
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

 

 

 كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبانوب
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 ايبارشية ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا وتوابعها:

 بالمملكة المتحدة: LEEDSأبانوب بمدينة تاريخ كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد 



 

 

مارمرقس وبذلك أصبحت أول كنيسة في العالم وبكرازة القديس منزل الشهيد  أسس الرب يسوع أول كنيسة في

مصر، وهكذا كان أبونا أكسيوس  يمن القديس أنيانيوس بالسيد المسيح وبذلك انتشرت المسيحية فمارمرقس آ

ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق  يسسوا كنائس فأ( من أول الذين خدموا وتونينيافة األنبا اناألنبا بيشوى )

   المملكة المتحدة ومن هذه الكنائس كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب  ترا ومناطق اخرى كثيرة فيانجل

LEEDS – YORKSHIRE. 

 

 بداية التجمعات القبطية والتفكير فى خدمة المنطقة: .1

 

 مدينة بت عائال 3ت. عائال 7الت القبطية واألسر المسيحية بالمنطقة ب بدأت تجمعات العائYORK  

 .ةأوقات متفاوتفي ت من مصر ، وحضرت هذه العائالLEEDS مدينة بت عائال 4و

 مدينة أقيم فيYORK   1 /10االيبارشية يوم السبت  ل الوضع الجديد فيقداس الهى من خال أول  /

العائالت تم  ، ومع تزايد عددينتونأنيافة الحبر الجليل األنبا  يله، وقام بصالة القداس اال1998

  YORKالمدينتين كال  القداسات ودروس الكتاب المقدس في تفاق مع الشعب على مضاعفة عددالا

 .LEEDSو 

 تفاق مع الشعب على أن يكون هناك نظرة مستقبلية للخدمة من أجل استقرارها، لذا كان التم ا

هن خاص بالمنطقة واختيار شفيع للكنيسة الناشئة، فقام نيافة الحبر الجليل األنبا حتياج لوجود كاالا

ذلك الزمان،  المقارى للصالة في هذه المنطقة فيانتونى بانتداب الراهب القمص أرشيالوس 

مارجرجس والبابا أثناسيوس الرسولي بمدينة كنيسة الشهيد العظيم  يضافة الى خدمته فباال

NEWCASTLE . ياختيار اسم القديسة مريم العذراء والشهيد أبانوب للكنيسة فوتم 

YORKSHIRE- LEEDS  . 

 كما تمت أول  1998 /24/1يوم السبت  ة شمامسة اثناء القداس االلهيقام نيافة األنبا انتونى بسيام .

كنيسة القديس األنبا  يف يعطية بيد صاحب النيافة االنبا انتون يمعمودية للطفل انتونى مجد

 .DONCASTERأنطونيوس ب 

 يلكنيسة االنجليزية فلجار كنيسة تابعة ئتفاق على استتم اال 1998يناير من عام  في YORK ،

اضيفت اليها  1998وفى أبريل من عام  يسبوعا دمة الطقسية فيها بصالة قداس إلهيوبدأت الخ

ة والقداسات تابعة لنفس الكنيسة السابقة ونظمت الصال LEEDSمدينة  يكنيسة استئجرت ف

 بالتبادل.

  

 أول كاهن ثابت للخدمة: .2

 

 الثالث بابا  ةالتمس حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل األنبا انتونى من حضرة قداسة البابا شنود

الراهب القس ارسانيوس األنبا  بإرسالاألسكندرية ارسال كاهن ثابت للمنطقة فوافق غبطته وقام 

 في الكنيسة.لخدمة ل يبيشو

 

 

 

 

 



 

 

 -ناطق التى تخدمها الكنيسة :الم

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1 - Area covered by the Church (Yorkshire), with reference to England 

 
 

  حيث قام الول مرة بخدمة  1998/  4 /10وصل الراهب القس ارسانيوس األنبا بيشوى يوم السبت

 .LEEDSبمدينة   St. Jamesمستشفى  الم وذلك فى كنيسةاسبوع اآل

  بتوجيه من نيافة األنبا انتونى اصبح القداس االلهى  يقام مرتين فى الشهر وذلك فى السبت الثانى

نتظام الخدمات كنيسة خاصة باألقباط االرثوذكس الوالرابع من كل شهر وبدأ البحث عن شراء 

 الكنسية فى المنطقة .

 فى مدينة ت خدمة درس الكتاب المقدس أبدLEEDS  كل يوم خميس، وكانت هناك أيضاً خدمة درس

كل يوم جمعة. اقيمت النهضات الروحية مثل نهضة السيدة العذراء    YORKللكتاب فى مدينة

س القداس االلهى لعيد أر يواختتمت النهضة بحضور صاحب النيافة الحبر الجليل االنبا انتونى الذ

 وعة من الشمامسة، وقام نيافته بترقية مجموعة اخرى. وسام مجم 1998السيدة العذراء عام 

 

 أول مجلس للكنيسة : .3

 

 دهر فقام نيافته بتكوين مجلس للكنيسة:وبدأت الخدمة تنمو وتز 

  ًالراهب القس ارسانيوس االنبا بيشوى ـــــــــــــــ رئيسا 

 ــــــــــــــــــــــــ نائباً للرئيس يد. عزمى راشد مجل 

  .وس ـــــــــــــــــــ سكرتيراً بسطورصالح د 

  أمين الصندوقمدام نيفين لويس ــــــــــــــــ 

  عضواً أ. ثروت بطرس روفائيل ـــــــــــــــــــ 

  ً د. هانى شوقى نجيب ـــــــــــــــــــــــ عضوا 

 عطية ــــــــــــــــــــــ عضوا ً  د. مجدي سامي 

 

، حيث فى 6/8/1999لراهب القس ارسانيوس االنبا بيشوى الى يوم واستمرت الخدمة فى المنطقة بوجود ا

 ذلك التاريخ انتهت خدمته.

 إنتداب القس قزمان آفا مينا 

 

  التمس حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل األنبا انتونى من حضرة قداسة البابا األنبا شنوده الثالث

لموافقة على ارسال الراهب القس قزمان افا بابا األسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ان يتفضل با

 ، فوافق غبطته.لراهب القس ارسانيوس األنبا بيشويمينا للخدمة مكان ا



 

 

  حيث  1999 /22/12استقرت الخدمة ونمت بوصول الراهب القس قزمان افا مينا الى المنطقة يوم

االفتقاد وذلك بالتناوب بين  كان يقوم بصالة القداسات االلهية وخدمة الكلمة وااللحان الكنسية بجانب

حيث طلبه حضرة صاحب القداسة البابا  2001/  5/  30يوم  حتى YORKو   Leedsي  مدينت

 الثالث وسافر الى القاهرة . ةاألنبا شنود

  الثالث، وأصحاب  ةقام حضرة صاحب القداسة البابا المعظم األنبا شنود 7/6/2001وفى يوم الخميس

االنبا يوأنس واألنبا ديمتريوس واألنبا أنتوني، برسامة الراهب القس قزمان  ء:االجالالنيافة األحبار 

 افا مينا قمصاً وعين بعد ذلك نائباً بابوياً إليبارشية سيناء الشمالية.

  وبصحبته الراهب  يسافر حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل األنبا انتون 9/6/2001وفى يوم السبت

 .ةلعريش لتسليمه مهامه الجديدالقمص قزمان افامينا الى ا

  الثالث، بسيامة  ةوبتزكيات من شعب سيناء قام قداسة البابا األنبا شنود 9/9/2001وفى يوم األحد

كاتدرائية االنبا رويس بالعباسية  ينا اسقفاً على سيناء الشمالية فيالراهب القمص قزمان افام

أسقفاً من أساقفة الكنيسة القبطية  60بالقاهرة، وسط فرحة كبيرة من الشعب وبحضور أكثر من 

 االرثوذكسية.

  قام الراهب القمص متاؤس األنطونى )األنبا دانييل أسقف سيدنى وتوابعها حالياً( كاهن كاتدرائية

والقس يعقوب  NEWCASTLE مدينةالقديس العظيم مارجرجس والبابا اثناسيوس الرسولى ب

بتغطية الخدمة فى منطقة   DONCASTERسليمان كاهن كنيسة القديس األنبا انطونيوس 

YORKSHIRE  3/8/2001الى  31/5/2001فى الفترة من. 

 

 إنتداب القمص صليب النقلونى 

 

  طلب حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل األنبا انتونى من حضرة قداسة البابا األنبا شنوده الثالث بابا

افقة على ترشيح حضرة صاحب النيافة الحبر األسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ان يتفضل بالمو

الجليل األنبا ابرام أسقف الفيوم بمصر، بارسال الراهب القمص صليب النقلونى من الدير للخدمة 

مكان الراهب القمص قزمان افا مينا الذى اختارته العناية األلهية ان يسام أسقفاً على أسقفية شمال 

 .األنبا شنوده الثالث على الترشيحبابا سيناء. وقد وافق حضرة صاحب القداسة ال

 وكان فى ضيافة  24/7/2001ثاء المبارك وصل الراهب القمص صليب النقلونى الى المنطقة يوم الثال

ث اوفد نيافته الراهب القمص متاؤس حي 4/8/2001الى يوم  NEWCASTLEاألنبا انتونى فى 

انييل حاليا ( وبصحبته الراهب القمص صليب اآلنبا د)  –فى ذلك الوقت  -األنطونى وكيل االيبارشية

حيث صليا القداس االلهى وبعد  LEEDSالنقلونى الى كنيسة السيدة العذراء والشهيد ابانوب ب 

القداس كان آلبونا صليب النقلونى تعارف مع شعب الكنيسة الذى رحب به كثيراً وفرحوا به ايما فرح 

 ة ترحيب مناسبة .، وقام نائب رئيس مجلس الكنيسة بإلقاء كلم

  قام حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل األنبا انتونى بصحبة الراهب  2001 /26/11فى يوم اآلثنين

القمص صليب النقلونى ومعهما بعض من أعضاء لجنة الكنيسة بمعاينة كنيسة معروضه للبيع فى 

ة حات كثيريمات وإصالوجد انها تحتاج الى ترموذلك لشرائها. ولكن بمعاينة الكنيسة YORKمنطقة 

 ستمرار فى البحث عن كنيسة اخرى مناسبة.ومكلفة فتم صرف النظر عنها واال

  وصلى القداس االلهى وقام  5/1/2002سقف االيبارشية المنطقة يوم أافتقد نيافة االنبا انتونى

 ثة شمامسة، وكانت فرحة كبيرة لشعب الكنيسة.بسيامة ثال

 قام الكنيسة حيث كانت القداسات االلهية ت يالعائالت واألسر ف استقرت الخدمة ونمت وازداد عدد

بجانب قداسات األعياد السيدية وأعياد االباء   YORKو  LEEDS اسبوعياً بالتناوب بين منطقتي

 القديسين. 

  بعد القداس.سبت درس الكتاب المقدس وخدمة مدارس األحد كانت تقام كل يوم 



 

 

 فتقاد فكان يتم عن الة بمناسباتها المختلفة للشمامسة. اما عن احان الكنسيلتم تحفيظ كثير من اآل

 منازلهم بصفة مستمرة. فيالتلفونات وزيارة العائالت  قطري

  كان يحضر اعداد كبيرة من مصر الى المنطقة إلجراء عمليات زرع كبد وذلك لشهرة مستشفى

LEEDS  الخدمات الطقسية والروحية بزراعة الكبد فيتم زيارتهم ومتابعتهم بصفة مستمرة وتقديم

 )ممارسة سر مسحة المرضى(. الالزمة لهم

 كتب وشرائط وافالم فيديو روحية على  عمة الرب إنشاء مكتبة روحية تحتويتم بن 

  حيث طلبه قداسة البابا  2006/  6/ 24الى  4/8/2001استمرت خدمة القمص صليب النقلونى من

توابعها باسم نيافة على ايبارشية ميت غمر و 2009ة عيد العنصر يوتمت رسامته اسقفاً عاماً ف

 األنبا صليب.

 

 إنتداب القس أبانوب األنبا بوال

 

  طلب نيافة األنبا انتونى أسقف االيبارشية من قداسة البابا الموافقة على انتداب الراهب القس أبانوب

 .YORKSHIREاألنبا بوال لخدمة مقاطعة 

  نيافة االنبا انتونى باصطحاب الراهب القس ابانوب األنبا بوال الى قام  2006/  6/ 24وفى يوم السبت

LEEDS وبعد القداس قام نيافته  يومعه الراهب القمص صليب النقلونى وصلوا القداس االله

 بتقديم القس ابانوب لشعب الكنيسة وتمنى له خدمة مباركة ومثمرة وهو ال يزال يخدم بالكنيسة:

  

 Church of England منحة للكنيسة القبطية : تٌقدم 

 

  حات فى كنيسة تم عمل إصال 2007وفى أكتوبرSt. James  المؤجرة فتم البحث عن كنيسة أخرى

واستمرت  (St Augustine churchوبنعمة الرب تمت الموافقة على استخدام كنيسة كاثوليكية )

 للكنيسة االنجليزيةبعة الخدمات الكنسية فى الكنيسة الجديدة الى ان تم منح احدى الكنائس التا

CHURCH OF ENGLAND ذلك للمجهودات الكبيرة  يلكنيسة القبطية ويرجع الفضل فإلى ا

( ومجلس وشعب )نيافة األنبا صليب يوالقمص صليب النقلون يقام بها نيافة األنبا انتون يالت

 .الكنيسة

 وكان مجلس مةمبانى الالزتأخر استالم مبنى الكنيسة الجديدة ألنها كانت تحتاج الى كثير من ال .

، صالة ألنشطة هضافية )دورة مياإ يللمدينة بعمل مبان يالكنيسة قد تقدم بطلب للمجلس المحل

 .(ومنزل لألب الكاهنالكنيسة وخدماتها المختلفة، 

 للصالة بوضعها المستلم به )بدون دورة مياه وال صالة  2008ديسمبر  يبدأ استخدام الكنيسة ف

ارك نيافة األنبا انتونى أسقف االيبارشية مبنى الكنيسة الجديدة بصالة القداس األلهى بحيث للخدمات( 

 وقام نيافته بسيامة بعض الشمامسة.

  وأصبح لنا كنيسة قبطية ارثوذكسيةFreehold  يف YORKSHIRE التزامات  ليست عليها أية

 مالية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورة توضح الهيكل وصحن الكنيسة من الداخلص                                         

 



 

 

 مراحل التعمير فى الكنيسة :

 
      تم     و الموافى     ة ال     م اللل     ب المى     دل م     ل الينيس     ة ب ن     اء       الة لل      دما  الينس     ية 2010 يف 

 .هدورا  للمياوومنزل لالب الياهل 

 يبع      دما أي      ذ ت       ريإل الم       اني للم ن      م ا        اف  (extension  )         و ال       دما  الينس      ية ا

. وبع       د الى       دا   ٢٠٠٨/  ١٢ /٧ ي       ول ا         د  اول         دا الينيس       ة الادي       دة واٌ        يم  يتٌى       ال ف       

 .يلالغابكان ينتىل الشعب إلم  الة الىرية 

 طر ة واسعة للديول إلم وهو ا ارة ال الاديدة  يالم ان يبدأ بنعمة ربنا العمل ف ٢٠١٠/  ٩/  ١٥ يف

 :يشمل يالم نم الذ

o يشتمل الم مل خ و الة استى ال باللابق ا ول و الية ي دل الينيسة  يب الراهب الذمسيل لال

 نول ودورة مياه باللابق الثاني.

o المعو يل.و السيدا للرجال و هرا  ميادو  

o  يست دل لعمل الىربانبه فرن ك ير مل خ ك ير للينيسة. 

  اهل لمي       ان الس       يل ب الي       الوانتى       ل االمر ل       ة ا ول       م انته       و  ٢٠١١/  ١٢ /١٠ي       ول وف       م

 الاديد باانب الينيسة.

  ياللراز الى لالم مل تركيب  امل االيىونا   ، تم االنتهاء2014في ديسم ر 

  تم و ع المذبإل الاديد 2015في يناير ، 

  ت     م االنته     اء م     ل بن     اء المعمودي     ة الريامي     ة عا  الت      ميم ال      ا .  ي             ممو لمعمودي     ة

 كال االطفال والي ار. 

  سيارا  مو ف التاديدCar Park    لشعب الينيسة والزائريل.  ي  كان مو ف السيارا  الىديم سيء

 للغاية وكان ي عب الم الشعب است دامه.

  .ولىد تم و ع نظال تدفئة جديد بالينيسة  ي  كان الم نم شديد ال رودة وكان ي عب الم الشعب است دامه

 را.تم تركيب نظال جديد يتماشم مع الاو ال ارد في إنالت

  تم تركيب نظال مييروفون وأ واء يارجية ودايلية   اءة الينيسة مع الفتة الم مديل الينيسة باسم

 العذراء والشهيد ابانوب.

 
 

 

 

 
 وحامل األيقونات حاليا  ورة توضح الهيكلص                                       

 



 

 

 

 
 

 

 

 صور المعمودية الجديدة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األغابىلصالة التى تستخدم ا      مطبخ الكنيسة                                                                   

 



 

 

 

 

 الخدمات الكنسية :
 

تىول الينيسة ب دمة العديد مل الانسيا  الم تلفة الموجوديل فم المىاطعة،  ي  تىول الينيسة ب دمة السودانييل 

سورييل ومامواة ك يرة جدا مل االرترييل واال  اش ا رثوعكس باانب االناليز الذيل أنضموا والعرا ييل وال

 للينيسة ال طريق الزواجا  أو م  ة فم الينيسة الى لية ومعتىداتها ورو ياتها.

 تتضمل:الاديدة وا  إل لنا م نم يا  بنا  ي   انتظمو ال دما  الينسية كثيراً بعد استالل الينيسة

 مل كل أس وع و داسا  ا اياد السيدية والس و والامعة ال ميس وا  د أيال االلهم بانتظال  لىدا ا

 والمناس ا  الرو ية وأاياد الىديسيل.

 الة العشية وتس  ة ن ف الليل تىال يول الس و مل كل أس وع . 

  وفي يول ا  د. بعد رفع ب ور اشية لس ويول ا در  اليتاب المىد 

  ا لهي.كل يول أ د بعد الىدا    ديدمة مدار  ا 

 المناس ا  الم تلفة ويا ة أيال  ول الىديسة مريم العذراء وسهرا  شهر كيهك  يالنهضا  الرو ية ف

 الم  داسا  ا اياد السيدية والمناس ا  الرو ية وأاياد الىديسيل.  افةبا  الم ارك.

 ا ر الفيس وك وفاي ر. ائل االليترونيةالرسالتليفونا  واالفتىادا  المستمرة ال طريق الزيارا  و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاهن الكنيسة أبونا أبانوب مع شعب الكنيسةورة توضح ص



 

 

 مدارس األحد  مةخد

 
من أول مدارس األحد في كنيستنا تعتبر خدمة بصلوات نيافة األنبا أنتوني وأبونا الحبيب األب الراهب أبانوب األنبا بوال، 

سنة، ونحن نتبع منهج قبطي  18إلى  3فصول لألطفال من سن  6. لدينا اآلن ستمر في النموالخدمات في الكنيسة وهي ت

 أرثوذكسي ُمصمم خصيصاً لألطفال بخارج جمهورية مصر العربية.

 قمنا مؤخراً بما يلي:ولقد 

 .تعلم اللغة القبطية وبنعمة ربنا يسوع المسيح يستطيع معظم األطفال قراءة اللغة القبطية 

 تعلم الترانيم الروحية اسبوعياً. نستمر في 

 .يقوم كل طفل بتحضير قصة قديس من قديسين الكنيسة ليعرضها على مدارس األحد بصفة مستمرة 

 .لقد قدمنا كتاب مقدس وأجبية لكل طفل ولقد حاولنا أن نقدم نسخة من الكتاب المقدس تتناسب مع عمر الطفل 

 ل من خالل دروس مدارس األحد.يتابع الخدام قراءة الكتاب المقدس مع األطفا 

 .نعقد دروساً لتعليم األلحان اسبوعياً على سكايب 

 .ولقد بدأنا مؤخراً في عقد درس كتاب لألطفال في سن المراهقة أسبوعياً على سكايب 

  نعقد أيضاً أيام روحية بشكل منتظم تتعلق بمواضيع معينة متعلقة بالكنيسة أو بالحياة اليومية مثل: استخدام

ئل التواصل االجتماعي، رحلة عبر آحاد الصوم المقدس، ثمار الروح القدس، الكنيسة أيقونة السماء، كيف وسا

 نتعامل ونتعايش مع أصدقائنا غير المسيحيين وغيرها.

  ونعقد أيضاً األيام الترفيهية لألطفال بشكل منتظم مثل يوم رياضي بأحد المالعب، رحلة إلى أحد الحدائق

 .المجاورة وغيرها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 النشاطات الوطنيةاالشتراك في 

 اشتركت مدارس األحد في الفعاليات والنشاطات التالية:

 :13إلى  10مؤتمر الشباب صغار السن من سن 

يُعىد هذا المؤتمر سنوياً في المركز الى لي باستيفنيج ت و رااية نيافة ا ن ا انايلو  ولىد  ضر  كنيستنا هذا 

الم مدار الس عة أاوال الما ية واادة ما يستمتع أطفالنا بهذا المؤتمر بشيل ك ير كما يستفيدون  المؤتمر سنوياً 

 منه كثيراً رو ياً ويـُيونون العال ا  االجتمااية مع ا طفال مل الينائس ا يرى.
 

 :18إلى  14مؤتمر الشباب من سن 

رعاية نيافة األنبا انجيلوس ولقد حضر األطفال من كنيستنا ُيعقد هذا المؤتمر سنوياً في المركز القبطي باستيفنيج تحت 

 للمرة األولى هذا العام ولقد استمتع األوالد بهذا المؤتمر كثيراً ونتمنى أن نستمر في االشتراك فيه كل عام.

 مهرجان الكرازة بالمملكة المتحدة:

في مسابقات المنهج الروحي، واأللحان،  . ولقد اشتركنا2015لقد اشتركت كنيستنا في المهرجان ألول مرة في عام 

والقبطي، والتمثيل، والكورال، والشطرنج، والرسم وكرة القدم وغيرها.  وبنعمة ربنا يسوع المسيح، وبصلوات نيافة األنبا 

لعام انتوني وأبينا الحبيب أبونا أبانوب والمجهود الرائع للخدام والخادمات، فقد حقق أطفالنا تفوق كبير في المهرجان ا

". لقد 2015كأس وميدالية. كما حصلت كنيستنا على جائرة "أفضل مجهود  25الماضي حيث حصلنا على مجموع 

بعنوان "ذوقوا  2016استمتع األطفال كثيراً بالمهرجان وتعلموا الكثير. وسوف نشترك بمشيئة هللا في مهرجان الكرازة 

 وانظروا ما أطيب الرب".

 2015رجان الكرازة الجوائز التي حققناها في مه

 الجائزة
 

 عدد الجوائز الُمحرزة

 جوائز 6  المركز األول –الذهبية 

 جائزة 14 المركز الثاني –الفضية 

 جوائز 5 المركز الثالث –البرونزية 

 جائزة 25 اإلجمالي

 
 حفل جوائز الفنون واألفالم القبطية

والتي تـُعقد كل عام بالمركز القبطي  2013و 2012على مدار عامين متتاليين في  اشتركت كنيستنا في حفلة جوائز األفالم والفنون القبطية
. وكان الهدف هو إشراك شبابنا وأطفالنا في مشروع يمثل األوسكار ولكن 2013وفيلمين في  2012باستيفنيج. ولقد اشتركنا بفيلم واحد في 

الكنيسة على مستوى المملكة المتحدة حيث تتمتع عادة هذه الحفالت بشعبية ولقد ساعدنا هذا على الرفع من تمثيل   لكل فيلم رسالة روحية.
 كبيرة ويحضرها عدد هائل من األقباط وغير األقباط.

 .2013وجائزة أخرى ألفضل إنتاج في  2012ولقد حصلنا على جائزتين، واحدة ألفضل تصوير عن فيلم 

 

 2015 ةستالم كأس مهرجان الكرازا



 

 

 اللحاناوخدمة الشموسية 
 

. أ افة الم مامواا  ت فيظ االل ان م اشرة اىب  دا  اال د  فيظ االل ان اس واياالشمامسة وتاجتماع يٌىال 

كز االول فم امعة والس و. و د   ل فريق االل ان الينسم الم المرال ييوم  Skypeسيايباالس وام الم 

 . 2015مهرجان اليرازه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمة الشباب 
 

 . والمغتربييل ال ريايلب دمة ناج ة للش اب الاامعم وليدز  –ابانوب  السيدة العذراء والىديستتمتع كنيسة 

اجتماع اس وام كل يول أ د بعد مل يالل  ،الينيسة مل أبناء ش ابال ل دمة  غير أجتماعبدأ  يدمة الش اب ب

راام الينيسة التشايع الدائم مل أبينا ية أسىفنا الم  وب ان ا أنتونم ووبنعمة الرب و ت و راا  الىدا  ا لهم.

اللالب ال دمة لتضم ادد مل ال ريايل وامتد   ادد الش اب و تزايدنمو ال دمة و ،الىس أبانوب االن ا بوال

 ,Universities of Leedsويورك   دالمغتربييل للدراسة الاامعية و الدراسا  العليا باامعا  ليدز وبرادفور

Bradford and York ي  تم تأسيس يدمة للش اب ت و اسم و 2012ليو يو ي. و د نشلو يدمة الش اب ف 

Uth-Turn وامتد  ال دمة بنعمة الرب لت دل الش اب مل منلىة شمال شرق انالترا .North East of 

Englandي. وتتمثل ال دما  االساسية للش اب فيما يل:  

  يول اال د مل كل اس وع بعد الىدا  ا لهم  ياجتماع الش اب الرو 

 الم رأسها المؤتمر  ،ية و يلوا  رو ية:  ي  تنظم ال دمة ادد مل المؤتمرا  كل االمؤتمرا  ش اب

 St. Athanasiosالسنوى الرو م للش اب فم العللة ال يفية بدير الىديس اثناسيو  بسياربرا 

Monastery Scarborough.  امو يدمة الش اب  2016و تم Uth-Turn    بثمانية مؤتمرا  وتشمل

ا را  متنواة مل اىائد وطىو  ومو واا  رو ية وش ابية وسييولوجية للش اب ا افة المؤتمرا  م 

يم ش اب )أبونا سيرافالم الىداسا  الرو ية والتس  ة اليومية. ويستضيف فيها ن  ة مل ا باء اليهنة ويدال ال

 (.تادر دكتور جورج  ،سم رشدىأبونا مو ،أبونا ماييل ازيزو م وأبونا مارك ازيزال راموس

  .ندوا  ش ابية وانشلة ترفيهية 

  ال دمة مل بعد والتوا ل الدائم مع الش اب ا ر ال ف ة ال ا ة بالش اب 

  Uth-Turn   الم موا ع التوا ل االجتماام: 

 (https://www.facebook.com/UthTurnMinistry  )  و جروب

 الواتس أب . - ابالش

 

 

St. Abanoub 

UthTurn Youth 

Ministry 

 الفائز بالمركز األول ةن الكرازفريق ألحا

 2015مهرحان الكرازه 

https://www.facebook.com/UthTurnMinistry


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The fellowship 7th UthTurn Conference - 2016 

 Love 5th UthTurn Conference - 2015 

The Bible 4th UthTurn Conference - 2014 

 



 

 

 2017و 2016خالل عامي الخدمة بالكنيسة 

ببركة صلوات صاحب النيافة أسقفنا األنبا أنتوني وقدس أبونا أبانوب األنبا بوال فقد أستمرت الكنيسة في النمو 

اإلصالحات على المبنى المستمر واالشتراك الفعال في جميع أوجه الخدمة كما استمررنا في عمل التعديالت و

 الحالي. يمكن تلخيص هذه االنجازات كما يلي:

 الخدمة بجميع جوانبها:

  100لىد زاد ادد العائال  في الينيسة بشيل مل وظ  تم و ل ادد ال ضور ال الي إلم ما يىرب مل 

 ش ص كل أ د.

 ي با  افة إلم معمودية يستمر أبونا أبانوب في تعميد ادد هائل مل ا طفال وب ا ة مل الشعب االيرتر

 ادد ال بأ  به مل الي ار ممل  رروا االنضمال إلم كنيستنا مل جنسيا  م تلفة أوروبية واربية.

   مملوءة بال ركة مل نيافة ا ن ا أنتوني ونيافة ا ن ا  ليب النىلوني،  ي   دل اديدة لىد أيذنا بركة زيارا

ازة  طفال مدار  ا  د بالينيسة وامو الفر ة في  لوب نيافة ا ن ا  ليب هدايا وجوائز مهرجان الير

 ا طفال بهذا اليول الم ارك.

 

 نيافة األنبا صليب وأبونا أبانوب في حفل تقديم جوائز وهدايا مهرجان الكرازة لمدارس األحد



 

 

 يدمة مدار  ا  د:

 

  ا طفال إلم ما و ل ادد  ب ركة ربنا يسوع المسيإل تستمر هذه ال دمة في النمو الدائم  ي

 .طفل الم سال مدار  ا  د بالينيسة 50مل يىرب 

  يدال. كما  3إلم  2ف ول يغلي كل ف ل مل  6ولىد  منا مؤيراً بزيادة ادد الف ول إلم

 منا بتىسيم الازء المشترك إلم اجتماع لسل االبتدائي واجتماع لسل الثانوي  ي  ت دأ 

ج ية وتعلم ا نايل المىد  ثم ينىسم ا طفال  سب مدار  ا  د باجتماع للتراتيل و الة ا 

 السل إلم الف ول السو.

  2017واشتركنا مرة أيرى في مهرجان اليرازة  ي   ىىنا نااح رائع مرة أيرى في اال 

عه ية لتمثيل المسر يا . أ د هذه المسر يا  كانو  3جائزة منها  19و  لنا فيه الم 

سنوا  و از  الم إاااب  9-8ثلها أطفال مل امر ت يي   ة الىديس ا ن ا بيشوي وم

 هائل واليأ  الذه ي.

  وفي  فل رأسه نيافة ا ن ا  ليب وأبونا أبانوب تسلم ا طفال الاوائز والهدايا مل نيافته

 .2017كما  ال نيافته بتيريم أفضل يادل لعال  وكان يول رائع.

 ا ة لممارسة بعض مل الريا ا  وا ل  نا ا طفال ادة مرا  إلم ال دائق ومالاب الري

 التي اشتركوا فيها في مهرجان اليرازة.

  فرد إلم لندن لالشتراك في مهرجان اليرازة. 50و ول مرة استئارنا أتوبيس ك ير يىل 

  ستعمال لسل ثانوي لمنا شة مو وع اادة أيال رو ية منها يول واىد  مدار  ا  د

 ا مور غير الالئىة وكان يوماً ناج ا.االنترنو والموبايل وم اطر التعرض ل عض 

 

 
 

 األطفال يتسلمون الكأس الذهبي عن أدائهم في مسرحية "حياة األنبا بيشوي"



 

 

 

 

 
 

 شباب مدارس أحد يلعبون كرة السلة بمهرجان الكرازة في لندن



 

 

 

 

 

 

 2017عام  التحقوا بجامعة ليدز أبينا المحبوب أبونا أبانوب يقدم الهدايا للشباب الذين

 
 2017و 2016خدمة الشباب في عام 

 

 ”Battlefield of the Minds“ 2016مؤتمر الش اب الثامل 

 

 
 

 مؤتمر الش اب التاسع "في العالم وليل ليس مل العالم" : أبونا ماييل ازيز ودكتور سامإل أرمانيو 

 



 

 

 

 
 

 2017أبريل  23-22ونا بافلي موريس مؤتمر الشباب العاشر "االنسان وااليمان": أب

 

 

 
 

 2017ال لوة السنوية للش اب بدير ا ن ا أثانسيو  يونيو 

 

 مبنى الكنيسة

 

 .لىد  منا مؤيراً بتغلية أر ية الينيسة بالسااد موكيو باليامل 

 .لىد  منا بو ع بعض الشاشا  ا  افية للمساادة الم وسائل االيضاح في ال دمة 

 اميرا  يسمإل بمتابعة ال لوا  مل المنازل لمل ال يستليعون ال ضور لىد و عنا نظال ك

 إلم الينيسة باستمرار  س اب مر ية أو غيرها.

 لىد  منا بترتيب غرفة جديدة لالست دال في تدريس ا ل ان وف ول مدار  ا  د 

  واملنا الم ترتيب وتنظيم الغرفة الموجودة ت و م نم الينيسة وهي جاهزة لالست دال

 م زن أو غرفة إ افية.ك

  ونسعم  الياً للتىديم الم ت ريإل ل ناء  ااة يدما  إ افية بأرض الينيسة بس ب زيادة ادد

 الم دوميل والشعب. نللب مل الرب يسوع أن ييلل هذا المشروع بالنااح.



 

 

 
 

 الكنيسة بعد تركيب السجاد 



 

 

 
 

 مزود عيد الميالد بالكنيسة
 

Church details : 
 
St. Mary & St. Abanoub Church. 
Arthington Road - Arthington 
West Yorkshire - LS21 1PJ  
Rev. Fr. Abanoub St. Paul  
Mobile: (+44) 07533568228  
Email : frabanoub@hotmail.co.uk 
Website: www.stmary-stabanoub.org.uk/ 

 تفاصيل الكنيسة:
 
.St. Mary & St. Abanoub Church 
 Arthington -Arthington Road  
 JLS21 1P -West Yorkshire  

 األب أبانوب األنبا بوال
 07533568228 (44+) رقم المحمول:

   frabanoub@hotmail.co.ukبريد الكتروني:

  stabanoub.org.uk-www.stmary/الموقع االلكتروني:

 
 اللانة ال الية:

 أبونا ابانوب االن ا بوال .1

 تامر رياض .2

 جورج ا ودة .3

 جون لويس .4

 مادي سامي الية .5

  لمي لويسنيفيل  .6

 سامإل سيدهم .7

 

 

 

بشفاعة العذراء مريم والشهيد القديس ابانوب وببركة  ةيا رب بارك خدمتنا وأكثرها ثآلثون وستون ومائ

 .ينيافة األنبا انتون ةالخدمة الرسولي يمرقس وشريكه ف مار يالجالس على كرس
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