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قام  نيافة األنبا انتونـــي بتأسيـــــس الخدمــــة فيها وتــــــم اختيـــار اســـم   Surreyبناء علي طلب العائالت المقيمة في مقاطعـة 
ليكــــون شــفيعا للكنيســـــة واتضـــح فيمــا بعـــد أن القديــس اغسطينوس هـــــو شـــفيع المقاطعـــة  القديـــس اغسـطينوس

 كلهـــــــــا.
 

  
 
 

 شخص 40لخدمـة مجموعـة األقبـاط المقيميـن هنــاك ويبلغ عددهم حوالي  2007بـدأت الخدمـــة في المنطقــة  في أول سبتمبــر 
                          شـخص.                                                                                                                         300وقــد بلغ عددهــم الحالــي الي 

 
لصالة القداس واقامـــــــــة الخدمات  All Saints Churchباسـتخدام كنيســة  Church of Englandوقـد ســمحت لنـا 

سـيامة عدد قـام ب م السبـت األول من سبتمبـــر وقدوقـد بدأ نيافة األنبا انتونـــي الخدمة بصالة أول قــداس وذلك فـي يو .الكنســية
                           الي ذلك في مجلــة الكــرازة حينــذاك.                                                                                         –نيح الرب نفســـه  –من األطفـال الشمامســة وقد أشـــار قداســة البابـا شنــــودة الثالث 



 
 
 

 مناطق الخدمــــة:
                     ناطـــق:                                                                                                                     وهــي مقاطعـة كبيــرة وتشمـل الخدمــة م Surreyتقــوم الكنيســـة بخدمـــة مقاطعــة 

Guildford – Dorking – Reading – New Malden – Horsham – Coulsdon – Epsom – Middlesex 
. 

 

 
 
 

 وتكويــن مجلــس للكنيسـة:نمـــــو الخدمـة 
للكنيســـة وذلك في السادس والعشـرون من شهـــــــــر                           األنبا انتونـــي بدأت الخدمــة تنمــو وتزدهـــر وفي احـــدي زيارات

 مــن:                 وبعد صالة القداس قام نيافــته بتشــكيل أول مجلـــس للكنيســـة ويتكـــون   2008ينايــر 
   

 رئيســــا –األب الكاهــــن 
 ســكرتيـــرا

 أمينــــا للصــندوق
 وعـــدد من األعضــــاء

 
كما تــم اسـتئجــار ســكن القامة الكاهــــن.  كما  Charity كجمعية خيرية  وتـــم فتـــح حســـاب في البنــك وتســـجيل الكنيســــة

قامـت الكنيســة بتجميــع بيانــات الشــعب المقيم في المنطقة والمطلــوب خدمتهم أي أسمائهم، عناويــن السـكن، طـرق 



المسـيح عن طريق ممارســـة واالفتقــاد وتشـجيع الشـعب المحـب للمســـــيح بالحضور وااللتقـــاء بالســيد  ... الخاالتصــال
 االســـرار المقدســـة وســماع كلمة الرب المعـزيــــة.         

                                                              
 

 

 
 

 
ا كان ـعب وتعضــيد الخدمــة ممـورغـم ظــروف نيافتــه الصحيــة لـم يتــواني األنبـا انتـونــي في زيــارة الكنيســة وافتقـــاد الشــ

لــه أثــر كبيــر في نمــو وازدهـــار الخدمــة ومع تزايــد عــدد المنضمين ومواظبتــهم علي حضــور الكنيســة شـجع األنبـا 
ي ائس لمساعدتــه فانتـونـي والشـعب علي البحث جديــا عن كنيســــــــة ملكا لهـــا، فاهتــم نيافتــه باالتصــال برؤســاء الكن

بلغ الي علمــه  2011يناير   18الحصول علي كنيســـة وتـــــــم معاينــة أكثـر من كنيســة واخيـرا وفي عشية عيد الغطاس 
 تابعة للجالية الكاثوليكيــــــــة.  Gomshall - Guildfordبوجــــــــــود كنيســة مناسـبة معروضــة للبيـع في منطقــة 

 
الجميع بالخبــر وتــم تحديــد يوم لزيـارة الكنيســة ومعاينتهــا أكثـر من مــرة قبــل الموافقـــــة علي شـرائها، وبعد وفـرح 

 تالصلــوات وموافقـة الجميع وبتوجيهــات األنبـا انتـونـي تم تقديم العطــاء وبنعمـــة الـرب تـمت الموافقــة عليــه وتمـت اجـراءا
 الشـــراء.

 

 
 

الموافق سـبت لعـازر تم تحويـل الملكيــة لألقبـاط األرثوذكـس وتسـجيلها في السجالت الرسميــة للدولـــة  2011أبريــل  16وفي 
 "عـقـــار ملك حـــــــــر ".



 
 

بعـد اسـتالم الكنيســة وبمساعدة جميـع الشـعب 
وتبرعاتهـــم السـخية تـم تجهيــز الكنيسـة واعدادهــــا 

الموافق أحــد الشعانيــن  2011أبريـل  17للصالة.  وفي 
تـم اقامة أول قــداس بالكنيســة.  وألول مــرة تقــام 

صلــوات البصخة المقدســة بانتظــام )صباحا ومسـاءا( 
وبــارك نيافتــه الكنيســة في عيــــــــــد القيامــة  المجيــد 

ــي المذبح وكان حيث قـام نيافتــه بتدشــين بعض أوان
 يومـا مبهجـا ومباركا وعظيمــا.

 
 

 

 
 

 رفـــات القديــس اغسطينــوس:
 تــم بنعمــة الـــــرب احضـــار جـــزء مــن رفـــات جســـد القديــس اغسطينـوس وتـم تطيبــــــــــــه باألطاييب والحنـــوط.

 
   قاعــة األجتمــاعــات: 

خلــف الكنيســة الي قاعـة لألجتماعــات واسـتخدامها في جميـع انشـطة الكنيسـة واألغــابــي ودرس تــم تحويــل ورشــة 
 الكتــاب.

 

 
 
 



 
 األحتفــال الســنوي بعيد شـفيع الكنيسة:

ـارك فيـه كل محبـي ـتحتفـل الكنيســة سـنويــا بعيــد شـفيعها القديس اغسطينوس وتقيــم احتفاال كبيـرا بهـذه المناسبـة العظيمة يش
ارك ـالكنيسـة ولقديسـها حيث يرأس األحتفـال نيافة األنبـا انتـونـــــي بصالة القـداس االلهــي ومعــه كهنــة االيبـارشـية وبعدهـا يب

 نيافتـه المعرض الخيـــري ويعقــد جلســات روحيــــة فـي افتقـــاد الرعيـــــــة.
 
 

 

 
 

 
 واألعــمال:الخدمــات 

لكل افــراد شــعب الكنيســة  وازدهــار من افتقادمــرت الخدمـة في الكنيسـة الي مرحلــة تحـول   2014مـع قـدوم شهر ينايــر 
 ألحـوالهــم حيث زاد االقبــال علي حضـور القداســات أيــام اآلحــاد والثالثـــاء.

 
ـات بالكنيســة حيث تـم شـــراء قطعة أرض اضافيــــة تقـدر بنصـف فــدان وقد تـم وفـي ذلك الـوقـت تطـــورت األعمـال والخدمـ

 اسـتخدامهـا لألنشـطة الرياضيــة ألطفال وشــباب الكنيســة.
 

 
 

ة. كمـا الكنيســـأيضــــــــا تـم بنــاء غرفــة بيــت لحــم والمكتبـــة ومحل لبيـع مختلف المنتجـات وهـي بمثابــة خـدمة لشـــعـــب 
تـم شـراء كـنب جـديد واقامــة حامــل األيقــــونــات والمنجليـــات المقصـــــــورات التي تـم احضـارهــم من مـصـــر وتـم عمـل 

 تجديــدات في صحـــن الكنيســة وتغيــــــــر ســــــجاد.
 



 
 

 
 

 



 
 

شــارك فيـه األب الراهـب مكسـيموس األنطوني ويعتبــر قطعة فنيــة رائعــة تـم رســم حضــن اآلب والذي   2015وفي عــام  
 وبشــهادة كثيــر من األبـــاء والـزوار للكنيســــة.

 

 
 بعض انشطة الكنيسة وخدماتها:

 
 روحية: اتمؤتمــر

ودعت األسقف المحبوب  2014قامـت الكنيســة بترتيــب مؤتمــر للعائالت والشــباب علي مـدار خمســة أيــام في ديسمبــر 
م ااألنبـا موســـي والذي لبـي الدعوة وتبـارك الجميع بوعظاتـــــــــــــــــــه كما شــارك في المؤتمــر األنبا انجيلوس األسقف الع

ؤتمر مبالقاء وعظات كما حضر األنبا انتونــي ولفيف من الكهنــة من مختلف المناطق بانجلترا حيث بلغ عدد  بانجلترا وقــام
 فردا. 110فـرد وبلــــغ عدد الشــباب الي  140العائالت الي 

 
 



 
 
 

 
 

 
 الرحالت الروحية:

ي ديــــر القديس أثناسيوس في منطقة ولحرص الكنيســة علي اشباع شعبها بالبركات الروحيــة تـم ترتيــب رحلـة ال
Scarborough   حيث أمضـي العديد من العائالت واطفالهــم عدة أيــــام مملـوءة بالقداسات والوعظات   2015في أغسطس

 والتسبحة واألنشطة الرياضية والتي استمتع بهــا الجميع.
 

 :روحيةخدمات 
القداس في ثالثـة اجــزاء عمليــــــا ونظـريــا لمختلـف اعمــار الشـمامســة  مـن ضـمن خدمة الكنيســـة شــرح وتفســـير طـقس

 وقـد تفـوق معظمهــم في االمتحان وتـم توزيــع الجـوائـــــــز لتشجيعهم وحثهــم علي حفــظ المـزيــد من األلحـــان والطقــوس.
 



 
 

 
 
 

للخــدام من   Speaking & Listening in the Bibleكمــا تبنــت الكنيسـة وحـرصت علي عمـل يـوم روحــي دوري باسـم 
شعب الكنيســة لقضــاء يــوم روحــي يشـتمل علي صلـــــــــوات ووعظــات التي يشــارك في القائهـــا بعض من خــدام وشــعب 

 يهية وتنـاول وجبـــة غــذاء .الكنيســة وبعض األنشــطة الترف
 
 

وبحضــور  2015في نوفمبــر 
اسقفنــا األنبـا انتـونـي تـم عمـل أول 

والتي  Concert حفلــة موسيقية
اشـترك فيهـا عـدد كبيـر من مختلـف 

الكنائس بانجلتــرا مع أبنــاء 
الكنيســة من أطفال وشــباب 

واللذيــن لديهــم مواهــب في العـزف 
ي األالت الموسيقيـة المختلفــة عل

واللذيــن قـدمــوا مجمـوعــات من 
التـرانيــــم باللغـــة القبطيـــة 

والعربيـــة واالنجليزيــة 
 والسـريانيــــة.

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 خدمات رياضية:
 يتحــاول الكنيســة أن تتـواصـل مع بقيــة الكنائــس الشقيقة وذلك بترتيـــب يـوم ريـاضـــــى حيـث تــــم بالفعــل ترتيــب يـوم ف

وذلك لتمتــــع الكنيســــــــــــة برحابة المكـان المناســب والمعــد لألنشـطة الرياضيـــة وحــث  2016وآخـــر في عام  2015عام 
 .المشاركينيــع علي التنـافــس في اظهـــــار قـدراتهـــم الرياضيــة وتقــوم الكنيســـة بتوزيــع الجــوائــز علي الجم

 



 
Sports Day 2015 

 

 
Sports Day 2016 

 

 
 

 
 خـدمــة مــدارس األحــــد:

األعمــارويقــوم بخدمتــهم نخبة من خــدام وخـادمات تحتــوي خـدمة مـدارس األحـــــد علي خمســــون طفـال من مختلـف 
الكنيســة والـذي بلـغ عـددهـم سـبعة عشـــر شـخص مـع أميــن الخـدمــــــــــــة ويحرصــون علي تقديــم كل مــا لـديــهم من 

نيســة علي تقديــم الهدايــــا لألطفــال معـرفــة ونصــح وارشــاد وتعليــم للغـة القبطيــــــــــــة والعربيــــة. وتحـرص الك
 والشـــباب في مناســبات أعيـــاد الميـالد والقيامـة.

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
ومن اهتمامــات الكنيســة اشــراك أطفالهـــا وشــبابهـا في االحتفــال بالمناســبات المختلفــة ومــن اهمها األحتفـال بعيــد 

األحتفـال بعيــد األب اعتـرافــا منــها بأهميــــــة دور األب مسـاويـا ألهميــة دور األم حيث األم وقـد أضــافت الكنيسة 
 يتعاونـــا في تكـويــن أســـرة مسـيحية نموذجيــــــــــــــــة.

 
 



 
 

 القــــــربــان عمليـــــــا.كمـا يحـرص بعض الخدام مـن الشمامســـة بتعليـــم الشمامســـة المبتدئيـــن لعمــل 
 

 
 
 

 ـــال.مجـوتفخـــر الكنيســة بمشـــاركة أطفالهـــا وشـبابهـــا في مهــرجان الكــــرازة حيث يتفـــوق العديــــــــد منهـــم في هـــذا ال
 
 

 :تحت رعاية األنبا انتوني األباء الكهنه الذين خدموا الكنيسة
 

 : أبونا ايالريون األنطوني 2012أبريل  – 2007من سبتمبر 
 : أبونا جوارجيوس المقاري 2012سبتمبر  – 2012من أبريل 

 : أبونا يوئيل االنبا بيشوي 2014يناير  – 2012من سبتمبر 
 حاليا : أبونا داوود األنطوني  – 2014من يناير 

 
 



                   
2017وغسطينوس لعام تاريخ كنيسة القديس أ  

 
 

 الخدمات واألعمال:
  Extensionازدادت الخدمــات واألعمال بالكنيســة حيث تــم الحصول علــى موافقـــة عمـــل  2017فـى عام 

 ـــال المخــدوميــن مــن جميـــعفصــول مدارس األحـــد نسـبة لتزايـــد عـــدد االطف للكنيســـة وبنــاء عــدد من
 االعمــــار.  
 
 

 االحتفــال الســنوى بعيــد شــفيع الكنيســـة:
وكانـــوا يعملـــون بيــد واحـــدة وقـــدمـــوا الكثيـــر مـن الخـــدمـاتلقـد تكاتـف جميـع افـراد شــعب الكنيســة   

كبيـــرة ومفـــرحة 2017ــنوى وكانــت حصيلـــة الدخـــل لعــام والتبــرعات ألقامـــة المعــرض الخيـــرى السـ  
 للجميـــــــــع.

 

 
 

 بعـض أنشـــطة الكنيســـة وخـدماتـــهـا:
 

 خـــدمــات روحيـــــة:
 ـة للجميـــع وخاصـــة الشـــباب وقــد بــدأت فــى مـــارستحـرص الكنيســة على االهتـــمام بالحيـــاة الروحيــ

والشــباب خريجــى الجامعــــات بمثابــة اجتماع  18اجتماعـــات روحيــــة للشــباب تحت ســـن بعقــد  2017
كل شـــهريـــن لتلقـــى الوعــظ واالرشـــاد لحياتهــم الروحيــة واالجتماعيـــة وتبــادل االراء المفيـــدة فيمـــا 

ـة مجمــوعة مــن الشـــباب مــن الجنســــين مـن الكنيســـــــة بايــرلنـــــدا فى بينهـــم.  وقـــد اسـتقبلـــت الكنيســ
 احـــدى اجتمـــاعــاتهــا لتـوســيع دائـــرة التعــارف بيــن شـــباب الكنائــــس.

 
 رحـــالت روحيـــــة:



                             كل عـــــام   Scarboroughبـ  لقــد اعتـــادت الكنيســــة بزيـــارة ديــــر القديـــس اثنـــاســـيوس
      شـــارك عـــدد كبيـــر مــن شـــعب الكنيســــــة فــى هـــذه الزيــــــــــارة 2017وعليــه فــى يـونــيـــــــو 

ات والتســبحــة واالنشـــــطــــــةالتـــــى ينتظـــــرونهـــــا كـــل عـــام للتمــــتــع بالقـداســـات والـوعظـــ  
ــــواء الديــــــــــــــــــر الروحيــــــــــــة.التــى يمارســـــونهـــا فـــــى اجـــ األخــــرى  

 
 

 خــــدمــــات رياضيــة:
مـــــار فــــــــــــــــىاقيــــــم يـــوم ريـــاضــــى لجميــــع افـــراد شـــعب الكنيســــة مــن مختلــــــــف االع  

ومــن المالحــــظ أن القــــدرات الرياضيــــــــة قــد تقــدمـــت كثيـــرا وأظهـــــــــــــــــر 2017يـوليــــــــو   
 العـديـــــد مـن اطفـــال وشـــباب الكنبســـــة مهــــارات متـعــــــددة.

 

 
 

: 2017احـــداث هـــامــة فـــى عـــام   
 

 زيــــــارة البـــابـــا تـواضــروس الثانــى:
 مــن دواعــــى الســــرور والفــرح أن يــقع االختيـــــــار علـــى كنيســــــة القديـــس أوغســـطينـــــــــوس

ــة المتحـــــــــــــــــدةلـزيــارة البــابــا تـواضـــروس الثــانـــــى وهــــى أول زيــــارة لقــداســــته للمملكــ  
 منـذ تـوليـــــه مســئوليــــة منـصـــب البطريـــــرك.   وكانــــت الكنيســــــــة هـــى المنظمـــــــــــــــــــــة

حـــفــــــــــــــــــــــــــل قـــامــــــــــتيفــة لزيــــارة قـداســـته لجميــــع  كنائـــس الجنــــوب واوالمســتض  
بدعـــوة حـضـــره كـهنـــة وبـعـض مــن شــــعب هـــذه الكنائـــــس.   كمـــا قامـــــت الكنيســـــــــــــــــة   
 ـــــثوممـــثل الملكــــة اليـزابـــــــــــــ  Surrey  منـطقــــة  األخـــرى بكنائـــس وقسـاوســـة ال اســـاقفــة 

 وقـــد ابــــدى جميــــــــع الحـضــــور اعــجــابــهـــــــم بتنظيــــم وبـرنـــامج الحـفــــــل.
 



 
 
 
 
 

 مـهــرجـــان الــكــــــرازة:
هــــــو عـــــــام نجــــاح وتفــــوق وتـقــــدم حيـــث اشــتركــــــــــــــــــــت 2017يــعتبـــــــر عــام   

لكنيســــة فــى مهـرجـــان الكــــــرازة وشــــارك جمـيــــــع فئــــات افــــراد الكنيســــــــة فــــــــــىا  
 مـجـــاالت مختلــــفة منهــــــا:

 
Multimedia/ Creative Writing/Arts/Research/Solo/Hymns/Football/Basketball and 

Table Tennis 
 
 
 

لكنيســـــة عــــدد الميــداليـــــات األتيــــــــــة:وقـــد حـصــدت ا  
 

31 Gold 
07 Silver 

11 Bronze 
 
 
 

)الحاصلــــــــة علـــى اكبــــــــر عـــددكأس الكنيســــــــة األولـــــــــى  كــــــما حصلـــــــت علــــــى   
ــرا التــــــى اشــــــتركـــــــت فـــى المهــــــــرجــــــان(ميــدالـيـــــــات بـيــــن كنائـــــــــس انجلتـــــــ  

 
 



 
 
 

 حـــفل الكـريـســــماس:
 النجليزيـةتــراتيـــــــل العـــربيــة وابالــعديــــد مــن ال 2017امـتـــــــاز حـفـــــل الكريســـماس لـعــام 
ـا جميـــع افــــراد شــــعب الكنيســـــــة بمختلـــــــف االعمـــاروالقبطيــــــــة والــــــتى شـــــارك فيهـــــ  

 وتبـــادل جميــــع العائــــالت الهــدايـــــا فـــى هـــذا اليــــوم للتعبيــــــــر عـــن المحبـــــــــــــــــــــــــة
 ـــذا الحـفــــل وكانـــــت نـهـايتــــــــــــــــــــهلبعضـهـــــم البـعــــض.   ولقـــد اســتمتــع الجمـــيـــع بهــ

لجميـــــــــع اطفـالهــــــــــــــــا  وشـبابــــهــا   االنجيـــــــــــــلحيــث قـــدمـــت الكنيســــــة   رائـعـــــة  
ميـــــــــــــــــــة.                                    لحثــهــــــم وتشــجيعهـــم علــى قــــرأة االنجيـــــــــــــــــــل اليــو

                            

 



 
 
 

ة اقســــــــام فـى المسـتشــفى:زيـــار  
 لـقـــد قامـــت الكنيســــــــة بأجمـــــل زيــــــــارة لمـســتشــــفى

Royal Surrey County Hospital - Guildford   كريســـماس حـيــث تجمـــع االطفـــال يـــوم ال
ـــــــام:فـى اقس والكبـــار وزاروا المرضـــى والشـباب  

             Children Ward  -   Maternity Ward   -    Cancer Ward 
 
وكانـت .اغـــــانــــى الكريســـماسوقــــدمـــــــــوا الهدايـــا والحلـــوى للمـرضــى وهــم ينشــــدون    

 زيـــارة مفــرحـــة للمرضــــى ولشــــعب الكنيســــــــــة.
 

                                                                                                                                                                                                         
 
 

 
 


