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تاريخ التجمعات القبطية في المنطقة:
 Rotherhamالمنطقدددة الجن بيدددة مددد
تخدددكن سنيادددة اننبدددا انط نيددد
مقاطعددة  Yorkshireقددك جددا إل د انجلتددرا بعددا العددا ت القبطيددة من د
أسثددر م د عشددري اددنة ،اغلددب ن م د االطبددا للكرااددة ثددن ااددتقر ا فددي المملسددة
معظم ددن فددي أمدداس متفرقددة م د المقاطع د  .الددبعا مددن ن
المتحددك  .يعيش د
سددا ياددافر إل د لنددك فددي االعيدداك فقددط قدداطعي ماددافة تزيددك ع د ث د
ااعات بالايار البعا لن يس ي هب.
بك الخكمة الس ن تية للتجمعات القبطية بالمنطقة:
اننبددا بيش د “ نيافددة اننبددا انط د ني حاليددا“ لخكمددة
حضددر القم د أ ساددي
يلددز ،قددان بافتقدداك العددا ت القبطيددة ب دد المنطقددة.
ايرلنددكا ااددستلنكا
فددي مكينددة هدد
الستدداب المقددك
كر
بددكأت الخكمددة باجتماعددات الصدد
 HULLم د بكايددة اددبتمبر  1993فددي منددز الددكست ر نصددي عبددك مددرين
حاليا.
الق ت ا ضر
ااددتمرت الخكمددة حت د منتص د عددان  1995حي د قددان قكااددة البابددا المعظددن
أاددقفا بااددن
اننبددا بيشدد
اساددي
اننبددا شددن ك الثالدد بادديام القمدد
اننبددا انطدد ني اليباراشددية ايرلنددكا ااددستلنكا شددما شددر انجلتددرا ،فقددان
نيافتدددد بافتقدددداك العددددا ت القبطيددددة فددددي المنطقددددة جددددك نيافتدددد تعطدددد هدددد
العدددددا ت لسلمدددددة الدددددرب فقدددددان نيافتددد د بصددد د القدددددكا االل ددد د فددد د مكيندددددة
المقددددار بصدددد
ك نسااددددتر شياددددتيرفيلت سلدددد نيافتدددد القمدددد ارشددددي
القددددكا بجانددددب خكمتددد فددددي ني سااددد  .سددددا القددددكا يمقددددان أيددددان الاددددب ت فددددي
سنياة  Cusworthالتابعة Orthodox British
نمدددت الخكمدددة ازكهدددرت بندددا علددد طلدددب العدددا ت تقدددكن نيافدددة اننبدددا انتددد ن
بطلددددب لقكااددددة البابددددا شددددن ك الثالدددد بالم افقدددد علدددد إيفدددداك القمدددد هددددكرا
عقكا لخكمة أاب ع االالن عيك القيامة المجيك ن مر عان 1996

ساه ثابت للخكمة:
لمددددا نمددددت الخكمددددة ازكاك عددددكك اعضددددا السنياددددة فدد د المنطقددددة حيدد د حضددددر
السثيددددر مدددد العددددا ت مدددد مصددددر الادددد كا فقددددرر نيافتدددد بددددر ا بدددد ا
يسد د للمنطقدددة سددداه خدددا ب دددن مقدددين بيدددن ن ،فطلدددب مد د قكاادددة البابدددا شدددن ك
اننبدددا بيشددد لخكمدددة سنيادددة اننبدددا
الثالددد إنتدددكاب الراهدددب القددد كيمتريددد
بك نساادددددتر ،فقدددددان قكاادددددت برادددددامت ساهندددددا فدددد  5ي نيدددد 1996
انط نيدددد
ف المقر الباب بالساتكرا ية المرقاية بالعبااية..
الددد د ك نساادددددتر يدددد ن  15ي نيدددد  1996فانتظمدددددت
صدددد أب ندددددا كيمتريدددد
الخكمدددددة اادددددتقرت ب جدددد ك ا ب السددددداه فدددد المنطقدددددة اصدددددبحت القكاادددددات
تمقان ي ن الابت م س أاب ع يعقب ا خكمة مكار انحك كر الستاب.
صددد إلددد ث ثددد عا لددددة ،تددددن
لنمددد الخكمددددة ازكيدددداك عددددكك العددددا ت الددد
اادددت جار قاعدددة تابعدددة نحدددك السندددا اننجليزيدددة بر زرهدددان سدددا لددد فددد
بكايدددة عدددان 1997ممدددا شدددج أسثدددر علددد انتظدددان صدددل ات رفددد بخددد ر عشدددية
إقامددددة القددددكا يدددد ن انحددددك بتالضددددافة ليدددد ن الاددددبت نشددددطت الخكمددددة جددددكا
اخددد ت فددد النمددد ان كهددددار اصددددبحت خكمددددة مددددكار انحددددك تمقددددان بتنتظددددان
بعدددددك قدددددكا انحدددددك لددد د لمج ددد د كات ا ب السددددداه تعضددددديك نيافدددددة اننبدددددا
انت ن .
سانددت تتسددرر زيددارات اننبددا انطدد ني بصددفة ماددتمر الفتقدداك شددعب المنطقددة
تأاددي العكيددك م د الخددكمات ،اهم ددا خكمددة مددكار انحددك التددي اصددبحت تقددان
بانتظددان بعددك قكااددات ي د ن انحددك اختيددار الخددكان ال د ي ل ددن خبددر اددابقة فددي
المتفدد عليدد مدد السنياددة
الخكمددة بسنياددة انن .اتبدد فددي لدد المددن
انرث ساي لمختل المراح .
سدددا نيافتددد فددد زياراتددد إفتقددداك للسنيادددة فددد انعيددداك يحدددر علددد اددديامة عدددكك
السثيددددري
مدد د الشماماددددة ترقيددددة الددددبعا انخددددر ممددددا أكخدد د الب جددددة فدد د نفدد د
سا ابب برسة للخكمة للشعب.

تس ي أ

مجل

الكار السنياة:

عل الجانب اإلكار أصكر نيافة اننبا انط ني قرارا بتشسي أ
 12أست بر  1996المس م االعضا التالي ااما ن:
اننبا بيش
الق كيمتري
الكست ر نبي حبيب عزيز
الكست ر هاني ناين لط هللا
الكست ر نبي ا مة
اناتا صليب ااح
الكست ر مجك جرج م ا

مجل

للسنياة

ل في

ر ي المجل
اسرتير المجل
أمي الصنك
عض المجل
عض المجل
عض المجل

في ابري  1997بكأت اجرا ات تاجي السنياة  Charityتن تعيي س م نيافة
اننبا انط ني الكست ر نبي عزيز الكست ر هاني ناين لط هللا الكست ر نبي ا مة
Trustees
ا با ال ي خكم ا السنياة:
أخ برسة الخكمة في السنياة بعا االبا الررهبا الس نة من ن
االنبا بيش (م  15ي ني – يناير )2000
الق كيمتري
الق يعق ب اليما (مار  – 2000ي لي )2002
الق ر ي االنط ن (ابتمبر – 2002أغاط )2004
المحرق (ابتمبر – 2004ي ني )2006
الق فليساين
أنتدددكاب القددد أبدددان ب اننبدددا بددد ال للخكمدددة فددد السنيادددة بجاندددب خكمتددد فدددي منطقدددة
ليك (ي ني  -2004ي لي )2007
الق م ا رشك (ي لي  2007حت ان )
الق كا ك اانت أنط ن (مار )2014-2012

م أقص الماس نة إل أقصاها:
تقددد د ن السنيادددددة بخكمدددددة العدددددا ت انرتريدددددة انثي بيدددددة العراقيدددددة انرمنيدددددة
باإلضددددافة الدد د انقبدددداط مدد د مصددددر الادد د كا انجانددددب المنضددددممي للسنياددددة
القبطية انرث ساية.
مرحلة شرا السنياة:
لنمدددد الخكمددددة ازكهارهددددا لسثددددر عددددكك العددددا ت انهتمددددان ر حيددددا بالعددددا ت
غيددددر القبطيددددة الم جدد د ك فدد دي المنطقددددة حيدد د فتحددددت السنياددددة احضددددان ا لخددددكمت ن
(ارتدددددريي  ،اثيدددد بيي  ،عدددددراقيي  ،ر مدددددانيي  ) ...قدددددك امتدددددكت الخدددددكمات السنادددددية
أيضدد دا ش لتشددددم مندددداط جكيددددك حدد د جندد د ب يدد د ر شدددداير احددددب اهل ددددا السنياددددة
احبدددد ا خددددكمات ا رعايددددة ااددددقف ا المحبدددد ب االنبددددا انطدددد ني حتددددي قددددارب عددددكك
العا ت القبطية في ا الخماي .
ال تسفددددي فحددددر الجميدددد
بنددددا علدددد مددددا تقددددكن اصددددبحت القاعددددة الماددددتأجر
تحماددد ا بقيددداك اادددقفنا المحبددد ب اننبدددا انتددد ن علددد شدددرا سنيادددة خاصدددة بندددا.
فعددد بدددكا نيافدددة اننبدددا انتددد ن سددداه السنيادددة مجلاددد ا سددد الشدددعب المحدددب
للمايح ف البح بجكية ع سنياة لشرا ا
اهدددددتن ا ب بندددددكست راعددد د السنيادددددة انرث سادددددية البريطانيدددددة بماددددداعك الجاليدددددة
القبطيدددة فددد إيجددداك سنيادددة بحسدددن خبرتددد ع قاتددد بالعكيدددك مددد الط ا ددد الماددديحية
حتددد تمسددد بنعمدددة هللا مددد إيجددداك السنيادددة الحاليدددة فددد منطقدددة ر زرهدددان سانددددت
تابعة للسنياة االنجليزية معر ضة للبي .
السنيياددددة المعر ضدد د سانددددت ل ددددا مميددددزات حاددددنة فنالددددت ااتحاددددا الجميدد د حيدد د
صددد العدددا ت الي دددا
ان دددا تقددد فددد مرسدددز مت ادددط للدددب ك المحيطدددة ممدددا ياددد
ماددددداحت ا سبيدددددر محاطدددددة بحكيقدددددة ب دددددا م قددد د للاددددديارات سمدددددا ا الادددددعر
المطل ب منااب.

 Rotherhamسنياة القكي العظين النبا أنط ني
مبندددد السنياددددة أثددددر عمددددر حدددد الي  130اددددنة هددددي سنياددددة تابعددددة للسنياددددة
اناددقفية اإلنجليزيددة .بددالرغن مدد اتادداع مادداحة السنياددة الكاخليددة الحكيقددة
الجميلددة المحيطددة ب ددا إل د ا القاعددة الملحقددة بالسنياددة لألا د بيعددت الحددك
الشدددرسات ال نكادددية مند د عدددكك ادددن ات .أغلقدددت السنيادددة اصدددبحت ال تادددتخكن
لمددددك خمدددد اددددن ات ممددددا جعل ددددا فددددي حالددددة باليددددة تحتددددا إلدددد السثيددددر مدددد
االص حات الترميمات.
تن االتفا م السنياة اناقفية االنجليزية تن الشرا  .نظرا التااع مااحة السنياة الحاجة
الملحة لمراف سا االتفا عل تقاين صح السنياة إلىجز ي عل ا يس الجز انمامي
تخصي الجز الخلفي لعم قاعة ،معم كية ،ك رات ميا  ،مستبة.
للص
بنا عل ل تن تقكين الطلبات لمجل المكينة للحص عل الم افقة عل اعتبار ا المبن
أثر البك م الم افقة عل اجرا أ تغيرات في بعك عك ش ر م المفا ضات م
مجل السنياة تن بنعمة الرب الحص عل الم افقة باجرا التعكي ت الااب سرها.

مرحلة االص حات االنشا ات كاخ السنياة:
فددي ا ا د ش د ر اغاددط  1998بددكأ العم د فعليددا بالسنياددة لرف د ماب ددا م د
حد ا ط
أتربددة مخلفددات صدديانة س د مراف د السنياددة المت السددة م د س ربددا
أرضددية ص د ت الميددا الغدداز تشددغي ج دداز التكف ددة قددك اخ د ل د ج ددكا
شددعب السنياددة سددا السدد يعمدد بفددر  .حاددب ت جي ددات
مضددنيا مدد سدداه
نيافة اننبا أنت ني.

تددن بنددا المرافدد الملحقددة بالسنياددة هددي قاعددة االجتماعددات ،المطددبخ،
لدد االهتمددان بتج يددز السنياددة بمددا ينااددب
ك رات الميددا  ،المعم كيددة .تدد
الطدداب القبطددي حي د احضددر نيافددة اننبددا انط د ني حام د انيق نددات انيق نددات
القبطيدددة الرخدددان الدد زن للمدد بح المعم كيدددة أك ات المدد بح خصيصدددا مدد

مصدددر تدددن تغطيدددة انرضدددية فرشددد ا بالم سيدددت سمدددا تدددن أيضدددا ش ترسيدددب النجددد - ،
.
مقط م حام انيق نات ايق نة للقكي

أنط ني

بسنيات في ر زرهان.

بالسنيادددة لمدددك ادددنتي حيددد تدددن اادددتسما القاعدددة المستبدددة
قدددك اادددتمر العمددد
صدديانة اددق السنياددة .قددك تط د ع للقيددان بسددن ها د م د ه د
الددك ر العل د
Brighton
فنيددي مدد السنياددة القبطيددة بدددبريت
انعمددا أخدد حددرفيي
قض د ا في ددا أيددان ليددالي عدداملي لادداعات ط يلددة فددي خكمددة بيددت الددرب بددك
مصدداري الاددفر .هس د ا تج ددزت السنياددة بددكأت
مقاب د  ،حت د رفض د ا قب د
فددي صدد ر ال قددة تم يددكا لزيددار قكااددة البابددا شددن ك الثالدد – ندديح الددرب نفادد
ف أحضا القكياي  -إل مكينة ك نسااتر  Doncasterلتكشي السنياة.
ي ن الفر العظين:
فددي يدد ن انحددك 13/08/2000حضددر قكااددة البابددا شددن
مدد االبددا انادداقفة مدد المملسددة المتحددك خارج ددا
لتكشددي مدد بح السنياددة الماددم بااددن اننبددا انط نيدد
انيق نددات ،المعم كيددة .قددك سددا ي مددا تاريخيددا مش د
في قل ب س افراك الشعب.

معدد لفيدد
ك الثالدد
س نددة المملسددة المتحددك
 ،حامدد انيق نددات،
كا فددي تدداريخ السنياددة

حضددرت جم د ع غفي در م د الشددعب القبطددي م د الصددبا البدداسر .سمددا حضددر
ع د اال اعددة
منددك بي ع د س د الط ا د المادديحية بالمنطقددة .س د ل منددك ب
االنجليددز ا يرافدد م سددب
االنجليددز  .سدد ل اهددتن البدد لي
التلفزيدد
فتددر
قكااددة البابددا إلدد بدداب السنياددة اهددتن أيضددا ش بتددأمي المنطقددة طدد
الصل ات.
فددي تمددان العاشددر صددباحا صدد م سددب قكااددة البابددا برفقددة اننبددا انطدد ني
لفي د م د االبددا انادداقفة .حي د سددا فددي انتظددار سدداه السنياددة عددكك سبيددر
شماماددة السنياددة الدد ي اخدد ا قكااددة البابددا
مدد االبددا الس نددة خدد ر
بانلحددا إل د كاخ د السنياددة .أزا قكااددت الاددتر ع د ل حددة افتت دا السنياددة
الت سارية ،بكأت صل ات التكشي التي ااتمرت ااعتي .
بانت ددا الصددل ات مرااددن التكشددي الق د
القددين المعدداني الر حيددة جدد ر طقدد
تخصي بيت مقك يتقك اان هللا في .

قكااددة البابددا سلمددة عل د الشددعب ع د
التكشددي فددي الع ددك القددكين جمددا

اهددتن قكااددة البابددا ا بت زي د ال ددكايا الت ساريددة عل د س د الحاضددري فددركا فددركا
ا يصددلي لس د مددريا أ صدداحب حاجددة يطلددب الصد  .ااددتمر لقددا قكااددة
البابا م شعب قرابة ااعة.
االنجليددز لقددا م د قكااددة البابددا فددي قاعددة االاددتقبا بالسنياددة
عقددك التلفزي د
قكااددت باالنجليزيددة عدد مسانددة ر حانيددة اصددال السنياددة
حيدد تحددك
القبطيددة اسددرا ماجددا فددي الع ددك القددكين م د نب د ات ع د سنياددة هللا فددي أرا
مصددر .س د ل زيددار العا لددة المقكاددة لمصددر .سمددا تحددك ع د الددك ر الر حددي
تق د ن ب د السنياددة القبطيددة فددي العصددر الحددكي عل د ماددت
السددراز ال د
العددالن سلد  .سددر ا مد ضددم لد تكشددي سنيادة قبطيددة لد اليد ن فددي مكينددة
االنجليددز ا اع اجددزا مدد
ك نسااددتر .مددا هدد جددكير بالدد سر ا التلفزيدد
حكي قكااة البابا في نشرت اإلخبارية الماا ية لنف الي ن.
بعدددك االنت دددا مد د تكشدددي السنيادددة إلقدددا السلمدددة للتلفزيد د اتجد د قكاادددة البابدددا
الحاضددري مدد سدد الشددعب إلدد قاعددة
الضددي
ال فددك المرافدد لدد
قكااددت طع دان االفطددار م د ابنا د الق د نيافددة
اجتماعددات السنياددة حي د تنددا

سددا
اننبددا انطدد ني سلمددة ترحيددب حيدد شددسر قكااددة البابددا سدد الحاضددري
لقكااددت ح د ار ك لطي د م د ابنا د ع د اهميددة ك ر اناددر القبطيددة جانبددا
إل جنب م السنياة في التنش ة الر حية للجي الجكيك.
قضد قكااددة البابددا مددايقرب مد الادداعة يتحددك إلد ابنا د سددا جملددة ماقضددا
قكااددة البابددا بالسنياددة يقتددرب مد خمد ادداعات .سددا قكااددت فددي غايددة الفددر
الاددعاك بالسنياددة الجكيددك بأبنا د شددعب السنياددة ،قددك اددج قكااددت سلمددة فددي
اج ت سارات السنياة قب انصرف قا في ا
" أاددعكني الي د ن اننددي قمددت م د بعددا االبددا انادداقفة بتكشددي سنياددة القددكي
 St. Antony Churchفددي ك نسااددتر .اشددتر معنددا أصددحاب
انط نيدد
النيافددة اننبددا ميصددا ي  ،اننبددا اددارابي  ،اننبددا انطدد ني ,اننبددا برنابددا,
اننبددا انجيل د  .سمددا اشددترا فددي بعددا الصددل ات عددكك سبيددر
اننبددا كميددا
م د االبددا الس نددة .سددا ي مددا مفرحددا ...إن ددا سنياددة جميلددة م د العم د الرع د
النشيط ال يق ن ب نيافة اننبا انط ني في حر عل العناية بس نف .
خال الت اني ليبار الرب عمل ينمي " .
قددك نشددرت مجلددة السددراز فددي عددككها الصدداكر فددي النصد الثدداني مد اغاددط
بك نسااددتر مدد صدد ر
خبددر تكشددي قكااددة البابددا لسنياددة اننبددا انط نيدد
مدد بح السنياددة بزيددت
لقكااددت برفقددة االبددا انادداقفة الحاضددري يماددح
المير المقك للتكشي

اجااك القكياي -:
ااتحضددددر نيافددددة االنبددددا انطدددد ن مدددد السنياددددة االن اجددددزا مدددد رفددددات القكياددددي
محف ظدددددة فددد د مقصددد د ر خاصدددددة بالسنيادددددة السنيادددددة تحتفددد د باعيددددداكهن يندددددا
الشعب برسة عظيمة هن:
▪ رفات القكي مارجرج
▪ رفات القكي اب ايفي
▪ رفات القكي تاكر المشرق
▪ رفات القكي تاكر المنبر
▪ رفات القكي ابان ب
▪ رفات القكي مارمينا
▪ رفات ش كا الفي ن
▪ رفات ش كا اخمين
▪ رفات ش كا اطفا بيت لحن
▪ رفات القكياة مرين المجكلية
▪ رفات القكياة رفقة
▪ رفات القكي م ا االا ك

المقص ر التي تح
أجااك القكياي .

التجكيكات الت تمت ف السنياة:
❖ عمدد د غرفددددة الميددددكيا كاخدد د السنياددددة عبددددار عدد د اددددينما ر ن مج ددددز باددددا نك
لددد د لعدددددرا االفددد د ن الماددددديحية
ايادددددتن بر جستددد د ر ميدددددكيا هدددددارك كياددد د
crying
افدددد ن القكياددددي الستدددداب المقددددك ن الك مددددكار االحددددك تاددددتخكن
 roomي ن االحك اثنا القكا 2009
❖ تددددن تجكيددددك السنياددددة العل يددددة (ابدد د ادددديفي ) راددددن بعددددا االيق نددددات بيددددك أحددددك
الر مانيي المنضمي للسنياة 2009.
❖ تن ترمين الا ر الخلف للسنياة ب ااطة االخ الر مانيي 2009
❖ تن تح ي غرفة االرغ القكيمة غير الماتغلة الي غرفة اجتماعات
(الشباب – مجل االسنياة _مكار االحك)2012
❖ تددددن نقدددد مدددد بح اب ادددديفي مدددد السنياددددة العل يددددة الددددي الددددك ر االرضددددي فددددي
غددددرفتي تددددن اعددددكاهما ل دددد ا الغددددرا ترسيددددب حجدددداب ايق نددددات مدددد بح رخددددان
2015
❖ تددددن شددددرا سدددد نتينر تح يلدددد ليسدددد مستددددب غرفددددة مخددددز الك ات الصدددديانة
التصليح
❖ تن ترسيب نظان تامي سام للسنياة ساميرات للمراقبة2015

الخكمات الر حية:
القكا اإلل ي.
تقددددين السنياددددة رفددد بخددد ر بدددداسر العظددددة ماددددا سددد
يددد ن اددددبت القددددكا اإلل ددددي يددد مي االحددددك انربعددددا
م س ااب ع يزاك قكا ي ن الجمعة ف فتر الصيان
كر الستاب.
نظدددرا لبعدددك المادددافات ال يدددتمس سددد الشدددعب مددد الحضددد ر الجتمددداع اخدددر ادددط
االادددب ع .لد د ل تدددن تقادددين منطقدددة الخكمدددة الد د أربد د قطاعدددات يقدددان اجتمد داع لدددكر
الستاب الص .
مكار االحك.
تقدددان خكمدددة مدددكار االحدددك يددد ن االحدددك عقدددب القدددكا مددد سددد اادددب ع يحضدددرها
حدددد الي ث ثدددد طفدددد م زعدددد علدددد ث ثددددة فصدددد حاددددب المرحلددددة الاددددنية.
تقددد ن مدددكار انحدددك بعمددد حفلتدددي بمناادددبة عيدددك النيدددر ز عيدددك المدددي ك المجيدددك
بجانب القكااات التعليمية الرح ت الترفي ية
يخددددكن هددد الفصددد الث ثددددة ثمانيددددة خددددكان مددد هلي  .سمددددا نحددددا ا نجعددد مددد
عظدددة العشدددية يددد ن الادددبت عظدددة تعليميدددة العدددكاك الخدددكان الدددراغبي فدددي الخكمدددة.
غالبددددا بدددداللغتي العربيددددة االنجليزيددددة بعددددا مدد د العربيددددة حاددددب
تلقدد د الددددكر
ااتيعاب االطفا .
االلحا
تق ين السنياة كر الحا ل طفا ماا س ابت قب العشية يحفظ في االطفا معظن الحا
بعا الحا المناابات ،هنا كر الحا للسبار قب عظة الابت.
القكا
االيان الر حية.
تقددددين السنياددددة خكمددددة ر حيددددة ل طفددددا الشددددباب فدددد أيددددان العطدددد ت المكراددددية
ب اقدد د  4مددددرات فدد د الاددددنة تقريبددددا يحتدد د البرنددددام علدد د القددددكا االل دد د

نددددك ر حيددددة اغدددداب
التابحة.

بعددددا االنشددددطة الرياضددددية الثقافيددددة حفددددظ االلحددددا

الشباب.
نظدددرا لعدددكن جددد ك جامعدددة بمكيندددة ك نساددداتر
يتفددددر الشددددباب بعددددك االنت ددددا مدد د المرحلددددة
الثان يددددة الدد د مددددك متعددددكك  .يعدد د ك الدد د
االهدد د علدد د فتددددرات متباعددددك لدد د يجعدد د
جددد كهن غيدددر متدددا لددد ل فسدددرت السنيادددة
فدد د بعددددا ال اددددا التدددد يمسدددد ا تخددددكن
ب ا الشباب هي:
 – 1يتصدددد االب السددددداه باالبدددددا الس ندددددة الدددد ي يخدددددكم سندددددا قريبدددددة مدددد
الجامعدددددات يدددددز كهن ببياندددددات الشدددددباب حتددددد يتمسنددددد ا مددددد متابعدددددة خدددددكمت ن
الر حية.
 -2يظددد د االب السددددداه علددد د اتصدددددا كا دددددن بالشدددددباب عددد د طريددد د الت اصددددد
(التلفددددد  ،البريدددددك اإللستر ندددددي ،الفدددددي بددددد ) يدددددز كهن باإلرشددددداك الر حدددددي
يتاب حيات ن الر حية.
 -3يحدددددر االب السددددداه علدددددي لقدددددا الشدددددباب عندددددك حضددد د رهن لزيدددددار بيدددددت
االه اخك اعتراف ن تز يكهن بالنصا ح المفيك .
 -4فددد العطددد ت الكرااددددية تحددددر السنياددددة علددد إقامددددة مددد تمري للشددددباب سددد
عان.
 -5فددددي إطددددار اهتمددددان السنياددددة بخكمددددة مددددكار االحددددك يددددتن عمدد د يدد د ن ر حددددي
لخكمددددة اطفددددا السنياددددة مددددر سدددد شدددد ر ا شدددد ري حاددددب عطدددد ت الكرااددددة
لتنشيط الخكمة
 -6يقدددددان اجتمددددداع نصددد د شددد د ر بالتبددددداك بمنطدددددة ليادددددتر ا كاربدددددي للعدددددا ت
المقيمة هنا

العا ت:
ت ددددتن السنياددددة ب ددددن جددددكا تقددددين ايامددددا ش ر حيددددة تقددددكن خ ل ددددا المشدددد ر الز جيددددة
االارية.
الاج :
يقدددد د ن القدددد د م اددددددي رشددددددك بالخكمددددددة فددددددي الاددددددج لخكمددددددة الماددددددج ني
انرثدددد د س حيدددد د صددددددل يدددد د ن  14مدددددداي  2013ا قددددددكا فددددددي اددددددج
ك نسااتر بعك ا أخ اعترافات ن ابقت ا سلمة ر حية
يق ن بزيار الماج ني م قت الخر حاب االحتيا .
إصكرات السنياة
م خ اار الترجمة النشر في السنياة تن ترجمة الستب االتية جار نشرها
م اصكارات اب نا مرق كا ك مارجرج اب رتن
-1ستاب خكمة الخ
الثاني
 -2ستاب ه ا ايماني لقكااة البابا ت اضر
 -3ستاب حض ر المايح في السنياة لنيافة االنبا ر فا ي
مستبة السنياة.
تدددددن انشدددددا مستبدددددة للسنيادددددة تز يدددددكها بالستدددددب الر حيدددددة اشدددددرطة الفيدددددكي
الساايت تشم االاتعار البي .
ام السنياة
تملدددد السنياددددة عقددددار ب  Doncasterياددددتخكن سمقددددر اقامددددة لادددديكنا المحبدددد ب
االنبا انط ني
تمسنددددت السنياددددة مدد د شددددرا المبنددددي المجددددا ر للسنياددددة لياددددتخكن سمبنددددي خددددكمات
التادددداع الخكمددددة نمدددد عددددكك الشددددعب بتسلفددددة  250000جنيدددد إاددددترليني يندددداير
2017

نطا خكمة السنياة
السنياددددة تخددددكن المنطقددددة الجن بيددددة مدددد مقاطعددددة  YORKSHIREبشددددما شددددر
هددددد :
انجلتدددددرا ب دددددا حددددد ال اربعدددددي عا لدددددة،م زعي علددددد عدددددك مدددددك
Rotherham
,Barnsely,
Boston, Doncaster, Worksop,
Scunthorpe Sheffied, Chesterfiled,
يتدددرا عدددكك العدددا ت فددد سددد مكيندددة بدددي عا لدددة احدددك الددد عشدددر عدددا ت
تتددددرا الماددددافة الدددد السنياددددة بددددي نصدددد ادددداعة ادددداعة نصدددد بالادددديار
متا بالسنياة اج للعا ت بس البيانات ال زمة يق ن بتجكيكها س فتر .
مجل

السنياة:

يجتمدد د مجلدد د السنياددددة مددددر سدد د شدد د ري عنددددك الضددددر ر حيدد د يندددداق سدد د
االحدددد ا االكرايددددة للسنياددددة تاددددج مضددددابط االجتماعددددات حيدددد ترادددد ناددددخة
لس عض ناخة لنيافة االاق ناخة في اسرتارية المجل .
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

الق
كست
كست
كست
كست
كست
كست
كست
كست
كست
كست

ر ي المجل
م ا رشك
ر هان ناين لط هللا اسرتير المجل
امي الصنك
ر كا ك ي ا
عض مجل
ر نبي ا مة
عض مجل
ر عماك جبرا
عض مجل
ر ايزي ايكهن
عض مجل
ر مجك م ا
عض مجل
ر مجك الخناجر
عض مجل
ر باهر باايلي
عض مجل
ر ايفيت جرج
ر امير الين (ع الشباب) عض مجل

الحالة الماكية للسنياة:
السنياة ماجلة  charityمن عان  1997يتس ا  Trusteesم نيافة االنبا أنط ن
الكست ر كا ك ي ا لي عل السنياة أ كي
كست ر نبي ا مة كست ر هاني لط
ماكية.
إلددد هددد ا ال قددددت بددددالرغن مددد الظر فددد الصددددحية يبددد أب نددددا المحبددد ب االنبددددا
أنطدددد ن ج ددددكا ش مقددددكرا ش فدددد رعايددددة أ الك مدددد الس نددددة الشددددعب الادددد ر علدددد
راحت ن خ ص ن.
الثدددداني
الددددرب يحفددددظ لنددددا حيددددا قيددددان أبينددددا البطريددددر البابددددا االنبددددا ت اضددددر
شدددريس فددد الخكمدددة الراددد لي االنبدددا أنطددد ن الدددرب يحفدددظ حيات مدددا ادددني عكيدددك
أزمن ا مية مكيك .
تددددن تثبيددددت القدددد مايسدددد عزيددددز للخكمددددة فدددد السنياددددة بصددددف منتظمددددة بتدددداريخ
 2018/6/30بدد د ل أصددددبح للسنياددددة اثنددددي مدد د االبددددا الس نددددة المبددددارسي هددددن
الق م ا رشك الق مايس عزيز
تن عقك مجم عة م تمرات ايان ر حية خ عان 2018

1) Coptic Festival Ceremony and prize giving. November 2018.
2) Sunday School annual conference December 2018 at
Whitemore lakes conference center.
3) Youth Conference December 2018 at Whitmore lakes
conference center.
4) New year’s eve celebration with HG Bishop Antony and
deacons ordination.
5) Premarital course April 2019.
6) Annual Family conference July 2019 at Whitmore lakes
conference centre. Guest speaker Bishop Serapion.
7) Servants retreat to St Athansius monastery March 2019.
8) St Marys Sunday School revival club August 2019.
9) Preordination preparation course for deacons to be. September
2019.
10) Naiyruz Sunday School celebration with HG Bishop Antony
and deacon’s ordination. October 2019.
11) Sunday School servant’s spiritual day. October 2019.
12) Youth and family Church conference November 2018. Guest
speaker Fr Anthony Hanna.
13) Coptology Conference February 2019. Guest speaker Fr
Bigol.

عان 2020
.

 ١م تمر أطفا مكار االحك  ٩-٦كيامبر ٢٠١٩
 ٢الك ر التكريبية للمقبلي عل الز ا مار ٢٠٢٠
 ٣الي ن الر حي لخكان مكار االحك فبراير ٢٠٢٠
 ٤بك كرااة مزامير ستاب صل ات الا اع االجبي ي م الث ثا الجمع
أاب عيا.
 ٥كر الستاب المقك ماا س ي ن أحك عل برنام ز ن.
 ٦تعيي أمي خكم للمرحل الثان ي لخكمة مكار انحك.
 ٧ااتخكان برنام ز ن في خكمة الشباب فص مكار انحك االجتماعات
الك ري للخكان.

Church Details:
St. Antonius Church
St. Ann's Road, Eastwood
Rotherham, - S65 1PA- England – UK
Rev. Fr Mosa Roshdy
17 Longfield Drive,Bessacarr ,Doncaster,
DN4 7HG, England - UK
Phone & Fax: (44) 1302 354437
Mobile: 07973736191
E-mail: frmousa@hotmail.com
Rev. Fr. Michael Aziz
Mobile:+ 44 7810352203
Home: +44 1909515537
E-Mail : frmichealaziz@gmail.com

