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ايبارشية اسكتلندا وايرلندا وشمال شرق انجلترا وتوابعها
كنيسة القديسين بطرس وبولس
بورنموث
بداية الخدمة -:
 اسس الخدمة فى المنطقة وباركها نيافة االنبا انتونى اسقف ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا وتوابعها
وكان ذلك اول فبراير سنة 1997
 كان القداس النصف شهرى يتم فى قاعات مؤجرة او فى بعض القاعات الدينية فى المستشفي الموجود بها
المنطقة .
 وبعدددددددد ذلدددددددك اسدددددددتمرت الخدمدددددددة فدددددددى كندددددددا س مدددددددؤجرة فدددددددى كنيسدددددددتين كددددددداثوليكيتين فدددددددى منطقدددددددة
بورنمدددددوث همدددددا  :كنيسدددددة القديسدددددة برناديدددددق وكدددددان القدددددداس فقددددد ايدددددا السدددددبق االول وال الددددد مدددددن
كل شهر  -نظرا لعد سماح الكنيسة لنا بالصالة يو االحد .
وكنيسة القديس ادموند وكان القداس يو االحد ال اني والرابع من كل شهر ولكن بشرط ان نبدأ القداس الساعة
الواحدة ظهرا بعد انتها هم من القداس الكاثوليكى .
 تم إنتداب ابونا ديمتريوس األنبا بيشوى لصالة القداس مرتين فى الشهر من فبراير 1997حتى يوليو من نفس
العا .
 كلف نيافة األنبا انتونى ابونا اشعياء البراموسى بصالة القداس بعد ابونا ديمتريوس االنبا بيشوى من يوليو
 1997وحتى يوليو سنة . 2000
 ومن يوليو  200وحتى مايو  2001كان يقو بخدمات الكنيسة كل من الراهب كاراس األنبا بيشوى والراهب
انجيلوس األنطونى بالتناوب وكانق الخدمات أيضا ً تٌقا مرتين فى الشهر فق .
 فى مايو  – 2001أبريل 2006استلم ابونا بوليكاربوس الصمو يلى الخدمة فى الكنيسة وكان القداس نصف
شهرى وكان الكاهن ياتى للقداس ثم يغادر بعد الخدمة .
 فى أبريل  2006وصل الراهب بطرس المحرقى واستقر فى منطقة "  " Bournemouthبعد ان تم
إستيجار منزل له لإلقامة وانتظمق الخدمة فى الكنيسة بصفة مستمرة من تاريخه .
 فى  2007تمق االجرا ات بتحويل الكنيسة الى Registered Charity No: 1119114 charity

المناطق التى تخدمها الكنيسة :
منطقة "  " Bournemouthوبها مبنى الكنيسة .
منطقة "  "Pooleوتبعد حوالى  10ميل من منطقة الكنيسة.
منطقة "  "Southamptonتبعد هذه المنطقة عن الكنيسة حوالى  35ميل وبالمنطقة.
منطقة "  "Portsmouthوهذه المنطقة تبعد حوالى  60ميل عن الكنيسة.
منطقة "  "Dorchesterوتبعد عن الكنيسة حوالى  20ميل جنوبا .
منطقة "  "Yeovilوتبعد حوالى  68ميل جنوب الكنيسة.
اجمالى عدد االسر فى الكنيسة حوالى  30اسرة .
 باألضافة الى بعض الطلبة اللذين يدرسون فى الجامعات التى تقع فى المناطق التى تخدمها الكنيسة

خدمات الكنيسة فى المنطقة :








القداس االسبوعى
قداسات االعياد والمناسبات الكنسية
اجتماعدددددددات الشمامسدددددددة اسدددددددبوعيا لتحفددددددديظهم االلحدددددددان الكنسدددددددية والتسدددددددبحة بددددددداللغتين العربيدددددددة
واالنجليزية
اجتماع درس الكتاب اسبوعيا فى الكنيسة لالسر
اجتماع درس كتاب فى المنازل فى كل منطقة على حدة
تنظدددددديم الزيددددددارات الفتقدددددداد االسددددددر وزيددددددارة المرضددددددى واالعترافددددددات وصددددددالة القنددددددديل للمرضددددددى
و تبريك المنازل حسب االتفاق مع االسرة .
تحفيظ االطفال والشباب الحان خاصة قبل درس الكتاب المنزلى

شراء الكنيسة-:
نظرا لصعوبة اقامة الصلوات كلها فى مواعيدها وخصوصا فى المناسبات المشتركة بين الكنيستين االرثوزوكسية
والكاثوليكية  ،فقد كان الجميع يسعي اليجاد كنيسة خاصة بنا .
اشارت الراهبة المسؤلة عن كنيسة القديسة برناديق الى وجود كنيسة معروضة للبيع ومطلوب  400.000جنية
استرلينى فى المقابل  .وذلك نظرا لموقع الكنيسة فى مكان جيد
بداءت الكنيسة فى جمع التبرعات للشراء وبمساعدة وتشجيع ومباركة سيدنا نيافة االنبا انتونى تم شراء الكنيسة فى
مايو  2009بمبلغ £400.000



وفدددددى عيدددددد ابا ندددددا الرسدددددل يدددددو  2009-7-12قدددددا سددددديدنا نيافدددددة الحبدددددر الجليدددددل انبدددددا انتدددددونى بافتتددددداح
الكنيسددددددة  ،ومنددددددذ ذلددددددك الوقددددددق والكنيسددددددة منتظمددددددة فددددددى القداسددددددات ايددددددا االحددددددد وكددددددل ايددددددا االعيدددددداد
والمناسدددددبات وكدددددل ايدددددا االربعددددداء فدددددى االصدددددوا كمدددددا تعدددددددت االنشدددددطة التدددددى يشدددددار فيهدددددا الشدددددعب م دددددل
االلحان والتسبحة والمؤتمرات وااليا الروحية وأنشطة مدارس األحد .

نيافة األنبا انتونى مع شعب الكنيسة فى يوم األفتتاح

إعداد الكنييسة وتجهيزها للتدشين -:
بعد إستال الكنيسة وبالتحديد فى يو  2009- 6-12بداء أعداد الكنيسة وتجهيزها للتدشين حي تم :
 إعداد الكنيسة على الطقس القبطي بوضع حامل اآليقونات ورسم إيقونات قبطيه على مدخل وجوانب
الكنيسة
 تركيب مذبح خشبى والمنجليات بحسب التصميم القبطى
 بناء سور للكنيسة
 تخصيص مكان للمعمودية
 وضع صليب فى أعلى مبنى الكنيسة
 يافطى مدون عليها عنوان الكنيسة ومواعيد خدماتها
 تركيب حامل األيقونات
 تركيب موكيق وتغيير األرضيات
 أعمال الدهانات
 زراعة اشجار فى واجهة الكنيسة
 تغيير الباب الخارجى للكنيسة
 تجهيز سكن للكاهن

مبنى الكنيسة التى تم شرائها

.

حامل األيقونات قبل وبعد وضع األيقونات

ا

المذبح الخشبى

الصليب فى اعلى مبنى الكنيسة

األنبا انتونى مع شعب الكنيسة بعد األنتهاء من تركيب حامل األيقونات

يافطة عليها اسم الكنيسة ومواعيد الخدمات

المعمودية وجارى التجهيز لتركيب رخام وتوسيعها و أبونا بطرس المحرقى يشارك بيده المباركة فى التجديدات

بعض الصور لنيافة االنبا انتونى وكاهن الكنيسة فى الرشامات وترقية بعض الشما مسة

نيافة االنبا انتونى فى احدى زياراته األفتقادية للكنيسة

تركيب باب جديد لمدخل الكنيسة

.
مجلس الكنيسة -:
 تم تشكيل مجلس الكنيسة فى  18ديسمبر  2006مكون من:
 كاهن الكنيسة الراهب القس بطرس المحرقى
 -2 دكتور نادر فرنسيس
 -3 المهندس مجدى ميخا يل
 -4 دكتور عاطف جورج
 – 5 دكتور بهجق اسحاق
 -6 دكتور عماد شنودة
 -7 دكتور نصر ونيس
 -8دكتور يوحنا ويليا

Church details :St. Peter & St. Paul Church
26 Calvin Road, Winton
Bournemouth BH9 1LN
Phone : (44) 01202 914599
9-Rev. Fr. Botros Elmoharaky
Mobile: (44) 7877152246
Church: ( 44 )01202914599

Father_botros@hotmail.com
www.coptic-bournemouth.org

مع تطور الكنيسة ونمو اعداد االسر كان من الطبيعي ان تهتم الكنيسة بابنائها من ناحية الزيارات
والخدمة داخل الكنيسة  .ولذلك فقد تمت اضافة بعض االنشطة  ,فعلي سبيل المثال.
 درس كتاب كل يوم احد باالضافة الي جلسات دروس الكتاب المتفق عليها في كل منطقة. درس كتاب باللغة االنجليزية في المنازل خاصة بالشباب واالطفال بطريقة مبسطة تتالئم مع احتياجاتومتطلبات الشباب في المجتمع.
 دروس تعليم مردات القداس وتسبحة نصف الليل وااللحان الكنسية ,ويشرف علي هذه الخدمة بعضالشباب من الكنيسة بعد استشارة سيدنا نيافة االنبا انتوني.
 افتقاد الشباب بصورة فردية في جلسات خاصة للتقرب منهم ومساعدتهم في المشاكل الخاصة بهم.من جانب اخر تحاول الكنيسة االن شراء منزل بجوار المبني الستخدامه في االنشطة حيث يخلو
مبني الكنيسة من اماكن لالنشطة البدنية الرياضية التي يسعي الشباب اليجادها خارجا.

مؤتمرات:
مؤتمر الشباب مت  ٤الي  ٧اغسطس  ٢٠١٦بعنوان the Lord is my strength

مؤتمر الشباب من  ٢٧الي  ٣٠أكتوبر  ٢٠١٦بعنوان your identity

مؤتمر الشباب من  ١٠الي  ١٣اغسطس  ٢٠١٧بعنوانrelationship

األيام الروحية للكنيسة.

 ١٣اغسطس  ٢٠١٦بعنوان
How to deal with stress
 ٥اغسطس  ٢٠١٧بعنوان
My house and family

زيارات سيدنا االنبا انتوني
سيبتمبر ٢٠١٦
ديسمبر ٢٠١٧
وفي المرتين قام نيافته برسامة شمامسة
اخيراً تم شراء بيت خاص بالكنيسة علي بعد ميل واحد بمبلغ  ٢٥٥الف جنيه .

