St.Mary & St.George Church
Plymouth- England

ايبارشية ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا وبليموث وتوابعها
كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بليموث
( ) Plymouth

منطقة خدمة الكنيسة:
هذه الكنيسة تخدم منطقة جنوب غرب انجلترا.

التجمعات التى تخدمها الكنيسة في هذه المنطقة:
*  Redruthتبعد عن الكنيسة  08ميالً  ..وبها أسرتان..
* Truroوهي تبعد عن الكنيسة  08ميالً  ..وبها  5أسر..
* Barnstableتبعد عن الكنيسة  08ميالً ..وبها أسرتان.
*  Exeterتبعد عن الكنيسة  45ميالً  ..وبها  3أسر ..و  3أفراد غير متزوجين..
* Torquayوتبعد عن الكنيسة  48ميال ..وبها  3أسر..
*  Teingmouthوهي تبعد عن الكنيسة  38ميالً وبها أسرة واحدة.
*  Ivybridgeوهي تبعد عن الكنيسة  15ميالً وبها شخص واحد غير متزوج..
*  Paintgonوهي تبعد عن الكنيسة  45ميالً وبها أسرة واحدة..
*  Plymouthمنطقة حيث توجد الكنيسة  ..وبها  4أسر و  7أشخاص غير متزوجين ..بعضهم موظفين
وبعضهم طلبة يدرسون في الجامعة..
وهكذا فإن الكنيسة تقوم بخدمة:
 21أسرة وبعض هذه اإلسر توفي الزوج أو الزوجة فأصبح الطرف اآلخر أرمال - .
صا لم يتزوج بعد - ..
 11شخ ً
 عدد كبير من اإلخوة األريتريين واألثيوبيين الذين يحضرون بالكنيسة للصالة والتناولشخصا.
ويشاركون في المسابقات اإلنجيلية التي تقيمها الكنيسة .ويبلغ عددهم أكثر من 58
ً
ويقيمون إجتماعًا إسبوعيًا في بيت أحدهم لمدة ساعتين بلغتهم التجرينية.

بداية الخدمة -:
بدأت الخدمة في هذه الكنيسة في  1نوفمبر  . 1998وقام بأول قداس إلهي فيها األب الراهب الفاضل القس
إشعياء البراموسي  .وكان القداس في منطقة  Exeterوكان يتم تأجير الكنائس من الطوائف الكاثوايكية أو
األنجيليزية للصألة ولخدمة مدارس األحد .
وقد أستمرت خدمة األب الفاضل القس إشعياء البراموسي لغاية شهر أغسطس عام  .2000وقد كان القداس
أولً إسبوعيًا ثم صار كل إسبوعين  .وكانت الصالة في كنيسة  .Christ The Kingوقد كان جدول خدمته
باإلضافة إلى منطقة  ،Plymouthالخدمة في منطقة  ،Bournemouthوالخدمة في منطقة  Margateفي
جنوب شرق انجلترا ( .وقد أصبح اآلن لكل منطقة من هذه المناطق كنيستها المستقلة وكاهنها الخاص ) .
وقد خدم قداس عيد القيامة سنة  2000األب الراهب الفاضل القس كاراس األنبا بيشوي وذلك بسبب إنشغال
أبونا أشعياء في ذلك الوقت بالصالة بكنيسة . Margate
و بداية من شهر أغسطس  2000ولغاية شهر مارس  2001ـ بسبب عودة أبونا إشعياء إلى مصر ـ تناوب
الخدمة بالكنيسة كال من األب الفاضل القس فيلوباتير وهبه كاهن كنيسة ويلز واألب الفاضل القمص أنجيلوس
األنطوني كاهن كنيسة المالك زاألنبا بيشوى –مارجيت  -في قداس مرة كل أسبوعين أو مرة كل شهر حسبما
تتفق الظروف .وكانت الصالة في نفس الكنيسة .
ثم بدأت خدمة األب الراهب القس بوليكاربوس الصموئيلي .الذي كان في ذلك الوقت يخدم شباب اإليبارشية من
مدينة  . Newcastleوكان أول قداسين في هذه المنطقة في  3مارس ثم في  7أبريل عام  2001ثم انتدب
للخدمة بصفة دائمة ة في هذه المنطقة بد ًءا من  5مايو  2001وحتى اآلن .وكان يقوم بالخدمة في هذه الكنيسة
باإلضافة إلى خدمته في كنيسة  .Bournemouthوكان الخدمة باتناوب بين الكنستين  ..وذلك حتى 17
إبريل 2005حيث تفرغ بالكامل للخدمة في كنيسة . Plymouth

ضم منطقة بليموث إلى إيبارشية األنبا األنطوني:
أصدر قداسة البابا شنوده الثالث في  15فبراير  2002القرار البابوي رقم  31/20بخصوص الخدمة في ال
: UK
وذلك بأن تضم كل من  Plymouth & Bournemouthإليبارشية األنبا انتونى الذى أسس وخدم هذه
الكنائس حيث لم يكن هناك أحد يهتم بهما .

الخدمة فى -: Plymouth
وعندما بدأت الخدمة في  Plymouthتم اإلنتقال بين أكثر من كنيسة كاثوليكية كاآلتي :
أولً كانت الصالة في كنيسة  Christ the kingوكانت الصالة يوم السبت كل إسبوعين  ..وذلك لعدم إمكانية
إستخدامها في أيام اآلحاد لظروف خاصة بهم .
وبعد مقابلة األسقف الكاثوليكي لمنطقة جنوب غرب إنجلترا تم األنتقال إلى الكنيسة الكاثوليكية The Most
صباحا بعد قداسهم .
 Holy Redeemer Churchوكانت الصالة بها يوم األحد الساعة 10.30
ً
أيضا للتأخير مما لم يكن مناسبًا مع أطفال الكنيسة.
ثم تعارضت المواعيد بسبب تأخر قداسهم واضطرارنا نحن ً
وهكذا كانت الضرورة للبحث عن كنيسة أخرى .
وبعد مقابلة أخرى مع األسقف الكاثوليكي بدأنا نستخدم The Holy Cross Church
وتم إعطاؤنا حرية إستخدامها أيام السبوت أو األحاد  ..فتم اإلتفاق على الصالة في هذه الكنيسة في األحد األول
والثالث والخامس ( إذ ُو ِج َد )  ,والصالة يوم السبت السابق لألحد الثاني والرابع .وذلك إلعطاء الفرصة ألكبر
عدد من الحضور واإلستفادة.
ثم اضطررنا لألنتقال من هذه الكنيسة ألخرى لظروف معينة حدثت بها ولم تجعلها صالحة لألستعمال .فانتقلنا
الى Mount Carmel Church
بعد صألة القداس يوم األحد  5سبتمبر  2010كانت هناك كنيسة معروضه للبيع ،فقام نيافة األنبا انتونى
بزيارتها ومعاينتها مع كاهن وشعب بعد القداس وفي نفس اليوم ايضا ً ذهب نيافته لمقابلة األسقف األنجليزي
بالمنطقة مايكل لنجرش للتناقش معه بشأن شراء الكنيسة .ولم يكن لنا نصيب فى هذه الكنيسة إذ ان الرب
كان يعد لنا مكانا ً أفضل .
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نيافة األنبا انتونى يقدم هدية قيمة لألسقف األنجليزى فى لقائهما بخصوص شراء الكنيسة

إقامة كاهن الكنيسة:
نظ ًراا ألن شعب الكنيسة قليل العدد فلم يكن بإستطاعتهم البدء بتوفير سكن خاص بالكاهن الذي يشرف على
خدمتهم  .مما حدا بأحد األطباء وهو د .هاني ميخائيل بالذهاب لطلب مساعدة الدير الكاثوليكي في المنطقة
وهو دير  Buckfast Abbeyوهو دير بندكتي رائع الجمال .
وبارك هللا هذه الزيارة ووافق مجمع الدير على الطلب المقدم ألستضافة كاهن الكنيسة وذلك لمدة  3شهور
مبدئية  .وتم اإلتفاق بعد ذلك على إقامة تستمر لمدة  3سنوات حيث بدأت في  1مايو  . 2001ثم تم تجديدها
فترة بعد فترة ،ومازالت مستمرة حتى اآلن.
وجهه رئيس الدير دعوة لنيافة األنبا انتونى لزيارة الدير وقد لبى نيافته الدعوة يوم  3يناير  . 2008وكانت
زيارة يسودها روح المحبة المسيحية المتبادلة .وتم فيها تبادل الهدايا؛ فقدم نيافة األنبا أنطوني لوحة خشبية
كبيرة باأللوان الرائعة مرسومة باليد لألنبا أنطونيوس أب الرهبان في العالم كله .وقدم رئيس الدير مجموعة
من الكتب والنبذات عن الرهبنة البندكتية في انجلترا .

صورة للراهب بوليكاربوس الصموئيلي أمام الدير البندكتي

صلكن ةخ ب ىمل ل لل ةك تس ىةدتك

ة ً ىةى ح ة كىهب لةتا ك لس ىةص ل ت

إلق س

ىةدتك.

لت ووووس ىةا ووووك ىةج توووو ىمل وووو
ل وووولل ت وووودي ةوووو ،ك ووووتس
ىةوووووووودتك صوووووووولكن خ وووووووو تس
كى ووووووووس وووووووو مةلىن ة ل وووووووو
ل للتوووووووولس ب ىةكه وووووووو ن
ىة

ةي ا ه .

ك تس ىةدتك ىة لدال ت دي ةلت س ىمل
ل لل هدتله ضً ن ىةالب عن ىةدتك

لعن ىةكه لس ىة لتدالتس .

ك تس ىةدتك
لت س ىمل ل لل
ىة لتدال لعن ت تله ىةكىهب
لةتا ك لس ىةص ل ت  .ل ك ت ً
ض
ىةصلكن ج لعس ن ىآل ء كه ن
ىةدتك .

تكوين مجلس الكنيسة-:
كون نيافة األنبا انتونى مجلسين للكنيسة مدت كل منهما أربع سنوات وذلك لمتابعة األعمال المادية للكنيسة
ويسعى جاداً للبحث عن كنيسة في المنطقة لشرائها .وذلك من أجل خدمة أفضل لشعب الكنيسة .

عمل الرب العجيب -:
اخيرا وفى الوقت المناسب استجاب الرب وتمجد بصورة عجيبة جدا اذ امكنن شنرا قاعنة تابعنة لشنهود يهنوة
وتحويلهننا لكنيسننة قبطيننة يتقننام فيهننا كننل األسننرار الكنسننية وصننلوات العشننية والتسننبحة وخدمننة منندارس األحنند
واجتماع الشباب ودروس األلحان الكنسية والعمل الكرازى – وقد تم سداد المبلغ بالكامل . £375000
تم توقيع العقد النهائى واستالم الكنيسة يوم 27 /12/ 2012
وبمجررررررررد اسرررررررتالمنا للكنييسرررررررة بررررررردأنا فرررررررى تجهيزهرررررررا واعررررررردادها بالشررررررركل الأليرررررررق ببيرررررررت الررررررررب
وبررررررالطقس القبطررررررى وتزويرررررردها بالرخررررررام وتررررررم ايضررررررا ًتجديررررررد القاعررررررة والمطررررررب وتزويررررررده بأحرررررردث
المعررررردات الألزمرررررة للمررررر تمرات حترررررى اصررررربح المكررررران تحفرررررة معماريرررررة ألقرررررت اعجررررراب كرررررل مرررررن قرررررام
بزيارتها من األجانب ول زال العمل جاريا لبناء المعمودية وفصول مدارس الحد .....
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تأجير جز من ال car park
قام كاهن الكنيسة بزيارة لمجلس المدينةومقابلة مدير المنطقة للتهنئة بالعام الجديد وكانت هناك عالقة محبة
بينهما وفى اثنا اللقا عرض ابونا بوليكاربوس على المدير مشروع لتأجير الساحة الخارجية للكنيسة
واستخدامها  car parkوبالفعل تم تقديم طلب بذلك وتمت الموافقه عليه بمبلغ  £9000سنويا ( إيراد سنوى
للكنيسة )  ،بارك نيافة األنبا انتونى المشروع ويعد هذا المبلغ بركة كبيرة لسد احتياجات الخدمة .

الكنيسة القبطية في بليموث عضو في مجلس كنائس المنطقة:
بنشاط الكنيسة القبطية والتعرف على األساقفة والكهنة في منطقة الخدمة تم قبول الكنبسة القبطية كعضوة
في مجلس كنائس المنطقة الذي يضم العديد من الكنائس .
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األنبا نطوني وافتقاده المستمر للكنيسة -:
يحنننننرب األنبنننننا أنطنننننوني ركنننننم مشننننن ولياته الكثينننننرة علنننننى زينننننارة شنننننعب الكنيسنننننة كنننننل  4شنننننهور أي
نحننننننو  3مننننننرات بالسنننننننة  .بننننننل حننننننرب نيافتننننننه علننننننى زيننننننارة مع ننننننم البيننننننوت بالمنطقننننننة ودخلهننننننا
وباركهننننا بنفسننننه ممننننا سننننبب فننننرح كبيننننر للكننننل  .وكننننان نيافتننننه يقننننوم برشننننامة عنننندد مننننن الشمامسننننة
لينننندفع بالشننننباب دائمننننا ً لخدمننننة المننننذبذ واألرتبنننناط بننننه مننننننذ الصنننن ر ولننننه جلسننننات عامننننة وخاصنننننة
مننننننننع شننننننننعب الكنيسننننننننة ويهننننننننتم نيافتننننننننه ايضننننننننا ً بخدمننننننننة األخننننننننوة األرتننننننننريين واألثيننننننننوبيين وكننننننننل
الجنسيات األخرى

.

عألقات طيبة مع الكنائس والطوائف األخرى
بدعوة من أسقف  Exeterاألسقف مايكل لنجرش أسقف الكنيسة األنجليزية توجه نيافة الحبر الجليل األنبا
أنطوني لزيارته في كاتدرائية  Exeterالرائعة الجمال .
واألسقف مايكل لنجرش تربطه صداقة قديمة بالكنيسة القبطية من خالل رحلة سابقة له إلى مصر ،تقابل فيها
مع قداسة البابا شنودة الثالث وتعرف فيها على نيافة األنبا أنطوني .لذلك جاء اللقاء بينهما مفعو ًما بالذكريات
القديمة .وقد أظهر أسقف  Exeterصورة قديمة له تجمع بينه وبين قداسة البابا شنودة ونيافة األنبا أنطوني.
فكانت لفتة جميلة منه على المحبة العميقة الحقيقية التي يحملها في قلبه للكنيسة القبطية.
وفي أتناء الزيارة أبدى األنبا أنطوني رغبته إليجاد كنيسة قبطية تخدم األقباط في المنطقة .وقد وعد األسقف
اإلنجليزي بالمساعدة في هذا األمر.
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مهرجان الكرازة
تشنننننننننرف الكنيسنننننننننة علنننننننننى إعنننننننننداد وتجهينننننننننز بنننننننننراما مهرجنننننننننان الكنننننننننرازة للقطننننننننناع الجننننننننننوبى
بااليبارشنننننية  ،وقننننند اشنننننتركت كنننننل كننننننائس القطننننناع فنننننى المهرجنننننان هنننننذا العنننننام وعنننننددها  6كننننننائس
..

وضع يافطات باسم الكنيسة:
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التطورات األخيرة في الكنيسة ل اية يوم 2016/9/5
 لي لض اكىتا .
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+لج لب ه صلكن ةذ ح ىاق ىةل ا لت ك زى ةذ ح ىة ىتح..

 -للي ع

 لي لكاتب 4ىم ف ..

لدتس ة ا ك لىةصغ ك ى ي ج ل

ن ىةخ كج لى ي دىخ

تلزةلن ه:

ت ل تفزتللتس ة ل س ىة كىءىت لىة دىس ..ىثل ن ةالتىس لىثل ن

غك ل

 -للي لغتتك ا ل ي ى  Sound systemىةذي ةالتىس ة ،ل ي الى ا ..wireless

 للي لغتتك ا ل ي ى  Sound systemىةذي ةالتىس ة ،ل ي الى ا ..wirelessىس ةدىخ لىةخ كج ..لىة ب ..لل تفلن ال ى ك ع ،
تاك لل ت ة ب ىةا هن ..لة
ىمذن . .ت ان ة ا هن ن تىلخد ه لتلاكك ه .ل تاك لن ة لكج س ..ل ه  7ى ع ت
ل ل ي ..ل ج زن ى ف تك جدتدن ..لى ع ت جدتدن ةى ف ..لل ي  loop systemة ذتن
ةدت ي ى ع ت الذن..

 لي عة التىس..

 garden shedه لكى تزن لج للج للكى تزن  footballللي ىىلخدىي ىف

ا خزن

 لي ع لكى تزن خ تس ا تكن لى  32خص ل غ ن ةخ ب ة ا تس ن ىة ك..ةالجل ع ت..

 لي ع اكىى ةجلتلس للكى تزىت خ كجتس لى  32خصآ ..ةالجل ع ت ةجلتلس ..ل ليع ه ةجلتلس ىزىد اجي ىةالتىس ة ،ىةض ف..

 -لي زكع  100جكن لات

ةجلتلس لل

اا جز ة جلتلس..

لي لأجتك ان ض تس ىةجكىج ..أص ات ىم ان ىة ؤجكن  33لدك ع  ،ىةالتىس دخالادلد  17000جلتس ىىلكةتل  ..اتث ن ى ك ىة ا ن ىةلىاد  500جلتس ىةىلس..
ىلل ًت
تزدىد لى س ىةغالء ىةىللي..

 -لي اض ك  8ت لل ت جدتدن ة التىس

تم تغيير دورتي المياة الرجالي والحريمي ..وإحضار أحواض جديدة ومجففات كهربائية لاليدي..

This final updating has been done on 5/9/2016

شراء منزل جديد لكاهن الكنيسة
تم ببركة ربنا وبمجهود فائق من نيافة االنبا انتونى شراء منزل جديد لكاهن الكنيسة ؛
والمنزل يقع على بعد  10دقائق من الكنيسة مشيا على االقدام مما يسهل كثير فى
متابعة خدمة الكنيسة ؛
والمنزل مكون من دورين بمبلغ  190الف جنيه استرلينى .

وقام سيدنا نيافة االنبا انتونى بزيارة ومباركة
المنزل الجديد لكاهن الكنيسة فى يوم السبت
2017/12/9
وفى يوم االحد  2017/12/10قام نيافة االنبا
انتونى برسامة  3شمامسة جدد بالكنيسة
احدهما مصرى واالخرين اريتريان وكان يوما
مفرحا للجميع .

Father Polykarpos El-Samueily

