ى
كنيسة القديس البابا أثناسيوس ف منطقة ( نوريتش )

`بأسم اآلب واألبن والروح القدس إله واحد آمين

قصة تأسيس كنيسة القديس البابا أثناسيوس
فى منطقة ( نوريتش ) فى المملكة المتحدة
كنيسة القديس البابا اثناسيوس في مدينة نوريش وتخدم منطقة ايست انجليا  ،تعتبر من اوائل
الكنائس ان لم تكن االولى التى اسسها نيافة االنبا انطوني بعد رسامته اسقفا ونالت القرار
البابوي بضم هذه المنطقة الى ايبارشيه ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا في القرار
 .2000البابوي الموضح  .في يوم  18يونيو

تقع هذه المدينة فى شمال شرق لندن وتبعد عنها بحوالى  115ميل وهى تابعة لمنطقة
إيست آنجيليا) والتي تشتهر بجامعتها الكبيرة  ،وأيضا المستشفى الطبي ،باإلضافة الى (
 .الكاتدرائية الكبيرة التابعة للكنيسة األنجيلية.
تاريخ الخدمة
تاسست الخدمة في هذه المنطقة علي يد نيافة الحبر الجليل األنبا انطونى اسقف ايبارشيه
 13 – 06 - 1996ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا وكل تخومها  ،وذلك فى يوم
حيث أقام أول قداس فيها فى كنيسة مؤجرة من الكنيسة الكاثوليكية ،وكان عدد العائالت فى
 .تلك المنطقة ال يزيد عن  6أسر متفرقة فى انحاء هذه المنطقة.
 ،ثم توالت بعد ذلك القداسات على فترات متقطعة .
وفى مناسبة عيد القيامة لعام  1998أنتدب نيافته الراهب القس ارسانيوس األنبا بيشوى
لصالة قداس العيد ثم انتدبه بعد ذلك لخدمة الكنيسة فى ابريل  1998وذلك بإقامة القداس
 .مرتين شهريا وأستمر ذلك لمدة  6شهور.
ثم توالى على خدمة الكنيسة بعد ذلك عدد من اآلباء الكهنة األجالء وهم
 1999الراهب القس أرشيالوس المقارى من اكتوبر  1998وحتى يوليو
الراهب القس كاراس األنبا بيشوى ( حاليا نيافة االنبا كاراس اسقف بنسلفانيا ) من 07 -24
 1999 - 25 – 12 – 2005وحتى
 9 – 7 – 2007الراهب القس مقار األنبا بيشوى من  2005 – 12- 23وحتى
الراهب القمص شيشوى األنطونى وهو كاهن الكنيسة الحالى والذى أبتدا هذه الخدمة فى 1
 2007سبتمبر
وهكذا استقرت الخدمة وتزايد عدد االسر ووصل الى  15اسره بحسب التقرير المنشور فى
مجله الكرازه عام  2008عن االيبارشية
وكأى بداية تنوعت الصالة فى أماكن متعددة فكانت القداسات تقام أحيانا فى كنائس مؤجرة
من الكنيسة الكاثوليكية  ،وأحيانا أخرى فى الكنيسة الخاصة بالمستشفى  ،او الكنيسة الخاصة
 .بالجامعة

واثمرت الخدمة في تلك الفتره عن شراء الكنيسه منزل خاص إلقامة األب الكاهن الذى
.يخدمها
وشاءت إرادة الرب أن يكون هناك له مستقرا فى هذه المنطقة
ففي يوم  2007-11- 4ظهرت فرصة جيده لشراء قطعه ارض في ضاحيه من ضواحي
مدينه نوريتش تبعد عن مركز المدينه بحوال  6ميل على مساحة  5فدان مقام عليه مبنى من
جزئين  ،احدهما عبارة عن مبنى نادى رياضى اجتماعى ،والثاني سكنا خاصا يستخدمه
 .صاحب االرض والنادي

وباقى االرض مخصصة لألستخدام الرياضى من مالعب وخالفه وبخاصة ملعب خاص
 .يستخدمه كبار السن من المقيمين فى القرية لنشاط صيفي لهم.
 .وكان الثمن المعروض لبيعه هو  400الف جنيه استرلينى
وأبتدات المشاورات لشراء هذا المكان وتحويله الى كنيسة  ،وتقدمت الكنيسة بطلب الى
المسؤلين فى اإلداره المحليه بطلب تحويل المكان الى كنيسة  ،وبعد مشاورات كثيرة
استمرت لمدة حوالى  7شهور جاءت الموافقة على اضافة النشاط الروحي للمنطقه وتحويل
المبنى الى كنيسة  ،على ان يتم انشاء مبنى جديد لذلك الملعب الخاص بكبار السن واستمرار
 .نشاطهم الرياضى الصيفي
ومن ثم وتحت إرشاد ومجهود كبير من الحبر الجليل نيافة األنبا انطونى قامت الكنيسة
بشراء هذا المكان  ،و كان من الضروره ان يتم بيع المنزل الذي تمتلكه الكنيسه ليدخل ثمنه
كجزء من ثمن هذه االرض الجديدة ،على ان يتم تحويل الجزءالخاص بسكن صاحب
 .االرض السابق الى سكن خاص لكاهن الكنيسه
 2008و تم الشراء والنقل فى  4يوليو

.ثانيا  :مرحلة االرشاد االلهى والعمل اليدوي لتحويل المبنى لكنيسة
وبعدها مباشرة تم تحويل مبنى النادى الرياضى االجتماعى إلى كنيسة  ،وذلك بإزالة كثير
من الحوائط التى بداخله  ،بمساعدة أحد األحباء األنجليز الذى انضم للكنيس االنجليزية هو
وزوجته االنجليزية  .واحد اعضاء الكنيسة الموقرين

وأقيم مذبح بحجم مناسب ،

وايضا عمل المنجليات

 .وتم انشاء معموديه جديده وعمل التجهيزات الخاصه بها

ا تم ايضا التعاقد مع احدى الشركات النشاء عدد من الخدمات الصحيه لخدمه شعب الكنيسه،
 .والنشاء واجهات جديده تناسب االستخدام الجديد للمبنى ككنيسه

 .وبعد حوالى  4شهور من الشراء جاء يوم افتتاح المبنى ككنيسه
في يوم  8نوفمبر  2008اقام صاحب النيافة االنبا انطونى اول قداس في هذه الكنيسه الجديده
بحضور عدد من االباء الكهنة
نيافة الحبر الجليل األنبا أنطونى فى يوم أفتتاح الكنيسة فى  9نوفمبر  2008حيث قام أيضا
برسامة عدد من الشمامسة

وبعد ذلك استمر العمل ما بين انشاء قاعه صغيره ملحقه بالكنيسه لعدد من االغراض
الهامه وايضا انشاء مبنى مستقل لخدمة النادي الرياضى المقام على جزء من ارض الكنيسه
 .بحسب التعهد الذي التزمنا به امام المسؤلين
وفي ابريل  2009تم اشاء المبنى الخاص بكبار السن

وفى العيد االول الفتتاح الكنيسه كان قد ارتفع الصليب على قمه هذا المبنى ليؤكد تحويل
 .المبنى الى كنيسه كما اضيف ايضا اسم الكنيسه بشكل جميل عليه

وأنتظمت الخدمة فى الكنيسية كثيرا جدا بعد شراء هذا المكان  ،وأنشئت عدد من النشاطات
الروحية  ،وخدمة مدارس األحد  .وأيضا أبتدأ النشاط الرياضى فيها لشباب الكنيسة
 .واألطفال

وقامت الكنيسة باقامة أول مؤتمر لشباب الجامعة فيها فى يوليو  2010وحضره مجموعة
من الشباب وكان وقتا روحيا جميال قام فيه الشباب بعرض كثير من الموضوعات الروحية
.كما قامت الكنيسة بإقامة سر المعمودية لعدد من األطفال المصريين ومن جنسيات اخرى
مؤتمر مدارس االحد
بداية من أغسطس  ، 2012تم تثبيت موعدا سنويا  ،لمؤتمر ومعسكر لمدارس األحد  ،لمدة
ثالثة أيام  ،وذلك فى األسبوع األخير من شهر أغسطس وبنعمة هللا هو مؤتمر ناجح
.ومستمر
وفي اول مؤتمر لمدارس االحد في عام  20012كان المشرفين على هذا المؤتمر من كل
النواحى هم خادمتين وكان عدد كل اعضاء مدارس االحد منعمر  7سنوات وحتى عمر 15
سنه هو  11فرد

 2012مؤتمر مدارس االحد
فيما بعد تضاعفت هذه االعداد كما نرى في الصور

 2016مؤتمرمدارس االحد
وبسبب نمو عدد اعضاء مدارس االحد كان البد من اقامه معسكر مدارس االحد فى احد
 2017االماكن المتخصصه لذلك وهو ما حدث في عام

 2017مؤتمرمدارس االحد

باإلضافة الى ذلك تم إقامة مبنيين من المباني الجاهزة  ،كل منهما عبارة عن وحدات يتم
 ،توصيلها ببعض
المبنى االول عباره عن وحدتين تم اشاؤهما على سنتين

المبنى الثاني عباره عن  6وحدات

وكان يقام فى أحدهما نشاط رياضى  ،واآلخر مجهز ليكون صالة نشاط رياضى او اى
 .مناسبات اخرى مؤقتا
ازداد عدد األسر التى تخدمها الكنيسة ووصل حاليا هو حوالى  50أسرة باإلضافة الى عدد
من شباب الجامعة  ،الذين يفدون الى جامعة المدينة للدراسة فيها  ،ويختلف عددهم من سنة
ألخرى  ،وأيضا مجموعات أخرى من الطلبة المصريين الذين يفدون الى الجامعة لدراسة
 .بعض البعثات وهؤالء أيضا يختلف عددهم من سنة ألخرى
بالطبع نتيجة ألزدياد أعداد األسر اصبحت الحاجه ملحه النشاء كنيسه تسع هذا العدد وتسع
لكافة انشطة الكنيسه عوضا  ،وهكذا تم عمل رسومات إلنشاء كنيسة كبيرة على الطقس
القبطى وملحق بها قاعة كبيرة لالستخدامات األخرى  ،وتم أستقدام أحد المعمارين من مصر
 .خصيصا للقيام بهذه الرسومات
وبعد كثير من األبحاث حول هذا المشروع  ،تم أخيرا تقديم طلبا رسميا للحصول على
 2015 .الترخيص الالزم إلنشاء هذه الكنيسة  ،وذلك فى بداية مارس
ولكن جاء رد المسؤلين بالرفض  ،على انه يوجد فرصه الستئناف هذا القرار خالل سنه من
 .الرفض وتقديم ملحق لهذا الطلب  .وبدانا سلسه من المشاوات الكثيره

وكان التدبير االلهي
 .هللا يرسل ثالث جنودا مجهولين لعمله
اوال  :جراهام جيمس اسقف نوريتش للكنيسه االنجليزيه
في ذلك التاريخ جائتنى دعوه لحضور قداس اقامه كاهن للكنيسه االنجليزيه في المنطقه
بحضور اسقف االيبارشيه االنجليزيه ( جراهام جيمس ) فاخذت معى احد اعضاء الكنيسه
وذهبنا وقررت مفاتحة االسقف جراهام جيمس في مشكله الكنيسه لعله يستطيع تقديم اى
 .مساعدة
فقد كان اسقفا على درايه كبيره بالكنيسه القبطيه  ،وكان احد اعضاء مجلس اللوردات
وتعاطف جدا مع الموضوع  ،وهكذا دعوت هذا االسقف المبجل لزياره الكنيسه ومقابله
 .الشعب
ومشكورا لبى هذه الدعوة

وعرض ايضا انه سيفاتح عضو البرلمان الخاص بمنطقتنا لتقديم المساعده القانونيه وكان
هو ريتشارد باكين
 .ثانيا  :ريتشارد باكين عضو البرلمان عن المنطقة
 .كان هو الجندي المجهول الثاني في العمل
تحدث االسقف مع ( ريتشارد بيكن ) في الموضوع ليقدم هو ايضا مساعدة  .الذى اتصل بنا
 ،وحددنا له ميعاد لزياره الكنيسه فجاء  ،وهو مستعد تماما للزياره ،جاء وبصحبته مستشاره
القانونى  .وكان هو ايضا مثل االسقف متعاطفا جدا وعلى درايه بالكنيسه القبطيه
كان لقاءا وديا  ،وتحدثنا عن بعض عقائد الكنيسه  ،وفى نهايه اللقاء وعد بكتابه خطاب
مشترك وموقع بينه وبين االسقف وتقديمه للجهات المختصه بذلك وبالفعل ارسل لنا صوره
من هذا الخطاب الذى دافع فيه عن حق الكنيسه من الناحيه القانونيه في اقامة الكنيسه وفند
اسباب الرفض من الناحيه القانونيه  .وهكذا اعدنا تقديم الطلب مع استقطاع االجزاء
 .الديكوريه الخارجيه فقط لمحاوله تصغير المساحه الكليه
 .الموافقه االولى على الخطوط الخارجيه للمشروع
وكان هذا هو وقت التعديل االلهى ،وكانما تسارع الجميع لمسانده الطلب وتم تحديد موعدا
لمناقشه الطلب في البلديه وذهبنا في الميعاد وبعد عرض الطلب على كل الهيئه المجتمعه
 .وطلب رايهم في القرار
وجاءت الموافقه الجماعيه عليه  .وتم وضع الخطوط الخارجيه للمساحه بحسب المساحه
 .التى تقدمنا بها
ثم جاءت مرحله وضع التصميم الخارجى
اشرت على المهندس الذي يعمل معنا على اننا لن نضع فيها اى ديكورات خارجيه  ،لتجنب
 .اى تعطيالت ورفض مره ثانيه
وهكذا بالفعل تم الموافقه على رسم مبسط جدا فى قمته برج صغير على الطريقه
االنجليزيه ويعلوه صليب  .واعلنت >لك لشعب الكنيسة ولم يكن امانما غير الموافقه
والحصول على مل يمكن الحصول عليه
واخذ المهندس الرسومات وذهب الطالع المسؤلين عليها

وجاء وقت مناقشه هذه ا لرسومات مع المسؤلين  ،وتم تحديد ميعاد لذلك وكان يوم خميس
 .العهد في السنه التاليه
 .ثالثا  :المهندس المعماري الخاص بالبلديه
وذهب المهندس الذي يعمل معنا لمقابله المهندس المختص الذى كان ايضا جنديا الهيا ثالثا
 .مرسال لذلك العمل
فقد كان قد اعد نفسه بدراسة الكنيسه القبطيه واشكال مبانيها وعندما راى الرسومات
 :المبسطه المقدمه منا اعترض عليها وقال
ان المبنى المقدم هو كنيسه قبطيه والكنيسه القبطيه لها شكل محدد ومميز والبد ان تبنى "
" عليه
وهكذا قام هو نفسه باضافة مناره للرسومات  ،وعليها قبه قبطيه مبنيه  ،على ارشات ووضع
تصميما آخرا لرباط مبنى الكنيسه بالقاعة  ،وطالب بوضع مدخل للكنيسه يخدم ايضا نفس
 ،الهدف  ،وهو شكل للكنيسه القبطيه

ووضع ذلك كشروك لبناء الكنيسه وهو اليدرى انه بذلك يشبه داريوس الملك الذي لما
توقف بناء الهيكل وارسل اليه يطلب فيه رايه فقام بالتفتيش في خزائن الملك وعرف قيمه
هذا الهيكل فاسرع بكتابه امر ملكى باستمرار البناء وان يكون ذلك على نفقة الملك نفسه
 .وجاء الى المهندس بعد هذا اللقاء وهو متعجب جدا من التحول الذي حدث
فقلت له اننا نسمى هذا انه اليد االلهيه التى تعمل وال احد يستطيع ان يقف اماها وهكذا تم
وضع رسومات جديده واصافه الديكورات التى سبق وازلناها ولكن بصوره افضل بالشكل
المرفق

ونشكر هللا اذ تمت الموافقه على هذه الرسومات واستخراج كل التصاريح الخاصه بها
واستعدادا للبناء كان حتميا ان نقوم بتغيير استخدام المباني المجهزه السابق الحديث عنها الى
استخدام جديد فتم تحويل احدهما الى كنيسه مؤقته  ،واآلخر الى سكن للكاهن  ،استعدادا
 .الزاله المبنى القديم واقامة الكنيسة الجديده عوضا عنه

وتم اعداد الطريق لهذه المباني بشكل جميل وان كان يغلف بالبساطة

وفى  25مارس  2018قام نيافة االنبا انطوني بافتتاح هذه الكنيسة المؤقته

 .وايضا وضع حجر االساس للكنيسة الجديدة  ،وسط فرحة غامرة من الجميع

وتم ازله المبنى القديم تما

وحاليا تجرى االستعدادات الكاملة لبناء هذه الكنيسة التى سيظهر فيها الطابع القبطى ذا
.المنارة والقبة القبطية ويزين اعالها الصليب القبطي
وتم طرح مشروع الكنيسة على عدة شركات لعمل مناقصة بينهم ونحن حاليا في اخر
مراحل هذه المشاورات وقد قام نيافة الحبر الجليل االنبا انطوني بتكليف عدد من الخدام
.المتخصصين ليقوموا يمتابعة المحادثات والمشاورات المتخصصة في ذلك
 .نتضرع الى الرب أن يضع يده فيه ليتم بالشكل الذى يليق بمسكنه
الرب يبارك فى هذا المكان ويجعله منارة عالية وعالمة روحية مضيئة وسط ظلمة هذا
العالم لمجد اسمه القدوس
)عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين (مزمور ٣: ١٢٦
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من عمق قلوبنا نشكر هللا جدا في هذا اليوم العظيم ٢٦
نوفمبر الموافق  ١٧هاتور  ١٧٣٧للشهداء عيد نياحه
.القديس يوحنا الذهبي الفم
فقد قام اسقفنا الحبيب نيافة االنبا انطوني .بتوقيع عقد بناء
كنيسه القديس البابا اثناسيوس في مدينة نوريدج بمقاطعه
..ايست أنجيَل
الرب يكمل هذا العمل المفرح ويديم لنا ابوة نيافته سنين
عديده وازمنه سَلميه مديده .بشفاعة أم النور العذراء مريم
.والقديس العظيم البابا اثناسيوس .وصلوات كل االباء

بدأ العمل على أرض
الكنيسة أمس وبدأت
عمليات التسوية النهائية
ووضع ال crush
concrete.
والتي ستستغرق هذا
االسبوع تقريبا ويبدأ
االسبوع القادم مباشره
دق االعمدة وصب
الكمرات الرابط بينها..
.تمهيدا لعمل االرضيات
مرفق بعض الصور
.الخاصة ببداية العمل
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