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ضم منطقة كنت لإليبارشية -:

فى عيد العنصرة  2000/ 6 / 18صدر القرار البابوى رقم  29 / 16بضم منطقتى  Kentو Norwichلأليبارشية
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الفصل األول
نشاة وتأسيس كنيسة المألك واألنبا بيشوى Margate -Kent
مقدمة :
"يشبه ملكوت السموات حبة خردل اخذها انسان وزرعها في حقله .وهي اصغر جميع البزور.لكن متى نمت فهي اكبر
البقول.وتصير شجرة حتى ان طيور السماء تاتي وتتاوى في اغصانه " ( مت ) 32- 31 : 13
هاتان اآليتان تقصان بدقة كل تاريخ الكنيسة القبطية فى المهجر منذ نشأتها وإلى األن  ،إذ واحد زرع وآخر سقى ن ولكن
هللا هو الذى يٌنمى (  1كو ) 6 : 3
استجابة لرغبة مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث  ،ومن بعده قداسة البابا تواضروس الثانى وبتوجيهات من نيافة
الحبر الجليل األنبا انتونى أسقف األيبارشية – اطال هللا حياتهما وثبتهما على كراسيهما سنين عدبيدة وأزمنة سلمية مديدة –
نشارك فى تدويت تاريخ نشأة كنيسة المهجر  ....وحيث أن التدبير األلهى اختار ضعفى  ،ألكون بنعمة المسيح واحدا من
خدام الكنيسة فى المهجر لقرابة الخمسة عشر عاما ً أن أكتب هذه الصفحات القليلة عن تاريخ نشأة كنيسة المالك واألنبا
بيشوى – . Kent _ Margate
وتسجيل التاريخ هو أمانة فى عنقنا البد ان نوفيها  ،وحق لجيلنا واألجيال القادمة من بعدنا البد ان نعطيه  ..نعم إننا أن لم
نسجل هذا التاريخ نكون مقصرين فى حق أوالدنا وأوالدهم من بعدنا وفى حق هذه الكنيسة التى دعتنا النعمة األلهية لنكون
لها خداما ً .
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كنيسة المالك ميخائيل والقديس األنبا بيشوى Margte – Kent

بداية الخدمة فى Kent
بددددددأة فكدددددرة الخدمدددددة فدددددى مقاطعدددددة كندددددت فدددددى  27فبرايدددددر  1992أثنددددداء افتتددددداب قداسدددددة البابدددددا شدددددنود الثالددددد
بابددددددا األسددددددكندرية وبطريددددددرك الكددددددرازة المرقسددددددية وكافددددددة بددددددالد المهجددددددر لكنيسددددددة الشددددددهيد الع دددددديم فيلوبدددددداتير
مرقريدددددددوس بجندددددددوط ويلدددددددمر عنددددددددما طلدددددددع دى وفيددددددد مدددددددرقس وزو تددددددد دى سدددددددلوى و دى عدددددددونى ميخائيدددددددل
وزو تددددددة قد مددددددب قداسددددددة البابددددددا انتددددددداط القمددددددص أكسدددددديوس األنبددددددا بيشددددددوى لخدددددددمتهم رو يددددددا فددددددى منطقددددددة
كندددددت ى يددددد كاندددددت عائلدددددة دى وفيددددد مقيمدددددة فدددددى ندددددوط ويلدددددم ومدددددوايبيب علدددددى ال ضدددددور للكنيسدددددة التدددددى
كددددداد يخددددددم بهدددددا فدددددى ذلدددددا الوقدددددت القمدددددص أكسددددديوس األنبدددددا بيشدددددوى( نيافدددددة األنبدددددا انتدددددونى ) ى ول دددددرو
العمدددددل انتق لدددددت عائلدددددة دى وفيددددد مدددددرقس مدددددب ندددددوط ويلدددددم الدددددى مار يدددددت فدددددى كندددددت وكدددددانوا يوايبدددددود علدددددى
ال ضدددددددور والصدددددددالة فدددددددى كنيسدددددددة القديسدددددددة مدددددددريم العددددددد راء والقدددددددديس األنبدددددددا شدددددددنود بجندددددددوط لنددددددددد (
كرويددددددود ) وعدددددى تبعدددددد دددددوالى سددددداعة ونصدددددت بالعربدددددة مدددددب مكددددداد سدددددكنهم وعنددددداك تعرفدددددوا علدددددى عائلدددددة دى
عونى ميخائيل المقيميب فى كاندربرى -كنت ى
وافدددددد قداسددددددت علددددددى طلددددددبهم وكلددددددت أبونددددددا أكسدددددديوس بالخدمددددددة فددددددى منطقددددددة كنددددددت وقالدددددد "خلددددددى نفسددددددا
معاعم يا أبونا" ( كنت ) ى منطقة كنت مسا تها كبيرة دا ( 437كيلومتر مربع )
بدددددأ القمددددص أكسدددديوس الخدمددددة فددددى منطقددددة كنددددت بصددددالة القددددداس األلهددددى فددددى السددددبت الثالدددد مددددب كددددل شددددهر
 Canterburyفدددددددى قريدددددددة  Hursdenيددددددد تدددددددم تدددددددأ ير ا ددددددددى الكندددددددائس الكاثوليكيدددددددة
فدددددددى مديندددددددة
واستمرة الخدمة بها لمدة شهريب فقط ي اغلقت الكنيسة ى
والسددددددتمرار الخدمددددددة بدددددددأ الب دددددد عددددددب تددددددأ ير كنيسددددددة أخددددددرى وكانددددددت عدددددد المددددددرة فددددددى مدينددددددة مار يددددددت
وكانت الكنيسة تابعة للروم الكاثوليا باسم ()Our Lady & St. Benedict Church
سددددددرعاد مددددددا سددددددمع عدددددددد كبيددددددر مددددددب العددددددائالة المقيمددددددة عندددددداك بتأسدددددديس خدمددددددة رو يددددددة فددددددى مار يددددددت
فددددددازدادة العددددددائالة ووايبددددددت علددددددى ال ضددددددور للكنيسددددددة وبدددددددأة خدمددددددة التربيددددددة الكنسددددددية وأصددددددب للكنيسددددددة
نشددددددداط رو دددددددى وا تمددددددداعى وثقدددددددافى ى اتفددددددد الجميدددددددع بعدددددددد قدددددددداس يدددددددوم السدددددددبت الموافددددددد  11سدددددددبتمبر
 (1992عيدددددد النيددددددروز ) علددددددى تسدددددمية الكنيسددددددة بأسددددددم رئددددديس المالئكددددددة ميخائيددددددل والقدددددديس األنبددددددا بيشددددددوى
وكاد يقوم بخدمة األعياد السيدية المتني القس عدرا عقداوى ى
تمدددددددت بنعمدددددددة الدددددددرط رشدددددددامة األط القمدددددددص أكسددددددديوس األنبدددددددا بيشدددددددوى أسدددددددقفا ي علدددددددى ايبارشدددددددية ايرلنددددددددا
واسكتلندا وشمال شرق انجلتراء وتوابعها وذلا فى عيد العنصرة  1995ى
بانت دددددام الخدمدددددة نمدددددت الكنيسدددددة وازداد عددددددد األسدددددر المقيمدددددة فدددددى المنطقدددددة وانضدددددمت بعددددد العدددددائالة مدددددب
امددددداكب أخدددددرى للصدددددالة فدددددى الكنيسدددددة ر فقدددددام نيافتددددد بتكليدددددت القمدددددص ارشددددديالوس المقدددددارى بصدددددالة قدددددداس
إضدددددافى  -بجاندددددع خدمتددددد االصدددددلية فدددددى نيوكاسدددددل  -وذلدددددا بالتنددددداوط مدددددع نيافتددددد واصدددددب ت خدمدددددة القدددددداس
تقام مرتيب يومى السبت األول واأل د الرابع مب كل شهر ى
إنتداط القس أشعيا البراموسى للخدمة :
فدددددى  1997طلدددددع نيافدددددة أالنبدددددا انتدددددونى مدددددب قداسدددددة البابدددددا شدددددنود الثالددددد إنتدددددداط القدددددس أشدددددعيا البراموسدددددى
للخدمدددددة فدددددى منطقدددددة كندددددت وكددددداد يقدددددوم أيضدددددا ي بالخدمدددددة فدددددى منطقدددددة بورمددددد بالتنددددداوط مدددددع القدددددس كددددداراس
األنبددددددا بيشددددددوى والدددددد ى كدددددداد عددددددو أيضددددددا ي يقددددددوم بخدمددددددة الكنيسددددددة فددددددى مدينددددددة نددددددوري فاصددددددب ت الصددددددلواة
والخدماة الكنسية تقام بانت ام فى أيام اآل ادى
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شراء الكنيسة :
فدددددى يدددددوم األ دددددد الموافددددد  18مدددددايو  1997وبعدددددد القدددددداس األلهدددددى ا تمدددددع نيافدددددة األنبدددددا انتدددددونى مدددددع شدددددعع
الكنيسددددددة بمنددددددمل عائلددددددة دى كامددددددل الكاتددددددع وعندددددداك شددددددجع نيافتدددددد أعضدددددداء الكنيسددددددة علددددددى شددددددراء كنيسددددددة
خاصدددددة بهدددددم ليصدددددب لندددددا كنيسدددددة فدددددى كندددددت ىىى وقدددددد علمدددددوا مدددددب السددددديدة قد انددددد تو دددددد كنيسدددددة معروضدددددة
Methodist
 Northdownب دددددددى  Cliftonvilleوعدددددددى تابعدددددددة لطائفدددددددة .
للبيدددددددع فدددددددى شدددددددار Rd
ي
روفدددددى ال دددددال طلدددددع نيافدددددة األنبدددددا انتدددددونى مدددددب المو دددددوديب بمصدددددا بت فدددددورا لمعايندددددة الكنيسدددددة المعروضدددددة
للبيددددع وفعددددالي تددددم ال صددددول علددددى المفتدددداب مددددب مكتددددع العقدددداراة المخددددتص ودخددددل نيافتدددد مددددع شددددعع الكنيسددددة
وصددددددلوا صددددددالة السدددددداعة الثالثددددددة وبعددددددد الصددددددألة التفددددددت نيافتدددددد وقددددددال للمو ددددددوديب " مبددددددروك الكنيسددددددة مددددددب
نصدددددديبنا "ى واتفدددددد الجميددددددع علددددددى شددددددراء الكنيسددددددة ال اليددددددة وفددددددى نفددددددس اليددددددوم و هدددددد نيافتدددددد دى وفيدددددد
مرقس باألسرا بتقديم العطاء بالمبلغ المطلوط لشراء الكنيسة ى
يددددد كددددداد العطددددداء مدددددب نصددددديع ا ددددددى المتقددددددميب لشدددددراء الكنيسدددددة
بعدددددد أسدددددبوعيب ددددداء الدددددرد بدددددالرف
وت ويلهددددددا الددددددى شددددددق ومكاتددددددع ى بلددددددغ نيافتدددددد بددددددرف العطدددددداء بددددددالتلفود مددددددب دى عددددددونى ميخائيددددددل ولكددددددب
نيافت فى عدوء ا اب " ال ىىال ىىىما تخافش الكنيسة تكود مب نصيبنا "ى
يهدددددر عمدددددل الدددددرط العجيدددددع ىىىفبعدددددد مدددددرور أكثدددددر مدددددب  6أشدددددهر اتصدددددل مكتدددددع العقددددداراة مدددددرة أخدددددرى بددددددى
وفيددددد مدددددرقس وبلغددددددة اد الشدددددركة التدددددى وقددددددع عليهدددددا العطدددددداء لدددددم تسدددددتطع الوفدددددداء بالتمماتهدددددا ر وسددددددأل اد
كانددددددت الكنيسددددددة الزالددددددت راغبددددددة فددددددى شددددددراء الكنيسددددددة بددددددالمبلغ المعددددددرو (  62الددددددت نيدددددد اسددددددترلينى )
وفدددددى ال دددددال تدددددم اآلتصدددددال بنيافدددددة األنبدددددا انتدددددونى وبلغدددددة بدددددالخبر فو هددددد نيافتددددد بقبدددددول العدددددر واألسدددددرا
بالبدء فى ا راءة الشراء وكلت نيافت أيضا ي دى عونى ميخائيل بتسجيل الكنيسة )) Charityى
بددددددأة األ دددددراءة وفدددددى يدددددوم  2أبريدددددل  ( 1998الموافددددد ذكدددددرى تجلدددددى السددددديدة الطددددداعرة مدددددريم العددددد راء فدددددى
 ) Freeفددددددى كنددددددت بعددددددد دفددددددع كددددددل المبلددددددغ
كنييسددددددة الميتددددددود ) اصددددددب ت لنددددددا كنيسددددددة قبطيددددددة ( hold
المطلوط بالكامل ر فالكنيسة ليست عليها أى التماماة ماليةى
بعددددددد ا تفدددددداالة عيددددددد القيامددددددة المجيددددددد وشددددددم النسسدددددديم بدددددددأ شددددددعع الكنيسددددددة وكثيددددددر مددددددب األ بدددددداء وت ددددددت
إشدددددرا نيافدددددة األلنبدددددا انتدددددونى والقدددددس أشدددددعيا البراموسدددددى بسدددددرعة تجهيدددددم الكنيسدددددة مدددددب الدددددداخل تددددد يدددددتم
تقديسدددددها وتدشدددددينها بيدددددد صدددددا ع القداسدددددة مثلددددد الر مددددداة قداسدددددة البابدددددا شدددددنود الثالددددد ر وعكددددد ا و ددددددنا
الجميدددددع يتسدددددابقود فدددددى العمدددددل وفددددد العطددددداء أيضددددداير وفدددددى فتدددددرة أربعدددددة أشدددددهر تدددددم تجهيدددددم الكنيسدددددة بعمدددددل
الترميمددددددددداة والتشدددددددددطيباة الخاصدددددددددة بدددددددددال وائط واألرضدددددددددياة وتجديدددددددددد األبدددددددددواط والشدددددددددبايبا واآلسدددددددددقت
والسددددددجاد الدددددد ض يغطددددددى كددددددل أرضددددددية الكنيسددددددة والهيكددددددل وب امددددددل أاليقوندددددداة الجميددددددل والسددددددتائر وتجديددددددد
دوراة الميدددددداة وغيرعدددددددا كثيدددددددر ىىى وكدددددداد الشدددددددباط والر دددددددال يعملدددددددود بأيددددددديهم فدددددددى النجدددددددارة و الكهربددددددداء و
الددددددددعاد و ال دددددددر األخدددددددرى ليدددددددوفروا علدددددددى الكنيسدددددددة بعددددددد المصدددددددروفاة ىوأصدددددددب ت الكنييسدددددددة ددددددداعمة
للتدشيب ى

تدشيب الكنيسة :
وصددددددل مثلدددددد الر مدددددداة قداسددددددة البابددددددا شددددددنود الثالدددددد مطددددددار عيثددددددرو بلندددددددد بعددددددد يهددددددر الخمدددددديس / 8 /12
 1999وبرفقتدددددد نيافددددددة األنبددددددا يددددددوأنس األسددددددقت العددددددام وسددددددكرتير قداسددددددت و كدددددداد فددددددى اسددددددتقبال قداسددددددت
أصدددددد اط النيافددددددة مثلدددددد الر مدددددداة نيافددددددة األنبددددددا دانيددددددال مطددددددراد الخرطددددددوم ر واألنبددددددا ميصددددددائيل أسددددددقت
برمنجهدددددددام وتوابعهدددددددا ر ونيافدددددددة األنبدددددددا بددددددديمب أسدددددددقت قدددددددوة ونقدددددددادة وتوابعهدددددددا واألنبدددددددا انتدددددددونى أسدددددددقت
األيبارشددددددية باألضددددددافة الددددددى بعدددددد مددددددب اآلبدددددداء الكهنددددددة الدددددد يب يخدددددددمود فددددددى المملكددددددة المت دددددددة ىوكدددددد لا
سددددددعادة السدددددديد السددددددفير عددددددادل الجددددددمار سددددددفير مصددددددر فددددددى المملكددددددة المت دددددددة ر والسدددددديدة دى سددددددمي ابددددددو
سددددددتيت قنصددددددل مصددددددر العددددددام ى تو دددددد قداسددددددت واآلبدددددداء األسدددددداقفة والكهنددددددة الددددددى المركددددددم القبطددددددى باسددددددتفن
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ىبعدددددد وصدددددول قداسدددددت والوفدددددد المرافددددد الدددددى اسدددددتفن كددددداد لقداسدددددت سدددددميناراي مدددددع األبددددداء اآلسددددداقفة والكهندددددة
موضوع ( األعتمام بكل نفس )ى
وفددددددى صددددددباب يددددددوم الجمعددددددة  1999 / 8 /13اسددددددتقبل قداسددددددت نيافددددددة االنبددددددا انتددددددونى ومعدددددد مجمددددددع كهنددددددة
األيبارشية ي كاد لقداست ديثا ي رعوياي عب خدمة األعداد الصغيرة ى
فدددددددى صدددددددباب يدددددددوم السدددددددبت المبدددددددارك  1999/8/14الموافددددددد  8مسدددددددرض  1715للشدددددددهداء تو ددددددد قداسدددددددة
البابددددددا شددددددنود الثالدددددد وبرفقتدددددد اآلبدددددداء االسدددددداقفة والكهنددددددة مددددددب اسددددددتفن الددددددى مار يددددددت وقددددددد اسددددددتغرقت
الر لدددددة سددددداعتيب بالسددددديارة ر يددددد قدددددام قداسدددددت فدددددى نفدددددس اليدددددوم بتدشددددديب مددددد ب ى الكنيسدددددة بسدددددم رئددددديس
المالئكدددددة ميخائيدددددل والقدددددديس األنبدددددا بيشدددددوى كمدددددا دشدددددب قداسدددددت امدددددل اآليقونددددداة والمعمدددددوديتيب ( وا ددددددة
للكبددددددار وأخددددددرى لألطفددددددال الصددددددغار ) ى اشددددددترك فددددددى صددددددلواة التدشدددددديب أصدددددد اط النيافددددددة  :األنبددددددا ميصددددددائيل
واألنبا يوأنس واآلنبا انتونى وبع كهنة المملكة المت دة ى
ضر عدد كبير داي مب الشعع مب مختلت مدد المملكة المت دة صلواة وا تفاألة التدشيب
كمدددددا ضدددددر صدددددلواة التدشددددديب أيضدددددا ي  :عمددددددة مديندددددة مار يدددددت ر ومنددددددوط مدددددب المجلدددددس الم لدددددى للمديندددددة
باألضافة الى
Canon
Clements
للصلواة مب  1992الى 1998ى

 Rev:كدددددداعب الكنيسددددددة الكاثوليكيددددددة والتددددددى كدددددداد شددددددعع الكنيسددددددة يسددددددتخدمها

 Rev: read:كددددداعب كنيسدددددة  Methodistالتدددددى تدددددم شدددددرائها Kyprianosr:
اليونانية األرثوذكسيةى
 Mother Nicola:رئيسة دير الراعباة الكاثوليا بقرية مينسترىوبع
و ضدددددر أيضدددددا ي ممثلددددديب لدددددبع
بيت للرط فى مار يت ى

 Frكددددداعب الكنيسدددددة

الراعباة

الكندددددائس الم ليدددددة األخدددددرى للمشددددداركة فدددددى فر دددددة الكنيسدددددة القبطيدددددة بإقامدددددة

بعدددددد صدددددلواة التدشددددديب اقددددديم فدددددل أسدددددتقبال فدددددى قاعدددددة الكنيسدددددة تكلدددددم فيددددد نيافدددددة األنبدددددا انتدددددونى والقدددددس
أشدددددددعياء البراموسدددددددى وكددددددداعب الكنيسدددددددة الكاثوليكيدددددددة مدددددددر بيب وشددددددداكريب تعدددددددع وم بدددددددة قداسدددددددة البابدددددددا
شنود الثال فى مباركت وتدشين الكنيسية ى
اختدددددتم ال فدددددل بكلمدددددة رو يدددددة مدددددب قداسدددددة البابدددددا شدددددنود الثالددددد عدددددب أعميدددددة و دددددود كنيسدددددة قبطيدددددة تهدددددتم
بال يددددداة الرو يدددددة ألبنائهدددددا وشدددددكر قداسدددددت نيافدددددة األنبدددددا انتدددددونى علدددددى مجهوداتددددد التدددددى يقدددددوم بهدددددا فدددددى بنددددداء
الكنائس واصفاي ايا بعبارة ( ) Creator man
كدددداد يومددددا ي مباركددددا ي ال ينسددددى فددددى تدددداريخ كنيسددددتنا المجيدددددة ى وأصددددب لنددددا الكنيسددددة األولددددى فددددى  Kentبسددددم
رئدددددديس المالئكددددددة والقددددددديس األنبددددددا بيشددددددوى ر يدددددد تددددددم تأسددددددييس كنيسددددددة أخددددددرى فددددددى المقاطعددددددة بسددددددم
القديس يو نا ال بيع فى مدينة بروملى ى
فددددى الختددددام وفددددى طريدددد العددددودة قددددام قداسددددة البابددددا شددددنود الثالدددد والوفددددد المرافدددد لدددد مددددع شددددعع الكنيسددددة
بميدددددارة مندددددمل عائلدددددة الددددددكتور وفيددددد مدددددرقس سدددددكرتير مجلدددددس الكنيسدددددة يددددد بدددددارك قداسدددددت منملددددد وكددددداد
لقداسدددددت لسدددددة رو يدددددة مدددددع شدددددعع الكنيسدددددة عندددددائهم فيهدددددا علدددددى الكنيسدددددة الجديددددددة وكاندددددت بدايدددددة لعمدددددل
رعوى ورو ى قوى وموف ى
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أول مجلس للكنييسة -:
أصددددددر نيافددددددة األنبددددددا انتددددددونى أسدددددقت األيبارشددددددية قددددددراراي بتكددددددويب أول مجلدددددس للكنيسددددددة وكدددددداد علددددددى الن ددددددو
التالى:
القس /اشعياء البراموس
دى وفي مرقس سكرتيراي
األستاذ سيتى عرياد أمينا ي للصندوق
وعضوية كل مب ى
دى عونى ميخائيل
دى كامل الكاتع
دى أشر ميخائيل
دى فيكتور عميم
دى ميل يوست ى
اسدددددتمرة خدمدددددة القدددددس أشدددددعياء البراموسدددددى للكنيسدددددة ثدددددأل سدددددنواة خددددددمها بكدددددل أماندددددة عددددداد بعددددددعا الدددددى
ديدددددددر بعدددددددد أد أقامدددددددت لددددددد الكنيسدددددددة يدددددددوم األ دددددددد  200 /7 /31فدددددددل ودا تقدددددددديراي لخدماتددددددد ومجهوداتددددددد
الكبيدددددرة و قددددددمت لددددد الهددددددايا الت كاريدددددة مدددددب شدددددعع الكنيسدددددة وشدددددكر نيافدددددة األنبدددددا انتدددددونى علدددددى مدددددا قدددددام بددددد
مب خدماة للكنيسة متمنيا ي ل نمواي رو يا ي ى

إنتداط القمص انجيلوس األنطونى لخدمة الكنيسة :
بعددددددعا و افددددد قداسدددددة البابدددددا شدددددنود الثالددددد علدددددى إ نتدددددداط القمدددددص أنجيلدددددوس األنطدددددونى للخدمدددددة فدددددى منطقدددددة
كنتى
وصدددددل أبوندددددا أنجيلدددددوس األنطدددددونى مدددددع نيافدددددة األنبدددددا انتدددددونى الدددددى نيوكاسدددددل يدددددوم السدددددبت 2000 / 6/ 24ى
وانضدددددددم لخدمدددددددة األيبارشدددددددية فدددددددى كنيسدددددددة المدددددددالك والقدددددددديس األنبدددددددا بيشدددددددوى فدددددددى كندددددددت ر وكددددددداد فدددددددى
المطرانيددددددة فددددددى ضدددددديافة األنبددددددا انتددددددونى إلددددددى يددددددوم الجمعددددددة  2000 / 8/ 4يدددددد غددددددادر أبونددددددا أنجيلددددددوس
نيوكاسددددددل الددددددى مار يددددددت مصدددددد وبا ي بالدددددددعواة واألرشدددددداداة الألزمددددددة مددددددب مددددددالك األيبارشددددددية نيافددددددة األنبددددددا
انتونى الستالم الخدمة فى منطقة كنت ونمل أبونا أنجيلوس فى ضيافة عائلة دى وفي مرقس ى
فددددددى مسدددددداء يددددددوم السددددددبت  2000 /8 / 5اُقيمددددددت صددددددلواة رفددددددع بخددددددور عشددددددية وكانددددددت ألبونددددددا أنجيلددددددوس
لسدددددة رو يدددددة وتعدددددار مدددددع بعددددد شدددددعع الكنيسدددددة الددددد يب ضدددددروا الصدددددالة ى وفدددددى يدددددوم األ دددددد / 8 / 6
 2000صدددددددلى أبوندددددددا أنجيلدددددددوس األنطدددددددونى القدددددددداس األلهدددددددى وكددددددداد فصدددددددل األنجيدددددددل عدددددددب مباركدددددددة الدددددددرط
للخمس خبماة والسمكتيب والتى مب خأللهم أشبع رط المجد الجمو ى
بددددددأ ابوندددددا الخدمدددددة بجمدددددع أسددددد ماء وعنددددداويب وأرقدددددام تليفونددددداة األقبددددداط السددددداكنيب فدددددى مقاطعدددددة كندددددت وبددددددء
التواصددددددل معهددددددم عددددددب طريدددددد األفتقدددددداد وأرسددددددال الرسددددددائل الرو يددددددة وعقددددددد أأل تماعدددددداة الرو يددددددة ودرس
الكتدددددداط المقدددددددس فددددددى تجمعدددددداة مختلفددددددة بطريقددددددة دوريددددددة منت مددددددة ر وكلددددددت أ ددددددد الشمامسددددددة باألعتمددددددام
بدددددددروس األل دددددداد وت في هددددددا لألطفددددددال والكبددددددار بجانددددددع خدددددددماة التربيددددددة الكنسددددددية بكددددددل مرا لهددددددا يدددددد
قسددددددمت الددددددى ثددددددأل مرا ددددددل بجانددددددع خدمددددددة الشددددددباط واعددددددتم بتسددددددجيل العضددددددوية الكنسددددددية للعددددددائألة وعدددددددد
اآلفدددددددراد المقيدددددددديب مدددددددع عنددددددداوينهم وتليفونددددددداتهم والبريدددددددد األكتروندددددددى الخددددددداة بكدددددددل ق ددددددددى وتدددددددم تصدددددددميم
 WEBSITEو  Facebookخاة بالكنيسة للتواصل مع الكل خارج وداخل البالد ىى
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رفاة القديسيب -:
1ى
2ى
3ى
4ى
5ى

الشهيد مار ر س
الشهيد ابوسيفيب
الشهيد فام الجندى
شهداء الفيوم
شهداء اخيم

أعضاء مجلس الكنيسة ال الى :
القمص  /أنجيلوس األنطونى
دى وفي مرقس سكرتيراي
د ى عونى ميخائيل
وعضوية كل مب ى
دى عانى بيع
األستاذ /نديم دمياد
دى نا ى غبريال
مى سمير مسعد
دى فيليع عاردو

المناط التى تخدمها الكنيسة :

خريطة تمثل منطقة الكنيسة ( , ) Margateوالمناطق التابعة للكنيسة وتقوم بخدمتهم :

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

صددددددورة قداسددددددة البابددددددا شددددددنود الثالدددددد وعددددددو يسددددددتلم الهديددددددة الت كاريددددددة المقدمدددددد لدددددد مددددددب شددددددعع الكنيسددددددة
ر وي هددددددر فددددددى الصددددددورة األنبددددددا انتددددددونى وعددددددو يقدددددددم الهديددددددة نيابددددددة عددددددب شددددددعع الكنيسددددددة واألنبددددددا يدددددد انس
األسقت العام وسكرتير قداسة البابا والقس أشعيا البراموسى خادم الكنيسة فى ذلا الوقت

قداسة البابا فى منمل دى وفي

بددددددارك قداسددددددت والوفددددددد المرافدددددد لدددددد منددددددمل دى وفيدددددد مددددددرقس سددددددكرتير مجلددددددس الكنيسددددددة ر وي هددددددر فددددددى
الصدددددورة نيافدددددة األنبدددددا ميصدددددائيل أسدددددقت برمنجهدددددام ونيافدددددة األنبدددددا انتدددددونى أسدددددقت األيبارشدددددية ونيافدددددة األنبدددددا
يدددددد انس األسددددددقت العددددددام وسددددددكرتير قداسددددددة البابددددددا و نيافددددددة االنبددددددا أنجيلددددددوس أسددددددقت عددددددام اسددددددتفن (أبونددددددا
أنجيلدددددددوس األنبدددددددا بيشدددددددوى ) والمتندددددددي القمدددددددص بيشدددددددوى بشدددددددرى والق مدددددددص انطوميدددددددوس ثابدددددددت والقدددددددس
أشعياء البراموسى وأفراد مب عائلة دى مرقس وبع أعضاء الكنيسة ى
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الكلمة التى كتبها قداسة البابا شنود الثال يوم التدشيب فى سجالة الكنيسة -:
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تأسيس الكنيسة الثانية فى كنت ( كنيسة القديس يو نا ال بيع ) :
مع مرور األيام والزيادة المستمره للعائألت المقيمة فى منطقة  Kentالواسعة المساحة ومع العناية
الساهرة واألبوة الحانية لنيافة األنبا انتونى فى إفتقاد أبنائه ورعايتهم وضم الرعية تحت جناح الكنيسة األم
خوفا ً من الذئاب والثعالب الصغيرة ولتركيز الخدمة نحو الشباب خوفا ً من أن يذهبوا إلى الكورة االبعيدة ،
وجهه نيافته بتأسيس كنيسة ثانية فى شمال كنت فى منطقة بروملى حيث يتواجد عدد كبير من العائالت
الساكنين بعيداً عن مارجيت .
طلب نيافته من مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث انتداب القمص انطونيوس نجيب للخدمة فى
منطقة كنت وفعالً وصل أبونا أنطونيوس وانضم لخدمة األيبارشية وخدم فى كنيسة المالك واآلنبا بيشوى
حتى تأسست وبدأت الخدمة فى منطقة بروملى فى كنيسة سُميت بسم القديس يوحنا الحبيب وكان ذلك يوم
 21أبريل  .2007وقد كلف نيافته مجلس كنيسة المالك واالنبا بيشوى – مارجيت  .لألشراف على
الكنيسة الجديدة لحين تكوين مجلس خاص بها على ان يقوم بخدمة الكنيسة القمص أنجيلوس األنطونى
والقمص أنطونيوس نجيب وقد انضم اليهما القس يوئيل األنبا بيشوى والقس توماس ليتضاعف عدد اآلباء
الكهنة الذين يخدمون المنطقى ألربعة  ،وتعتبر هذه الكنيسة الولوده البكر لكنيسة المالك واالنبا بيشوى
مارجيت .

نيافة األنبا انتونى يوقع على عقد شراء كنيسة القديس يوحنا الحبيب ويصلى أول قداس بالكنيسة.
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التجديداة الخاصة بالكنيسة بعد تدشينها:
تجديد كامل للكنيسة مب الداخل والخارج
إنشاء سقت معل لم ب القديس األنبا بيشوى بعد سقوط السقت الداخلى للم ب وإعاداة دعب ل وائط ى
امل أيقوناة لم ب األنبا بيشوى ى
تركيع النجت
ت ويد الكنيسة ببع

الدكا الخشبية

تخصيص مكاد لعمل القرباد المقدس( بيت ل م )
تأسيس المركم الثقافى ومكتبة للكتع وأخرى لألستعارة
تخصيص أماكب مري ة للخلوة الرو ية والم تمراة وتغيير الشبابيا وزيادة عدد دوراة الميا ليتناسع مع
المعسكراة والم تمراة الرو ية وتخصيص غرفة  Laundryلغسل الملياة واألغطية الخاصة بالم تمراة ى
تغيير شبابيا صالة الكنيسة ى
شراء وتثبيت  2تلفميود  70سم لتتبع القداس والم اضراة
دوالط خاة ل فظ الن وراة والتقدماة
تركيع ا همة ديثة للتدفيئة
تركيع هاز ان ار للسرقاة وأبواط أكثر امانا ي مب السرقة وال ري
تم تجديد المطبخ بإزالة القديم و عمل اخر ديد وتمويد با تيا اة المعسكراة.
تجديد دوراة الميا وال ماماة
تجديد السور الخار ى وتبليط وش الكنيسة الخار ى
شراء عقار لسكب كاعب الكنيسة سددة قيمت بالكامل
تخصيص مدافب للكنيسة
تركيع اسانسير ل وى اال تيا اة الخاصة
تركيع ن ام ديد للتدفئة
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1ى تجديد كامل للكنيسة

 فدددددى سدددددابقة تاريخيدددددة فدددددى المملكدددددة المت ددددددة صدددددلت الكنيسدددددة القبطيدددددة علدددددى أكثدددددر مدددددب من دددددة
مقدمددددددة مددددددب من مددددددة األثددددددار البريطانيددددددة ومن مدددددداة ثقافيددددددة فاقددددددت فددددددى مجموعهددددددا ال 800
الددددددددت نيددددددددة اسددددددددترلينى اسددددددددتخدمت لتددددددددرميم الكنيسددددددددة مددددددددب الددددددددداخل والخددددددددارج والمنددددددددارة
والشدددددددبابيا الم ا يدددددددة الملوندددددددة و دددددددوائط الكنيسدددددددة وتدددددددم تركيدددددددع صدددددددليع قبطدددددددى اعلدددددددى
المندددددارة وتعتبدددددر الكنيسدددددة مدددددب أقددددددم وأ مدددددل الكندددددائس األثريدددددة فدددددى مار يدددددت ى وقدددددد أسدددددتمر
العمدددددل ألكثدددددر مدددددب ثألثدددددة سدددددنواة تدددددى أصدددددب ت الكنيسدددددة ت فدددددة معماريدددددة ميلدددددة وصدددددارة
مماراي يتوافد الي السيابىىىى

استمرت أعمال التجديد والترميم أكثر من ثألث سنوات وتم تركيب صليب قبطى على المنارة

المنظر العام للكنيسة بعد اإلنتهاء من أعمال الترميم والتجديد
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الكنيسة بعد أعمال التجديد والتعمير

الص ت تكتع عب فوز الكنيسة بالمن ة ف سابقة تاريخية فى بريطانيا
26

وعلددددى أثددددر عدددد المن ددددة اذاعددددة م طددددة
ال BBCمقابلددددددة مددددددع كدددددداعب الكنيسددددددة
ت دددددددد فيهدددددددا عدددددددب الكنيسدددددددة القبطيدددددددة
وتاريخهددددددا و اضددددددرعا وكيانهددددددا الجديددددددد
ودور الكنيسدددددددددة فدددددددددى المنطقدددددددددة ومدددددددددا
تقدمدددددد مددددددب خدددددددماة وتعددددددر الندددددداس
مددددددب خدددددددالل البرندددددددام علدددددددى الكنيسدددددددة
القبطيددددددة وقددددددد تلقددددددت الكنيسددددددة رسددددددائل
مدددددددددددب المسدددددددددددتمعيب نتيجدددددددددددة لددددددددددد لا
البرندددددام الددددد ى اعيدددددد بثددددد أكثدددددر مدددددب
مدددددرة ى وقدددددد اعتمدددددت الصددددد ت الم ليدددددة
بال ددددددد كمددددددا قدددددددم التلفميددددددود برنددددددام خدددددداة عددددددب الكنيسددددددة القبطيددددددة والدددددددور المميددددددم والواضدددددد التددددددى
تقددددددوم بدددددد فددددددى المنطقددددددة (مندددددددوط اذاعددددددة ال  BBCمددددددع كدددددداعب الكنيسددددددة فددددددى لقدددددداء ددددددول دور الكنيسددددددة
القبطية فى المنطقة)

.
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+
A REPORT ABOUT THE ENGLISH HERITAGE GRANT FOR ST MICHAEL
AND ST BISHOY CHURCH MARGATE KENT UK

In 2004 the committee of the church discussed the issue of funding for the
maintenance of the church as it was in a needy state for structure repairs. It was
decided to delegate this process to a member of the committee.
Information from English Heritage was sought and a number of accepted architects
were given. One of them was contacted after an inquiry about the cost effectiveness.
An application was filled after a few visits by the architect. It is one of the oldest
churches in the area. The issues of the Coptic history and the zeal of the commitment
of Copts to preserve the church together with sound communications with other
churches and serving all the community especially the immigrants were highly
appreciated. However it was late for the 05 06 year budget.
Another application was filed in 06/07 year budget. HG Bishop Anthony was
supportive. 8 were chosen throughout the UK. The final choice was to be decided to
choose 2 of them, Prayers were intensified. Father Angelous was asking people to
pray. It was decided that our church application was one of the successful ones and
with the highest grant. Up to £525000. . The first ever grant to a Coptic church in the
UK. The Lord glory was overwhelming.
Many churches and businesses came to inquire how it was done as they heard from
the Newspapers, radio and television.
The work has started in the church and more prayers are needed for the completion of
it.
October 2007
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 - 2إنشاء سقت معل

ديد لم ب القديس األنبا بيشوى وتركيع النجت .

 تيجددددة للقدددددم ولعوامددددل التعريددددة فقددددد تهدددددم دددد ء كبيددددر مددددب سددددقت مدددد ب األنبددددا بيشددددوى فددددتم
تركيدددددع سدددددقت معلددددد مكانددددد مدددددع وضدددددع هددددداز مناسدددددع للتدفئدددددة وتدددددرميم ال دددددوائط ودعنهدددددا
وتددددددم تركيددددددع النجددددددت ووضددددددع فاصددددددل م قددددددت بالخشددددددع ليفصددددددل بدددددديب صدددددد ب الكنيسددددددة
والهيكل تى يتم تركيع امل أأليقوناة النهائىى

تغيير السقف الداخلى لمذبح القديس األنبا بيشوى وترميم الحوائط وتزويده بنظام تدفئة جديد وتركيب النجف
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 - 3تدشيب امل األيقوناة وبع

األيقوناة لم ب األنبا بيشوى :

 فدددددى يدددددوم األ دددددد  29يوليدددددو  2012قدددددام نيافدددددة األنبدددددا أنطدددددونى بتدشددددديب امدددددل أاليقونددددداة الددددد ى تدددددم
تصددددددميم بدددددددير القددددددديس األنبددددددا انطونيددددددوس فددددددى ا تفددددددال كبيددددددر ضددددددر عدددددددد كبيددددددر مددددددب شددددددعع
وأ باء الكنيسة وكاد يوما مباركا ُ وبهيجا يى
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 -4تركيع النجت :

تم تركيب نجفتين فى صحن الكنيسة ومثلهما لهيكل األنبا بيشوى

 -5تمويد الكنيسة ببع

الدكا الخشبية

 - 6تخصيص مكاد لعمل القرباد المقدس( بيت ل م )
 تدددددددم تخصددددددديص غرفدددددددة لعمدددددددل القربددددددداد المقددددددددس( بيدددددددت ل دددددددم ) وتجهيمعدددددددا بأ دددددددد المعددددددددداة
الكهربائية لعجب وتخمير وتسوية القرباد ى
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 -7تأسيس المركم الثقافى ومكتبة للكتع وأخرى لألستعارة
 ي تددددددددوض المركددددددددم الثقدددددددداف علددددددددى مطبعددددددددة وكومبيددددددددوتر لطباعددددددددة النبدددددددد اة الرو يددددددددة ( عقائديددددددددة
وطقسية ورو ية ) وبالمركم أيضا هاز لطبع شرائط  DVD & CDى
 وي تدددددوى المركدددددم علدددددى مكتبدددددة سدددددمعية وبصدددددرية ومدددددمود بدددددأكثر مدددددب كومبيدددددوتر وعدددددو مركدددددم نشددددديط
وعليدددددد إقبددددددال كبيددددددر ويقدددددددم كاسدددددديتاة وفديددددددديوعاة و أفددددددألم لسددددددير القديسدددددديب وع دددددداة وتفاسددددددير
رو يددددة آلبدددداء الكنيسددددة فددددى تسددددجيل ممتدددداز وتددددم تكددددويب مكتبددددة لألسددددتعارة داخددددل المركددددم كددددل ذلددددا
يمكب إستعارت بكارة خاة بكل منتفع بأشتراك رممى ى
ويتم فى المركم أيضا إعداد وطبع ثألثة مجألة تقوم الكنيسة بإصدارعا شهريا وعم :
مجلة  Follow Meوعى خاصة باألطفال
مجلة  4 Uوعى مجلة خاصة بالشباط
مجلة  Good Newsوعى مجلة خاصة بالعائلالة
ويضدددددم المركدددددم أكثدددددر مدددددب كمبيدددددوتر لتصدددددميم المجدددددالة و فدددددظ الفدددددايالة وبجدددددانبهم ماكيندددددة تصدددددميم و طبدددددع
شرائط ) &)printer for DVD + CD Copier

مكتبة البيع :
 تددددددم تخصدددددديص أيضددددددا ي مكتبددددددة لبيددددددع أ ددددددد
الكتدددددددددددع والع ددددددددددداة واألفدددددددددددألم الرو يدددددددددددة
وبعددددددددد الهددددددددددايا للمناسدددددددددباة المختلفدددددددددةر
بجاندددددددددددع الكاسددددددددددديتاة وال  DVDلسدددددددددددير
القديسددددددددددديب والقداسسددددددددددداة والمسدددددددددددر ياة
بجانددددددع أفددددددألم الكرتددددددود لألطفددددددال وغيرعددددددا
الكثيروكل ذلا بسعر التكلفة ى
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 -8 تخصيص أماكب مري ة للخلوة الرو ية والم تمراة ى

 تددددددددم تخصدددددددديص مكدددددددداد للخلددددددددوة الرو يددددددددة والمدددددددد تمراة الكنسددددددددية مرفدددددددد بقاعددددددددة لأل تماعدددددددداة
لدراسددددددة كلمددددددة الددددددرط والمواضدددددديع الكنسددددددية المختلفددددددة وتددددددم وتدددددد وديها بإ ددددددد الوسددددددائل السددددددمعية
والبصرية التى تستخدم لوسائل إيضاب ى

 وتدددددددم تدددددددوفير مغسدددددددلة ومنشدددددددت لغسدددددددل المأليددددددداة والمفدددددددارش
وأألغطية المستعملة فى الم تمراةى
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 -9تغيير شبابيا الصالة بشبابيا بديلة Double glassing
تددددددددم غييددددددددر شددددددددبابيا الصددددددددالة المكسددددددددورة والتددددددددى كانددددددددت مو ددددددددود ألكثددددددددر مددددددددب  50سددددددددنة بشددددددددبابيا
بديلة Double glassingأكثر امنا ي و ماالي ولتوفير مصاريت التدفيئة
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Digital Sound System &
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 سم للعر70  – تركيع تلفميود10

 - 11دوالط خاة ل فظ الن وراة والتقدماة :
 تددددددددم عمددددددددل دوالط خدددددددداة ل فددددددددظ كددددددددل ا تيا دددددددداة
الكنيسدددددددددة (سدددددددددتور ر بخدددددددددورر اباركدددددددددة ر شدددددددددمو
وتونيدددددددداة الشمامسددددددددة وغيرعددددددددا مددددددددب مسددددددددتلمماة
الكنيسةى)

12تركيع أ همة ديثة للتدفيئة :

 تم تركيع ا همة ديثة للتدفبئة للكنيسة ر أكثر فاعلية وأقل تكلفة
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 -13تركيع هاز ان ار للسرقاة وأبواط أكثر امانا ي مب السرقة وال ري

 تم تركيع هاز ان ار للسرقاة مرتبط بخط التليفود البالغ اعضاء الكنيسة فى نفس الوقت فى
الة و ود اى اقت ام للكنيسة وتم تصميم أبواط مب ال ديد والم اج المقوى أكثر أمانا ي مب
ال ري والسرقة
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 - 14تجديد المطبخ -:

 تددددددم تجديددددددد المطددددددبخ بإزالددددددة القددددددديم و عمددددددل اخددددددر ديددددددد وتمويددددددد بدددددداألدواة الألزمددددددة للمعسددددددكراة
والم تمراة وللموار فى خلواتهم الرو ية ى
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 - 15تجديد ال ماماة ودوراة المياة -:

 تم تجديد دوراة الميا وال مامت الخاصة بالر ال والسيداة
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 - 16تجديد السور الخار ى للكنيسة
 نتيجددددددة لعوامددددددل التعريددددددة وقددددددرط الكنيسددددددة مددددددب الب ددددددر وقدددددددم بندددددداء السددددددور الخددددددا للكنيسددددددة ر
تعرضددددددر السددددددور لسددددددقوط عدددددددد كبيددددددر مددددددب ال جددددددارة ممددددددا اسددددددتو ع ترميمدددددد وإعدددددداداة تصددددددلي
السدددددور ال ديددددددى أعلدددددى السدددددور وفدددددى نفدددددس الوقدددددت تدددددم تبلددددديط الفنددددداء الخدددددار ى للكنيسدددددة بصدددددورة
تلي ببيت الرط وقدسيت .

السور قبل وبعد الترميم
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 -17الفناء الخار

للكنيسة بعد التبليط

41

 – 18المدافب-:
 وافددددددد مجلدددددددس المديندددددددة الم لددددددد علدددددددى مدددددددن قطعدددددددة أر للكنيسدددددددة ( 62قطعدددددددة ) تسدددددددتخدم
كمقابر وقام نيافة األنبا انتونى بميارتها وباركها بالصالة ورشها بالماء المقدس ى

نيافة األنبا انتونى وكاهن الكنييسة وبعض أفراد الشعب مع مجلس الكنيسة يوم إستالم المدافن .
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 - 19شراء عقار لسكب كاعب الكنيسة :

 تم شراء منزل ( وقف للكنيسة ) يٌستخدم لسكن اآلب الكاهن وتم تسديد قيمته بالكامل.
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تركيع اساسنير ل وى اال تيا اة الخاصة :
تم تركيب اسانسير لذوى االحتياجات الخاصة وقام نيافة االنبا انتونى بافتتاحه أثناء زيارته وافتقاده للكنيسة يوم
خميس العهد  28أبريل 2016
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 تغيير ن ام التدفيئة بالصالة
تم تغيير نظام التدفيئة بالصالة بنظام حديث اقل تكلفة .
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تجديد الصالة
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 ال كرى الخامس عشر لتدشيب الكنيسة ( ) 2014– 2009
ا تفلددددددت الكنيسددددددة فددددددى شددددددهر سددددددبتمبر  2014بالدددددد كرى الخددددددامس عشددددددر لتدشدددددديب الكنيسددددددة ر يدددددد بددددددارك
نيافدددددة األنبدددددا انتدددددونى الكنيسدددددة وصدددددلى القدددددداس األلهدددددى ورشدددددم بعددددد الشمامسدددددة ر وكددددداد لنيافتددددد لسدددددة
Presentaion
رو يددددة مددددع الشددددعع بعددددد القددددداس بعدددددعا عددددر دى وفيدددد مددددرقس سددددكرتير المجلددددس
عدددددب إنجدددددازاة الكنيسدددددة خدددددألل الخمدددددس أعدددددوام األخيدددددرة ى ثدددددم بدددددارك نيافتددددد المعدددددر السدددددنوى للكنيسدددددة ى
شدددددارك فدددددى األ تفدددددال قبددددداء كهندددددة مدددددب كندددددائس لنددددددد وبروملدددددى وعددددددد كبيدددددر مدددددب م بدددددى الكنيسدددددة وفدددددى
نهاية األ تفال وز نيافت الهدايا الت كارية على ال اضريب وكاد يوما ممتعا مباركا ي ى
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فصل الثانى
خدمة الكنيسة وعمل هللا فيها :

1ى مقدمة -:
واآلد شدددددكراي ق ر فقدددددد اصدددددب لندددددا كنيسدددددة نمجدددددد هللا فيهدددددا ر وبمعونتددددد تدددددم تأسددددديس كنيسدددددة ثانيدددددة فدددددى
منطقدددددة كندددددت فدددددى مديندددددة بروملدددددى وبالتدددددالى زادة الخددددددماة وتضددددداعفت األنشدددددطة كمدددددا تضددددداعت عددددددد
اآلباء الكهنة ال يب يخدمود المنطقة فوصل إلى أربعة ى
اود أد اقدم لكم مو ماي عب خدماة كنيسة المالك واألنبا بيشوى وعمل هللا فيها لهدفيب :
 أد ت دددددد الكنيسدددددة بكدددددم صدددددنع الدددددرط بهدددددا ور مهدددددا ر وبالتدددددالى نشدددددرك أبنائهدددددا معهدددددا فدددددى تقدددددديم
شكرعا ق أن  :ع م الصنيع معنا فصرنا فر يب ( مم ) 3 : 126
 اد ندعوك ونشجعا أخى ال بيع اد تشتركوا فى أنشطتها كل سع موعبت ى
واآلد تعدددددال معددددد أخدددددى ال بيدددددع المبدددددارك لنفدددددرب معدددددا ونمجدددددد هللا معدددددا ي مدددددب أ دددددل عملددددد فدددددى خدمدددددة الكنيسدددددة
.
 -2خدمة مدارس األ د :
"دعوا االوالد يأتود ال وال تمنعوعم الد لمثل ع الء ملكوة السمواةى" ( مت ) 14 : 19
رصدددددت الكنيسدددددة علدددددى تنشدددددئة األطفدددددال
فدددددى يدددددل ا يمددددداد األرثوذكسدددددى الصددددد ي
كمددددا تهددددتم بددددأد تددددمر فددددى قلددددوبهم م بددددة
ربندددددا يسدددددو المسدددددي وكنيسدددددت و تمدددددام
عدددد المهمدددددة تددددن م الكنيسدددددة العديددددد مدددددب
األنشطة التى يشترك فيها األطفال ى
تعتبددددددر خدمددددددة مدددددددارس األ ددددددد ( أطفددددددال
وشدددددباط ) مدددددب أكبدددددر الخددددددماة الكنسدددددية
وتنعقددددددد فصددددددولها كددددددل يددددددوم أ ددددددد بعددددددد
القداس ى
تبددددددأ مددددددارس األ دددددد بالصدددددالة ثدددددم يبددددددأ
الخدددددددام الدددددددرس م دددددداوليب دددددد ط اعتمددددددام األطفددددددال مسددددددتخدميب وسددددددائل ا يضدددددداب الج ابددددددة والمناسددددددبة
وأالفدددددددالم والمسدددددددابقاة الخاصدددددددة بكدددددددل درس مدددددددب ( األنترندددددددت ) بجاندددددددع المسدددددددر ياة القصددددددديرة التدددددددى
يقدددددوم األطفدددددال أنفسدددددهم باألشدددددتراك فيهدددددا إلدددددى اندددددع التدددددرانيم ى أمدددددا فصدددددول المر لدددددة الثانويدددددة ( خدمدددددة
الشباط ) فتناقش فيها دروس أكثر تعمقا ي وتفصيأل ى
مدددددنه مددددددارس األ دددددد موضدددددو بعنايدددددة ومبدددددارك مدددددب نيافدددددة األنبدددددا انتدددددونى ليتوافددددد مدددددع المناسدددددباة
الكنسدددددددية وأعيددددددداد القديسددددددديب والمواضددددددديع الهامدددددددة التدددددددى تهدددددددم الشدددددددباط وسدددددددلوكياتهم ودورعدددددددم فدددددددى
المجتمددددددع ويددددددتم األشددددددرا ع لددددددى ت ضددددددير الدددددددروس اآلط الكدددددداعب وعندددددداك امينددددددأ للخدمددددددة لكددددددل مر لددددددة
باألضافة إلى اميب عام لمدارس األ دى
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قداس وع ة األطفال _:
ت دددددرة الكنيسددددددة أثندددددداء المدددددد تمراة وفددددددى العطددددددالة المدرسددددددية
علددددددى إقامددددددة قددددددداس خدددددداة لألطفددددددال يقومددددددود بالخدمددددددة فيدددددد
و تكدددددود الع دددددة مو هدددددة لألطفدددددال ى أمدددددا بددددداقى األسدددددابيع فتكدددددود
ع دددددتهم كالمعتددددداد مدددددب خدددددالال قدددددداس يدددددوم اآل دددددد ى وعددددد ا يعطدددددى
األطفدددددال ا ساسدددددا أنهدددددم عدددددم أيضدددددا ي دددددمء مدددددب خدمدددددة القدددددداس
ا لهى ى
مجلة Follow ME
مجلدددددة دوريدددددة الطفدددددال مددددددارس األ دددددد ر وت دددددوض المجلدددددة بددددديب صدددددف اتها قصدددددص مدددددب الكتددددداط المقددددددس ر
سدددددددير القديسددددددديب وكثيدددددددر مدددددددب ألعددددددداط الكلمددددددداة المتقاطعدددددددة والمسدددددددابقاة وعرضدددددددا لرسدددددددوماة األطفدددددددال
وعدددددر ألنشدددددتطهم ر وتعدددددد المجلدددددة وسددددديلة ددددد ط قويدددددة لألطفدددددال تشدددددجعهم علدددددى قدددددراءة الكتددددداط المقددددددس
كمدددددا تعدددددرفهم علدددددى طقدددددوس واسدددددرار الكنيسدددددة وسدددددير القديسددددديب واألعيددددداد الكنسدددددية وكثيدددددر مدددددب المعلومددددداة
والمواضيع الرو ية ى يُقبل األطفال عل األشتراك فى المسابقاة الت تنشرعا المجلة ى

أعياد الميالد :

تشددددددارك الكنيسددددددة اوألدعددددددا أعيدددددداد مدددددديالدعم وذلددددددا بإقامددددددة ا تفددددددال ألعيدددددداد مدددددديالدعم كددددددل شددددددهر وتقددددددديم
ال لوياة والهدايا الت كارية ى

مهر اد الكرازة :
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يشدددددارك األطفدددددال فدددددى مهر ددددداد الكدددددرازة ضدددددمب أطفدددددال االيبارشدددددية علدددددى مسدددددتوى الكدددددرازة المرقسدددددية ت دددددت
رعايدددددة قداسدددددة البابدددددا وشدددددريكة نيافدددددة األنبدددددا انتدددددونى الددددد ض يددددددعم المهر ددددداد ويعطدددددى دفعدددددة قويدددددة لألطفدددددال
المشددددددتركيب ويشددددددجعهم ويقددددددوم نيافتدددددد كددددددل عددددددام أثندددددداء افتقدددددداد لكنددددددائس األيبارشددددددية بتوزيددددددع الشددددددهاداة
والجوائم على المتفوقيب ى

أنشطة األطفال خالل العطالة الدراسية -:
51

ينعقددددد البمعسددددكر الصددددديفى كددددل عددددام ويسدددددتمر ثألثددددة أيددددام ر يددددد يتلقدددد األطفددددال دروسدددددا ي مفيدددددة فددددى الكتددددداط
المقددددددددس واللغدددددددة القبطيدددددددة واألل ددددددداد الكنسددددددديةى ويكدددددددود عنددددددداك موضدددددددو رو ددددددد تددددددددور ولددددددد كدددددددل
موضددددددوعاة ودراسدددددداة المدددددد تمر ر ويقددددددوم األطفددددددال ب فددددددظ المماميددددددر وأيدددددداة الكتدددددداط المقدددددددس وصددددددلواة
اآل بيدددددة بمدددددا يتناسدددددع مدددددع أعمدددددارعم ى ويدددددتم توزيدددددع الجدددددوائم فدددددى ال فدددددل الختدددددام للمددددد تمر يددددد يغدددددادر
الجميدددددع فدددددى سدددددعاد بعدددددد الوقدددددت الجميدددددل الددددد ض قضدددددو فدددددى م بدددددة ومدددددودة لبعضدددددهم الدددددبع ى كمدددددا يدددددتعلم
االطفدددددال بعددددد األعمدددددال اليدويدددددة التدددددى قدددددد تفيددددددعم فدددددى مسدددددتقبل يددددداتهم و يمدددددارس األطفدددددال أيضدددددا األلعددددداط
الرياضددددددية التددددددى ي بونهددددددا و تددددددن م الكنيسددددددة العديددددددد مددددددب الددددددر الة المتنوعددددددة خددددددالل العطددددددالة الدراسددددددية
وأثنددددداء أ دددددازة الصددددديت لشدددددغل أوقددددداة فدددددراغ األطفدددددال وذلدددددا بإختيدددددار األمددددداكب الجيددددددة التددددد تندددددال إعجدددددابهم
وتتناسع مع سنهم
.

المؤتمر الصيفى 2012

مشاركة األطفال فى خدماة الكنيسة وطقوسها :
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األطفال الشمامسة فى خدمة أسبوع األألم وعيد
القيامة المجيد

نيافة األنبا انتونى يرشم شماسا برتبة أبصلتس ويراجع مع الشمامسة األلحان الكنسية

القداس األلهى مع أطفال مدارس األحد

كورال مدارس األحد

 -3خدمة الشباط-:
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خدمدددددة الشدددددباط كاندددددت ومدددددا زالدددددت لهدددددا األوليدددددة فدددددى كنيسدددددتنا القبطيدددددة وذلدددددا مدددددب منطلددددد مقولدددددة مثلددددد
الر مددددداة قداسددددددة البابددددددا شدددددنود الثالدددددد " كنيسددددددة منغيدددددر شددددددباط كنيسددددددة منغيدددددر مسددددددتقبل " فالشددددددباط
عم المستقبل ر ولكب كما قال أ د الشباط "شباط منغير كنيسة عم شباط منغير مستقبل "ى
والقدددددديس يو ندددددا ا نجيلددددد يُ هدددددر إعجابددددد بالشدددددباط لقدددددوتهم وم بدددددتهم لكلمدددددة هللا قدددددائالي "كتبدددددت الددددديكم
ايهدددددا االبددددداء النكدددددم قدددددد عدددددرفتم الددددد ض مدددددب البددددددءىكتبت الددددديكم ايهدددددا اال ددددددا النكدددددم اقويددددداء وكلمدددددة هللا
ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير " (  1يو ) 14 :2
تدددددن م الكنيسدددددة ا تمدددددا للشدددددباط كدددددل يدددددوم أ دددددد بعدددددد القدددددداس ا لهددددد يددددد يختددددداروا عدددددم المواضددددديع
التدددددد يفضددددددلود مناقشددددددتها واألسددددددتفادة مددددددب رأض الكنيسددددددة فيهددددددا وعددددددم يشدددددداركود فددددددى ا عددددددداد لهدددددد
المواضددددددديع وعنددددددداك دروس لإلل ددددددداد خاصدددددددة بالشمامسدددددددة ر با ضدددددددافة إلددددددد دراسددددددداة متعمقدددددددة لكلمدددددددة
هللا يددددددتم ت ضدددددديرعا خصيصددددددا ي للشددددددباط و يددددددتم فددددددى عدددددد ا األ تمددددددا تعلدددددديم الشددددددباط المبادىءاألساسددددددية
لإليمدددددداد األرثوذكسددددددى االسددددددليم ويدرسددددددود اللغددددددة القبطيددددددة وكثيددددددر دددددددا مددددددب المواضدددددديع والدراسدددددداة
التدددددددى تسددددددداعدعم علدددددددى اد يكوندددددددوا شدددددددبابا ي نافعدددددددا ي للكنيسدددددددة وللمجتمدددددددع ى يدددددددتم إصددددددددار مجلدددددددة خاصدددددددة
بالشباط بصفة دورية ( ( 4U

الخلوااة الرو ية :
تقدددددديم الكنيسددددددة خلددددددواة رو يددددددة للشددددددباط فددددددى العطددددددالة المدرسددددددية وأثندددددداء عطلددددددة نهايددددددة األسددددددبو ى
يشددددددددمل المدددددددد تمر مواضدددددددديع رو يددددددددة وا تماعيددددددددة تهددددددددم الشددددددددباط ويددددددددتم تسددددددددليمهم بعدددددددد األل دددددددداد
دددددول كلمدددددة هللا واكتسددددداط وتعميددددد الصدددددداقاة مدددددع بعضدددددهم ىيتطلدددددع الشدددددباط ل ضدددددور عددددد ا
واأللتفدددددا
المددددد تمر لندددددوال البركددددداة وللدددددتعلم مدددددب كندددددوز التعددددداليم الكنسدددددية ى وكمدددددا ذكرندددددا تدددددم تخصددددديص غدددددرفتيب
للخلواة الرو ية والم تمراة الكنسية وقاعة لأل تماعاة ستقبال الشباط والضيو .

أنشطة الشباط -:
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م تمر شباط اوربا ()EYC
يعقدددددد فدددددى شدددددهر أغسدددددطس مدددددب كدددددل عدددددام مددددد تمر يجمدددددع كدددددل شدددددباط اوربدددددا وللمدددددرة األولدددددى فدددددى التددددداريخ
الكنسدددددديى ي ضددددددر ويبددددددارك قداسددددددة البلبددددددا تواضددددددروس  11مدددددد تمر الشددددددباط واالدددددد ى انعقددددددد عدددددد ا العددددددام فددددددى
عولنددددددا ب ضدددددور نيافدددددة ال يدددددر الجليدددددل األنبدددددا موسدددددى – أسدددددقت الشدددددباط وعددددددد كبيدددددر مدددددب اآلبددددداء األسددددداقفة
الدددددد يب يخدددددددمود فددددددى اوربددددددا ر ويتطلددددددع شددددددباط األيبارشددددددية دائمددددددا ي ل ضددددددور عدددددد ا المدددددد تمر والدددددد ى يشددددددارك
فيددددد عددددددد كبيدددددر ددددددا مدددددب مختلدددددت شدددددباط اوربدددددا لندددددوال البركدددددة والتعددددداليم األرثوذكسدددددية السدددددليمة والتواصدددددل
ى ولتكويت صداقاة ديدة ى
مع الكنيسة األم ولقاء بعضهم البع

2011 EYC

2010 YC

2013 EYC

2012 EYC

رحلة الشباب الى روما

EYC2014
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2015

St. Michael Youth Culp & Kent Youth :
تدددددد مب الكنيسددددددة بأعميددددددة األنشددددددطة الرياضددددددية وبأنهددددددا تسدددددداعد علددددددى امتصدددددداة طاقددددددة كثيددددددر مددددددب الشددددددباط
St. Michael Youth Culp
فيمددددا عددددو نددددافع ومفيددددد ر وقددددد تددددم تأسدددديس نددددادى خدددداة بالشددددباط
تددددددى يددددددتمكب الشددددددباط مددددددب التمتددددددع بالرياضددددددياة المختلفددددددة والمسددددددابقاة واأللعدددددداط واألندددددددماج مددددددع شددددددباط
المجتمع األنجليمى فى تقديم اعمال خيرية للمنطقة ى
قبولددددد عضدددددواي بالمن مدددددة ر وقدددددد
تقددددددم الندددددادى بطلدددددع العضدددددوية لمن مدددددة  Kent Youthوتدددددم ب مدددددد هللا
اسدددددتفاد الشدددددباط مدددددب عددددد العضدددددوية وكددددداد لددددد دور فعدددددال فدددددى المناسدددددباة األ تماعيدددددة والثقافيدددددة والدينيدددددة
والرياضددددددية والرو يددددددة أيضددددددا ي يدددددد يسدددددداعم بقدددددددر كبيددددددر فددددددى فددددددالة الكريسددددددماس التددددددى تقيمهددددددا المدينددددددة
للهددددددومليس وفددددددى كددددددل عدددددد ا النشدددددداط و ددددددد است سددددددانا ي مددددددب من مددددددة الشددددددباط ر فقدددددددمت المن مددددددة للنددددددادى
الكثيدددددددر مدددددددب المعدددددددداة الرياضدددددددية والكورسددددددداة التدريبيدددددددة التدددددددى تفيدددددددد الشدددددددباط فدددددددى يددددددداتهم العمليدددددددة
TV
و عدددددداد قدددددادة للشدددددباط ر وقددددددمت مسددددداعداة ماليدددددة لددددددعم أنشدددددطة الشدددددباط اسدددددتخدمت فدددددى شدددددراء
 Conferenceوتددددددم شددددددراء كثيددددددر مددددددب المعددددددداة الرياضددددددية فدددددد كددددددرة السددددددلة ر تددددددنس
System
ي
الطاولددددددد ر البليددددددداردور عدددددددوك ر  …. WIIوغيدددددددرعم مدددددددب األلعددددددداط وقدددددددد سددددددداعمت المن مدددددددة أيضدددددددا فدددددددى
Fund
تغييددددددر شددددددبابليا صددددددالة الكنيسددددددة ىىىىىى ويقددددددوم الشددددددباط أيضددددددا ي مددددددب فتددددددرة ألخددددددرى بتن دددددديم Fair
وتخصدددددديص المبلددددددغ للمسدددددداعمة فددددددى أنشددددددطة الكنيسددددددة ىىىى مجهددددددوداة مقدددددددرة مددددددب الشددددددباط لكنيسددددددتهم اآلم
نابع مب م بتهم للرط ى
 Kentكورسدددددداة عددددددداد و تأعئيددددددل قددددددادة لخدمددددددة الشددددددباط وايضددددددا كورسدددددداة تدريبيددددددة
وتقدددددديم Youth
لخددددددام ولشدددددباط الكنيسدددددة ا تدددددوة علدددددى ثدددددال مناشدددددط (ا سدددددعافاة األوليدددددةر كيفيدددددة التعامدددددل مدددددع الشدددددباط
و تددددددأثير المخدددددددراة ومعالجددددددة ا دمدددددداد ) ى وكانددددددت ال لقدددددداة مفيدددددددة ددددددداي للشددددددباط وخدددددددامهم ى وفددددددى نهايددددددة
كل دورة تدريبية يتم توزيع الشهاداة المعتمد مب المن مة

كوووووووووووورس التعامووووووووووول موووووووووووع
الشووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووباب
وكووووورس أخوووور عوووون إدمووووان
المخوووووووووووووووودرات والكهووووووووووووووووول
وعالجه

كورس األسعافات األولية
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St. Michael & St. Bishoy Youth Culp انع مب النشاط الرياضى فى
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 -4درس الكتاط المقدس -:
األ تدددددامع الرو ددددد يقدددددام كدددددل يدددددوم أ دددددد ر بعدددددد القدددددداس األلهدددددى ر وتنددددداقش عددددد األ تماعددددداة بصدددددفة عامدددددة
موضدددددددوعاة رو يدددددددة ودراسددددددداة متعمقدددددددة لكلمدددددددة هللا فددددددد الكتددددددداط المقددددددددس وطقدددددددوس وعقائدددددددد الكنيسدددددددة
القبطية ى

 - 5ر ألة داخل وخارج البالد -:
تدددددن م الكنيسدددددة باسدددددتمرار ر دددددالة رو يدددددة لألديدددددر ة داخدددددل وخدددددارج المملكدددددة المت ددددددة يددددد قامدددددت الكنيسدددددة
بر لدددددددة إلدددددددى ديدددددددر القدددددددديس أثناسددددددديوس الرسدددددددولى  Scarboroughوأعدددددددددة الكنيسدددددددة ر لدددددددة رو يدددددددة
إلددددد الو ددددد القبلددددد لمصدددددر تضدددددمنت زيدددددارة األديدددددرة والكندددددائس وقامدددددت الكنيسدددددة أيضدددددا ي بدددددر ألة ترفيهيدددددة
ألكثددددر مددددب مكدددداد وألكثددددر مددددب بلددددد ى تعددددد الكنيسددددة لر لددددة األمدددداكب المقدسددددة فددددى رومددددا وفندددديس خددددالل عطلددددة
الصيت 2013

زيارة أديرة وكنائس الوجه القبلى

زيارة مدينة بروج االسياحية

خلوة روحية بدير القديس أثناسيوس الرسولى
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ر لة لألراضى المقدسة

كنيسة القيامة

القبر المقدس

نهر األردد

بستاد ستيمانى

وقفة فى طري اآلآلم

على بل التجربة
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قانا الجليل

كنيسة القديسة عيالن

لقاء رو ى

كنيسة المهد

ب ر طبرية

مجمع كفرنا وم

صليع ت كار لنيافت مب االراضى المقدسة
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أنشطة أخرى :

احتفال بالعروسين ناجى وشيرى  /ومينا ودميانة

احتفال وترحيب ( فادى وايرينى )

األحتفال بعيد اآلب وعيد األم 2014
62

يوما ممتعا للكنيسة ومشاركتها فى األنتخاباة الرئاسية ( مايو ) 2014

شووووواركت الكنيسوووووة اليووووووم فوووووى األنتخابوووووات الرئاسوووووية حيوووووث ادلوووووي اعضووووواء الكنيسوووووة باصوووووواتهم فوووووى األنتخابوووووات
وبعدها قضى الجميع يوما ترفيهيا فى لندن فى الهايت بارك وكان يوما ممتعا خاصا لألطفال .
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Baptism Church Sons:
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Sunday’s Conference 2014
St.Michael & St . Bishoy hosted the family conference over three days. This was the first
joint conference between Margate, Bromley & Gilford churches. The conference logo was “If
anyone wants to be first, let him be the last & serve everyone” The conference started on
Friday with the holy liturgy for everyone, and then two parallel programmes were running
concurrently;The youth had a very busy time & they had a variety of activities every day.
Spiritually, they had a lovely lecture from father Angelos about the feeding of the five
thousands & they watched some religious movies. Their activity program included bowling,
spending time at the beach, basket ball games & other games provided by the church. In
addition, they did some lovely art projects under supervision.The adults had some enriching
talks from Father Antonious Nagib, Father Dawood Alantony & father Angelos Elantony.

65

Sunday School Conference 2015
This weekend the children and youth of St .Michael and St. Bishoy church - Margate, Kent
have enjoyed fun and spiritual activities. On Saturday the children visited Ashford where they
played archery followed by a meal. On Sunday a spiritual day took place under the guidance
of Abouna Angelos. It included the Liturgy Mass with the Sermon about the Jesus the true
treasure followed by the delicious Aphapy, then we celebrated the Birthday of Fady Rogeh
and Abouna gave a spiritual talk, Alhan session by deacon Nagy, games and quiz by teacher
Sunday School. The children enjoyed the day with lots of gifts and a treasure hunt (week 1 of
lent: treasures of heaven).
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Youth Conference with others churches: July 2015
& St. Michael & St. Bishoy Church hosted 17- 19 July the youth conference from Bromley
London and the Theme was “Dare to be different” . H.G. Prayed the Mass on Sunday and
give the youth a spiritual talk, they had some others talks from the Sunday servants and fun
times, all went back happy rejoicing the Lord .

Conference youth from Brighton 2016
اقامت أسرة الشباب بكنيسة القديسة مريم العذراء والقديس آبرام ببرايتون مؤتمرا روحيا فى الكنيسة من  31 – 29يوليو
 . 2016وبارك نيافة االنبا انتونى المؤتمر يوم األحد بصالة القداس االلهى والقى العظة وبعد القداس كانت هناك جلسات
روحية للشباب مع نيافته  .اشتمل البرنامج على كلمات روحية وترانيم وانشطة ومسابقات رياضية وقاموا بزيارة معالم
المدينة وقضى الجميع وقتا ممتعا وحقق المؤتمر اهدافة حسب استطالع الرأى من المقدم من الشباب والخدام .
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A Day Out for Sunday School
On Thursday 16/4/2014 . the children of the church hade a day out @ Swattenden Centre in
Kent, the day was full of outdoor fun and adventure and the weather was great It was a great
day,. The children enjoyed it very much .well done to the organisers and the supervisors.
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Family Conference Anba Rofaiel (15-17 Jan 2016 )
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Demelza Charity:
On Sunday 22nd of November 2015 the youth and Children of St. Michael & St. Bishoy
church have held a cupcake/ biscuit sale in order to raise money for the Demelza children's
hospice. They have managed to raise £ 80. 42.
Many thanks to all the parents and the congregation for the support.
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Trip from Brighton 2016
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ا د م تمراة الخدام

Conference visit from St. Moses church – Paris
72

Christmas celebration 2014:
73

Easter 2015
74

بوووو ارك نيافووووة الحبوووور الجليوووول االنبووووا انتووووونى الكنيسووووة فووووى عيوووود القيامووووة حيووووث صوووولى نيافتووووه القووووداس االلهووووى وقووووام
بتدشووووووين االوانووووووى المقدسووووووة والقووووووى العظووووووة و كووووووان لنيافتووووووه جلسووووووة روحيووووووة مووووووع شووووووعب الكنيسووووووة ووزع الهوووووودايا
على اطفال الكنيسة الذين قدموا ابوريت القيامة .

Christmas 2016
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Easter 2016
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ومب كل األمم ىىىى مب كل الشعوط -:
تقددددددددم الكنيسدددددددة خددددددددماتها أيضدددددددا ي إلدددددددى بعددددددد العدددددددائالة السدددددددورية والعراقيدددددددة المدددددددوايبيب لل ضدددددددور فدددددددى
الكنيسددددددة ى وفددددددى يددددددوم األ ددددددد  10أكتددددددوبر  2004قددددددام نيافتدددددد برشددددددامة دى فيليددددددع عدددددداردو وابندددددد شمامسدددددد
علددددددى مدددددد ب الكنيسددددددة وعددددددم مددددددب السددددددرياد األرثددددددوذكس المددددددوايبيب علددددددى ال ضددددددور للكنيسددددددة ى وقددددددد تددددددم
إنتخددددداط الشدددددماس فيليدددددع فدددددى مجلدددددس الكنيسدددددة وعوعضدددددو فعدددددال فدددددى المجلدددددس وخدددددادم نشدددددط فددددد إ تمدددددا
الشباط ى

د .هاردو وابنه جرجس ( سريان أرثوذكس ) بينهما نيافة األنبا انتونى بعد رشامتهما شمامسه على مذبح المالك واألنبا
بيشوى وظهر فى الصورة المتنيح القمص مرقس مرقسى

78

خدمة األخوة األثيوييب واألرترييب
تقدددددوم الكنيسدددددة أيضدددددا ي برعايدددددة األخدددددوة األ بددددداش واألريتدددددرييب السددددداكنيب فدددددى المنطقدددددة وتهدددددتم بهدددددم رو يددددداي
بافتقددددددادعم وتقددددددديم الخدددددددماة واألسددددددرار الكنسددددددية وخدمددددددة مدددددددارس األ دددددددى عددددددم موايبددددددود علدددددد ال ضددددددور
للكنيسددددددددة بمجموعدددددددداة كبيددددددددرة ل ضددددددددور القداسدددددددداة واألسددددددددتفادة مددددددددب الخدددددددددماة الكنسددددددددية ويمارسددددددددود
طقوسهم الخاصة فى الكنيسة فى أوقاة م ددة ى
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اآلباء األساقفة فى زيارة الكنيسة -:

قام نيافة األنبا يوحنا ابراهيم أسقف مدينة حلب للسريان اآلرثوذكس
بصالة القداس األلهى بالكنيسة أثناء انعقاد المؤتمر السابع للرهبنة
الشرقية والغربية المنعقد فى كنت 2004

.

وصلى نيافة األنبا انجيلوس مع نيافة األنبا انتونى قداس الهى بكنيسة
المالك واالنبا بيشوى وقام مع نيافته بتدشين أوانى المذبح .

وفى عام  2002صلى نيافة األنبا دانييل أسقف سيدنى القداس األلهى
مع نيافة األنبا انتونى وقام بتمخيض أجساد القديسين الموجوه فى
الكنيسة .

نيافة األنبا كاراس يبارك الكنيسة ويصلى القداس األلهى وكان نيافته
يخدم الكنيسة كاهن لمدة عامان .
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عالقاة طيبة مع الكنائس المسي ية األخرى-:
ال يمكن أن نكتب تاريخ كنيستنا بالمهجر وننسى أن نقدم بشكر عميق وتقدير بالغ المساعدات السخية التي أمتدتنا بها
الكنائس والهيئات واألفراد فى مقاطعة كنت  .فقد ساعدتنا الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة االنجيايزية فى مدينة Canterbury
و مدينة  Birchingtonومدينة  Bromleyحيث منحت لنا إماكن بالمجان أو بإيجار رمزى للصالة وممارسة األسرار
الكنسية فى وقت كنا نبحث فيه عن مكان لخدمة أبنائنا فالشكر لهم جميعا لحسن تعاونهم .ونشكر هللا فترحيب كل هذه
الكنائس كان ترحيبا ً صادقا ً من القلب وكانت المحبة المتبادله بيننا وبينهم محبة مسيحية حقة  ،فكنا ندعوهم مع شعوبهم فى
مناسباتنا المختلفة وما أكثرها وكانوا يبدون إعجابهم بالكنيسة القبطية ومحافظتها على الطقس طوال هذه السنين ،وكانوا من
جانبهم يدعوننا مع شعبنا القبطى فى مناسباتهم وحفالتهم.الحق يٌقال إن كل هؤال لم يفتحوا لنا أبواب بيوتهم وكنائسهم
وماكتبهم فحسب  ،أنما باألكثر فتحوا لنا أبواب قلوبهم .
فى عام  2002قدمت الكنيسة طلبا ً لالنضمام إلى مجلس كنائس  Church together in Kentوشكراً هلل فقد وافق
المجلس علي قبولنا أعضاء ومنذ ذلك الوقت كانت كنيسة المالك واألنبا بيشوى نشيطة فى أعمال المجلس حتى إنها
اختيرت نائبا لرئيس مجلس إدارتها إلحدى دوراته  .وشكراً هلل فقد كان من نتيجة عضويتنا ونشاطنا فى المجلس أننا ٌعرفنا
– ككنيسة قبطية – وبدأنا نخرج من عزلتنا  ،وكثير جدا من الكنائس واألديرة بطوائفها المختلفة اصبحت تدعوننا أللقاء
المحاضرات والكورسات لتعريفهم بالكنيسة القبطية وأديرتها وطقوسها وعقائدها ونسكياتها ....وقد نظمت الكنيسة أكثر من
مرة يوم مفتوح تدعوا كنائس المنطقة لتتعارف أكثر على الكنيسة القبطية .
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Mother’s Union Ladies
Father Angelos was invited to give a talk about the Coptic Church to the mother's union
ladies at the Holy Trinity church in Clifton vile. The mother's union organization have more
than four million members all over the world & their work focus around families & their
needs. The ladies in the Holy Trinity group focus on prayers meetings, supporting families in
stressful situations & fund raising activities. The last of which was a garden party raising 500
pounds, the money will be used to take children from broken families on few days retreat.
The meeting was well attended by twenty ladies & they were all eager to learn about the
Coptic Church, it's history, traditions & values. The meeting started with prayers &
thanksgiving, then Father Angelos gave a comprehensive talk about the Coptic Church, our
Patron Saint Mark, our teaching, our history, our present & our vision for the future. The
PowerPoint presentation was excellent & helped the group to focus. The ladies asked many
questions & expressed their gratitude to father Angelos for his enriching talk. They shared
with us their ideas for the charitable work they do & the fund raising events they hold. We
invited them to give a talk to our church group & to participate in our celebration of the 15th
year anniversary since the consecration of Saint Michael & saint Bishoy church.
The talk was enjoyed by everyone & it helped others to learn about our faith & church.

83

إ تماعاة الرعبنة الشرقية والغربية
 التابع لمنطقة كنت مؤتمراً رهبانياً مرة كلMinister  للراهبات الكاثوليك فى منطقةMinister Abbey ينظم دير
عامين حيث توجه الدعوة الى رهبان وراهبات من مختلف الكنائس ومن دول مختلفة لألجتماع سويا ً عمالٌ بتوصية بابا
الفاتيكان الراحل األنبا يوحنا بولس الذى دعى بضرورة الرجوع ألصول الرهبنة الشرقية وخاصا ٌ الرهبنة القبطية
 وفى كل دورة إنعقاد ينظم المؤتمر ضمن برنامجه زيارة للكنيسة القبطية فى مارجيت. واالستفادة من خبراتهم الرهبانية
حيث يحضر المؤتمرين القداس األلهى ويستمعون الى محاضرات من كاهن الكنيسة عن الرهبنة القبطية وتتم مناقشة وتامل
 شارك القمص شنوده. فى أقوال آباء الرهبنة ومعتقدات كنيستها وبعد القداس يتناولون وجبة األغابى مع شعب الكنيسة
.  احدى هذه الدورات وحاضر فيها.Rochester in USA ماهر كاهن كنيسة القديس مرقس الرسول

2013 East West Monastic Conference At Minster Abbey

May/Jun 2013 in response to John Paul 11 Apostolic Letter ‘Orientale Lumen’
‘ The strong common traits uniting the monastic experience of the East and the West make it
a wonderful bridge of fellowship, where unity as it is lived shines even more brightly than
may appear in the Churches’ 1996.
The following is a short account of the Conference held at Minster Abbey. The context was
the Monastic life of the Nuns of St Mildred’s Priory.
The following day many of us joined Fr Angelos and the Coptic community at Margate for
the Mass of Pentecost. It was a very prayerful and life-giving experience.
Praying together is a vital ingredient in dialogue and to do this at Pentecost was a real grace.
This was followed by a very generous meal and a chance to meet so many families from the
Church community.
We are very grateful to all who took part in this meeting and thank God that we are able to
pray together and to share each other’s joys and fears.

84

Eastern & Western Church meeting.2014
On 21st September 2014, St. Michael and St. Bishoy Coptic Orthodox Church celebrated the
gathering of the Eastern and Western churches. On the day, the nuns from the local abbey and
some priests from different churches attended the Holy Mass at our church , had dinner with
us and enjoyed their time in the hall.
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Eastern & Western Church meeting.2015 &2016
On 28st August 2015, the nuns from the local abbey and some priests from different churches
attended the Holy Mass at our church, had dinner with us and washed the baby shower of
Zara
On 28th August 2016, St. Michael and St. Bishoy Coptic Orthodox Church welcomed our
friends from Minster Abbey to a day conference surrounding the topic of God's mercy in
monasticism. The monks and nuns attended the Holy Liturgy followed by refreshments and
experienced the prayer for the new born Rita before baptism, daughter of Fadi and Erini.
These celebrations were coupled with Pat's birthday and ended with a presentation from
Karim as well as spiritual songs. It was a very blessed day and we hope to see them again in
the near future.
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Coptic festival 2017
This year the children and youth of St. Michael and St. Bishoy church, Margate, Kent
participated in the annual Coptic Festival UK. This year the theme was “Take heed to
yourself and to the doctrine” 1 Timothy 4: 16.
They also participated, for the first time, in the annual Cross day church which took place in
Hounslow on the 21st of October 2017.
The children participated with many activities. A summary of the activities are below:
Emanuel:

Spiritual book, chess, relay racing and multimedia presentation

Daniel:

Spiritual book and relay racing.

Kyrollos:

Spiritual book, Hymns and creative writing

John:

Spiritual book

Karla:

Spiritual book, creative writing and relay racing

Claudia:

Spiritual book, creative writing and chess

Fadi:

Spiritual book, art and chess

Alex:

Spiritual book and research.

Karim:

Chess

Diana:

Badminton

The group has managed to achieve a total of 7 medals (3 gold, 1 silver and 3 bronze). We
also been awarded the Encouragement Trophy for 2017.
The medals, trophies and the Encouragement trophy were presented to the participants in a
ceremony at church on the 10th of December.

Spiritual book test:
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Cross Church day:

Chess competition:

Hymns:

Art
competition
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Award ceremony:
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استضافت الكنيسة مؤتمرللشباب من ايرلندا (  15شاب وشابه ) فى الفترة من يوم السبت  24مارس – الثالثاء  . 27بقيادة ابونا
كيرلس حنا مع بعض الخدام تحت شعا ر" المحاربات الشبابية اهرب منها " ( 2تى  )2:22وقد زار الشباب معالم لندن يوم االثنين
وغادروا بالسالمة فى اليوم التالى وهم سعداء متمنين ان تكون الزيارة القادمة فى فترة اطول  .ووعدهم شباب الكنيسة بزيارة ايرلندا
واخذ بركة الكنائس هناك .
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تاريخ الخدمة فى منطقة Hastings
" وكانت كلمة هللا تنمو وعدد التالميذ يتكاثر فكانت الكنائس تتشدد فى اإليمان وتزداد فى العدد كل يوم ".
( أع ) 5:16
مدينة  Hastingsتقع جنوب شرق انجلترا وقد بدأت الخدمة فيها بخدمة الكلمة ( الكتاب المقدس
ومدارس األحد ) سنة  . 2003واستمر الحال على ذلك الى ان دبر هللا لنا كنيسة فى المنطقة وهى كنيسة
تابعة  Church of England .وقد وافق مجلس الكنيسة على إعارتنا الكنيسة إلقامة الخدمة فيها فى
السبت األول من كل شهر بإالضافة الى استخدامها لبعض المناسبات األخرى مثل رأس السنة وأسبوع
األألم مقابل تبرع رمزى ندفعه للكنيسة ونحن نشكرهم على ذلك .
اقيم أول قداس بالكنيسة يوم السبت الموافق  2017/9/16وصلى القداس القمص أنجيلوس األنطونى وكيل
اإليبارشية وخادم الكنيسة الذى دبر مستلزمات الخدمة مع كنيسة المالك واألنبا بيشوى – مارجيت  .وقد
حضر القداس أكثر من  50شخصا ً .
بارك نيافة األنبا انتونى أسقف إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا وتوابعها الكنيسة يوم
السبت  2018/3/24حيث صلى نيافته القداس األلهى واشترك معه بعض كهنة االيبارشية والقى نيافته
العظة وأعلن عن تأسيس الكنيسة باسم القديسة مريم العذراء واألمير تادرس الشطبى لخدمة المنطقة
والمناطق القريبة منها  .وبعد نهاية القداس قام نيافته بتمخيط رفات الشهيد تادرس الشطبى وكان لنيافته
جلسات روحية مع شعب الكنيسة  .وانصرف الجميع وهم فرحين مشاركين وممجدين الرب
الكنيسة تخدم أكثر من  15أسرة من جنسيات مختلفة من العائالت المصرية والسودانية واألثيوبية
واالرترية وبعض األسر الذين انضموا للكنيسة االقبطية من شرق أوربا وايران وهم مواظبون على
االسرار المقدسة وخدمات الكنيسة .
هذه هى الكنيسة الثانية بعد كنيسة القديس يوحنا الحبيب – بروملى  -التى تقوم بتأسيسها كنيسة المالك
واالنبا بيشوى – مارجيت .
نسال الرب ان يبارك هذه الخدمة ونصلى ان تكون لنا قريبا مبنى كنسى تابع للكنيسة القبطية لخدمة
العائالت بصفة دائمة .
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القداس األول بالكنيسة 2017/9/16
االنبا انتونى يصلى القداس االلهى 2018/3/24

ا

الشكل العام لمبنى الكنيسة من الداخل والخارج
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انضمت للكنيسة القبطية يوم االحد  2018/1/14عائلة Reza & Natalia and their son Daniel
من منطقة  Hastingsبعد ممارسة االسرار المقدسة بكنيسة المالك واالنبا بيشوى – مارجيت .
صلى ابونا يوسف يسي ليلة رأس السنة الميالدية  2017/12/31وصلى ايضا يوم الجمعة العظيمة
وقداس عيد القيامة المجيد وقد شارك فى الصلوات عدد كبير من ابناء المنطقة وكانت اياما ً مباركة
لتمجيد اسم الرب القدوس .

رأس
ليلة
السنة 2017

صألة الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة
المجيد 2018

93

أنشطة أخرى
أعياد الميالد :
تشارك الكنيسة ابنائها فى مناساباتهم المختلفة وخاصة فى اعياد ميالدهم ونجاحهم الدراسى والعملى :

االحتفال بأعياد ميالد بعض أعضاء الكنيسة

أعياد الميالد المجيد
وهدايا االطفال فى
ليلة عيد الميالد
2018

االحتفال بعيد االم 2018
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إنضمام أسر جديدة للكنيسة
 فى يوم االحد  2017 /2 /27انضمت أسرة االخ اندرو وزوجته اليزابز للكنيسة القبطية فى كنيسة المالك
واالنبا بيشوى – مارجيت  .وتمتعوا باالسرار الكنسية( االعتراف  ،المعمودية  ،الميرون  ،التناول وسر االكليل)
وكانت فرحة كبيرة وسط شعب الكنيسة .

 كما انضمت للكنيسة القبطية يوم االحد  2018/1/14عائلة  Reza & Natalia with their son Danielمن
منطقة  Hastingبعد ممارسة االسرار المقدسة بكنيسة المالك واالنبا بيشوى – مارجيت .

 هانك بعض االسر اعتذروا على أخذ الصور التذكارية لهم بعد اإنضمامهم للكنيسة القبطية لظروفهم األسرية
واالجتماعية الخاصة .
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زيارة بعض اآلباء الكهنة للكنيسة

يقوم بعض االباء الكهنة اثناء زيارتهم للمملكة المتحدة بزيارة الكنيسة وصالة القداس االلهى و خدمة الكلمة الروحية بعد
القداس .

ابونا بيتر ( استراليا ملبورن ) بعد القداس االلهى مع شعب الكنيسة
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مراكم لخدمة االرترييب فى منطقة Kent
يو د عدد كبير مب العائالة االرترية واالثيوبية بمنطقى كنت ى وتقوم الكنيسة بتقديم الخدماة الرو ية واال تماعية له
العائالة وتم تخصيص مركميب للتجمع فى مدينتى  Gillingham & Canterburyي تجتمع ع األسر بانت ام
كل يوم ا د الساعة  2يهرا فى كنيسة م رة ويقوم شمامسة وخدام منهم باالشرا على الخدماة فى المركميب ى
ونقوم بافتقادعم مر كل شهر بالتناوط بيب المركميب ى
دبرة الكنيسة كل ا تيا اة إقامة قداس الهى ي ي ضر كاعب تابع للكنيسة االرترية أو االثيوبية لصالة القداس االلهى
مب فترة الخرى ولكنهم موايبود على ال ضور للكنيسة ل ضور القداس االلهى وممارسة بقية االسرار الكنسية ى ونقوم
بافاتقادعم بصفة مستمرة فى بيوتهم وفى اماكب تجمعاتهم ومشاركتهم إ تفاالتهم ومناسباتهمى

معمودية فى الكنيسة
وافتقادعم فى ا دى
مركم خدمتهم
) Canterbury

مشاركتهم فى
أعياد القيامة
2018

97

(

مؤتمر االسرة 2017
تحت رعاية نيافة الحبر الجليل األنبا انتونى نظمت الكنيسة مؤتمر االسرة في الفترة من  24 -22ديسمبر  .2017وكان
المتكلم الضيف صاحب النيافة االنبا بافلي االسقف العام لمدينة االسكندرية.
محور المؤتمر "النور و الظلمه" و هدفه كان الجد و االجتهاد التباع تعاليم الرب يسوع المسيح( نور العالم )
القي نيافة االنبا بافلى  5محاضرات القت بنعمة الرب استحسانا ً و اهتمام كبيراً من المشاركين فى االمؤتمر .
بارك وصلى اآلباء األساقفة باألشتراك مع بعض كهنة األيباراشية القداس األلهى يومى السبت واألحد كما أقيمت صألة
رفع بخور عشية وتسبحة كيهك .
كانت المحاضرات بالكنيسة واألغابى وورشات العمل بالقاعة واألقامة كانت بفندق ال  Premier Innو الذي يقع علي
بعد ميل واحد من الكنيسة  .اما الوجبات كانت من خالل فريق متخصص من الطباخين و الذين كانوا متواجدون بالكنيسة
طوال الوقت.
عدد المشتركين فى المؤتمر  110من كنائس مختلفة بالمملكة المتحدة  .وكانت ردود الفعل إيجابية للغاية فيما يختص
بالمؤتمر .
نحن نشكر الرب يسوع المسيح لمباركته لهذا المؤتمر.
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م تمر االل اد
نظمت الكنيسة مؤتمرين لاللحان خالل الفترة من ديسمبر  – 2017مارس  . 2018اشتمل المؤتمر على محاضرات طقسية
وروحية باالضافة الى تسليم االلحان الخاصة بأعياد الميالد والقيامة المجيدة  .وكان المشاركين من كنائس مختلفة
واحتوى البرنامج ايضا على بعض الفقرات الرياضية والترفيهية .

ابونا يوسف يسي يسلم االطفال االلحان

البرنامج الترفيهى
األغابى

برنامج الطقس الروحى
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Church details :St. Michael & St. Bishoy Church:
Northdown Road, Cliftonville
Margate - Kent
England - UK
CT9 2RDRev. Fr. Angelos El Antony
2 Cambridge Close
Birchington, Kent
CT7 9XQ - England - UK
Phone & Fax: (44) 1843 848296
Mobile: (44) 7713253891
St. Michael and St. Bishoy Church / facebbok
www.copticchurch-margate.org
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