دير القديس البابا اثناسيوس
بانجلت ار  -اململكة املتحدة
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إيبارشية ايرلندا وأسكتلندا
وشمال شرق أنجلترا وتوابعها
اململكة املتحدة

تاريخ دير القديس البابا اثناسيوس
بانجلت ار

منظر عام لدير القديس أثناسيوس الرسولى – Scarborough -
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قداسة البابا تواضروس الثاني
بابا السكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية وكافة بالد املهجر
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نيافة الحبر الجليل األنبا أنتوني
أسقف إيبارشية أيرلندا وأسكتلندا وشمال شرق إنجلترا وتوابعها
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اهمية وجود أديرة قبطية فى الخارج -:

" لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليال ونها ار على الموضع الذى قلت أن أسمى يكون فيه "
( ا مل )29 : 8

فكرة أنشاء أديرة قبطية فى الخارج تعتبر من األفكار الجديدة التى واكبت أنتشار الكرازة املرقسية فى بالد
املهجر وأزدياد أعداد األقباط فى تلك البلدان  ،ومن ثم ظهرت الحاجة لوجود األديرة القبطية لخدمة أبناء
الكنيسة سواء كانوا من رجال األكليروس أو من عامة الشعب .
أما رجال األكليروس  ،فهم يحتاجون إلى وجود األديرة فى محيط خدمتهم كمالذ هادىء يلجأون إليه
سعيا فى طلب الهدوء وقضاء فترات خلوة روحية تمنحهم تجديد لطاقاتهم الروحية  ،وتعطيهم الفرصة فى طلب
املزيد من القوة بما يعود بالفائدة عليهم وعلى املخدومين أيضا .
أما بالنسبة لعموم أ فراد الشعب  ،فهم أيضا فى حاجة ماسة لوجود هذه األماكن املقدسة  ،لتعوضهم
ولو بنسبة ضئيلة عن فقدانهم التمتع باألديرة القبطية  -التى أعتادوا على زيارتها من حين ألخر  -فإليها يلجأون
لينسلخوا قليال من صخب الحياة الغربية  ،وعاداتها  ،وتقاليدها  ،وضغط العمل الشديد  ،ومسؤلياته الكثيرة.
مما يعود بالفائدة عليهم روحيا ونفسيا وجسديا ايضا .
كما أن وجود آباء رهبان من األديرة القبطية فى وسطهم  ،يقومون بعمل تسبحة نصف الليل يوميا ،
وصلوات القداسات  ،والعشيات له فوائد أخرى كثيرة .
عالوة على أهمية وجود أديرة مستقرة يعيش فيها رهبان بصفة دائمة  ،فى املحافظة على طقوس
الكنيسة التى قد ال تستطيع الكنائس املنفرد القيام بها  ،حيث يؤديها الرهبان املتفرغون للعبادة بصفة
مستمرة .
من هنا ظهرت الحاجة إلى وجود األديرة القبطية فى الخارج  ،لهذا كان لنيافة األنبا انطونى -ومعه آباء
األيبارشية  -أشتياقا كبيرا لوجود دير فى األيبارشية وأستمر البحث عن مكان يناسب إقامة دير وقتا طويال  ،إلى
أن جاء ملء الزمان  ،وكما يقول الكتاب املقدس " فى قلب األنسان افكار كثيرة لكن مشورة الرب هى تثبت ام
" 21: 19
وهكذا اعطى الرب لهذة األفكار املقدسة ان تصبح حقائق على ارض الواقع  ،وحقق الرب تلك الرغبة
املقدسة وذلك األشتياق الروحى فى العثور على املكان الحالى  ،واالذى تم تحويله إلى دير على أسم القديس
البابا أثناسيوس الرسولى حامى األيمان .
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اوال  :فكرة تأسيس الدير
بدأت الفكرة يوم  2001- 6-18أثناء لقاء نيافة األنبا انطونى مع القمص متاوس األنطونى " نيافة األنبا
دانييل حاليا " والقمص مينا الباراموس ى بمقر اليبارشية وأثناء أجتماع قداسة البابا مع كهنة اليبارشية فى
أغسطس  2001بارك قداسته هذا املشروع الروحى وسط ترحيب جميع الكهنة والشعب .وبعد زيارة أكثر من
مكان تم تفضيل هذا املكان للشراء  .وتم توقيع عقد الشراء يوم الجمعة 2004 - 8 – 28

أول إعالن عن البدء فى إنشاء دير قبطى فى المملكة المتحدة -:

نشر أول خبر عن الدير فى الجريدة املحلية للمنطقة وأسمها  Scarborough Evening Newsفى يوم
الجمعة 2004 - 6 - 5م وكان الخبر عبارة عن مقال تم التعريف فيه بنظام الرهبنة واألديرة .

شراء واستالم الدير-:
كلف نيافة األنبا انتونى كل من القمص أنجيلوس األنطونى وكيل اليبارشية والقس سمعان االنبا بوال
كاهن كنيسة مارجرجس والبابا اثناسيوس الرسولى بنيوكاسل بإستالم الدير ،لوجود نيافتة مع قداسة البابا
شنودة الثالث خارج البالد فى زيارة رعوية .

كنيسة الدير ( القديس أثناسيوس الرسولى ) -:
كانت الخطوة التالية مباشرة هو إيجاد مكان ناسب وتوحيله إلى كنيسة لقامة القداسات فيها  ،فعلى
الفور تم تفصيل مذبح خشبى ووضع علية اللوح املقدس  ،وإقيمت اول صالة رفع بخور عشية فى الدير يوم
إستالمه فى  2004 - 8 - 28وفى منتصف ليلة  2004 -8 - 29أقيمت صالة وتسبحة نصف الليل أعقبها القداس
ً
اللهى األول فى الدير وذلك فى يوم السبت  . 2004- 8- 29وبالحقيقة كان هذا اليوم يوما أدخل الفرحة فى
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قلوب الحاضرين وشعر الجميع ببركة عظيمة من هذه األحداث املقدسة  ،وتوالت القداسات بعد ذلك فى الدير
بال إنقطاع إلى يومنا هذا .
ثم جاءت بعد هذا  ،مرحلة تجهيز الكنيسة بما تحتاجه من حامل ايقونات وخالفه وكذلك تجهيز قاللى
اآلباء الرهبان  ،و املطابخ وكذلك مبانى الزوار بما تحتاجه  ،وهكذا بمعونة الرب أكتمل البناء وأمتدت يده
املباركة لتكمل ما نقص  ،وال ننس ى هنا ابدا تعب ومحبة كثير من الخدام ومحبى الدير والبابا أثناسيوس
ً
ً
الرسولى الذين قضوا وقتا طويال وجهودا عظيما الرب يعوض كل من له تعب ...

الكنيسة فور إستالم الدير

بعد تركيب حامل األيقونات

واملوكيت
كنيسة القديس العظيم اآلنبا انطونيوس
فى أطراف الدير يوجد مبنى صغير كان يستخدم لخلوة اآلباء الرهبان  ،تحولت إلى كنيسة بسم القديس
العظيم اآلنبا أنطونيوس آب الرهبان بعد ان تجهيزها وتزويدها بمذبح خشبى وتركيب حامل األيقونات
واملنجليان مع فرش األرضية باملوكيت .
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كنيسة القديس األنبا أنطونيوس آب الرهبان

ثانيا  :الدير من الناحية المعمارية
المبنى الرئيسى للدير .

مبانى الدير عبارة عن مبنى رئيس ى كبير مكون من ثالثة طوابق و يحتوى على عشرة قاللى  ،بالضافة الى
ُ
ثالثة مبانى فرعية أخرى تستخدم للخلوة ولزوار الدير .
يحتوى الطابق األرض ى على الكنيسة التى أستحدثت  ،وإلى جوارها توجد املكتبة األستعارية  ،ثم غرفة
عمل القربان ( بيت لحم )  ،بالضافة إلى صالون ألستقبال الزوار  ،وفى الجانب املعاكس توجد املائدة
وملحقاتها  ،واملطبخ الرئيس ى .
أما الطابق الثانى فيشمل على قالية نيافة األنبا انطونى  .وبعض قاللى اآلباء الرهبان  ،وأيضا يوجد به
مطبخ ثان  .وفى الطابق الثالث توجد باقى القاللى  ،بالضافة إلى مطبخ ثالث .

 -2مساكن الزوار " المبانى الفرعية " COTTAGES
هناك ثألثة منازل للضيافة كل منها قائم
بذاته  ،ويحتوى كل منها على غرف نوم  ،ومطبخ
متكامل  ،ودورة مياه خاصة وصالة وأمام كل منزل
حديقة صغيرة مزينة بالورود  ،وتستخدم هذه
املنازل حاليا لقامة ومبيت السادة الزوار الذين
يفدون للدير لقضاء فترات خلوة به .
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 -3المكتبة األستعارية.
وهى إلى جوار الكنيسة وقد تم تدعيمها ببعض الكتب فى مختلف املجاالت  ،كما ان بها شاشة عرض
كبيرة وكومبيوتر وبورجكتر تستخدم فى الحلقات الدراسية كوسيلة ايضاح

 -4المكتبة العامة .
وهى الخاصة بالهدايا التذكارية والكتب التى يتم توفيرها للسادة الزوار

 -5الصوبة .
توجد صوبة رائعة فى أرض الدير  ،وتستخدم
لزراعة الخضر والفواكه ألستخدام الدير .

 -6ورشة النجارة.
توجد ورشة ألعمال النجارة بها بعض املعدات
ألستخدام الدير .

 -7الجراج وورشة الميكانيكا .
توجد بعض املبانى امللحقة بالدير  ،وتستخدم
كجراج وورشة للميكانيكا .
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 -8عين مياه البابا أثناسيوس-:
توجد عين للمياه فى أطراف الدير ويستخرج منها كمية
مياه محدودة  ،وقد أطلق عليها أسم البابا أثناسيوس وحاليا
نقوم بوضع كميات من مياهها فى زجاجات توضع فى هيكل
الكنيسة لحضور صلوات القداسات ويتم توزيعا على سبيل
البركة لزوار الدير .

 -9إعتراف المجمع المقدس بالدير-:
فى يونيو 2006فى عيد العنصرة اثناء حضور لجان املجمع املقدس قام نيافة االنبا انطونى بحضور
اجتماعات لجنة الرهبنة باملجمع املقدس وشرح العضاء اللجنة بالتفصيل توافر جميع الشروط املطلوبة
لألعتراف بالدير  ،وقد اوصت اللجنة فى تقريرها باالعتراف بالدير وتم عرض االمر فى اجتماع املجمع املقدس
وصدر القرار بموافقة جميع األعضاء على األعتراف بالدير وضمه لألديرة املعترف بها في الكنيسة القبطية
االرثوذكسية .

ثالثا  :الدير من الناحية الرهبانية

منذ اليوم األول لشراء الدير وبعد األعتراف به كان نيافة األنبا انطونى يسعى جاهدا لحضار آباء رهبان
ً
أفاضل من األديرة القبطية بمصر لتعمير الدير وفعال توافد على الدير عدد من اآلباء الرهبان وهم حسب ترتيب
توافدهم على الدير:

الراهب ايليا الباخومى
وقد وصل الى الدير فى اغسطس  2004وقد خدم فى الدير لفترة وبعدها رجع الى ديره بمصر

الراهب القس إيالريون األنطونى
وقد وصل إلى الدير فى  1أغسطس  2005وانتدبه للخدمة خارج الدير من اغسطس 2008

الراهب القس أبانوب األنبا بوال
وقد وصل إلى الديرفى يوم  8ديسمبر  2005وانتدب للخدمة فى ليدز ويورك عام 2008

الراهب القس شيشوى األنطونى :
وقد وصل إلى الدير فى يوم  31ديسمبر  2005وانتدب للخدمة فى نورش سبتمبر 2008
بالضافة الى الراهب أنطونيوس وهو اول راهب تم سيامته على الدير وقد سيم راهبا فى اكتوبر 2006

الراهب القمص بافلوس االنبا بيشوى
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وقد حضر الى الدير شهر فبراير  2010وهو يخدم
ً
حاليا بدير ماريوحنا بأمريكا .

واالخ ارسانيوس سانت اثناسيوس
والتحق بالدير في سبتمبر  ، 2006وقد سيم بعد
فترة االختبار باسم الراهب بيشوى سانت اثناسيوس فى
6مارس 2008

وسيم كاهنا ًفى  4فبراير 2012

االخ يسطس سانت اثناسيوس
وقد التحق بالدير فى نوفمبر 2009

االخ ارسانيوس سانت اثناسيوس
وقد التحق بالدير فى يونيو 2010
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فى يوم  2011/7/5قام نيافة األنبا انتونى
أسقف اليبارشية ورئيس دير القديس البابا
اثناسيوس الرسولى  Scarboroughبسيامة الراهبان
يسطس وارسانيوس

فى يوم  2013/9/17قام نيافته بسيامة الراهبان
يسطس وارسانيوس آباء كهنة على مذبح الدير

وفى مايو  2012تم إنضام األشقاء مكسيموس
ودوماديوس من أملانيا للدير.

وقام نيافة األنبا انتونى يوم  2012/12/4برسامة الراهب
مكسيموس راهبا  .ثم ذهب إلى دير االنبا بوال بالبحر
األحمر تحت رعاية نيافة األنبا دانيال في شهر أكتوبر
2014
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وقام نيافة األنبا انتونى برسامة الراهب
دوماديوس يوم  . 2015/1/22ثم ذهب إلى القاهرة في
مزرعة خاصة بدير االنبا بيشوي في شهر أكتوبر 2015

االخ

كاراس

سانت

اثناسيوس
وقد التحق بالدير فى 14
أكتوبر 2015

االخ شنودة سانت اثناسيوس
وقد التحق بالدير فى  3أغسطس 2016

االخ اسحق سانت اثناسيوس
وقد التحق بالدير فى 2سبتمبر 2016
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طقس الدير -:

ً
† تقام يوميا السواعى وصلوات نصف الليل والتسبحة
† صالة عشية فى يوم السبت استعدادا لقداس األحد  ،.وفى أيام األعياد
† صلوات القداسات فى أيام السبت واألحد والثالثاء واألربعاء والجمعة ( .هناك خمسة قداسات أسبوعيا
مع إمكانية إقامة قداسات فى األيام األخرى  -األثنين والخميس  -وذلك حسب تواجد زوار فى الدير )

االحتفال بتذكار نياحة القديس االنبا أثناسيوس :

ً
يقيم الدير احتفاال سنويا بذكرى نياحة القديس اثناسيوس الرسولى يحضره عدد كبير من اآلباء الكهنة
ومحبى الدير ويرأس األحتفال نيافة االنبا انتونى بصالة العشية وتسبحة نصف الليل والقداس االلهى ويقوم
ً
نيافته بتمخيض رفات القديس بالطاييب والحنوط ويكون احتفاال مهيبا ومباركا .

نيافة األنبا انتونى أسقف ورئيس ونيافة األنبا صليب اسقف ميت غمر
يضعون االطياب والحنوط على رفات القديس اثناسيوس الرسولى فى ذكرى نياحته
بديره العامر Scarborough
سيمينارات اآلباء الكهنة -:

عقدت فى الدير عدد من السيمينارات لالباء كهنة اليبارشية حاضر فيها متخصصون فى الالهوت
واالدارة الكنسية وأقوال اآلباء والحياة الرهبانية والشئون األجتماعية ( كاونسل ) وغيرها من املواضيع الهامة
فى الخدمة  ،على سبيل املثال :
† القديس أثناسيوس الرسولى وتأثيره على املؤسسات الرهبانية
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†
†
†
†
†
†
†
†
†

رسائل القديس أنطونيوس الكبير
تطور الحياة الرهبانية فى برية شيهيت من اللقرن الرابع حتى القرن العشرين
نظرة عامة على سلسلة أقوال آباء الكنيسة األوائل ( املنشورة ضمن مجموعة أخثوس )
كيف تكون العظة ناجحة ومؤثرة
فكرة عامة عن األنشقاقات الكنسية من القرن الرابع حتى اآلن
املتنيح األنبا مينا رئيس وأسقف دير مارمينا حياته أصوامه وفضائله
دور الراهب يوحنا الفيومى فى القرن الثامن عشر فى املحافظة على مخطزطات األديرة بوادى النطرون
العقيدة وتثبيتها وسط الشباب فى مواجهة الشكوك واألنحرافات
الدارة الكنسية واألستفادة منها
أيام السيمنار تكون مصحوبة بتسبحة نصف الليل والقداسات اليومية وصلوات السواعى

إحدى السيمينارات لآلباء الكهنة فى الدير تحت رعاية األنبا انتونى ومعهم القمص شنوده ماهر

كذلك تم عقد سيمينار لآلباء
بحضور د /نبيل باقي
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ً
وأيضا تم عقد سيمينار لآلباء بحضور د /موريس تواضروس
حفل تعارف بالدير -:
يقيم الدير من فترة ألاخرى حفل تعارف
بالسكان املقيمين حول الدير للتعارف وللتواصل ومن
خالل الحفل يتم تعريفهم بالحياة الرهبانية وعقيدة
الكنيسة القبطية وخاصا ان الكنيسة هى أول من
أسس مدرسة أكليريكية ٍوا ٍٍها القديس مارمرقس كما
ان القديس أألنبا انطونيوس هو مؤسس الحياة
الرهبانية والقديس باخوميوس هو مؤسس حياة
الشركة .

االباء االساقفة الذين قاموا بزيارة الدير :
† نيافة االنبا يسطس اسقف ورئيس دير االنبا انطونيوس بالبحر االحمر
† نيافة االنبا ايليا اسقف الخرطوم
† نيافة االنبا بسادة اسقف اخميم وساقلتة

† نيافة االنبا اباكير اسقف الدول االسكندنافية
† نيافة االنبا شاروبيم اسقف قنا
† نيافة االنبا صليب اسقف ميت غمر

† نيافة االنبا أنجيلوس أسقف عام استفنج
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† نيافة االنبا صرابامون أسقف عطبرة وأم درمان

† نيافة االنبا كاراس النائب البابوي بنيو جيرس ي

† نيافة االنبا مكاريوس أسقف عام االريترين

† نيافة االنبا باسيليوس رئيس دير األنبا صموئيل املعترف

العمل فى الدير :
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يقوم مجمع الرهبان بإنتاج بعض املنتجات التى يتم توزيعها داخل وخارج الديرن فهناك أراض ى يتم
ً
استغاللها بزراعة بعض الخضروات والفاكهة  ،وتوجد ايضا مزارع للخرفان و للخنازير واخرى للطيور كما
يوجد فى الديرمنحل للعسل ومصنع لصنع الجبن بإنواعها املختلفة .

مزرعة الخنازير

مزرعة الخرفان

منحل العسل

مزرعة الفراخ وانتاج البيض

(الجبنة الرومى)

مصنع للجبن بانواعها املختلفة
22

( الجبنة البيضا)

مشروع البط واألوز

اآلباركة

وسيتم بمشيئة املسيح في العمل لنشاء مبنى جديد للقاللي من يوم  17أكتوبر 2016

الشكل بعد إنشاء مبنى القاللي الجديد

الشكل الحالي
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مساحة الدير
املساحة القديمة للدير  23إكر  ،وبنعمة املسيح قام نيافة االنبا انتوني
بشراء  38إكر في يونيو 2017

األرض الجديدة
" 38إكر"

األرض القديمة
" 23إكر"

ً
مساحة الدير حاليا
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† االخ مكاريوس سانت اثناسيوس
وقد التحق بالدير
فى  8نوفمبر 2016

كل من األخوة
وقد قام نيافة األنبا انتونى يوم  29مارس  2017بإلباس ٍ
”شنودة ،اسحق ،مكاريوس“ املالبس البيضاء
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† االخ دانيال سانت اثناسيوس

وقد التحق بالدير فى  13فبراير 2018
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† مبنى القاللي الجديد
بمشيييئة املسيييح تييم االنتهيياء ميين إنشيياء مبنييى للقاللييي جديييد مالصييق للمبنييى
الرئيس ي ،وقد تم بدء العمل فيه في يوم  17أكتوبر  2016وتم استالم املبنيى
يوم  21نوفمبر 2017
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For anyone who would like to make a donation here is
the information:
Sterling Account
Name of the Bank:
Bank Address:
Account Name:
Account Number:
National Sort Code:
IBAN:
BIC:
Beneficiary Address:

Lloyds Bank
257 Whitley Road, Whitley Bay,
NE26 2SY, England – U.K
ST.ATHANASIUS MONASTERY
22424468
30-96-15
GB06LOYD30961522424468
LOYDGB21211
40 Kingston Drive, Whitley Bay,
NE26 1JJ, England – U.K
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Monastery Details:
St. Athanasius Monastery
Langdale End - Scarborough
YO13 0LH- England
Tel: +44(0)1723 88 23 41
Rev. Fr. Bishoy St. Athanasius
07501171803
Fr. Yostos St. Athanasius
077678863036
Fr. Arsanius St. Athanasius
07881431251
Br. Karas St. Athanasius
Br. Shenouda St. Athanasius
Br. Issac St. Athanasius
Br. Makarios St. Athanasius
Br. Daniel St. Athanasius
E-Mail: stathanasiusmonastery@yahoo.co.uk
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