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الفصل األول
نشاة وتأسيس كنيسة المألك واألنبا بيشوى Margate -Kent
مقدمة:
"يشبه ملكوت السماوات حبة خردل اخذها انسان وزرعها في حقله .وهي أصغر جميع البزور .لكن متى
نمت فهي أكبر البقول .وتصير شجرة حتى ان طيور السماء تاتي وتتاوى في اغصانه " (مت - 31 :13
)32
هاتان اآليتان تقصان بدقة كل تاريخ الكنيسة القبطية في 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 شنودة 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 خداماً.

كنيسة المالك ميخائيل والقديس األنبا بيشوى Margte – Kent
بداية الخدمة فى Kent
بدددددأت فكددددرة الخدمددددة فددددى مقاطعددددة كنددددت فددددى  27فبرايددددر  1992أثندددداء افتتدددداا قداسددددة البابددددا
شددددنوده الثالددددث بابددددا األسددددكندرية وبطريددددرك الكددددرازة المرقسددددية وكافددددة بددددالد المهجددددر لكنيسددددة
الشدددددهيد العيددددديم فيلوبددددداتير مرقريدددددوس بجندددددوب ويلدددددز ،عنددددددما طلدددددب د .وفيدددددق مدددددرقس
وزوجتدددده د .سددددلوى و د .عددددونى ميخائيددددل وزوجتددددة آن مددددن قداسددددة البابددددا انتددددداب القمددددص
أكسدددديوس األنبددددا بيشددددوى لخدددددمتهم روحيدد دا ٌ فددددي منطقددددة كنددددت .حيددددث كانددددت عائلددددة د .وفيددددق
مقيمدددة فدددى جندددوب ويلدددز ومدددوايبين علدددى الحضدددور للكنيسدددة التدددى كدددان يخددددم بهدددا فدددى ذلدددك
الوقددددت القمددددص أكسدددديوس األنبددددا بيشددددوى (نيافددددة األنبددددا انتددددونى) .وليددددروف العمددددل انتقلددددت
عائلدددة د .وفيدددق مدددرقس مدددن جندددوب ويلدددز الدددى مارجيدددت فدددى كندددت وكدددانوا يوايبدددون علدددى
الحضدددور والصدددالة فدددى كنيسدددة القديسدددة مدددريم العدددذراء والقدددديس األنبدددا شدددنودة بجندددوب لنددددن
(كرويددددون) وهدددي تبعدددد حدددوالي سددداعة ونصدددف بالعربدددة مدددن مكدددان سدددكنهم وهنددداك تعرفدددوا
على عائلة د .عونى ميخائيل المقيمين في كاندربرى -كنت.

وافدددق قداسدددته علدددى طلدددبهم وكلدددف أبوندددا أكسددديوس بالخدمدددة فدددى منطقدددة كندددت وقالددده "خلدددى
نفسددددك معدددداهم يددددا أبونددددا" (كنددددت)  .منطقددددة كنددددت مسدددداحتها كبيددددرة جدددددا ( 437كيلددددومتر
مربع)
بددددأ القمدددص أكسددديوس الخدمدددة فدددي منطقدددة كندددت بصدددالة القدددداس األلهدددى فدددي السدددبت الثالدددث
مدددن كدددل شدددهر فدددي مديندددة Canterburyفدددي قريدددة  Hursdenحيدددث تدددم تدددأجير احددددى
الكنائس الكاثوليكية واستمرت الخدمة بها لمدة شهرين فقط حيث اٌغلقت الكنيسة.
والسدددتمرار الخدمدددة بددددأ البحددددث عدددن تدددأجير كنيسددددة أخدددرى وكاندددت هددددذه المدددرة فدددى مدينددددة
مارجيددددت وكانددددت الكنيسددددة تابعددددة للددددروم الكاثوليددددك باسددددم ( Our Lady & St.
)Benedict Church
سددددرعان مددددا سددددمع عدددددد كبيددددر مددددن العددددائالت المقيمددددة هندددداك بتأسدددديس خدمددددة روحيددددة فددددى
مارجيددددت فددددازدادت العددددائالت ووايبددددت علدددددى الحضددددور للكنيسددددة وبدددددأت خدمددددة التربيدددددة
الكنسدددية وأصدددبح للكنيسدددة نشددداط روحدددي واجتمددداعي وثقدددافي .اتفدددق الجميدددع بعدددد قدددداس يدددوم
السددددبت الموافددددق  11سددددبتمبر (1992عيددددد النيددددروز) علددددى تسددددمية الكنيسددددة بأسددددم رئدددديس
المالئكددددة ميخائيددددل والقددددديس األنبددددا بيشددددوى وكددددان يقددددوم بخدمددددة األعيدددداد السدددديدية المتندددديح
القس هدرا عقداوى.
تمددددت بنعمددددة الددددرب رشددددامة األب القمددددص أكسدددديوس األنبددددا بيشددددوى أسددددقفا ً علددددى ايبارشددددية
ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلتراء وتوابعها وذلك فى عيد العنصرة .1995
بانتيددددام الخدمددددة نمددددت الكنيسددددة وازداد عدددددد األسددددر المقيمددددة فددددى المنطقددددة وانضددددمت بعدد د
العدددائالت مدددن امددداكن أخدددرى للصدددالة فدددي الكنيسدددة ،فقدددام نيافتددده بتكليدددف القمدددص ارشددديالوس
المقددددارى بصددددالة قددددداس إضددددافى  -بجانددددب خدمتدددده االصددددلية فددددى نيوكاسددددل  -وذلددددك بالتندددداوب
مددددع نيافتدددده واصددددبحت خدمددددة القددددداس تقددددام مددددرتين يددددومى السددددبت األول واألحددددد الرابددددع مددددن
كل شهر .
إنتداب القس أشعيا البراموسى للخدمة:
فدددى  1997طلدددب نيافدددة أالنبدددا انتدددونى مدددن قداسدددة البابدددا شدددنوده الثالدددث إنتدددداب القدددس أشدددعيا
البراموسددددى للخدمددددة فددددى منطقددددة كنددددت وكددددان يقددددوم أيضددددا ً بالخدمددددة فددددى منطقددددة بورمددددث
بالتنددداوب مدددع القدددس كددداراس األنبدددا بيشدددوى والدددذ كدددان هدددو أيضدددا ً يقدددوم بخدمدددة الكنيسدددة فدددى
مدينة نوريج فاصبحت الصلوات والخدمات الكنسية تقام بانتيام فى أيام اآلحاد.

شراء الكنيسة:
فدددى يدددوم األحدددد الموافدددق  18مدددايو  1997وبعدددد القدددداس األلهدددى اجتمدددع نيافدددة األنبدددا انتدددونى
مددددع شددددعب الكنيسددددة بمنددددزل عائلددددة د .كامددددل الكاتددددب وهندددداك شددددجع نيافتدددده أعضدددداء الكنيسددددة
علدددى شدددراء كنيسدددة خاصدددة بهدددم ليصدددبح لندددا كنيسدددة فدددى كندددت  ...وقدددد علمدددوا مدددن السددديدة آن
اندددده توجددددد كنيسددددة معروضددددة للبيددددع فددددي شددددارع  Northdown Rdبحددددى Cliftonville
وهددددى تابعدددددة لطائفدددددة  ، Methodist .وفددددى الحدددددال طلدددددب نيافددددة األنبدددددا انتدددددونى مدددددن
الموجدددودين بمصدددداحبته فدددورا ً لمعاينددددة الكنيسدددة المعروضددددة للبيدددع وفعدددالً تدددم الحصددددول علددددى
المفتدددداا مددددن مكتددددب العقددددارات المخددددتص ودخددددل نيافتدددده مددددع شددددعب الكنيسددددة وصددددلوا صددددالة
السدددداعة الثالثددددة وبعددددد الصددددألة التفددددت نيافتدددده وقددددال للموجددددودين " مبددددروك الكنيسددددة مددددن
نصدددديبنا ".واتفددددق الجميددددع علددددى شددددراء الكنيسددددة الحاليددددة وفددددى نفدد دس اليددددوم وجهدد ده نيافتدددده د.
وفيق مرقس باألسراع بتقديم العطاء بالمبلغ المطلوب لشراء الكنيسة .
بعدددد أسدددبوعين جددداء الدددرد بدددالرف حيدددث كدددان العطددداء مدددن نصددديب احددددى المتقددددمين لشدددراء
الكنيسدددة وتحويلهدددا الدددى شدددقق ومكاتدددب .بٌلدددغ نيافتددده بدددرف العطددداء بدددالتلفون مدددن د .عدددونى
ميخائيددددل ولكددددن نيافتدددده فددددى هدددددوء اجابدددده " ال ..ال ...مددددا تخددددافة الكنيسددددة حتكددددون مددددن
نصيبنا ".
يهدددر عمدددل الدددرب العجيدددب ...فبعدددد مدددرور أكثدددر مدددن  6أشدددهر اتصدددل مكتدددب العقدددارات مدددرة
أخددددرى بددددد .وفيددددق مددددرقس وبلغددددة ان الشددددركة التدددى وقددددع عليهددددا العطدددداء لددددم تسددددتطع الوفدددداء
بالتزاماتهدددددا ،وسدددددأله ان ك اندددددت الكنيسدددددة الزالدددددت راغبدددددة فدددددى شدددددراء الكنيسدددددة بدددددالمبلغ
المعددددرو ( 62ألددددف جنيدددده إسددددترليني) وفددددى الحددددال تددددم اآلتصددددال بنيافددددة األنبددددا انتددددونى
وبلغدددة بدددالخبر فوجهددده نيافتددده بقبدددول العدددر واألسدددراع بالبددددء فدددى اجدددراءت الشدددراء وكلدددف
نيافته أيضا ً د .عونى ميخائيل بتسجيل الكنيسة ).)Charity
بدددددأت األجددددراءت وفددددى يددددوم  2أبريددددل ( 1998الموافددددق ذكددددرى تجلددددى السدددديدة الطدددداهرة
مدددريم العدددذراء فدددي كنيسدددة الزيتدددون) اصدددبحت لندددا كنيسدددة قبطيدددة ( )Free holdفدددي كندددت
بعد دفع كل المبلغ المطلوب بالكامل  ،فالكنيسة ليست عليها أى التزامات مالية.
بعدددد احتفددداالت عيدددد القيامدددة المجيدددد وشدددم النسسددديم بددددأ شدددعب الكنيسدددة وكثيدددر مدددن األحبددداء
وتحدددت إشدددراف نيافدددة األلنبدددا انتدددونى والقدددس أشدددعيا البراموسدددى بسدددرعة تجهيدددز الكنيسدددة مدددن
الددددداخل حتددددي يددددتم تقديسددددها وتدشددددينها بيددددد صدددداحب القداسددددة مثلددددث الرحمددددات قداسددددة البابددددا
شدددنوده الثالدددث  ،وهكدددذا وجددددنا الجميدددع يتسدددابقون فدددى العمدددل وفدددي العطددداء أيضددداً ،وفدددى فتدددرة
أربعدددددة أشدددددهر تدددددم تجهيدددددز الك نيسدددددة بعمدددددل الترميمدددددات والتشدددددطيبات الخاصدددددة بدددددالحوائط
واألرضدددديات وتجديددددد األبددددواب والشددددبايبك واآلسددددقف والسددددجاد الددددذ يغطددددى كددددل أرضددددية
الكنيسدددددة والهيكدددددل وبحامدددددل أاليقوندددددات الجميدددددل والسدددددتائر وتجديدددددد دورات الميددددداة وغيرهدددددا

كثيددددر  ...وكددددان الشددددباب والرجددددال يعملددددون بأيددددديهم فددددى النجددددارة و الكهربدددداء و الدددددهان و
الحددددرف األخددددرى ليددددوفروا علددددى الكنيسددددة بعدد د المصددددروفات .وأصددددبحت الكنييسددددة جدددداهزة
للتدشين .
تدشين الكنيسة:
وصدددل مثلدددث الرحمدددات قداسدددة البابدددا شدددنوده الثالدددث مطدددار هيثدددرو بلنددددن بعدددد يهدددر الخمددديس
 1999 / 8 /12وبرفقتددددده نيافدددددة األنبدددددا يدددددوأنس األسدددددقف العدددددام وسدددددكرتير قداسددد دته و كدددددان
فدددددى اسدددددتقبال قداسدددددته أصدددددحاب النيافدددددة مثلدددددث الرحمدددددات نيافدددددة األنبدددددا دانيدددددال مطدددددران
الخرطددددوم  ،واألنبددددا ميصددددائيل أسددددقف برمنجهددددام وتوابعهددددا  ،ونيافددددة األنبددددا بدددديمن أسددددقف
قدددوص ونقدددادة وتوابعهدددا واألنبدددا انتدددونى أسدددقف األيبارشدددية باألضدددافة الدددى بعددد مدددن اآلبددداء
الكهندددة الدددذين يخددددمون فدددى المملكدددة المتحددددة .وكدددذلك سدددعادة السددديد السدددفير عدددادل الجدددزار
سددددفير مصددددر فددددى المملكددددة المتحدددددة  ،والسدددديدة د .سددددميحه ابددددو سددددتيت قنصدددل مصددددر العددددام .
توجددده قداسدددته واآلبددداء األسددداقفة والكهندددة الدددى المركدددز القبطدددي باسدددتفنج .بعدددد وصدددول قداسدددته
والوفدددد المرافدددق الدددى اسدددتفنج كدددان لقداسدددته سدددمينارا ً مدددع األبددداء األسددداقفة والكهندددة موضدددوعه
(األهتمام بكل نفس ).
وفددددى صدددددباا يددددوم الجمعدددددة  1999 / 8 /13اسدددددتقبل قداسددددته نيافدددددة االنبددددا انتدددددونى ومعددددده
مجمع كهنة األيبارشية حيث كان لقداسته حديثا ً رعويا ً عن خدمة األعداد الصغيرة.
فدددددى صددددددباا يدددددوم السددددددبت المبددددددارك  1999/8/14الموافدددددق  8مسددددددر  1715للشددددددهداء
توجدددده قداسددددة البابددددا شددددنودة الثالددددث وبرفقتدددده اآلبدددداء االسدددداقفة والكهنددددة مددددن اسددددتفنج الددددى
مارجيددددت وقددددد اسددددتغرقت الرحلددددة سدددداعتين بالسدددديارة ،حيددددث قددددام قداسددددته فددددى نفددددس اليددددوم
بتدشدددين مدددذبحى الكنيسدددة بسدددم رئددديس المالئكدددة ميخائيدددل والقدددديس األنبدددا بيشدددوى كمدددا دشدددن
قداسدددددته حامدددددل اآليقوندددددات والمعمدددددوديتين ( واحددددددة للكبدددددار وأخدددددرى لألطفدددددال الصدددددغار ) .
اشددددترك فددددى صددددلوات التدشددددين أصددددحاب النيافددددة :األنبددددا ميصددددائيل واألنبددددا يددددوأنس واآلنبددددا
انتدددونى وبعددد كهندددة المملكدددة المتحددددة .حضدددر عددددد كبيدددر جددددا ً مدددن الشدددعب مدددن مختلدددف
مددددن المملكدددة المتحددددة صدددلوات واحتفددداألت التدشدددين كمدددا حضدددر صدددلوات التدشدددين أيضدددا ً :
عمدة مدينة مارجيت  ،ومندوب من المجلس المحلى للمدينة باألضافة الى
 Rev: Canon Clementsكدددداهن الكنيسددددة الكاثوليكيددددة والتددددى كددددان شددددعب الكنيسددددة
يستخدمها للصلوات من  1992الى .1998
 Rev:read:كددددداهن كنيسدددددة  Methodistالتدددددي تدددددم شدددددرائها  FrKyprianosr:كددددداهن
الكنيسة اليونانية األرثوذكسية.
 MotherNicola:رئيسة دير الراهبات الكاثوليك بقرية مينستر .وبع

الراهبات

وحضددددر أيضدد دا ً ممثلددددين لدد دبع الكنددددائس المحليددددة األخددددرى للمشدددداركة فددددى فرحددددة الكنيسددددة
القبطيددددة بإقامددددة بيددددت للددددرب فددددى مارجيددددت .بعددددد صددددلوات التدشددددين اٌقدددديم حفددددل أسددددتقبال فددددى
قاعددددة الكنيسددددة تكلددددم فيدددده نيافددددة األنبددددا انتددددونى والقددددس أشددددعياء البراموسددددى وكدددداهن الكنيسددددة
الكاثوليكيددددة مددددرحبين وشدددداكرين تعددددب ومحبددددة قداسددددة البابددددا شددددنوده الثالددددث فددددى مباركتدددده
وتدشدددينه الكنيسدددية .اختدددتم الحفدددل بكلمدددة روحيدددة مدددن قداسدددة البابدددا شدددنوده الثالدددث عدددن أهميدددة
وجدددود كنيسدددة قبطيدددة تهدددتم بالحيددداة الروحيدددة ألبنائهدددا وشدددكر قداسدددته نيافدددة األنبدددا انتدددونى علدددى
مجهوداته التى يقوم بها فى بناء الكنائس واصفا ً اياه بعبارة ( ) Creator man
كدددان يومدددا ً مباركدددا ً ال يٌنسدددى فدددي تددداريخ كنيسدددتنا المجيددددة .وأصدددبح لندددا الكنيسدددة األولدددى فدددي
Kentبسدددم رئددديس المالئكدددة والقدددديس األنبدددا بيشدددوى ،حيدددث تدددم تأسددديس كنيسدددة أخدددرى فدددي
المقاطعة بسم القديس يوحنا الحبيب في مدينة بروملى .
فدددى الختدددام وفدددى طريدددق العدددودة قدددام قداسدددة البابدددا شدددنوده الثالدددث والوفدددد المرافدددق لددده مدددع
شدددعب الكنيسدددة بزيدددارة مندددزل عائلدددة الددددكتور وفيدددق مدددرقس سدددكرتير مجلدددس الكنيسدددة حيدددث
بدددارك قداسدددته منزلددده وكدددان لقداسدددته جلسدددة روحيدددة مدددع شدددعب الكنيسدددة هندددائهم فيهدددا علدددى
الكنيسة الجديدة وكانت بداية لعمل رعوى وروحى قوى وموفق.
أول مجلس للكنييسة:
أصدددددر نيافددددة األنبددددا انتددددونى أسددددقف األيبارشددددية قددددرارا ً بتكددددوين أول مجلددددس للكنيسددددة وكددددان
على النحو التالى:
القس /اشعياء البراموسي
د .وفيق مرقس سكرتيرا ً
األستاذ سيتى عريان أمينا ً للصندوق
وعضوية كل من.
د .عونى ميخائيل
د .كامل الكاتب
د .أشرف ميخائيل
د .فيكتور عزيز
د .جميل يوسف.
اسدددتمرت خدمدددة القدددس أشددددعياء البراموسدددى للكنيسددددة ثدددألث سددددنوات خددددمها بكدددل أماندددة عدددداد
بعدددددها الددددى ديددددره بعددددد أن أقامددددت لدددده الكنيسددددة يددددوم األحددددد  200 /7 /31حفددددل وداع تقددددديرا ً
لخدماتددده ومجهوداتددده الكبيدددرة وقددددمت لددده الهددددايا التذكاريدددة مدددن شدددعب الكنيسدددة وشدددكره نيافدددة
األنبا انتونى على ما قام به من خدمات للكنيسة متمنيا ً له نموا ً روحيا ً .
إنتداب القمص انجيلوس األنطونى لخدمة الكنيسة:
بعددددها وافدددق قداسدددة البابدددا شدددنوده الثالدددث علدددى إنتدددداب القمدددص أنجيلدددوس األنطدددونى للخدمدددة
فى منطقة كنت.

وصددددل أبونددددا أنجيلددددوس األنطددددونى مددددع نيافددددة األنبددددا انتددددونى الددددى نيوكاسددددل يددددوم السددددبت 24
 .2000 / 6/وانضددددم لخدمددددة اإليبارشددددية فددددي كنيسددددة المددددالك والقددددديس األنبددددا بيشددددوى فددددى
كنددددت ،وكددددان فددددي المطرانيددددة فددددي ضدددديافة األنبددددا انتددددونى إلددددى يددددوم الجمعددددة 2000 / 8/ 4
حيددددث غددددادر أبونددددا أنجيلددددوس نيوكاسددددل الددددى مارجيددددت مصددددحوبا ً بالدددددعوات واألرشددددادات
الألزمدددة مدددن مدددالك األيبارشدددية نيافدددة األنبدددا انتدددونى السدددتالم الخدمدددة فدددى منطقدددة كندددت وندددزل
أبوندددا أنجيلدددوس فدددى ضددديافة عائلدددة د .وفيدددق مدددرقس .فدددى مسددداء يدددوم السدددبت 2000 /8 / 5
اُقيمدددت صدددلوات رفدددع بخدددور عشدددية وكاندددت ألبوندددا أنجيلدددوس جلسدددة روحيدددة وتعدددارف مدددع
بعدددد شددددعب الكنيسددددة الددددذين حضددددروا الصددددالة  .وفددددى يددددوم األحددددد  2000 / 8 / 6صددددلى
أبونددددا أنجيلددددوس األنطددددونى القددددداس األلهددددى وكددددان فصددددل األنجيددددل عددددن مباركددددة الددددرب
للخمس خبزات والسمكتين والتى من خأللهم أشبع رب المجد الجموع
بددددأ ابوندددا الخدمددددة بجمدددع أسدددماء وعندددداوين وأرقدددام تليفوندددات األقبدددداط السددداكنين فدددى مقاطعددددة
كندددددت وبددددددء التواصدددددل معهدددددم عدددددن طريدددددق األفتقددددداد وأرسدددددال الرسدددددائل الروحيدددددة وعقدددددد
أألجتماعدددددات الروحيدددددة ودرس الكتددددداب المقددددددس فدددددى تجمعدددددات مختلفدددددة بطريقدددددة دوريدددددة
منتيمددددة ،وكلددددف أحددددد الشمامسددددة باألهتمددددام بدددددروس األلحددددان وتحفييهددددا لألطفددددال والكبددددار
بجانددددب خدددددمات التربيددددة الكنسددددية بكددددل مراحلهددددا حيددددث قٌسددددمت الددددى ثددددالث مراحددددل بجانددددب
خدمددددة الشددددباب واهددددتم بتسددددجيل العضددددوية الكنسددددية للعددددائألت وعدددددد اآلفددددراد المقيدددددين مددددع
عندددداوينهم وتليفوندددداتهم والبريددددد األكترونددددى الخدددداص بكددددل آحددددد .وتددددم تصددددميم WEBSITE
و Facebookخاص بالكنيسة للتواصل مع الكل خارج وداخل البالد.
رفات القديسين:
 .1الشهيد مارجرجس
 .2الشهيد ابوسيفين
 .3الشهيد فام الجندى
 .4شهداء الفيوم
 .5شهداء اخيم
أعضاء مجلس الكنيسة الحالى:
القمص  /أنجيلوس األنطونى
د .وفيق مرقس سكرتيرا ً
د .عوني ميخائيل
وعضوية كل من.

د .هانى حبيب
ا /نديم دميان
د .ناجى غباير
م .سمير مسعد
د .فيليب هاردو
المناطق التى تخدمها الكنيسة:

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

صددددورة قداسددددة البابددددا شددددنوده الثالددددث وهددددو يسددددتلم الهديددددة التذكاريددددة المقدمدددده لدددده مددددن شددددعب
الكنيسدددة ،وييهدددر فدددى الصدددورة األنبدددا انتدددونى وهدددو يقددددم الهديدددة نيابدددة عدددن شدددعب الكنيسدددة
واألنبددددا يددددقانس األسددددقف العددددام وسددددكرتير قداسددددة البابددددا والقددددس أشددددعيا البراموسددددى خددددادم
الكنيسة فى ذلك الوقت.

قداسة البابا فى منزل د .وفيق
بدددارك قداسدددته والوفدددد المرافدددق لددده مندددزل د.
وفيددددق مددددرقس سدددددكرتير مجلددددس الكنيسدددددة ،
وييهدددر فدددى الصدددورة نيافدددة األنبدددا ميصدددائيل
أسدددددقف برمنجهدددددام ونيافدددددة األنبدددددا انتدددددونى
أسدددددقف األيبارشدددددية ونيافدددددة األنبدددددا يدددددقانس
األسدددددقف العدددددام وسدددددكرتير قداسدددددة البابدددددا و
نيافددددة االنبددددا أنجيلددددوس أسددددقف عددددام اسددددتفنج
(أبونددددا أنجيلددددوس األنبددددا بيشددددوى ) والمتندددديح
القمددددددددص بيشددددددددوى بشددددددددرى والقمددددددددص
انطوميددددددددوس ثابددددددددت والقددددددددس أشددددددددعياء
البراموسددددى وأفددددراد مدددددن عائلددددة د .مدددددرقس
وبع أعضاء الكنيسة .

الكلمدددددة التدددددى كتبهدددددا قداسدددددة
البابددددددا شددددددنوده الثالددددددث يددددددوم
التدشددددين فددددى سددددجالت الكنيسددددة
-:

تأسيس الكنيسة الثانية فى كنت ( كنيسة القديس يوحنا الحبيب ) :
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 جناا الكنيسة األم
خوفا ً من الذئاب والثعالب الصغيرة ولتركيز الخدمة نحو الشباب خوفا ً من أن يذهبوا إلى الكورة االبعيدة ،

وجه ه نيافته بتأسيس كنيسة ثانية فى شمال كنت فى منطقة بروملى حيث يتواجد عدد كبير من العائالت
الساكنين بعيدا ً 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
سميت بسم القديس يوحنا الحبيب وكان ذلك يوم 21
تأسست وبدأت الخدمة فى منطقة بروملى فى كنيسة ُ
أبريل  .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 ،و تعتبر هذه الكنيسة الولوده البكر لكنيسة المالك واالنبا بيشوى مارجيت .

نيافة األنبا انتونى يوقع على عقد شراء كنيسة القديس يوحنا الحبيب ويصلى أول قداس بالكنيسة.
التجديدات الخاصة بالكنيسة بعد تدشينها:
تجديد كامل للكنيسة من الداخل والخارج
إنشاء سقف معلق لمذبح القديس األنبا بيشوى بعد سقوط السقف الداخلى للمذبح وإعاداة دهن لحوائط
حامل أيقونات لمذبح األنبا بيشوى.
تركيب النجف
تذويد الكنيسة ببع

الدكك الخشبية

تخصيص مكان لعمل القربان المقدس (بيت لحم )
تأسيس المركز الثقافى ومكتبة للكتب وأخرى لألستعارة

تخصيص أماكن مريحة للخلوة الروحية والمقتمرات وتغيير الشبابيك وزيادة عدد دورات المياه ليتناسب مع
المعسكرات والمقتمرات الروحية وتخصيص غرفة  Laundryلغسل المليات واألغطية الخاصة
بالمقتمرات .
تغيير شبابيك صالة الكنيسة.
شراء وتثبيت  2تلفزيون  70سم لتتبع القداس والمحاضرات
دوالب خاص لحفي النذورات والتقدمات
تركيب اجهزة حديثة للتدفيئة
تركيب جهاز انذار للسرقات وأبواب أكثر امانا ً من السرقة والحريق
تم تجديد المطبخ بإزالة القديم وعمل اخر جديد وتزويده باحتياجات المعسكرات.
تجديد دورات المياه والحمامات
تجديد السور الخارجى وتبليط حوة الكنيسة الخارجى
شراء عقار لسكن كاهن الكنيسة سددت قيمته بالكامل
تخصيص مدافن للكنيسة
تركيب اسانسير لذو االحتياجات الخاصة تركيب نيام جديد للتدفئة
 .1تجديد كامل للكنيسة
❖ فدددى سدددابقة تاريخيدددة فدددى المملكدددة المتحددددة
حصدددددلت الكنيسدددددة القبطيدددددة علدددددى أكثدددددر مدددددن
منحددددة مقدمددددة مددددن منيمددددة األثددددار البريطانيددددة
ومنيمدددددات ثقافيدددددة فاقدددددت فدددددي مجموعهدددددا ال
 800الددددف جنيددددة اسددددترلينى اسددددتخدمت لتددددرميم
الكنيسدددددة مدددددن الدددددداخل والخدددددارج والمندددددارة
والشدددددددبابيك الزجاجيدددددددة الملوندددددددة وحدددددددوائط
الكنيسدد دة وتددددم تركيددددب صددددليب قبطددددى اعلددددى
المنددددارة وتعتبددددر الكنيسددددة مددددن أقدددددم وأجمددددل
الكنددددائس األثريددددة فددددى مارجيددددت  .وقددددد أسددددتمر
العمدددددل ألكثدددددر مدددددن ثألثدددددة سدددددنوات حتدددددى
أصددددددبحت الكنيسددددددة تحفددددددة معماريددددددة جميلددددددة
وصارت مزارا ً يتوافد اليه السياا....

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

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

الصحف تكتب عن فوز الكنيسة بالمنحة في
سابقة تاريخية فى بريطانيا

 مقابلدددة مدددع كددداهن الكنيسدددة تحددددث فيهدددا عدددنBBCعلدددى أثدددر هدددذه المنحدددة اذاعدددة محطدددة ال
الكنيسددددة القبطيددددة وتاريخهددددا وحاضددددرها وكيانهددددا الجديددددد ودور الكنيسددددة فددددي المنطقددددة ومددددا
تقدمددده مدددن خددددمات وتعدددرف النددداس مدددن خدددالل البرندددامج علدددى الكنيسدددة القبطيدددة وقدددد تلقدددت
 وقدددد.الكنيسدددة رسدددائل مدددن المسدددتمعين نتيجدددة لدددذلك البرندددامج الدددذ اعٌيدددد بثددده أكثدددر مدددن مدددرة
اهتمدددت الصدددحف المحليدددة بالحددددث كمدددا قددددم التلفزيدددون برندددامج خددداص عدددن الكنيسدددة القبطيدددة
 مدددع كددداهنBBC والددددور المميدددز والواضدددح التدددي تقدددوم بددده فدددي المنطقدددة (منددددوب اذاعدددة ال
)الكنيسة فى لقاء حول دور الكنيسة القبطية فى المنطقة
+
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.

.

 - 2إنشاء سقف معلق جديد لمذبح القديس األنبا بيشوى وتركيب النجف:
❖ تيجة للقدم ولعوامل التعرية فقد تهدم جذء كبير من سقف مذبح األنبا بيشوى فتم تركيب
سقف معلق مكانه مع وضع جهاز مناسب للتدفئة وترميم الحوائط ودهنها وتم تركيب النجف
ووضع فاصل مققت بالخشب ليفصل بين صحن الكنيسة والهيكل حتى يتم تركيب حامل
أأليقونات النهائى.

تغيير السقف الداخلى لمذبح القديس األنبا بيشوى وترميم الحوائط وتزويده بنيام تدفئة جديد وتركيب النجف
 - 3تدشين حامل األيقونات وبع

األيقونات لمذبح األنبا بيشوى:

❖ فدددى يدددوم األحدددد  29يوليدددو  2012قدددام نيافدددة األنبدددا أنطدددونى بتدشدددين حامدددل األيقوندددات
الددددذ تددددم تصددددميمه بدددددير القددددديس األنبددددا انطونيددددوس فددددى احتفددددال كبيددددر حضددددره عدددددد
كبير من شعب وأحباء الكنيسة وكان يوما مباركا ُ وبهيجا ً.

 -4تركيب النجف:

تم تركيب نجفتين فى صحن الكنيسة ومثلهما لهيكل األنبا بيشوى
 -5تزويد الكنيسة ببع

الدكك الخشبية

 - 6تخصيص مكان لعمل القربان المقدس (بيت لحم)
❖ تدددم تخصددديص غرفدددة لعمدددل القربدددان المقددددس (بيدددت لحدددم) وتجهيزهدددا بأحددددث المعددددات
الكهربائية لعجن وتخمير وتسوية القربان.

 -7تأسيس المركز الثقافى ومكتبة للكتب وأخرى لألستعارة
❖ يحتدددددو المركدددددز الثقدددددافي علدددددى مطبعدددددة وكومبيدددددوتر لطباعدددددة النبدددددذات الروحيدددددة
& DVD
(عقائديددددة وطقسددددية وروحيددددة ) وبددددالمركز أيضددددا جهدددداز لطبددددع شددددرائط
. CD

❖ ويحتددددوى المركددددز علددددى مكتبددددة سددددمعية وبصددددرية ومددددزود بدددأكثر مددددن كومبيددددوتر وهددددو
مركدددز نشددديط وعليددده إقبدددال كبيدددر ويقددددم كاسددديتات وفيدددديوهات و أفدددالم لسدددير القديسدددين
وعيددددات وتفاسددددير روحيددددة آلبدددداء الكنيسددددة فددددى تسددددجيل ممتدددداز وتددددم تكددددوين مكتبددددة
لألسددددتعارة داخددددل المركددددز كددددل ذلددددك يمكددددن إسددددتعارته بكددددارت خدددداص بكددددل منتفددددع
بأشتراك رمزى .
ويتم فى المركز أيضا إعداد وطبع ثألثة مجألت تقوم الكنيسة بإصدارها شهريا وهم:
مجلة Follow Meوهي خاصة باألطفال
مجلة 4 Uوهي مجلة خاصة بالشباب
مجلة  Good Newsوهي مجلة خاصة بالعائالت
ويضددددم المركددددز أكثددددر مددددن كمبيددددوتر لتصددددميم المجددددالت وحفددددي الفددددايالت وبجددددانبهم ماكينددددة
تصميم وطبع شرائط) &)printer for DVD + CD Copier

مكتبدددة
البيددددع
:

❖ تدددم تخصددديص أيضدددا ً مكتبدددة لبيدددع أحددددث الكتدددب والعيدددات واألفدددالم الروحيدددة وبعددد
الهدددددددايا للمناسددددددبات المختلفددددددة ،بجانددددددب الكاسدددددديتات وال  DVDلسددددددير القديسددددددين
والقداسسدددددات والمسدددددرحيات بجاندددددب أفدددددألم الكرتدددددون لألطفدددددال وغيرهدددددا الكثيروكدددددل
ذلك بسعر التكلفة .

❖  -8تخصيص أماكن مريحة للخلوة الروحية والمقتمرات .
❖ تددددددم تخصدددددديص مكددددددان للخلددددددوة الروحيددددددة والمددددددقتمرات الكنسددددددية مرفددددددق بقاعددددددة
لألجتماعدددددات لدراسدددددة كلمدددددة الدددددرب والمواضددددديع الكنسدددددية المختلفدددددة وتدددددم وتدددددذوديها
بإحدث الوسائل السمعية والبصرية التي تٌستخدم لوسائل إيضاا.
❖ وتددددم تددددوفير مغسددددلة ومنشددددف لغسددددل الماليددددات والمفددددارة واألغطيددددة المسددددتعملة فددددى
المقتمرات.
 -9تغيير شبابيك الصالة بشبابيك بديلة Double glassing
تددد دم تغييدددددر شدددددبابيك الصدددددالة المكسدددددورة والتدددددي كاندددددت
موجدددودة ألكثدددر مدددن  50سدددنة بشدددبابيك بديلدددة Double
 glassingأكثددددددر امندددد دا ً وجمدددددداالً ولتددددددوفير مصدددددداريف
التدفيئة

 – 10تركيب تلفزيون  70سم للعر

& Digital Sound System

 - 11دوالب خاص لحفي النذورات والتقدمات:
❖ تدددددم عمدددددل دوالب خددددداص لحفدددددي كدددددل احتياجدددددات
الكنيسدددددددة (سدددددددتور ،بخدددددددور ،أباركددددددده ،شدددددددموع
وتونيدددددات الشمامسدددددة وغيرهدددددا مدددددن مسدددددتلزمات
الكنيسة).

12تركيب أجهزة حديثة للتدفئة:

❖ تم تركيب اجهزة حديثة للتدفئة للكنيسة ،أكثر فاعلية وأقل تكلفة
 -13تركيب جهاز انذار للسرقات وأبواب أكثر امانا ً من السرقة والحريق
❖ تم تركيب جهاز انذار للسرقات مرتبط بخط التليفون البالغ اعضاء الكنيسة فى نفس الوقت فى حالة
وجود اى اقتحام للكنيسة وتم تصميم أبواب من الحديد والزجاج المقوى أكثر أمانا ً من الحريق والسرقة
 - 14تجديد المطبخ -:

❖ تددددم تجديددددد المطددددبخ بإزالددددة القددددديم وعمددددل اخددددر جديددددد وتزويددددده بدددداألدوات الألزمددددة
للمعسكرات والمقتمرات وللزوار في خلواتهم الروحية.

 - 15تجديد الحمامات ودورات المياة -:

❖ تم تجديد دورات المياه والحمامت الخاصة بالرجال والسيدات
 - 16تجديد السور الخارجى للكنيسة
❖ نتيجددددة لعوامددددل التعريددددة ٌ
وقددددرب الكنيسددددة مددددن البحددددر وقدددددم بندددداء السددددور الخدددداجي
للكنيسددددة  ،تعرضددددر السددددور لسددددقوط عدددددد كبيددددر مددددن الحجددددارة ممددددا اسددددتوجب ترميمدددده
وإعدددداداة تصددددليح السددددور الحديدددددى أعلددددى السددددور وفددددى نفددددس الوقددددت تددددم تبلدددديط الفندددداء
الخارجى للكنيسة بصورة تليق ببيت الرب وقٌدسيته .

السور قبل وبعد الترميم

 -17الفناء الخارجي للكنيسة بعد التبليط

 – 18المدافن:
❖ وافددددق مجلددددس المدينددددة المحلددددي علددددى مددددنح قطعددددة أر
للكنيسدددة (62قطعدددة) تٌسدددتخدم كمقدددابر وقدددام نيافدددة األنبدددا
انتدددددونى بزيارتهدددددا وباركهدددددا بالصدددددالة ورشدددددها بالمددددداء
المقدس .
 - 19شراء عقار لسكن كاهن الكنيسة:

❖ تدددم شدددراء مندددزل (وقدددف للكنيسدددة )
يٌسددددتخدم لسددددكن اآلب الكدددداهن وتددددم
تسديد قيمته بالكامل

تركيب اساسنير لذو االحتياجات الخاصة:
تم تركيب اسانسير لذو االحتياجات الخاصة وقام نيافة االنبا انتونى
بافتتاحه أثناء زيارته وافتقاده للكنيسة يوم خميس العهد  28أبريل 2016

❖ تغيير نيام التدفيئة بالصالة

تجديد الصالة
تم تغيير نيام التدفيئة بالصالة بنيام حديث اقل تكلفة.

❖ الذكرى الخامس عشر لتدشين الكنيسة () 2014– 2009
احتفلددددت الكنيسددددة فددددى شددددهر سددددبتمبر  2014بالددددذكرى الخددددامس عشددددر لتدشددددين الكنيسددددة،
حيدددث بدددارك نيافدددة األنبدددا انتدددونى الكنيسدددة وصدددلى القدددداس األلهدددى ورشدددم بعددد الشمامسدددة،
وكددددان لنيافتدددده جلسددددة روحيددددة مددددع الشددددعب بعددددد القددددداس بعدددددها عددددر د .وفيددددق مددددرقس
Presentaionعدددددن إنجدددددازات الكنيسدددددة خدددددالل الخمدددددس أعدددددوام
سدددددكرتير المجلدددددس
األخيدددرة .ثدددم بدددارك نيافتددده المعدددر السدددنو للكنيسدددة .شدددارك فدددي االحتفدددال آبددداء كهندددة مدددن
كندددائس لنددددن وبروملددددى وعددددد كبيددددر مدددن محبدددي الكنيسددددة وفدددى نهايددددة األحتفدددال وزع نيافتدددده
الهددددددايا التذكاريدددددة علدددددى

الحاضرين وكان يوما ممتعا مباركاً.

فصل الثانى
خدمة الكنيسة وعمل هللا فيها:
 .1مقدمة:
واآلن شددددكرا ً هلل ،فقددددد أصددددبح لنددددا كنيسددددة نمجددددد هللا فيهددددا ،وبمعونتدددده تددددم تأسدددديس كنيسددددة
ثانيدددددة فدددددى منطقدددددة كندددددت فدددددى مديندددددة بروملدددددى وبالتدددددالى زادت الخددددددمات وتضددددداعفت
األنشطة كما تضاعف عدد اآلباء الكهنة الذين يخدمون المنطقة فوصل إلى أربعة.
اود أن أقدددددم لكددددم مددددوجزا ً عددددن خدددددمات كنيسددددة المددددالك واألنبددددا بيشددددوى وعمددددل هللا فيهددددا
لهدفين:
❖ أن تحددددث الكنيسدددة بكدددم صدددنع الدددرب بهدددا ورحمهدددا ،وبالتدددالي نشدددرك أبنائهدددا معهدددا فدددى
تقديم شكرها هلل أنه :عيم الصنيع معنا فصرنا فرحين (مز )3 :126
❖ ان ندعوك ونشجعك أخى الحبيب ان تشتركوا فى أنشطتها كل حسب موهبته.
واآلن تعدددال معدددي أخدددى الحبيدددب المبدددارك لنفدددرا معدددا ونمجدددد هللا معدددا ً مدددن أجدددل عملددده فدددي
خدمة الكنيسة.
 -2خدمة مدارس األحد:
ي وال تمنعوهم الن لمثل هقالء ملكوت السماوات( ".مت )14 :19
"دعوا االوالد يأتون ال ّ
حرصددددت الكنيسدددددة علدددددى تنشدددددئة األطفدددددال
فددددى يددددل اإليمددددان األرثوذكسددددى الصددددحيح
كمددددا تهددددتم بددددأن تددددزرع فددددى قلددددوبهم محبددددة
ربندددا يسدددوع المسددديح وكنيسدددته وإلتمدددام هدددذه
المهمدددة تدددنيم الكنيسدددة العديدددد مدددن األنشدددطة
التي يشترك فيها األطفال.
تعتبدددددر خدمدددددة مددددددارس األحدددددد (أطفدددددال
وشدددددباب) مدددددن أكبدددددر الخددددددمات الكنسدددددية
وتنعقدددد فصدددولها كدددل يدددوم أحدددد بعدددد القدددداس
.
تبدددددأ مدددددارس األحددددد بالصددددالة ثددددم يبدددددأ الخدددددام الدددددرس محدددداولين جددددذب اهتمددددام األطفددددال
مسددددتخدمين وسدددددائل اإليضددددداا الجذابدددددة والمناسدددددبة وأالفدددددالم والمسدددددابقات الخاصدددددة بكدددددل

درس مدددددن (األنترندددددت) بجاندددددب المسدددددرحيات القصددددديرة التدددددى يقدددددوم األطفدددددال أنفسدددددهم
باألشددددتراك فيهددددا إلددددى جانددددب التددددرانيم .أمددددا فصددددول المرحلددددة الثانويددددة (خدمددددة الشددددباب)
فتناقة فيها دروس أكثر تعمقا ً وتفصيال.
مددددنهج مدددددارس األحددددد موضددددوع بعنايددددة ومبددددارك مددددن نيافددددة األنبددددا انتددددونى ليتوافددددق مددددع
المناسددددبات الكنسددددية وأعيدددداد القديسددددين والمواضدددديع الهامددددة التددددى تهددددم الشددددباب وسددددلوكياتهم
ودورهددددم فددددى المجتمددددع ويددددتم األشددددراف علددددى تحضددددير الدددددروس اآلب الكدددداهن وهندددداك
اميندددددأ للخدمدددددة لكدددددل مرحلدددددة باألضدددددافة إلدددددى امدددددين عدددددام
لمدارس األحد.
قداس وعية األطفال_:
تحددددددرص الكنيسددددددة أثندددددداء المددددددقتمرات وفددددددى العطددددددالت
المدرسدددددية علدددددى إقامدددددة قدددددداس خددددداص لألطفدددددال يقومدددددون
بالخدمددددة فيدددده وتكددددون العيددددة موجهددددة لألطفددددال .أمددددا بدددداقى
األسدددابيع فتكدددون عيدددتهم كالمعتددداد مدددن خدددالل قدددداس يدددوم اآلحدددد .وهدددذا يعطدددى األطفدددال
احساسا أنهم هم أيضا ً جزء من خدمة القداس اإللهي.
مجلة Follow ME
مجلدددة دوريدددة ألطفدددال مددددارس األحدددد ،وتحدددو المجلدددة بدددين صدددفحاتها قصدددص مدددن الكتددداب
المقددددددس ،سدددددير القديسدددددين وكثيدددددر مدددددن ألعددددداب الكلمدددددات المتقاطعدددددة والمسدددددابقات وعرضدددددا
لرسدددددومات األطفدددددال وعدددددر النشدددددتطهم ،وتعدددددد المجلدددددة وسددددديلة جدددددذب قويدددددة لألطفدددددال
تشدددجعهم علددددى قددددراءة الكتددداب المقدددددس كمددددا تعددددرفهم علددددى طقددددوس واسددددرار الكنيسددددة وسددددير
القديسددددين واألعيدددداد الكنسددددية وكثيددددر مددددن المعلومددددات والمواضدددديع الروحيددددة  .يُقبددددل األطفددددال
على االشتراك في المسابقات التي تنشرها المجلة.
أعياد الميالد :

تشددددارك الكنيسددددة اوألدهددددا أعيدددداد مدددديالدهم وذلددددك بإقامددددة احتفددددال ألعيدددداد مدددديالدهم كددددل شددددهر
وتقديم الحلويات والهدايا التذكارية.
مهرجان الكرازة:

يشددددارك األطفددددال فددددى مهرجددددان الكددددرازة ضددددمن أطفددددال االيبارشددددية علددددى مسددددتوى الكددددرازة
المرقسددددية تحددددت رعايددددة قداسددددة البابددددا وشددددريكة نيافددددة األنبددددا انتددددونى الددددذ يدددددعم المهرجددددان
ويعطددددى دفعددددة قويددددة لألطفددددال المشددددتركين ويشددددجعهم ويقددددوم نيافتدددده كددددل عددددام أثندددداء افتقدددداده
لكنائس األيبارشية بتوزيع الشهادات والجوائز على المتفوقين .
أنشطة األطفال خالل العطالت الدراسية:
ينعقدددد الب ٌمعسدددكر الصددديفى كدددل عدددام ويسدددتمر ثالثدددة أيدددام ،حيدددث يتلقدددى األطفدددال دروسدددا ً مفيددددة
فددددى الكتدددداب المقدددددس واللغددددة القبطيددددة واأللحددددان الكنسددددية .ويكددددون هندددداك موضددددوع روحددددي
تدددددور حولدددده كددددل موضددددوعات ودراسددددات المددددقتمر ،ويقددددوم األطفددددال بحفددددي المزاميددددر وأيددددات
الكتدددداب المقدددددس وصددددلوات اآلجبيددددة بمددددا يتناسددددب مددددع أعمددددارهم .ويددددتم توزيددددع الجددددوائز فددددى
الحفدددل الختدددامي للمدددقتمر حيدددث يغدددادر الجميدددع فدددى سدددعاده بعدددد الوقدددت الجميدددل الدددذ قضدددوه
فدددي محبدددة ومدددودة لبعضدددهم الدددبع  .كمدددا يدددتعلم االطفدددال بعددد األعمدددال اليدويدددة التدددى قدددد
تفيدددددددهم فددددددي مسددددددتقبل
حيددددددددددداتهم ويٌمدددددددددددارس
األطفددددال أيضددددا األلعدددداب
الرياضددددية التددددي يحبونهددددا
وتدددددنيم الكنيسدددددة العديدددددد
مددددن الددددرحالت المتنوعددددة
خدددددددددددالل العطددددددددددددالت

الدراسددددية وأثندددداء أجددددازة الصدددديف لشددددغل أوقددددات فددددراغ األطفددددال وذلددددك بإختيددددار األمدددداكن
الجيدة التي تنال إعجابهم وتتناسب مع سنهم
.

المقتمر الصيفى 2012
مشاركة األطفال فى خدمات الكنيسة وطقوسها:

األطفال الشمامسة فى خدمة أسبوع األألم وعيد القيامة
المجيدنيافة األنبا انتونى يرشم شماسا برتبة أبصلتس ويراجع
مع الشمامسة األلحان الكنسية

كورال مدارس األحد

القداس األلهى مع أطفال مدارس األحد

 -3خدمة الشباب:
خدمدددة الشدددباب كانددددت ومدددا زالددددت لهدددا األوليددددة فدددى كنيسددددتنا القبطيدددة وذلددددك مدددن منطلددددق
مقولدددة مثلدددث الرحمدددات قداسدددة البابدددا شدددنوده الثالدددث " كنيسدددة منغيدددر شدددباب كنيسدددة منغيدددر
مسدددتقبل " فالشددددباب هددددم المسدددتقبل ،ولكددددن كمددددا قدددال أحددددد الشددددباب "شدددباب منغيددددر كنيسددددة
هم شباب منغير مستقبل ".
والقددددديس يوحنددددا اإلنجيلددددي يُيهددددر إعجابدددده بالشددددباب لقددددوتهم ومحبددددتهم لكلمددددة هللا قددددائالً
"كتبدددت الددديكم ايهدددا االبددداء النكدددم قدددد عدددرفتم الدددذ مدددن البددددء .كتبدددت الددديكم ايهدددا االحدددداث
النكم اقوياء وكلمة هللا ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير " ( 1يو )14 :2
تدددنيم الكنيسدددة اجتمدددداع للشدددباب كددددل يدددوم أحددددد بعدددد القددددداس اإللهدددي حيددددث يختددداروا هددددم
المواضدددديع التددددي يفضددددلون مناقشددددتها واألسددددتفادة مددددن رأ الكنيسددددة فيهددددا وهددددم يشدددداركون
فدددددي اإلعدددددداد لهدددددذه المواضددددديع وهنددددداك دروس لإللحدددددان خاصدددددة بالشمامسدددددة ،باإلضدددددافة
إلددددى دراسددددات متعمقددددة لكلمددددة هللا يددددتم تحضدددديرها خصيصددددا ً للشددددباب ويددددتم فددددي هددددذا
األجتمددددداع تعلددددديم الشدددددباب المبادىءاألساسدددددية لإليمدددددان األرثوذكسدددددى االسدددددليم ويدرسدددددون
اللغددددة القبطيددددة وكثيددددر جدددددا مددددن المواضدددديع والدراسددددات التددددى تسدددداعدهم علددددى ان يكونددددوا
شددددبابا ً نافعددددا ً للكنيسددددة وللمجتمددددع .يددددتم إصدددددار مجلددددة خاصددددة بالشددددباب بصددددفة دوريددددة
((4U
الخلواات الروحية:
تقدددديم الكنيسددددة خلددددوات روحيددددة للشددددباب فددددى العطددددالت المدرسددددية وأثندددداء عطلددددة نهايددددة
األسددددبوع .يشددددمل المددددقتمر مواضدددديع روحيددددة واجتماعيددددة تهددددم الشددددباب ويددددتم تسددددليمهم
بعدد د األلحددددان واأللتفدددداف حددددول كلمددددة هللا واكتسدددداب وتعميددددق الصددددداقات مددددع بعضددددهم.
يتطلددددع الشددددباب لحضددددور هددددذا المددددقتمر لنددددوال البركددددات وللددددتعلم مددددن كنددددوز التعدددداليم
الكنسددددية .وكمددددا ذكرنددددا تددددم تخصدددديص غددددرفتين للخلددددوات الروحيددددة والمددددقتمرات الكنسددددية
وقاعة لالجتماعات الستقبال الشباب والضيوف.

أنشطة الشباب -:

مقتمر شباب اوربا ()EYC
يٌعقدددد فدددى شدددهر أغسدددطس مدددن كدددل عدددام مدددقتمر يجمدددع كدددل شدددباب واربدددا وللمدددرة األولدددى فدددي
التدددداريخ الكنسدددديى يحضددددر ويبددددارك قداسددددة البلبددددا تواضددددروس  11مددددقتمر الشددددباب واالددددذى
انعقدددد هدددذا العدددام فدددى هولنددددا بحضدددور نيافدددة الحيدددر الجليدددل األنبدددا موسدددى – أسدددقف الشدددباب
وعدددددد كبيددددر مددددن اآلبدددداء األسدددداقفة الددددذين يخدددددمون فددددى اوربددددا  ،ويتطلددددع شددددباب األيبارشددددية
دائمد دا ً لحضدددور هدددذا المدددقتمر والدددذى يشدددارك فيددده عددددد كبيدددر جددددا مدددن مختلدددف شدددباب اوربدددا
لنددددوال البركددددة والتعدددداليم األرثوذكسددددية السددددليمة والتواصددددل مددددع الكنيسددددة األم ولقدددداء بعضددددهم
 .ولتكوين صداقات جديدة.
البع

2010 YC

EYC
2011

EYC

2012

EYC

2013

St. Michael Youth Culp & Kent Youth:
تدددقمن الكنيسدددة بأهميدددة األنشدددطة الرياضدددية وبأنهدددا تٌسددداعد علدددى امتصددداص طاقدددة كثيدددر مدددن
الشدددباب فيمدددا هدددو ندددافع و ٌمفيدددد ،وقدددد تدددم تأسددديس ندددادى خددداص بالشدددباب St. Michael
Youth Culpحتددددى يددددتمكن الشددددباب مددددن التمتددددع بالرياضدددديات المختلفددددة والمسددددابقات
واأللعاب واالندماج مع شباب المجتمع اإلنجليز في تقديم اعمال خيرية للمنطقة.
قبولدددده عضددددوا ً
تقدددددم النددددادى بطلددددب العضددددوية لمنيمددددة  Kent Youthوتددددم بحمددددد هللا
بالمنيمددددة  ،وقددددد اسددددتفاد الشددددباب مددددن هددددذه العضددددوية وكددددان لدددده دور فعددددال فددددى المناسددددبات
األجتماعيددددة والثقافيددددة والدينيددددة والرياضددددية والروحيددددة أيضدد دا ً حيددددث يسدددداهم بقدددددر كبيددددر فددددى
حفدددالت الكريسدددماس التدددى تقيمهدددا المديندددة للهدددومليس وفدددى كدددل هدددذا النشددداط وجدددد استحسدددانا ً
مددددددن منيمددددددة الشددددددباب  ،فقدددددددمت المنيمددددددة للندددددادى الكثيددددددر مددددددن المعدددددددات الرياضددددددية
والكورسددددات التدريبيددددة التددددى تفيددددد الشددددباب فددددى حيدددداتهم العمليددددة وإلعددددداد قددددادة للشددددباب ،
TV
وقدددددددمت مسدددددداعدات ماليددددددة لدددددددعم أنشددددددطة الشددددددباب اٌسددددددتخدمت فددددددى شددددددراء
 Conference Systemوتدددم شدددراء كثيدددر مدددن المعددددات الرياضدددية فدددي كدددرة السدددلة
 ،تددد دنس الطاولددددده  ،البليددددداردو ،هدددددوكي  …. WII ،وغيدددددرهم مدددددن األلعددددداب وقدددددد سددددداهمت
المنيمددددة أيضدد دا ً فددددى تغييددددر شددددبابليك صددددالة الكنيسددددة  ......ويقددددوم الشددددباب أيضدد دا ً مددددن فتددددرة

ألخدددددرى بتنيددددديم  Fund Fairوتخصددددديص المبلدددددغ للمسددددداهمة فدددددي أنشدددددطة الكنيسدددددة ....
مجهودات مقدرة من الشباب لكنيستهم اآلم نابع من محبتهم للرب.
وتقدددديم  Kent Youthكورسددددات إلعددددداد وتأهيددددل قددددادة لخدمددددة الشددددباب وايضددددا كورسددددات
تدريبيددددة لخدددددام ولشددددباب الكنيسددددة احتددددوت علددددى ثددددالث مناشددددط (اإلسددددعافات األوليددددة ،كيفيددددة
التعامددددل مددددع الشددددباب و تددددأثير المخدددددرات ومعالجددددة اإلدمددددان) .وكانددددت الحلقددددات مفيدددددة جدددددا ً
للشددددباب وخدددددامهم .وفددددى نهايددددة كددددل دورة تدريبيددددة يددددتم توزيددددع الشددددهادات المعتمددددده مددددن
المنيمة

كددددورس التعامددددل مددددع الشددددباب
والكهول وعالجه

وكددددورس أخددددر عددددن
كورس األسعافات األولية

جانددددب مددددن النشدددداط الرياضددددى فددددى
St.
Michael
&
St.
Bishoy Youth Culp

إدمددددان المخدددددرات

 -4درس الكتاب المقدس:
األجتدددامع الروحدددي يٌقدددام كدددل يدددوم أحدددد ،بعدددد القدددداس األلهدددى،
وتندددددداقة هددددددذه االجتماعددددددات بصددددددفة عامددددددة موضددددددوعات
روحيددددة ودراسددددات متعمقددددة لكلمددددة هللا فددددي الكتدددداب المقدددددس
وطقوس وعقائد الكنيسة القبطية .
 - 5رحألت داخل وخارج البالد:
تددددنيم الكنيسددددة باسددددتمرار رحددددالت روحيددددة لألديددددرة داخددددل
وخددددارج المملكددددة المتحدددددة حيددددث قامددددت الكنيسددددة برحلددددة إلددددى
ديددددددددر القددددددددديس أثناسدددددددديوس الرسددددددددولى Scarborough
وأعدددددت الكنيسدددة رحلدددة روحيدددة إلدددي الوجددده القبلدددي لمصدددر
تضددددمنت زيددددارة األديددددرة والكنددددائس وقامددددت الكنيسددددة أيضدد دا ً
بدددرحالت ترفيهيدددة ألكثدددر مدددن مكدددان وألكثدددر مدددن بلدددد  .تعدددد
الكنيسدددة لرحلدددة األمددداكن المقدسدددة فدددى رومدددا وفنددديس خدددالل
عطلة الصيف 2013
رحلة لألراضى المقدسة

كنيسة القيامة

القبر المقدس
نهر األردن

بستان جستيمانى

صليب تذكار لنيافته من االراضى
المقدسة

أنشطة أخرى :

احتفال بالعروسين ناجى وشيرى  /ومينا ودميانة

احتفال وترحيب (فادى وايرينى )

األحتفال بعيد اآلب وعيد األم 2014

يوما ممتعا للكنيسة ومشاركتها في األنتخابات الرئاسية (مايو ) 2014

شدددداركت الكنيسددددة اليددددوم فددددى االنتخابددددات الرئاسددددية حيددددث أدلددددى اعضدددداء الكنيسددددة بأصددددواتهم
فددددى األنتخابددددات وبعدددددها قضددددى الجميددددع يومددددا ترفيهيددددا فددددى لندددددن فددددى الهايددددت بددددارك وكددددان
يوما ممتعا خاصا لألطفال.

Baptism Church Sons:

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, basketball 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.

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).

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 مقتمرا روحيا فى الكنيسة من
 31 – 29يوليو  . 2016وبارك نيافة االنبا انتونى المقتمر يوم األحد بصالة القداس االلهى والقى العية
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 المقتمر اهدافة حسب استطالع الرأى من المقدم من الشباب
والخدام .

A Day Out for Sunday School
On Thursday 16/4/2014. the children of the church had 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

Family Conference Anba
Rofaiel (15-17 Jan 2016 )

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.

Trip from Brighton 2016

احد مقتمرات الخدام

Conference visit from St. Moses church – Paris

Christmas celebration 2014:

Easter 2015
بدد دارك نيافددددة الحبددددر الجليددددل االنبددددا انتددددونى الكنيسددددة فددددى عيددددد القيامددددة حيددددث صددددلى نيافتدددده
القدددداس االلهددددى وقدددام بتدشددددين االواندددى المقدسددددة والقدددى العيددددة وكدددان لنيافتدددده جلسدددة روحيددددة
مع شعب الكنيسة ووزع الهدايا على اطفال الكنيسة الذين قدموا ابوريت القيامة.

Christmas 2016

Easter 2016

ومن كل األمم  ....من كل الشعوب:
تقددددددم الكنيسدددددة خددددددماتها أيضددد دا ً إلدددددى بعددد د العدددددائالت
السددددورية والعراقيددددة المددددوايبين للحضددددور فددددي الكنيسددددة.
وفددددى يددددوم األحددددد  10أكتددددوبر  2004قددددام نيافتدددده برشددددامة د .فيليددددب هدددداردو وابندددده شمامسدددده
علددددى مددددذبح الكنيسددددة وهددددم مددددن السددددريان األرثددددوذكس المددددوايبين علددددى الحضددددور للكنيسددددة.
وقدددد تدددم إنتخددداب الشدددماس فيليدددب فدددى مجلدددس الكنيسدددة وهوعضدددو فعدددال فدددى المجلدددس وخدددادم
نشط في اجتماع الشباب.

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

خدمة األخوة األثيويين واألرتريين
تقددددوم الكنيسددددة أيضدد دا ً برعايددددة األخددددوة األحبدددداة واألريتددددريين السدددداكنين فددددى المنطقددددة وتهددددتم
بهددددم روحيددددا ً بافتقددددادهم وتقددددديم الخدددددمات واألسددددرار الكنسددددية وخدمددددة مدددددارس األحددددد .هددددم
موايبددددون علددددي الحضددددور للكنيسددددة بمجموعددددات كبيددددرة لحضددددور القداسددددات واألسددددتفادة مددددن
الخدمات الكنسية ويمارسون طقوسهم الخاصة فى الكنيسة فى أوقات محددة .

اآلباء األساقفة فى زيارة الكنيسة:
قام نيافة األنبا يوحنا ابراهيم أسقف مدينة حلب للسريان اآلرثوذكس
بصالة القداس األلهى بالكنيسة أثناء انعقاد المقتمر السابع للرهبنة
الشرقية والغربية المنعقد فى كنت 2004

وصلى نيافة األنبا انجيلوس مع نيافة األنبا أنتوني قداس إلهي بكنيسة
المالك واالنبا بيشوى وقام مع نيافته بتدشين أواني المذبح.

وفى عام  2002صلى نيافة األنبا دانييل أسقف سيدني القداس األلهى
مع نيافة األنبا انتونى وقام تطيب أجساد القديسين الموجودة في الكنيسة.

نيافة األنبا كاراس يبارك الكنيسة ويصلى القداس األلهى وكان نيافته
يخدم الكنيسة كاهن لمدة عامان.
عالقات طيبة مع الكنائس المسيحية 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  Canterburyو 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 ومحافيتها على الطقس طوال هذه
السنين ،وكانوا من جانبهم يدعوننا مع شعبنا القبطى فى مناسباتهم وحفالتهم.الحق يٌقال إن كل هقال 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 Kentوشكرا ً
هلل فقد وافق المجلس على قبولنا أعضاء ومنذ ذلك الوقت كانت كنيسة المالك واألنبا بيشوى نشيطة فى
أعمال المجلس حتى إنها اختيرت نائبا لرئيس مجلس إدارتها إلحدى دوراته .وشكرا ً هلل فقد كان من نتيجة
عضويتنا ونشاطنا فى المجلس أننا عٌرفنا – 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 نيمت الكنيسة أكثر من مرة يوم مفتوا تدعوا كنائس المنطقة
لتتعارف أكثر على الكنيسة القبطية.

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.

إجتماعات الرهبنة الشرقية والغربية
ينيم دير  Minister Abbeyللراهبات الكاثوليك فى منطقة  Ministerالتابع لمنطقة كنت مقتمرا ً
رهبانيا ً مرة كل عامين حيث توجه الدعوة الى رهبان وراهبات من مختلف الكنائس ومن دول مختلفة
لالجتماع سويا ً عمالٌ بتوصية بابا الفاتيكان الراحل األنبا يوحنا بولس الذى دعي بضرورة الرجوع ألصول
الرهبنة الشرقية وخاصا ٌ الرهبنة القبطية واالستفادة من خبراتهم الرهبانية  .وفى كل دورة إنعقاد ينيم
المقتمر ضمن برنامجه زيارة للكنيسة القبطية فى مارجيت حيث يحضر المقتمرين القداس األلهى ويستمعون
الى

محاضرات من كاهن الكنيسة عن الرهبنة القبطية وتتم
مناقشة وتامل ف ى أقوال آباء الرهبنة ومعتقدات كنيستها وبعد القداس يتناولون وجبة األغابى مع شعب

 احدى.Rochester in USA  شارك القمص شنودة ماهر كاهن كنيسة القديس مرقس الرسول.الكنيسة
.هذه الدورات وحاضر فيها

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 lifegiving 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.

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.

Eastern & Western Church meeting.2015 &2016
On 28th 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.

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
is below:
Emanuel:
presentation

Spiritual book, chess, relay racing and multimedia

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:

Cross Church day:

Chess competition:

Hymns:

Art competition

Award ceremony:

استضافت الكنيسة مقتمر للشباب من ايرلندا ( 15شاب وشابه) فى الفترة من يوم السبت  24مارس –
الثالثاء  .27بقيادة ابونا كيرلس حنا مع بع 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 في فترة اطول .ووعدهم
شباب الكنيسة بزيارة ايرلندا واخذ بركة الكنائس هناك.

صلى ابونا يوسف يسي ليلة رأس السنة الميالدية  2017/12/31وصلى ايضا يوم الجمعة العييمة وقداس
عيد القيامة المجيد وقد شارك فى الصلوات عدد كبير من ابناء المنطقة وكانت اياما ً مباركة لتمجيد اسم الرب
القدوس.

ليلة رأس السنة 2017

صألة الجمعة العييمة وقداس عيد القيامة المجيد 2018

أنشطة أخرى
أعياد الميالد:
تشارك الكنيسة ابنائها فى مناساباتهم المختلفة وخاصة فى اعياد ميالدهم ونجاحهم الدراسي والعملي:

االحتفال بأعياد ميالد بع

أعضاء الكنيسة

أعياد الميالد المجيد وهدايا االطفال فى ليلة عيد الميالد 2018

االحتفال بعيد االم 2018

إنضمام أسر جديدة للكنيسة
❖ في يوم االحد  2017 /2 /27انضمت أسرة االخ اندرو وزوجته اليزابز للكنيسة القبطية في
كنيسة المالك واالنبا بيشوى – مارجيت .وتمتعوا باألسرار 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 .

❖ هناك بع االسر اعتذروا على أخذ الصور التذكارية لهم بعد انضمامهم للكنيسة القبطية ليروفهم
األسرية واالجتماعية الخاصة.

زيارة بع

اآلباء الكهنة للكنيسة

يقوم بع االباء الكهنة اثناء زيارتهم للمملكة
المتحدة بزيارة الكنيسة وصالة القداس اإللهي
وخدمة الكلمة الروحية بعد القداس.
ابونا بيتر (استراليا ملبورن) بعد القداس اإللهي مع
شعب الكنيسة
Kentمراكز لخدمة االرتريين فى منطقة
يوجد عدد كبير من العائالت االرترية واالثيوبية بمنطقي كنت .وتقوم الكنيسة بتقديم الخدمات الروحية
واالجتماعية لهذه العائالت وتم تخصيص مركزين للتجمع في مدينتي Gillingham & Canterbury
حيث تجتمع هذه األسر بانتيام كل يوم أحد الساعة  2يهرا في كنيسة مقجرة ويقوم شمامسة وخدام منهم
باألشراف على الخدمات في المركزين .ونقوم بافتقادهم مره كل شهر بالتناوب بين المركزين .دبرت الكنيسة
كل احتياجات إقامة قداس إلهي حيث يحضر كاهن تابع للكنيسة االرترية أو االثيوبية لصالة القداس االلهى
من فترة الخرى ولكنهم موايبون على الحضور للكنيسة لحضور القداس االلهى وممارسة بقية االسرار
الكنسية .ونقوم بافاتقادهم بصفة مستمرة فى بيوتهم وفى اماكن تجمعاتهم ومشاركتهم إحتفاالتهم ومناسباتهم.

معمودية فى الكنيسة وافتقادهم فى احدى
مركز خدمتهم )(Canterbury

مشاركتهم فى أعياد القيامة 2018
مقتمر االسرة 2017
تحت رعاية نيافة الحبر الجليل األنبا أنتوني نيمت الكنيسة مقتمر االسرة في
الفترة من  24 -22ديسمبر  .2017وكان المتكلم الضيف صاحب النيافة
االنبا بأفلي االسقف العام لمدينة االسكندرية.
محور المقتمر "النور واليلمة" وهدفه كان الجد واالجتهاد التباع تعاليم
الرب يسوع المسيح (نور العالم)
ألقى نيافة االنبا بأفلي  5محاضرات القت بنعمة الرب استحسانا ً واهتمام
كبيرا ً من المشاركين في المقتمر.
بارك وصلى اآلباء األساقفة باالشتراك مع بع
أقيمت صالة رفع بخور عشية وتسبحة كيهك.

كهنة اإليبارشية القداس األلهى يومي السبت واألحد كما

كانت المحاضرات بالكنيسة واألغابى وورشات العمل بالقاعة واإلقامة كانت بفندق ال Premier Inn
والذ يقع على بعد ميل واحد من الكنيسة .اما الوجبات كانت من خالل فريق متخصص من الطباخين
والذين كانوا متواجدون بالكنيسة طوال الوقت.
عدد المشتركين في المقتمر  110من كنائس مختلفة بالمملكة المتحدة .وكانت ردود الفعل إيجابية للغاية
فيما يختص بالمقتمر.
نحن نشكر الرب يسوع المسيح لمباركته لهذا المقتمر.

مقتمر االلحان
نيمت الكنيسة مقتمرين لاللحان خالل الفترة من ديسمبر  – 2017مارس  .2018اشتمل المقتمر على
محاضرات طقسية وروحية باإلضافة الى تسليم االلحان الخاصة بأعياد الميالد والقيامة المجيدة .وكان
المشاركين من كنائس مختلفة واحتوى البرنامج ايضا على بع الفقرات الرياضية والترفيهية.
ابونا يوسف يسي يسلم االطفال االلحان
البرنامج الترفيهى
األغابى
برنامج الطقس الروحي

يوم مفتوا فى الكنيسة بمشاركة كنائس أخرى نوفمبر 2018

نيافدددة األنبدددا أنتدددوني مدددع بعددد
للكنيسة

األسدددر فدددي الفنددداء الخدددارجي

ابونا مينا من كنيسة العذراء مريم والمالك ميخائيل– لندن – يلقى كلمة في
االحتفال.

مشاركة الكورال من الكنيسة األرترية فى االحتفال

كورال مدارس األحد من كنيسة العذراء والمألك – لندن

االنبا انتونى يسلم
احدى جوائز االحتفال

إعداد وجبات الطعام للمشاركين بعد القداس

شارك كورال الشباب بالكنيسة مع كورال وأوركسترا القديس كيرلس لكل أوربا فى
اوبريت الخليقة بمناسبة الذكرى العاشرة لتكوين الكورال

مشاركة كورال الكنيسة فى أوبريت الخليقة
مع شباب الكنائس االخرى بحضور نيافة
األنبا موسى أسقف الشباب

ثالثة من شباب الكنيسة المشاركين في االوبريت

أعضاء من الكنيسة الحاضرين لالحتفال
احتفلت الكنيسة يوم األحد  28سبتمبر  ،2019بذكرى مرور
عشرون عاما ً على تدشينها بيد المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث.
بارك األحتفال نيافة الحبر الجليل األنبا انتونى أسقف اإليبارشية
وبع من األباء الكهنة من المملكة المتحدة وعدد كبير من محبي
الكنيسة .وقد شارك فرقة وكورال
القديس كيرلس في األحتفال وقام نيافة األنبا انتونى بتوزيع التذكرات
المخصصة للمناسبة كما قدمت الكنيسة ايقونة لنيافته بهذه المناسبة
المقدسة ..وكان يوما ً مباركاً.
حجر األساس يوم تدشين الكنيسة وضعة قداسة البابا شنوده الثالث
وشريكة فى الخدمة الرسولية نيافة االنبا انتونى أسقف اإلبارشية 14
أغسطس 1989م

صلى نيافة االنبا انتونى القداس األلهى
وأشترك معه عدد كبير من اآلباء الكهنة من
كنائس مختلفة من المملكة المتحدة

حضور كبير من محبي الكنيسة يحتفلون بالمناسبة
المباركة.

قدم الشماس وفيق مرقس سكرتير مجلس الكنيسة
بانوراما عن تاريخ الكنيسة ..آلقت استحسان الجميع

الكنيسة
تخدم عدد كبير من األخوة األرتريين وقد شاركوا فى
احتفال الكنيسة بترانيم مستخدمين الطبل والمزمار.

شارك كورال وأوركسترا القديس كيرلس في االحتفال
بترانيم ومدائح من التراث القبطى بقيادة البروفسيسر
د .ميشيل حنين

القى ابونا أنجيلوس األنطونى كلمة ترحيب
بالحاضرين شكر فيها نيافة األنبا انتونى على تعبة
وارشاداته وخدماته للكل وخاصة للكنيسة كما قدم
الشكر أيضا ُ لكل من له تعب فى الكنيسة وقدم نيافة
األنبا انتونى إللقاء الكلمة الروحية والبركة الرسولية

نيافة األنبا انتونى يلقى الكلمة الروحية وفكرة انشاء الكنيسة فى
مارجيت وعدد إنجازات اإليبارشية ومشاريعها المستقبلية وشكر
اآلباء الكهنة المشاركين وكل الحضور الكريم وكل من له تعب
محبة.

الكنيسة تقدم أيقونة هدية لنيافة األنبا انتونى فيها خلفية
للكنيسة وعلى الجانبين شفعاء الكنيسة رئيس المالئكة
ميخائيل والقديس األنبا بيشوى.

تورتة األحتفال وزعها نيافته بنفسه على الحضور
فى نهاية األحتفال

اآلباء الكهنة المشاركين فى القداس األلهى مع نيافة
األنبا انتونى
إنصرف الجميع بعد البركة الرسولية من نيافة األنبا
أنتوني وهم يمجدون ويسبحون هللا على صنيع عمله
مع كنيسته.

خطوبة الشماس أمير حبيب واألخت مونيكا حيمايا بكاتدرائية الشهيد مارجرجس باستفنج  26أكتوبر 2019

مباركة األنبا أنجيلوس أسقف
لندن الخطوبة المقامة فى
كاتدرأئية القديس مارجرجس
باستفنج

انضمام عائلة جديدة
للكنيسة القبطية من طوائف أخرى
الرشم بالميرون المقدس
New Members
Joining the church
2018

إعادة فتح الكنيسة بعد فترة األغالق لمدة  6أشهر بسبب وباء كرونا 19

مدخل الكنيسة

وضع العالمات الألزمة في الكنيسة طبقا لتعليمات الحكومة لسالمة المصلين.
االلتزام بالتعليمات اثناء التقدم للتناول

الحاجز الوقائى الذ يتم من خالله التناول

الدخول لصحن الكنيسة

احتفاالت مدارس األحد بأعياد القديسين
HALLOWEEN DAY
Halloween Playing on the church’s stage

احتفاالت الكنيسة بأعياد الميالد المجيد 2019
أعضاء الكنيسة وبع
العيد

الزوار المحبين الحاضرين قداس

الجالية األريتيرية تشارك في االحتفال ببع
االرترية

توزيع هدايا الكريسماس على أطفال مدارس األحد

ابونا انجيلوس مع بع
األسر في األغابى بعد القداس

الترانيم باللغة

2019 احتفاالت الكنيسة بعيد القيامة المجيد

Ann & Monica celebrating their
Birthday in the church on Easter
Sunday

قامت الكنيسة برحلة الى االراضى المقدسة من  13 -5أكتوبر  2019زرنا خاللها العديد من االماكن
المقدسة في اورشليم ،بيت لحم ،بحر طبرية ،كفرناحوم  ،الخ  ...وصلينا القداس االلهى مع نيافة االنبا
أنطونيوس مطران القدس بعدها كلنت لنا مع نيافته جلسة روحية .... .كانت رحلة مقدسة ومباركة
واشترك معنا عدد من األفراد المباركين من عدد كنائس.

أعمال الصيانة فى الكنيسة
إحتاجت الكنيسة الى بع

الصيانات فى الفترة الماضية شملت :تصليح للسقف  ،ترميمات لحيطان

الكنيسة وطالئها بالبوهية ،
تغيير كامل للدائرة الكهربائية وبع األعمال األخرى

Good evening
Good news, the CCTV system is up and running.
Taguard have done a fantastic job. They installed three outdoor and five
indoor cameras, as agreed, with a 16-channel recorder which will take
additional cameras in the future if needed.
This system records only when a movement is detected by the cameras,
either outdoors or indoor, day and night. This saves space on the hard
drive.
I would like to thank Roger for recommending this company

الخدمات الكنسية عبر االنترنت
تحت رعاية نيافة األنبا أنتوني وبإرشاد وتوجيهات نيافته ونسبة لليروف الصحية التي تمر بها البالد وكل
عالم نتيجة وباء الكورونا اصبحت كل انشطة الكنيسة عن طريق االنترنت عن طريق برنامج
Microsoft Teamsوتم دعوة اباء أساقفة وكهنة وخدام من داخل وخارج المملكة المتحدة لمباركة
اجتماعات الكنيسة .والزالت هذه األنشطة واالجتماعات مستمرة أسبوعيا ً الى االن:
مدارس األحد
إجتماع الشباب
إجتماع الخدام
إجتماع األسرة
اجتماع الصالة
درس الكتاب المقدس
تعليم اللغة القبطية (مجموعتين)
تعليم األلحان الكنسية (مجموعتين)
مناسبات أخرى على األنترنت
اليوم الروحى
نهضة العذراء مريم

األحتفال بالذكرى  21لتدشين الكنيسة
عيد النيروز
عيد رأس السنة الميالدية ( 2021إنشا هلل)
آباء أساقفة باركوا أألجتماعات:
نيافة أنبا اباكير (الدول األسكندانافيا).
نيافة أنبا برنابا (روما).
نيافة أنبا سرابيون (مطران لوس أنجلوس).
نيافة أنبا ايليا (الخرطوم).
نيافة أنبا صليب (ميت غمر).
نيافة أنبا مينا (مسيساجا).
نيافة أنبا رافائيل (األسقف العام وسط القاهرة).

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

