك يسن يعةةةةةة
يتااحةةةةة ةيوتةةةةةق يالةبةةةةةو يةطةةةةة ة تةةةةة  2008/1/12ن بةكةةةةةق يسةةةةةةب اي يس ةةةةة يسةةةةة يسةةةةة  22وئرةةةةةق نمةةةةةي
ة و ق و  2009نع يس يس  68وئرق ر ة بو.
 +وسسةةةة يسنسةةةةةانة ،رةةةةا لةةةةةةين يسنثةةةةو يسحةةةةةوس ت يسةةةةة كةةةةو بةةةةةوح ةةةةك تنةةةةة نرحةةةة يسةةةةة كنيسةةةةةق
نرثرةةةةةةةف  750.000مسةةةةةةةب نوئق ن نسةةةةةةة أسةةةةةةةف انيةةةةةةةق إسةةةةةةةاةسين ) تةةةةةةةي من ةةةةةةةو  250.000مموئاةةةةةةةو
ن نسةةةةة أسةةةةةف انيةةةةةق يسةةةةةاةسين ) نيسناب ةةةةة ةةةةة تي رةةةةة هيئةةةةةق ي سةةةةةو لةةةةة ة ق الايسةةةةة رسةةةةة اةةةةة
تةةةةةة يسنثةةةةةةو ن ةةةةةة يسحصةةةةةة
ةةةةةةض يسا ةةةةةة
يال –يسشةةةةةةةين يكانةةةةةة اةةةةةةوح  2010/4/7نرنةةةةةة
رةةةةةةة يساصةةةةةةةوح يسةسةةةةةةةنيق نرةةةةةةةا يالتااةةةةةةةو ةةةةةةة  2010/7/3حضةةةةةةة ح ةيوتةةةةةةةقيالةبو يةطةةةةةةة ة نةيوتةةةةةةةق
يالةبو ي ريو – تثو مو ظينو و.
ر ةةةةةةة م ٩٧٥ )975.000£أسةةةةةةةف انيةةةةةةةق
 إانةةةةةةةوس يساثرلةةةةةةةق يسل ريةةةةةةةق سرنبنةةةةةةة بةةةةةةة ن ةةةةةةة يسا ةةةةةةةيسةةةةةةةةاةسين ن ن نةةةةةةةةق ح نةةةةةةةةو سةةةةةةةة يسنسةةةةةةةةي رةةةةةةةةا سةةةةةةةة ي ةةةةةةةة يس م ٧٠٠ )700.000£أسةةةةةةةةف انيةةةةةةةةق
يساةسين  .ن و يسنبرغ س ر أ سو .
 +يسنثةةةةةةو يس ةةةةةة رةةةةةة يحض مسةةةةةةو ا و تةةةةةة ي ر ة بةةةةةةو م ةةةةةة نثةةةةةةو كبيةةةةةةة الةاظةةةةةةوح ةةةةةة يس -40
50سةةةةةةيوح  -يسنبنةةةةةة بةةةةةةوح ةةةةةةك  4ي نيح ،يالحضةةةةةة نيسبةةةةةة حن ن رةةةةةة يألحضةةةةةة ةةةةةةو يك – يسةةةةةة نح
يالحضةةةةة ةةةةة عةةةةةوسق كبيةةةةةة رح سةةةةة يسةةةةة كنيسةةةةةق نمرحةةةةة ةةةةةو و ةةةةةق س اانو ةةةةةو نسألكةةةةة  .نأ ضةةةةةو
ن وم أ ةو نحسومق م ظا يأل ةو نصة.

2

ةةةةة

 +يسصةةةةة تةةةةة يسسةةةةةو تةةةةة يسثنةةةةةوئ يسنةةةةة اة كوةةةةةة رةةةةةاا ةةةةة يسسةةةةةب نرةةةةةا ر ةةةةة ر و يال يسةةةةة
ر ذسك.
ر ا و يسش ت يس  86وئرق ر ة بو – ةشثة
يال منو سو
اةةةةةة عةةةةةوح  ١٠٣أسةةةةةةة  ،مةةةةةةن ا يس ةةةةة مةةةةةةك يالسةةةةةةة
 ن ن نةةةةةق يسةةةةةةةب أ ضةةةةةةو اي ةةةةة يألسةةةةةةة ييسس يةيق ،ن ري مك يالسة يإلة ري ق نيالتة يق.
 +ةةةةة يال ةةةةة أعةةةةةب مةةةةةو ملا ةةةةةو .بةةةةة أ وس ةةةةة ي يالس ةةةةة مةةةةةك  12-9.30ظ ةةةةةةي .ن ةةةةة هو يألغةةةةةو
ثةةةةةةا مةةةةةةق يساة يةةةةةةق يسثنسةةةةةةيق سةةةةةةألنال ن ح يسثاةةةةةةوب يسن ةةةةةة أ ضةةةةةةو سرشةةةةةة ت .ثةةةةةةا نةةةةةة ياانةةةةةةو
يسخ مةةةةةةق سرخةةةةةة ي نيسخو مةةةةةةو نإ ةةةةةة ي يسخةةةةةة ي  .ثةةةةةةا ةةةةةةةو ا سةةةةةةألنال نأ ضةةةةةةو أةشةةةةةةطق ح وضةةةةةةيق سرشةةةةةةبوب
نيسصةةةةةة وح نيسثبةةةةةةوح أ ضةةةةةةوت مطةةةةةة كةةةةةةة يس ةةةةةة نيسثةةةةةةة يسطةةةةةةوئة نرةةةةةةن يسطونسةةةةةةق نيسشةةةةةةطةة  ..يسةةةةةة ت
ا يسنسون.
 نر ةةةةةةو أ ضةةةةةةو عةةةةةة يس ةةةةةة ي يألس ةةةةةة ةةةةةة م يألح ةةةةةةون نيس ن ةةةةةةقت ةةةةةة يألح ةةةةةةون مةةةةةةك 11.30-9يةةةةة ضةةةةة يسنةةةةةو م ظةةةةةا يسيةةةةة وسثنيسةةةةةقت ن ةةةةة
ظ ةةةةةةي ن ةةةةة هو أغةةةةةو ثةةةةةا ح كاةةةةةوب م ةةةةة
يس ن ةةةةةةةق مةةةةةةةك  7.30-6عةةةةةةةبو و .وإلضةةةةةةةوتق إسةةةةةةة شةةةةةةةيق يسسةةةةةةةب ن يسةةةةةةةو يأل يةةةةةةةو نيسننوسةةةةةةةبو
يسثنسيق.
يسةةةةةةث  ،نهةةةةةة كةةةةةةوهك ية ريةةةةةة كةةةةةةو رو ةةةةةةو سنيوتةةةةةةق يالةبةةةةةةو
سنةةةةةةو ي ةةةةةةةو سةةةةةةةاي
 +س ةةةةة أحسةةةةةة
سةةةةةيةيتيا ميسثنيسةةةةةق يإلة ري ةةةةةق يالحث ذكسةةةةةيق ،سةةةةةو و) ،نرةةةةةا يةضةةةةةنوم سأل ةلةةةةةيق منةةةةة مةةةةةو ةةةةة ةةةةةك
 6سن ي  .ن خ مك ين و وسثنيسق.
ئيةةةةة يالةبةةةةةو يشةةةةة سيشةةةةةوح تةةةةة يسخ مةةةةةق تةةةةة ةةةةة  2010/8/19مةةةةةي
سنةةةةةو يس ةةةةة
 +ن ةةةةة أحسةةةةة
يال ةةةةةةون يسث نةةةةةةق .نةظةةةةةةةي سظةةةةةةةنا يسخ مةةةةةةق رةةةةةةا يةا ي ةةةةةة سرخ مةةةةةةق ننط ةةةةةةق ايرلةةةةةة ح  .نهةةةةةة خةةةةةة ي
لةةسو
 +ن حرت يسةب ض ح يسةيهت يس أ و ة يسن وح سرخ مق ت سبانبة .2015
 +و ةيوتق يالةبو أةط ة اشثي م ر سرثنيسق ت  ،2008/12/29نأ ضوؤ يسحوسييك:
ة يت محئيسو).
 -1انوب يس ن يةط ةي
 -2انوب يسةيهت يس أ و ة يسن وح .
سن و ميمالالالالالالالاليك يسصالن ن ).
 . -3م
 . -4انسالالالالالالالالالة سالالالالالالالالالال مسثةرية).
 . -5منالالالالالالال ن مسالالالالالالال م ض ).
 -6أ .ميشي كالالالالالالالالومالالالالال م ض ).
 -7يسسي  /ثة و يسثالالالالال سالالالالو م ضال ).
 . -8ا حج ة ي م ض )
 . -9ة يت تو م ض )
 -10ي .ا سيو تةيةسي م ض )
 +ن اةةةةة وسثنيسةةةةةق ةةةةة مو نيةشةةةةةطق ما ةةةةة ت مةةةةةك ح سرثاةةةةةوب يسن ةةةةة  ،نيتا ةةةةةو سرنةضةةةةة تةةةةة
يسنساشةةةةةةليو نيسبيةةةةةة  .نإ ومةةةةةةق عةةةةةةر ي يس نةةةةةة نربة ةةةةةةك يسننةةةةةةوا  .نرسةةةةةةو ي نرن يةةةةةة نة ضةةةةةةو
حن يةةةةةق تةةةةة يسننوسةةةةةبو يسثنسةةةةةيق يسنخارلةةةةةق .ن ةةةةةةيم ر رينيةةةةةق رخةةةةة كةةةةة يال نةةةةةوح .ةةةةة شةةةةةيق ةةةةة
نرةةةةةوح يسثنيسةةةةةق نتصةةةةة سا رةةةةةيا يسر ةةةةةق يس بطيةةةةةق
يسسةةةةةب تيةةةةة يسثطيةةةةةة مةةةةةك لةةةةةة يس وئةةةةة نيسط ةةةةة
نيس ة يق نيسن سي نيالسحو يسثنسيق نيساسبحق.
ن ةةةةةةاا نةةةةةة ياانةةةةةةو سرسةةةةةةي ي ةةةةةة يس ن ةةةةةةق مةةةةةةك  8-7مسةةةةةةونت نش ةةةةةةة سرشةةةةةةبوب مةةةةةةك  9-7.30مسةةةةةةون
أسب يو.
 +ن ُ ةةةةةو ةةةةةة ي إس ةةةةة كومةةةةةة وسر ةةةةةق يإلة ري ةةةةةةق سرشةةةةةةبوب نيأل لةةةةةو تةةةةةة يأل ةةةةة يألن مةةةةةةك يسشةةةةةة ةت
نال رة يت نسةنح مك انيي يسش ت.
ر سرشبوب نرا ي ي ةو ا س ا.
 +را وسيو ر ي يسطو يس ر كبي
 +نرةةةةةةا نةةةةةةون كناةةةةةةيك ةةةةةةون وسثنيسةةةةةةق ساةةةةةة تية يسنةةةةةة ك ال نيألغ ةةةةةةقت وعةةةةةةق يسصةةةةةةيوم نيسنصةةةةةةة ق
نيسشة يق سرش ت.
 نرةةةةةةا يساصةةةةةة مسةةةةةةو ق لةةةةةة ة ق ن نر ةةةةةةو مر ةةةةةةت م طةةةةةة سثةةةةةةة يس ةةةةةة مةةةةةةك يسن يةةةةةة يسصةةةةةةنونيسشبك يسخليف ،نر تية مسو ق سرثة يسطوئة .
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نمسةةةةةةة ةةةةةةةيئ تةةةةةة أ يةةةةةةو يسنةةةةةةي نحي
حن يةةةةةةق ن لةةةةةة
 +نر ةةةةةة أ ضةةةةةةو يسثنيسةةةةةةق ةةةةةةة
يسسةةةةةنق نيس يومةةةةةةق ني يةةةةةو يسةسةةةةةة نيس ةةةةة حين مةةةةةةة ا .نأ ضةةةةةو ةةةةةةاا نةةةةة مةةةةةة رنةي سرشةةةةةبوب نأل لةةةةةةو
يساة يق يسثنسيق.
 +نرُشةةةةةةوح يسثنيسةةةةةةق كةةةةةة سك تةةةةةة م ةاةةةةةة و يسثةةةةةةةيا ت رةةةةةة مسةةةةةةا ا يسننرثةةةةةةق يسناحةةةةةة ت يسةةةةةة ةةةةةةاا
رحةةةةةة إلةةةةةةةيا نرةريةةةةةةت أسةةةةةة ليق يسشةةةةةةبوب .ن ضةةةةةة ح مةةةةةة رنة لةةةةةةبوب أنح ةةةةةةوت سةةةةةةبنو انوسةةةةةةت مةةةةةةي
يسلئق يس نة ق.
نةةةةةة ةةةةة تةةةةةة هةةةةة ي يسنثةةةةةةو
رةةةةة ة ناةةةةةة نرةةةةة ية نح و اةةةةةة ت يةةةةة
 +ةشةةةةةثة يسطةةةةةوس يس ةةةةةة ن
يسنبةةةةةوح  .نهةةةةة ي ثنةةةةةة ر ةةةةةت ةيوتةةةةةق يالةبةةةةةو يةطةةةةة ة ةةةةةوسةغا مةةةةةك ظةنتةةةةة يسصةةةةةحيق يسصةةةةة بق يال يةةةةةة
ةةةةةة اوسةةةةةةي كنةةةةةةوئ ا ةةةةةة ن ةةةةةةاا ثةةةةةة تةةةةةةة تةةةةةة يال بوحلةةةةةةيق مةةةةةةك كبيةةةةةةةها سصةةةةةة يةها نيسثةةةةةة
ا ةةةةةةت مةةةةةةك ةةةةةة نةشةةةةةةو سةةةةةةي ةو نكطةةةةةةة يسسةةةةةةلة يسنا يعةةةةةة سثةةةةةة منةةةةةةو ي بوحلةةةةةةيق يسناةيميةةةةةةق
ةةةةةق تبةةةةةوسةغا مةةةةةك ظةنتةةةةة
يأل ةةةةةةيا نةشةةةةة ة ةةةةة ةةةةةة مك أة ةةةةةو ة نةةةةةق يساةةةةة رسةةةةةن طة ةةةةةق م
يسصحيق يسص بق إال ية خ أكطة مك أ إةسو عحي يسب نت م ن يسصحق.
يسةةةةةةب طيةةةةة يسصةةةةةحق نيس وتيةةةةةق ن سةةةةةانة طةةةةةةون يسنا يعةةةةة صةةةةةر ي عةةةةةو ت يس يسةةةةةق نيس بطةةةةةةق
يسبو ةةةةو يسن ظةةةةا يالةبةةةةو ر يضةةةةةن يسطةةةةوة  ،يسةةةةةب ةةةةة ا رينةةةةو يةةةةو يسةةةةا يس وسيةةةةق نكةةةة ي لةةةةة ث تةةةةة
يسخ مق يسةس سيق ي ينو يالس ف يسنحب ب ةيوتق يالةبو يةط ة .
يس ي

*******
يالن لوةبةي 2007/4/21

يالتااو ت

ةنمر 2008/1/12
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سيرق يس ي  2008ةنمر

رح

تن

نو يسحبيت  -ةنمر -

إس كنيسق وسا يس
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يوم االفتتاح  2010/7/3بكنيسة مار يوحنا الحبيب؛
مع رسامة وترقية شمامسة بيدي نيافة أنبا أنطوني وأنبا إيليا

راس السنة  ،2016كهنة الكنيسة مع فصل أطفال المالئكة
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شعب الكنيسة؛ احتفال عيد الميالد 2016

احتفال كريسماس  2016مع سانتا كلوز واألطفال
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رسامة شمامسة (مختلف االعمار) بيد نيافة االنبا انطوني 2014

زيارة نيافة األنبا إيليا للكنيسة يوم االربعاء الموافق  28يونيو 2017
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نيافة االنبا أنتوني في اليوم المفتوح  9سبتمبر 2017

اليوم المفتوح 9و 10سبتمبر 2017
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رحلة شعب الكنيسة إلى أورشليم القدس في أكتوبر 2017
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زيارة نيافة اآلنبا أنتوني للكنيسة يوم األحد  17ديسمبر 2017
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زيارة نيافة االنبا بافلي للكنيسة يوم الجمعة  22ديسمبر 2017
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Church contacts and details :St. John Church & Centre
11 Dunbar Avenue- Beckenham
Kent, BR3 3RG
Church website: http://www.stjohncopticchurch.co.uk/
1 + Rev. Fr. Antonius Nagieb
Mobile: 079 4754 1996
Email: fatherantonius@gmail.com
2 + Rev. Fr. Sergius Scott
Phone: 020 8853 0013
fr.sergiusscott@gmail.comEmail:
3 + Rev. Fr. Abbadear Elmakary
Phone: 074 0045 0009
Email: abbadear.makary@gmail.com
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