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تاريخ كاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس والبابا أثناسيوس

بسم الثالوث القدوس
نحن نفتخر بكتابة التاريخ عن الكنيسة القبطية االرثوذكسية التى لها تاريخ عظيم ومرموق علىى مىر الورىور واأليىام .كمىا
يحكى هذا التاريخ للوالم كله عن:
• أول مدرسة دينية برئاسة الشهيد الوظيم مار مرقس.
• أول راهب القديس الوظيم األنبا انطونيوس "مؤسس الرهبنة للوالم كله"
• أول بطريرك يضع قانون اإليمان الذي يرلى به في كل الكنائس هو البابا أثناسيوس الرسولى.
• أول بطريرك يقود اإليمان المسيحي هو البابا كيرلس عمود الدين.
• أول قداس وضوه ويشتهر بوزوبة الحانة التي تحتوي على نغمات موسيقية خارة
• اول بطريرك يحرل على شهادة الدكتوراة ،وقام بانشاء الكنائس القبطية األرثوذكسية في بالد الشرق والغرب هو قداسة
البابا شنودة الثالث – نيح هللا نفسه الطاهرة -
• عدد كبير من المولمين وابطال اإليمان ،والشهداء ،والقديسين ،والسواح.
الكنيسة القبطية االرثوذكسية فى مرر قد تنبئ عنها فى الوهد القديم وكانت سبب افتخار وكرامة ألرض مرر حين زارتهىا
الوائلة المقدسة.
❖ مكان الكنيسة:
يقع مبنى الكنيسة في مدينة نيوكاسل (بالقرب من وسط المدينة) التي تقع في الشمال الشرقى للمملكة المتحدة ،يحدها من
الشمال أسكتلندا والجنوب مدينة يورك وليدز ،وتوتبر فى مركز متوسط لجميع المناطق التى تخدمها الكنيسة ،وتوتبر هذه
الكنيسة هى كنيسة المطرانية ،و مقر المطرانية على بود  12ميل من الكنيسة فى مدينة  whitely Bayحيث يقيم نيافة
األنبا أنطونى
❖ تاريخ كنيسة الشهيد الوظيم مار جرجس و البابا اثناسيوس الرسولى
 +كانت بداية فكرة الخدمة فى المنطقة التى توجد بها الكنيسة حاليا عندما كان القمص ارميا األنبا بيشوي يخدم فى مانشستر
سنة  1990وكان يسافر من مانشستر الى نيوكاسل مرة كل شهر لومل درس الكتاب المقدس .كان عدد األسر في ذلك الحين
عشر أسر قبطية ارثوذكسية من مرر والسودان .وقد قام ابونا ارميا األنبىا بيشىوي بىوول رىالة حمىيم فىي نيوكاسىل لببىن
سايمون سيف رالح سيف فى يوليو  1990فى منزل الدكتور سيف.
 +المراحل التى مرت بها الكنيسة حتى اربحت جزءا من ايبارشية ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا وتوابوها:
• اول قداس إلهي كان في  Whitely Bayبنيوكاسل فى منزل الدكتور سيف رالح سيف فى اغسطس  1991بيد ابونا
جرجس بولس.
• كنا نستوجر كنيسة فى باك ورث في نيوكاسل وأول قداس إلهي كان بيد أبونا جرجس بولس فى فبرايىر  1992وتوالىت
القداسات فى ذلك المكان مرة كل شهر.
• كان مجلس الكنيسة يتكون من:
* الدكتور سيف رالح سيف
* الدكتور جوزيف ساركيس
* المحاسب مجدي عزمي بطرس
عند زيارة قداسة البابا شنودة الثالث ألدنبرا واسكتلندا فى  22فبراير  1992قام المجلس بتقديم تقرير عن الكنيسة.
طلب قداسة البابا خدمة هذه األسر في نيوكاسل وناقش المجلس مع قداسته في االحتماالت الممكنة لشراء كنيسة فى
المستقبل القريب.
• قبل قداسة البابا التقرير واختار الراهب اكسيوس األنبا بيشوى لخدمة هذه المنطقة "نيوكاسل" ضمنا للمناطق التى يخدم
فيها وهى:
* ويلز
* اسكتلندا

* أيرلندا
* كينت
كل ذلك تم مع بداية مارس  1992بود مناقشة الموضوع مع قداسة البابا شنودة الثالث.
• في يوليو  ،1992بدأت فكرة شراء كنيسة جديدة فى مسارها الفولى .وبدأ البحث عن كنيسة مناسبة ،وجىدت كنيسىة فىي
نيوكاسل وكانت كنيسة لطائفة " ."Church of Englandتم االترال بهذه الكنيسة في نوفمبر .1992
• في تلك الفترة كانت تتم القداسات في الكنيسة المستوجرة علي يد ابونا أكسيوس أألنبا بيشوي .فىي  22أغسىطس 1992
كان يوما خارا الحتفالنا بويد السيدة الوذراء ألول مرة في المقاطوة الشمالية الشرقية من انجلترا.
• في  4ديسمبر  1992كان يوم خارآ أيضآ ألنه اقيم أول قداس أاللهى فىي الكنيسىة المزمىع شىرائها وأول عمىاد لببنىة
ماريتا سوذيت سيف رالح سيف .وكان أول قداس وعماد في شرق المملكة المتحدة.

عماد األبنة ماريتا سوذيت سيف رالح سيف
تقابل أعضاء المجلس مع قداسىة البابىا شىنودة للمىرة الثانيىة فىي
يناير  1993وعرض مشروع شراء الكنيسة عليه .بارك قداسته
المشروع ونشره في مجلة الكرازة بتاريخ  12ديسمبر .1993
• تم شراء الكنيسة في اغسطس  1993وبىدأ الومىل الفىوري.
تم تركيب خشب للمذبح فىي  18أغسىطس  1993وأحجىار
رخامية للمذبح في  31أغسطس .1993
• تم اقامة أول قداس إلهي لويد الميالد المجيد في الكنيسة التى اسماها قداسة البابا شنودة باسم الشهيد الوظيم مىار جىرجس
والبابا أثناسيوس الرسولى في  6يناير .1993كان ذلك الحدث نبع فرح وسىوادة لكثيىرين لكونىه أول قىداس إلهىي لويىد
الميالد المجيد للكنيسة القبطية األرثوذكسية في شمال المملكة المتحدة.
• الخدمة فى الكنسية كانت تتوسع وتكبر نسبة للمجهود الجبار الذي قام بىه الراهىب أكسىيوس أألنبىا بيشىوي "نيافىة األنبىا
أنطونى حاليا ،أسقف ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا" .وليس بكثير حتى ابتدات فرىول مىدارس األحىد ودراسىة
الكتاب المقدس وفرول توليم األلحان للشمامسه .وكان عدد الوائالت في ذلك الوقت  26عائلة قبطية ارثوذكسية.
• قام قداسة البابا شنودة بارسال ابونا اورانيوس أألنبا بيشىوي لخدمىة الكنيسىة فىي ويلىز ممىا جوىل ابونىا اكسىيوس األنبىا
بيشوى متفرغآ للخدمة في نيوكاسل وأسكتلندا وأيرلندا وكان يخدم بكل امانة وردق .وأختار ان يسكن قرب الكنيسة.
• أبريل  1993كان شهرآ خارآ ألنه تم اقامة الطقوس الكنسية من أحد الزعف واسبوع األالم في شرق المملكة المتحدة
ألول مرةوعيد القيامة المجيد بايرلندا.

الكنيسة بود الشراء وقبل تركيب حامل األيقونات والتوديالت الهيكل الجانبى أثناء التوديالت
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القاعة الملحقة بالكنيسة ونيافة األنبا أنتونى يشرف على التصليحات
❖ تدشين مذبح الكنيسة
• في يوم أألحد  12سبتمبر 1993المبارك ورل قداسة البابا شنودة الثالث و بوض من أعضاء المجمع المقدس هم:
نيافة أألنبا دوماديوس (مطران الجيزة -تنيح).
نيافة أألنبا رويس (أسقف عام -تنيح).
نيافة أألنبا فام (أسقف طما وتوابوها -تنيح).
نيافة أألنبا ميرائيل (أسقف برمنجهام وتوابوها).
نيافة أألنبا بوال (مطران طنطا).
نيافة أألنبا سرابيون (أسقف الخدمات في ذلك الوقت ومطران والية لوس أنجلوس وتوابوها).

قداسة البابا شنوده عند وصوله الكنيسة للدشين
قام قداسة البابا برحبة األب المطران واآلباء األساقفة بتدشين مذبح القديس الوظيم مارجرجس ومذبح القديس الوظىيم البابىا
أثناسيوس الرسولى وكان احتفاآل كبيرآ ،حضر هذا األحتفال مجموعة من اآلباء الكهنة الذين يخدمون في مناطق مختلفة فىي
المملكة المتحدة والوائالت القبطية األرثوذكسية للمنطقة ومن ايرلندا .وحضر هذا األحتفال الوظيم ايضا ضيوف الشرف من
كنائس أخرة في المنطقة ورؤساء الطوائف االخرى .في ذلك اليوم ،قام قداسة البابا بكتابة عبارة تاريخية "ألكنيسة نبع نشاط
روحي بمونى انها تحتضن اطفالها وشبابها وتحافظ عليهم باستمرار كوعضاء روحيين في الكنيسة".
كان يوم  12سبتمبر  1993يوما خارا في تاريخ نيوكاسل ألن ذلك اليوم يشهد بحضور خليفة القديس الوظيم مار مرقس
لها وإنشاء أول كنيسة قبطية أرثوذكسية فيها.

بدء رالة التدشين
تدشين المذبح الرئيسي (الشهيد مار جرجس) بيد
قداسة البابا

تدشين المذبح الجانبي (القديس أثناسيوس الرسولي)
بيد قداسة البابا

❖ إنشاء أول ايبارشية لمنطقة نيوكاسل و سيامة أول أسقف لها و تجليسه:
• في يوم  11يوليو  1995قام قداسة البابا شىنودة الثالىث انشىاء ايبارشىية جديىدة باسىم "ايبارشىية أيرلنىدا واسىكتلندا
وشمال شرق انجلترا "
في ذلك اليوم قام قداسة البابا برسامة األب الموقر الراهب القمص اكسىيوس األنبىا بيشىوي أسىقفا علىى هىذه االيبارشىية فىي
الكاتدرائية المرقسية الكبرى باألنبا رويس في القاهرة وكان هذا الحىدث بحضىور  60مىن اآلبىاء األسىاقفة أعضىاء المجمىع
المقدس القبطي األرثوذكسي وتسمى باسم "األنبا أنطوني".
ومن أقوال قداسة البابا في ذلك اليوم "هللا استخدم نيافة األنبا أنطونى في بناء كنائس في ويلز واسكتلندا وايرلندا ونيوكاسل "

تم تجليس األنبا انطونى على:
❖ اسكتلندا في  27يوليو 1995
❖ نيوكاسل في  28يوليو 1995
❖ ايرلندا في  29يوليو 1995
وكان الحاضرين من األباء األباء المطارنة
واألساقفة:
❖ األنبا سيرافيم (مطران الكنيسة
األرثوذكسية اإلنجليزية).
❖ المتنيح األنبا ررابامون (أسقف
ورئيس دير األنبا بيشوي بوادي
النطرون).
❖ المتنيح األنبا رويس (أسقف عام).
❖ األنبا ميرائيل (أسقف برمنجهام).
❖ األنبا تادرس (مطران بورسويد
بمرر).
❖ األنبا سرابيون (أسقف عام في ذلك
الوقت -مطران لوس انجلوس).
رسامة نيافة الحبر الجليل األنبا أنتونى بيد قداسة البابا شنودة

حضر عدد كبير من األباء الكهنة من انحاء المملكة المتحدة وبوض من األسر القبطية األرثوذكسية في ايرلندا .وحضر ايضا
بوض من ضيوف الشرف من الكنائس األخرى في المنطقة ومندوبين من المراكز الحكومية .قام نيافة األنبا سيرافيم ونيافة
األنبا سرابيون بإلقاء كلمة باللغة األنجليزية

طقس تجليس نيافة الحبر الجليل األنبا أنطوني

جانب من حفل التجليس بقاعة الكنيسة
❖ تدشين حامل أأليقونات وجرن المعمودية:
كان يوم  19سبتمبر  1996يوما تاريخيا فى نيوكاسل ألن في ذلك اليوم
حضر قداسة البابا شنودة الثالث للمرة الثانية لتدشين حامل األيقونات
وجرن المومودية وكان برحبته مجموعة من األساقفة األحبار.
 .1األنبا أنطوني (أسقف ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق
انجلترا وتوابوها)
 .2األنبا سرابيون (مطران لوس انجلوس الواليات المتحدة)
 .3األنبا دميان (أسقف المانيا)
وكان احتفاال ضخما حضر فيه مجموعة من األباء الكهنة من شتى انحاء
المملكة المتحدة واألسرالقبطية األرثوذكسية للمنطقة وايرلندا .وكان ضمن
الحاضرين ضيوف شرف من الطوائف األخرى وبوض من المندوبين من
المراكز الحكومية ،كان يوما دخلت السوادة فيه قلوب الجميع.
وفى هذه المناسبة المباركة القى نيافة األنبا انطونى كلمة شكر لقداسة البابا
على حضوره ومباركته وتدشينه لحامل األيقونات وجرن المومودية
وشكر نيافته ايضا الوفد المرافق لقداسته وكل الحاضرين.

تدشين المومودية
قداسة البابا يدشن األيقونات

❖ أجساد القديسين الموجودين بالكنيسة:
البابا أثناسيوس الرسولى
الشهيد الوظيم مار جرجس الرومانى
الشهيد الوظيم مار جرجس السكندرى
الشهيد الوظيم مار جرجس المزاحم
الشهيد الوظيم األمير تادرس الشطبى
الشهيد الوظيم األمير تادرس المشرقى
الشهيد الوظيم ابوسيفين
الشهيد الوظيم ابيسخيرون
الشهيد الوظيم ابانوب
الشهيد الوظيم القديس موريس قائد الكتيبة الطيبية
الشهيد الوظيم بشنونه
الشهيد الوظيم اسحق الدفراوى
شهداء اخميم
شهداء الفيوم

تم شراء مبنى للمطرانية
تم شراء مبنى بيت للضافة للمطرانية
تم شراء منزلين القامة األباء الكهنة

40 Kingston Drive NE26 1JJ
42 Kingston Drive NE26 1JJ
-110 Devon Road – NE29 8PH
114 Meadow vale – NE27 0BF -2

االحتفال باليوبيل الفضى للكاتدرائية خالل عام 2018
وقىىىد تىىىم تغيىىىر كىىىل الموكيىىىت الكنيسىىىة وشىىىراء سىىىتور جديىىىدة وتغيىىىر كىىىل االضىىىاءة فىىىي الكاتدرائيىىىة وعمىىىل
دورات مياه جديدة وشبكة كهرباء وتدفئة جديدة من عام  2016حتى سبتمبر 2020
قام راحب النيافة االنبا انطوني في اغسطس  2018بإهداء الكاتدرائية مقرورة للرلبوت مرنوة فى دير االنبا بيشوى
بمناسبة اليوبيل الفضى لتدشين الكاتدرائية وتم الرالة بها فى اسبوع االالم 2019

وتم عام  2019عمل  2حجرات زجاجية لالطفال
وتم استقبال كل االباء االساقفة الذين خدموا فى الكنيسة بقداس شهرى لكل أسقف
 -1االنبا كاراس أسقف بنسلفانيا في يونيو 2018
 -2االنبا رليب أسقف ميت غمر في  14اكتوبر
2018

 -3االنبا دانييل أسقف سيدني في  13نوفمبر
2018

 -4االنبا سيرافيم أسقف اوهايو فى سبتمبر 2019

اآلباء الكهنة الذين خدموا في الكنيسة.
 -1القمص أرشيالوس المقارى
طلب نيافة أألنبا أنطونى من مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث كاهنا للكنيسة ،فوافق قداسته على طلبه وقام بارسال
الراهب القمص أرشالوس المقاري .ورل األب الموقر يوم  25يوليو  1995وتسلم الخدمة في الكنيسة وكان يخدم هللا بكل
أمانة لمدة  5سنين بودها عاد الى دير القديس الوظيم األنبا بيشوى بوادى النطرون في مرر يوم  12يونيو  2000بود
زراعة بذار مزهرة لجنة هللا.
 -2القمص متاؤس األنطونى
بود عودة القمص أرشيالوس المقارى إلى الدير بمرر في 2000-6-12م ،طلب نيافة األنبا انطونى من قداسة البابا شنوده
الثالث أن يحضر القمص متاؤس األنطونى الذي كان يخدم فى إيبارشية الخرطوم لمدة  16عام مع نيافة األنبا دانييل الذي
تنيح فى 2000-4 -16م وورل القمص متاؤس األنطونى إلى نيوكاسل فى  24يونيو 2000م وأستلم الخدمة وتميز
بالنشاط والبذل واختير ليكون أسقف سيدني في 2002-6-23م.
 -3القس سموان األنبا بوال
حضر للخدمة فى نيوكاسل فى يوم 2002 – 9 -16م وخدم بكل أمانة حوالى عامان ونرف الوام ،أحبه الكل وتميز
بالتواضع والمحبة والخدمة الباذلة – اهتم بكل كبيرا ورغيرا -أهتم بخدمة األثيوبيين وعمد الكثير من اطفالهم وفى فبراير
عام  2005م واثناء اجازته السنوية بمرر شور بمرض شخص انه سرطان فى النخاع الوظمى وقرر نيافة األنبا انطونى
ان يحضر أنجلترا للوالج وبالفول حضر فى  3مارس عام  2005م مع القس كاراس األنبا بيشوى الذى كان فى نفس
الوقت فى اجازته السنوية  ،ومكث تحت الوالج فى نيوكاسل وكان يخدمة بكل حب القمص رليب النقلونى( االنبا رليب –
اسقف ميت غمر حاليا ) إلى ان شاءت ارادة السماء ان ينتقل للفردوس مع القديسين فى يوم عيد السيدة الوذراء -8-22
 2005م وتمت الرالة على جثمانه الطاهر فى يوم األربواء الموافق 2005-8 -24م بحضور نيافة الحبر الجليل األنبا

انطونى ونيافة الحبر الجليل األنبا موسى أسقف الشباب واآلباء كهنة األيبارشية واألباء من لندن وبرمنجهام ومانشستر ،وتم
نقل الجثمان إلى مرر إلى دير األنبا بوال يوم الخميس 2005-8-25م وتمت الرالة هناك يوم الجموة 2005-8-26م
بحضور نيافة األنبا يسطس رئيس ديراالنبا انطونيوس ونيافة األنبا أنطونى واآلباء رهبان الدير ودفن فى طافوس الدير .نيح
هللا نفسه الطاهرة فى فردوس النويم
 – 4القمص كاراس األنبا بيشوى
بود نياحة القس سموان األنبا بوال ،راى نيافة األنبا أنطونى أن ينقل القس كاراس األنبا بيشوى  -الذي كان يخدم منطقة
نورتش وتوابوها لمدة  6سنوات – إلى نيوكاسل للخدمة بها وتم بالفول حضور القس كاراس األنبا بيشوى يوم األحد الموافق
2005 -12-25م وأستلم الخدمة من القمص رليب النقلونى
(االنبا رليب – أسقف ميت غمر حاليا) الذي كان يغطى الخدمة مؤقتا
فى يوم  10سبتمبر  2011تم ترقية القس كاراس األنبا بيشوى الى رتبة القمرية بيد حضرة راحب النيافة الحبر الجليل
األنبا ررابامون أسقف ورئيس دير النبا بيشوى باإلشتراك مع نيافة الحبر الجليل األنبا أنتونى وذلك بمقر الدير بالقاهرة
وفي عيد الونررة  2014قام قداسة البابا تواضروس برسامته أسقفا عاما باسم االنبا كاراس (حاليا أسقف بنسلفانيا بامريكا)
 -5القمص سارافيم السريانى
 .نظرا التساع الخدمة في كنيسة نيوكاسل راى نيافة األنبا انطونى انتدابه فى يونيو  2008حتى
 9فبراير  2012وهو فرح يونان ترك الخدمة القمص سارافيم السريانى حسب طلبه ليذهب للخدمة فى هونولولو فى
هاواى وقد عمل له نيافة األنبا أنتونى احتفال توديع يوم األحد  5فبراير بود القداس اإللهى وتقديم هدية بالنيابة عن شوب
الكنيسة.
وكان من ضمن االباء المرشحين للكرسى البابوى عام 2012
وفي  12نوفمبر  2017قام قداسه البابا تواضروس برسامته أسقفا باسم االنبا سيرافيم على ايبارشية اوهايو ومتشجن
وانديانا بامريكا.
❖ اآلباء الكهنة الذين يخدموا حاليا في الكنيسة
 -1القس رمويل حنا
 تاريخ الرسامة 22 :يوليو  2012تمت رسامته بيد االنبا انطوني (كاهن عام) باإليبارشية وتمت الرسامةبكنيسه االنبا بيشوى باالنبا رويس بالقاهره لرعايه االسر المحتاجه داخل مرر وخدمه المكتبة الرقمية –
والخدمه فى االيبارشيه.
 وبدء الخدمه بكاتدرائيه مارجرجس والبابا اثناسيوس بنيوكاسل من  30يناير .2013 -2القس بيشوى كرم
 تاريخ الرسامة27/3/2016 :حضرللخدمة بكنيسة مارجرجس والبابا أثناسيوس بنيوكاسل ديسمبر .2019
❖ المناطق التى تخدمها الكنيسة
Newcastle- whitely Bay - Durham- Sunderland- Middleburgh
- Carlisle +تخدم الكنيسة عدد كبير من طلبة الجاموات الوافدين من الخارج (كندا – مرر).
❖ عدد األسر الكنيسة:
 يوجد حاليا: حوالي  70أسرة قبطية (مرريين -وسودانيين). حوالي  40اسرة سريانية (اغلبهم الجئين – عراقيين وسوريين). حوالي  40اسرة ارترية (اغلبهم الجئين). حوالي  20اسرة اثيوبية (اغلبهم الجئين). يوجد حاليا حوالي  25اسرة هنود ارثوذكس (يقام لهم قداس شهري عن طريق أحد االباء الكهنة الهنوداالرثوذكس).

❖ الخدمات الكنسية:
أوال الخدمة الروحية:
()1

خدمة القداسات:
تقوم الكنيسة بإقامة القداس اإللهى  3مرات كل أسبوع :أيام األحد واألربواء والسبت هذا باإلضافة إلى
قداس يوم الجموة (خالل االروام) وقداسات المناسبات واألعياد القديسين واالعياد الكنيسة المختلفة.

()2

خدمة مدارس األحد:

 +يوجد  130من أطفال وفتيان وشباب الكنيسة ،ينقسمون إلى  6فرول
 +يوجد  17من خدام مدارس األحد ،وتقوم الكنيسة بومل أجتماع اسبوعي لهم لدراسة الوقيدة وطقوس الكنيسة
والالهوت المقارن أسبوعيا ،ومتابوتهم باستمرار.
 +مواعيد مدارس األحد بود القداس اإللهي كل يوم أحد من كل أسبوع.
+يقوم الخدام بومل  online meetingsمع أوالد وبنات مدارس االحد أسبوعيا من خالل برنامج
zoom.
+يتم عمل اجتماع كل يوم على برنامج Webex Meetingألوالد وبنات مدارس األحد (رالة األجبية –
عظة باللغة األنجليزية( ويشارك األوالد أيضا ببوض الوظات القريرة.

+موظم أوالد وبنات مدارس األحد يشاركون سنويا في Coptic festivalويقدمون لنا مواهب رائوة في كل
المسابقات.

()3

خدمة سر مسحة المرضى:
تقوم الكنيسة بإقامة سر مسحة المرضى بالمنازل خالل الروم الكبير المقدس من كل عام هذا باإلضافة الى
القنديل الوام يوم جموة ختام الروم أو كلما لزم األمر.

()4

سر التوبة واالعتراف:
يمارس االعتراف بانتظام ،وخارة مع الشباب والفتيان واألطفال.

()5

خدمة درس وتفسير الكتاب المقدس:
 +تقوم الكنيسة بومل اجتماع لدرس الكتاب المقدس مرتين اسبوعيا الثالثاء والخميس أسبوعيا على رفحة الكنيسه
على  Facebookوتنظم المسابقات بود األنتهاء من دراسة كل سفر من أسفار الكتاب المقدس.

()6

خدمة االجتماع الوام للشوب:
 +تقوم الكنيسة بومل اجتماع عام روحيا كل يوم اربواء أسبوعيا على رفحة الكنيسة على Facebook

()7

خدمة الشمامسة:
 +تقوم الكنيسة بتكوين وإعداد خورس للشمامسة من الشباب والفتيان الكبار الرغار والطلبة المغتربين فى
الجاموات ( Durham) - Sunderland - Northumbria -Newcastle
 +غالبية الشبان شمامسة يواظبون على الخدمة في الهيكل والمردات خارج الهيكل.
 +تقوم الكنيسة بومل اجتماع أسبوعي للشمامسة لحفظ االلحان وكلمة روحية ورالة التسبحة يوم السبت
) )8خدمة األيام الروحية والمؤتمرات الدينية:
من فترة إلى أخرى تقوم الكنيسة بومل مؤتمر روحى لشباب وأطفال الكنيسة ،وخلوات روحية بدير البابا اثناسيوس يبدأ
اليوم الروحي بالقداس اإللهى يشترك فيه الكل ثم يبدأ البرنامج الروحى من كلمات روحية تخص حياتهم ،وشرح فرول من
الكتاب المقدس وتحفيظ ترانيم والحان ،وتومل مسابقات كتابية ثم الواب ترفيهية تتخلل فقرات اليوم.
ثانيا :خدمة الطلبة الجامويين:
 +تقوم الكنيسة بخدمة الطلبة بالجاموات االربوةNorthumbria ،Newcastle University :
Sunderland Durham
وهناك حوالي  140من الطلبة فى كليات مختلفة ،وتقوم الكنيسة بومل لهم إجتماع روحي ،واالهتمام بهم وافتقادهم.

ثالثا :خدمة االرتريين
 +حوالي  40اسره ارتريه (اغلبهم الجئين)
 +يتم عمل إجتماع أسىبوعى للجالية االرترية مساء السبت من كل أسبوع قبل رفع بخور الوشية ودرس الكتاب المقدس.
ويتم خالله دراسة الكتاب المقدس وعقائد الكنيسىة وبوض الكلمات الروحية ويقومون كذلك برالة بوض الترانيم والرلوات
بلغتهم التجرية.
 +يىىىىتم عمىىىىل قىىىىداس شىىىىهري لهىىىىم باللغىىىىة التيجريىىىىة حسىىىىب الطقىىىىس اإلرتىىىىري ويحضىىىىره كىىىىل االرتىىىىريين
بالمنىىىاطق المحيطىىىة وبوىىىض المنىىىاطق مىىىن الجنىىىوب عىىىن طريىىىق الكهنىىىة والمتكلمىىىين االرتىىىريين ويكىىىون بوىىىد
القداس اإللهي إفطار األغابى.
 +يتم افتقاد االسر االرترية مرة سنويا خالل الروم الكبير (ويتم فيه عمل رالة تبريك)
 +تتم رلوات المومودية بحسب طقس الكنيسة القبطية االرثوذكسية بمورفة اباء الكنيسة
 +تتم رلوات االكاليل والخطوبة بحسب طقس الكنيسة االرترية بمورفة االباء االرتريين بمشاركه اباء الكنيسة
 +يتم حضورهم القداسات االسبوعية لهم وألطفالهم وكذلك يحضر أبناؤهم فرول التربية الكنسية
رابوا :خدمة االثيوبيين
 +حوالي  20اسرة اثيوبية (اغلبهم الجئين)
 +يتم عمل إجتماع أسىبوعى للجالية االثيوبية فى كنيسة مؤجرة لهم ويتم عمل درس الكتاب المقدس .ويتم خالله دراسة
الكتاب المقدس وعقائد الكنيسىة وبوض الكلمات الروحية ويقومون كذلك برالة بوض الترانيم والرلوات بلغتهم االمهرية
 +يىىىتم عمىىىل قىىىداس مىىىرتين سىىىنويا لهىىىم باللغىىىة االمهريىىىة حسىىىب الطقىىىس األثيىىىوبي ويحضىىىره كىىىل اإلثيىىىوبيين
بالمنىىىىىاطق المحيطىىىىىة وبوىىىىىض المنىىىىىاطق مىىىىىن الجنىىىىىوب عىىىىىن طريىىىىىق الكهنىىىىىة والمتكلمىىىىىين اإلثيىىىىىوبيين مىىىىىن
كنيسىتهم فى لندن.
 +يتم افتقاد االسر االثيوبية مره سنويا خالل الروم الكبير (ويتم فيه عمل رالة تبريك).
 +تتم رلوات المومودية بحسب طقس الكنيسة القبطية االرثوذكسية بمورفة اباء الكنيسة.
 +تتم رلوات االكاليل والخطوبة بحسب طقس الكنيسة الحبشية بمورفة االباء االثيوبيين بمشاركة اباء الكنيسة.
 +تتم حضورهم القداس اإللهي في االعياد السيدية وعيد النيروز وعيد الرليب.
خامسا :خدمة الهنود األرثوذكس:
 +حوالي  25اسره هندية (تابوين للكنيسة السريانية األرثوذكسية).
 +كان يتم عمل قداس شهرى لهم فى السبت الثالث من كل شهر باللغة الهندية حسب الطقس السريانى عن طريق الكهنة
الهنود االرثوذكس.
 +يتم افتقاد االسر الهندية على حسب
طلبهم (ويتم فيه عمل رالة تبريك المنازل
الجديدة).
 +تتم رلوات المومودية بحسب طقس
الكنيسه القبطية االرثوذكسية بمورفة اباء
الكنيسة.
 +تتم رلوات القداسات الشهرية واالعياد
السيدية لهم االن في كنيسة مؤجرة بحسب
طقس الكنيسة الطقس السرياني بمورفة
االباء الهنود بمشاركة اباء الكنيسة.
 +يشترك اباء الكنيسة فى اى احتفاالت او
اجتماعات او مدارس أحد تخص الكنيسة
الهندية االرثوذكسية.

سادسا :خدمة :Viber, Facebook
 +يتم ارسال رسالة يومية عن القراءات الكنيسة اليومية (القطمارس) ورسائل روحية مناسبة وايضا التنبيهات االسبوعية
عن مواعيد القداسات واالجتماعات على Facebook
 +تم عمل  Facebook pageللكنيسة بوسم:
St. George and St. Athanasius Coptic Orthodox Church-Newcastle-UK
سابوا :الوضوية الكنسية:
 +تم تسجيل البيانات الخارة بكل أسرة بالتفريل ،وعمل لها  updatingبإستمرار ،ترسل نسخة لحفظها فى أرشيف
اإليبارشية بمبنى المطرانية ،وأخرى تحفظ عند األب الكاهن.
هىىىذا هىىىو تىىىاريخ الكنيسىىىة الىىىذي شىىىارك فىىىى وضىىىوة الكثيىىىرين بمجهىىىودات شىىىاقة ،نطلىىىب مىىىن هللا ان يىىىذكرهم
وال ينساهم أبدا.
Church details:
St. George & St. Athanasius Church
Brighton Grove,
Newcastle Upon Tyne,
Tyne & Wear, NE4 5NT
England – UK
FR Samuel Hanna
– 114 Meadow vale Northumberland Park Shiremoor
Newcastle
NE27 0BF
Tel:
+441914066138
Mobile:
+447760618745
WhatsApp: +201223323733
Email:
frsamwel2012@gmail.com

Fr. Beshoy Karam
10 Devon Road
North Shields
Newcastle
NE29 8PH
Mobile +447956102718
Email: frbeshoyamanoeel@gmail.com

