St. Mary & St. George Church
Plymouth- England
كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بليموث

منطقة خدمة الكنيسة:
هذذذذذك الكنيسذذذذة قخذذذذد منطقذذذذة جنذذذوب
غرب انجلقرا.

القجمعات القى قخدمها الكنيسة في هذك المنطقة:
*  Redruthقبعد عن الكنيسة  08ميالً .وبها أسرقان..
* Truroوهي قبعد عن الكنيسة  08ميالً .وبها  5أسر..
* Barnstableقبعد عن الكنيسة  08ميالً .وبها أسرقان.
*  Exeterقبعد عن الكنيسة  45ميالً .وبها  3أسر ..و 3أفراد غير مقزوجين..
* Torquayوقبعد عن الكنيسة  48ميال .وبها  3أسر..
*  Teingmouthوهي قبعد عن الكنيسة  38ميالً وبها أسرة واحدة.
*  Ivybridgeوهي قبعد عن الكنيسة  15ميالً وبها شخص واحد غير مقزوج.
*  Paintgonوهي قبعد عن الكنيسة  45ميالً وبها أسرة واحدة.
*  Plymouthمنطقة حيث قوجد الكنيسة .وبها  4أسر و 7أشخاص غير مقزوجين ..بعضه موظفين
وبعضه طلبة يدرسون في الجامعة..
وهكذا فإن الكنيسة ققو بخدمة:
 21أسرة وبعض هذك اإلسر قوفي الزوج أو الزوجة فأصبح الطرف اآلخر أرمال- .
صا ل يقزوج بعد- ..
 11شخ ً
 عدد كبير من اإلخوة األريقريين واألثيوبيين الذين يحضرون بالكنيسة للصالة والقناولصا.
ويشاركون في المسابقات اإلنجيلية القي ققيمها الكنيسة .ويبلغ عدده أكثر من  58شخ ً
عا إسبوعيًا في بيت أحده لمدة ساعقين بلغقه القجرينية.
ويقيمون إجقما ً

بداية الخدمة:
بدأت الخدمة في هذك الكنيسة في  1نوفمبر  .1998وقا بأول قداس إلهي فيها األب الراهب الفاضل
القس إشعياء البراموسي .وكان القداس في منطقة  Exeterوكان يق قأجير الكنائس من الطوائف
الكاثوايكية أو األنجيليزية للصالة ولخدمة مدارس األحد.
وقد اسقمرت خدمة األب الفاضل القس إشعياء البراموسي لغاية شهر أغسطس عا  .2000وقد كان
القداس أولً إسبوع ًيا ث صار كل أسبوعين .وكانت الصالة في كنيسة  .Christ The Kingوقد كان
جدول خدمقه باإلضافة إلى منطقة  ،Plymouthالخدمة في منطقة  ،Bournemouthوالخدمة في
منطقة  Margateفي جنوب شرق انجلقرا( .وقد أصبح اآلن لكل منطقة من هذك المناطق كنيسقها
المسققلة وكاهنها الخاص).
وقد خد قداس عيد القيامة سنة  2000األب الراهب الفاضل القس كاراس األنبا بيشوي وذلك بسبب
إنشغال أبونا أشعياء في ذلك الوقت بالصالة بكنيسةMargate.
وبداية من شهر أغسطس  2000ولغاية شهر مارس  2001ذ بسبب عودة أبونا إشعياء إلى مصر ذ
قناوب الخدمة بالكنيسة كال من األب الفاضل القس فيلوباقير وهبه كاهن كنيسة ويلز واألب الفاضل
القمص أنجيلوس األنطوني كاهن كنيسة المالك زاألنبا بيشوى –مارجيت  -في قداس مرة كل أسبوعين
أو مرة كل شهر حسبما ققفق الظروف .وكانت الصالة في نفس الكنيسة.
ث بدأت خدمة األب الراهب القس بوليكاربوس الصموئيلي .الذي كان في ذلك الوقت يخد شباب
اإليبارشية من مدينة  Newcastle.وكان أول قداسين في هذك المنطقة في  3مارس ث في  7أبريل
عا  2001ث اٌنقدب للخدمة بصفة دائمة ة في هذك المنطقة بد ًءا من  5مايو  2001وحقى اآلن .وكان
يقو بالخدمة في هذك الكنيسة باإلضافة إلى خدمقه في كنيسة  .Bournemouthوكان الخدمة بالقناوب
بين الكنسقين ..وذلك حقى  17إبريل 2005حيث قفرغ بالكامل للخدمة في كنيسة .Plymouth
ض منطقة بليموث إلى إيبارشية األنبا األنطوني:
أصدر قداسة البابا شنودة الثالث في  15فبراير
 2002القرار البابوي رق  31/20بخصوص
الخدمة في ال :UK
وذلك بأن قٌض كل من & Plymouth
 Bournemouthإليبارشية األنبا أنقوني الذي أسس
وخد هذك الكنائس حيث ل يكن هناك أحد يهق بهما.

الخدمة فى :Plymouth
وعندما بدأت الخدمة في  Plymouthق اإلنققال بين أكثر من كنيسة كاثوليكية كاآلقي:
أولً كانت الصالة في كنيسة  Christ the kingوكانت الصالة يو السبت كل أسبوعين ..وذلك لعد
إمكانية إسقخدامها في أيا اآلحاد لظروف خاصة به .
وبعد مقابلة األسقف الكاثوليكي لمنطقة جنوب غرب إنجلقرا ق األنققال إلى الكنيسة الكاثوليكية The
 Most Holy Redeemer Churchوكانت الصالة بها يو األحد الساعة  10.30صبا ًحا بعد
قداسه .
ضا للقأخير مما ل يكن مناس ًبا مع أطفال
ث قعارضت المواعيد بسبب قأخر قداسه واضطرارنا نحن أي ً
الكنيسة .وهكذا كانت الضرورة للبحث عن كنيسة أخرى.
وبعد مقابلة أخرى مع األسقف الكاثوليكي بدأنا نسقخد The Holy Cross Church
وق إعطاؤنا حرية إسقخدامها أيا السبوت أو األحاد ..فق اإلقفاق على الصالة في هذك الكنيسة في األحد
األول والثالث والخامس (إذ ُو ِج َد)  ,والصالة يو السبت السابق لألحد الثاني والرابع .وذلك إلعطاء
الفرصة ألكبر عدد من الحضور واإلسقفادة.
ث اضطررنا لألنققال من هذك الكنيسة ألخرى لظروف معينة حدثت بها ول قجعلها صالحة لألسقعمال.
فانققلنا الى Mount Carmel Church
بعد صألة القداس يو األحد  5سبقمبر  2010كانت هناك كنيسة معروضه للبيع ،فقا نيافة األنبا انقونى
بزيارقها ومعاينقها مع كاهن وشعب بعد القداس وفي نفس اليو ايضا ً ذهب نيافقه لمقابلة األسقف
األنجليزي بالمنطقة مايكل لنجرش للقناقش معه بشأن شراء الكنيسة .ول يكن لنا نصيب فى هذك الكنيسة
إذ ان الرب كان يعد لنا مكانا ً أفضل.

صذذذذورة للكنيسذذذذة القذذذذي كنذذذذا نسذذذذعى لشذذذذرائها،
ويظهذذذر فيهذذذا نيافذذذة األنبذذذا أنطذذذوني مذذذع القذذذس
بوليكذذذذاربوس الصذذذذموئيلى وجذذذذزء مذذذذن شذذذذعب
الكنيسة:

نيافة األنبا انقونى يقد هدية قيمة لألسقف
األنجليزى فى لقائهما بخصوص شراء الكنيسة

إقامة كاهن الكنيسة:
نظ ًراا ألن شعب الكنيسة قليل العدد فل يكن بإسقطاعقه البدء بقوفير سكن خاص بالكاهن الذي يشرف
على خدمقه  .مما حدا بأحد األطباء وهو د .هاني ميخائيل بالذهاب لطلب مساعدة الدير الكاثوليكي في
المنطقة وهو دير  Buckfast Abbeyوهو دير بندكقي رائع الجمال.
وبارك هللا هذك الزيارة ووافق مجمع الدير على الطلب ال ٌمقد ألسقضافة كاهن الكنيسة وذلك لمدة 3
شهور مبدئية .وق اإلقفاق بعد ذلك على إقامة قسقمر لمدة  3سنوات حيث بدأت في  1مايو  .2001ث
ق قجديدها فقرة بعد فقرة ،ومازالت مسقمرة حقى اآلن.
وجهه رئيس الدير دعوة لنيافة األنبا انقونى لزيارة الدير وقد لبى نيافقه الدعوة يو  3يناير .2008
وكانت زيارة يسودها روح المحبة المسيحية المقبادلة .وق فيها قبادل الهدايا؛ فقد نيافة األنبا أنطوني
لوحة خشبية كبيرة باأللوان الرائعة مرسومة باليد لألنبا أنطونيوس أب الرهبان في العال كله .وقد
رئيس الدير مجموعة من الكقب والنبذات عن الرهبنة البندكقية في انجلقرا.

صورة للراهب بوليكاربوس
الصموئيلي أما الدير البندكقي

صورة لخطاب األنبا أنطوني لرئيس الدير طالبًا
السماح للراهب بوليكاربوس الصموئيلي باإلقامة
في الدير.

نيافذذذذة الحبذذذذر الجليذذذذل األنبذذذذا أنطذذذذوني
يقذذذذذد إلذذذذذى رئذذذذذيس الذذذذذدير صذذذذذورة
خشذذذذذذبية رائعذذذذذذة بذذذذذذاأللوان لألنبذذذذذذا
أنطونيذذذذوس أب الرهبذذذذان فذذذذي العذذذذال
كله.

رئيس الدير البندكقي يقد لنيافة األنبا أنطوني
ضا من الكقب عن الدير وعن
هديقه بع ً
الرهبنة البنيدكقية.

نيافة األنبا أنطوني مع رئيس الدير البنيدكقي
وعن يمينه الراهب بوليكاربوس الصموئيلي.
ضا في الصورة مجموعة من اآلباء
وظهر أي ً
رهبان الدير.

قكوين مجلس الكنيسة:
كون نيافة األنبا انقونى مجلسين للكنيسة مدت كل منهما أربع سنوات وذلك لمقابعة األعمال المادية
للكنيسة ويسعى جادا ً للبحث عن كنيسة في المنطقة لشرائها .وذلك من أجل خدمة أفضل لشعب الكنيسة.

عمل الرب العجيب:
اخيرا وفى الوقت المناسب اسقجاب الرب وقمجد بصورة عجيبة جدا اذ أمكذذن شذذراء قاعذذة قابعذذة لشذذهود
يهوك وقحويلها لكنيسة قبطية قٌقا فيها كل األسرار الكنسذذية وصذذلوات العشذذية والقسذذبحة وخدمذذة مذذدارس
األحذذد واجقمذذاش الشذذباب ودروس األلحذذان الكنسذذية والعمذذل الكذذرازى – وقذذد ق ذ سذذداد المبلذذغ بالكامذذل
.£375000
ق قوقيع العقد النهائى واسقال الكنيسة يو 27 /12/ 2012
وبمجذذذذرد اسذذذذقالمنا للكنييسذذذذة بذذذذدأنا فذذذذى قجهيزهذذذذا واعذذذذدادها بالشذذذذكل الأليذذذذق ببيذذذذت الذذذذرب
وبذذذذذالطقس القبطذذذذذى وقزويذذذذذدها بالرخذذذذذا وقذذذ ذ ايضذذذذذا ًقجديذذذذذد القاعذذذذذة والمطذذذذذب وقزويذذذذذدك
بأحذذذدث المعذذذدات الالزمذذذة للمذذذؤقمرات حقذذذى أصذذذبح المكذذذان قحفذذذة معماريذذذة ألقذذذت اعجذذذاب
كذذذذل مذذذذن قذذذذا بزيارقهذذذذا مذذذذن األجانذذذذب ول زال العمذذذذل جاريذذذذا لبنذذذذاء المعموديذذذذة وفصذذذذول
مدارس الحد .....

صورة للكنيسة قبل المرحلة األولى من القجديدات:

قاعة األجقماعات والمطب بعد القجديدات
صحن الكنيسة بعد قركيب الرخا

قأجير جزء من ال car park
قا كاهن الكنيسة بزيارة لمجلس المدينةومقابلة مدير المنطقة للقهنئة بالعا الجديد وكانت هناك عالقة
محبة بينهما وفى اثناء اللقاء عرض ابونا بوليكاربوس على المدير مشروش لقأجير الساحة الخارجية
للكنيسة واسقخدامها  car parkوبالفعل ق ققدي طلب بذلك وقمت الموافقة عليه بمبلغ £9000سنويا
(إيراد سنوي للكنيسة )  ،بارك نيافة األنبا أنقوني المشروش ويعد هذا المبلغ بركة كبيرة لسد احقياجات
الخدمة .
الكنيسة القبطية في بليموث عضو في مجلس كنائس المنطقة:
بنشاط الكنيسة القبطية والقعرف على األساقفة والكهنة في منطقة الخدمة ق قبول الكنبسة القبطية كعضوة
في مجلس كنائس المنطقة الذي يض العديد من الكنائس.

صورة لخطاب رئيس مجلس كنائس المنطقة بض الكنيسة القبطية إلى المجلس.

خدمة المسقشفيات
انقهينا من دراسة كورس مكثف عن ال Pastoral careيؤهلنا لخدمة المرضى فى المسقشفيات
بجانب كهنة الطوائف األخرى في المسقشفى.
خدمة األجانب:

صورة لنيافه األنبا أنطوني مع مارك الشاب
اإلنجليزي الذي إنض لكنيسقنا وقزوج زوا ًجا
سا
قبطيًا .والصورة له يو رسامقه شما ً

األنبا نطوني وافققادك المسقمر للكنيسة:
يحذذذذرص األنبذذذذا أنطذذذذوني رغذذذذ مشذذذذغولياقه الكثيذذذذرة علذذذذى زيذذذذارة شذذذذعب الكنيسذذذذة كذذذذل 4
شذذذهور أي نحذذذو  3مذذذرات بالسذذذنة .بذذذل حذذذرص نيافقذذذه علذذذى زيذذذارة معظذذذ البيذذذوت بالمنطقذذذة
ودخلهذذذا وباركهذذذا بنفسذذذه ممذذذا سذذذبب فذذذرح كبيذذذر للكذذذل .وكذذذان نيافقذذذه يقذذذو برشذذذامة عذذذدد مذذذن
الشمامسذذذة ليذذذدفع بالشذذذباب دائمذذذا ً لخدمذذذة المذذذذبح واألرقبذذذاط بذذذه منذذذذ الصذذذغر ولذذذه جلسذذذات
عامذذذذذة وخاصذذذذذة مذذذذذع شذذذذذعب الكنيسذذذذذة ويهذذذذذق نيافقذذذذذه ايضذذذذا ً بخدمذذذذذة األخذذذذذوة األرقذذذذذريين
واألثيوبيين وكل الجنسيات األخرى.

عألقات طيبة مع الكنائس والطوائف األخرى
بدعوة من أسقف  Exeterاألسقف مايكل لنجرش أسقف
الكنيسة اإلنجليزية قوجه نيافة الحبر الجليل األنبا أنطوني
لزيارقه في كاقدرائية Exeterالرائعة الجمال.
واألسقف مايكل لنجرش قربطه صداقة قديمة بالكنيسة القبطية
من خالل رحلة سابقة له إلى مصر ،ققابل فيها مع قداسة البابا
شنودة الثالث وقعرف فيها على نيافة األنبا أنطوني .لذلك جاء
اللقاء بينهما مفعو ًما بالذكريات القديمة .وقد أظهر أسقف
Exeterصورة قديمة له قجمع بينه وبين قداسة البابا شنودة
ونيافة األنبا أنطوني .فكانت لفقة جميلة منه على المحبة العميقة
الحقيقية القي يحملها في قلبه للكنيسة القبطية.
وفي أقناء الزيارة أبدى األنبا أنطوني رغبقه إليجاد كنيسة قبطية
قخد األقباط في المنطقة .وقد وعد األسقف اإلنجليزي بالمساعدة
في هذا األمر.
نيافة الحبر الجليل األنبا أنطوني مع
األسقف مايكل لنجرش أسقف إكسقر
والراهب بوليكاربوس الصموئيلي
ارشيف لبعض األنشطة الكنسية:

احقفاألت بأعياد الميالد

كاهن وشعب الكنيسة فى ليلة عيد الميالد والقيامة

أطفال وشباب الكنيسة فى احقفالت عيد القيامة 2012
مهرجان الكرازة
قشذذذذذرف الكنيسذذذذذة علذذذذذى إعذذذذذداد وقجهيذذذذذز بذذذذذرامج مهرجذذذذذان الكذذذذذرازة للقطذذذذذاش الجنذذذذذوبي
باإليبارشذذذذية ،وقذذذذد اشذذذذقركت كذذذذل كنذذذذائس القطذذذذاش فذذذذى المهرجذذذذان هذذذذذا العذذذذا وعذذذذددها 6
كنائس..
وضع يافطات باس الكنيسة:
ق منذ عدة شهور وضع يافطات باس الكنيسة على جدار مبنى الكنيسة وعلى كل الطرق القي قحيط
بالكنيسة إلرشاد الناس وكلون من الكرازة الصامقة والقي بدأنا بنعمة ربنا نحصد ثمارها من الكثيرين
الذين يزورون الكنيسة اآلن للقعرف علينا.

يافطة عالمة الكنيسة على الشوارش المؤدية للكنيسة

القطورات األخيرة في الكنيسة لغاية يو 2016/9/5
 ق وضع حامل ايقونات ..وقوفير السقائر في جميعالمناسبات الكنسية (سنوي -حزايني – فرايحي.

 ق قركيب المذبح الرخامي والمذبح له أربعة جوانبقحمل رموز عن القناول:

+جانب به صورة الحمل المذبوح ..إشارة للسيد المسيح الذي ذبح عن خطايانا..
+وجانب به صورة ملكيصادق يقد الخبز والخمر إلى أبينا إبراهي بعد انقصارك على الملوك األربعة.

+وجانب به صورة مائدة خبز الوجوة..
+وجانب به صورة لذبح إسحق القي كانت رمزا لذبح المسيح..
 وق عمل معمودية للكبار والصغار بسل جانبي من الخارج وسل داخلي ينزلون به: ق قركيب  4شاشات قليفزيونية لمقابعة القراءات والقداس ..اثنان بالكنيسة واثنان في غرفقي األطفال.. وق قغيير كل نظا ال  Sound systemالذي بالكنيسة إلى نظا لسلكي ..wireless وق قغيير كل نظا ال  Sound systemالذي بالكنيسة إلى نظا لسلكي ..wirelessميكرفونات لألب الكاهن ..وللشمامسة بالداخل والخارج ..والشعب ..وقليفون بال سلك على األذن ..يمكن
للكاهن أن يسقخدمه ويقحرك به .وميكرفون للقرجمة ..ومعه  7سماعات بشنطقه  ..وأجهزة امبلفاير
جديدة ..وسماعات جديدة بالسقف ..ونظا  loop systemللذين لديه سماعات باألذن..

 ق عمل  garden shedبه قرابيزة بنج بونجوقرابيزة  footballوق اسقخدا أسفلها كمخزن
للكنيسة..

 ق عمل قرابيزة خشبية كبيرة قسع  32شخصا ومغطاةبالخشب للحماية من المطر ..لالجقماعات..

 ق عمل كراسي بالجنينة وقرابيزات خارجية قسع 32شخصآ ..لالجقماعات بالجنينة ..وما ق عمله بالجنينة
ازاد حج الكنيسة إلى الضعف..

 ق زرش  100شجرة قحيط بالجنينة وقعمل كحاجز للجنينة..ق قأجير أماكن إضافية في الجراج ..فأصبحت األماكن المؤجرة  33قدر على الكنيسة دخال سنويًا فيحدود  17000جنية اسقرليني ..حيث إن سعر المكان الواحد  500جنية في السنة ..يزداد بنسبة الغالء
السنوي..
 ق إحضار  8أيقونات جديدة للكنيسةق قغيير دورقي المياة الرجالي والحريمي ..وإحضار أحواض جديدة ومجففات كهربائية لاليدي..

شراء منزل جديد لكاهن الكنيسة
ق ببركة ربنا وبمجهود فائق من
نيافة النبا انقونى شراء منزل جديد
لكاهن الكنيسة؛ والمنزل يقع على
بعد  10دقائق من الكنيسة مشيا على
القدا مما يسهل كثير في مقابعة
خدمة الكنيسة؛
والمنزل مكون من دورين بمبلغ
 190ألف جنيه إسقرليني.

وقا سيدنا نيافة النبا انقونى بزيارة ومباركة المنزل الجديد
لكاهن الكنيسة فى يو السبت 2017/12/9
وفى يو الحد  2017/12/10قا نيافة النبا انقونى برسامة 3
شمامسة جدد بالكنيسة
أحدهما مصري واألخرين اريقريان وكان يوما مفرحا للجميع.
وقد ق قجديد وقجميل حامل اليقونات فى اواخر عا 2018

القطورات األخيرة في الكنيسة لغاية 2019
 اسقبدال كامل لنظا قصريف مياك المطار قغير عقد القليفون وشركة النظافة ققدي ققرير لجنة الخيرية والحسابات قغير عالمة الكنيسة المكسور عمل الحديقة جمع القبرعات عن طريق fundraising مجئ القس يعقوب وديع 2019/9/13 بدية فصول دروس اللحان -معمودية اربعة اطفال اريقريا 2019/9/22

الخدمات الروحية والعمال المخقلفة في الكنيسة لهذا العا
لقد ق جمع القبرعات لقغطية النفقات المادية المخقلفة للكنيسة والمنزل القابع لها .وعمل قغير كامل
لقنوات قصريف مياك األمطار الخاصة بالكنيسة.
وقضمنت األعمال أيضا عمل صيانة لالفقة الكنيسة وإدخال خدمة النقرنت في الكنيسة والمنزل القابع
لها .كما ق ققدي ققرير الحسابات السنوية الخاصة بالكنيسة للجهات الحكومية المخقصة .وق وضع خطة
لقركيب جهاز انذار الحريق بعد أن ق عمل
Fire risk assessment.وللحفاظ على أمان مباني الكنيسة وملحقاقها ق قركيب عدد خمس
كاميرات مراقبةCCTV.

الخدمات الروحية في الكنيسة :
اما من جهة نمو الخدمة الروحية في الكنيسة فقد قمت معمودية خمس اطفال وإقما سر زيجة واحد.
وق قعلي  ٣من الشمامسة خبز قربان الحمل والطقوس القابعة له.
وقد انض للعضوية الكنسية عدد من األسر القبطية والريقرية والثيوبية القادمة لإلقامة في المناطق
المخقلفة الواقعة في حدود خدمة الكنيسة .وبهذا يكون إجمالي عدد األسر هو  ٣٧أسرة وأجمالي عدد
األفراد هو  ١٦فرد.
ونسبة للوباء الذي أصاب العال  ،وبالرغ من قرار الحكومة البريطانية بغلق الكنائس ،ل ققوقف الخدمة
الروحية ،بل كان هناك قواصل دائ من الب الكاهن مع الشعب عن طريق النقرنت من خالل قطبيق
Microsoft Teams.حيث يجقمع الب الكاهن يوميا مع الشعب لصالة مزامير الساعة الثانية عشر
باإلضافة لخدمة دراسة الكقاب المقدس باللغقين العربية واإلنجليزية مرة واحدة في السبوش لكل منهما
لمقابلة احقياج مخقلف الفئات .
وبعد صدور القرار الحكومي بفقح الكنائس مرة أخرى انقظمت فقط خدمات رفع بخور عشية كل يو
سبت وصالة القداس اللهي كل يو أحد بالكنيسة مع اللقزا باإلجراءات الحقرازية من حيث المسافة
الجقماعية والحرص على القعقي ال  ....واللقزا بعدد الحضور المسموح به والذي ق قنظيمه عن
طريق الحجز المسبق .ونذكر أيضا ً خدمة مناولة المنطرحين ،والسؤال عن المرضي وعن كل من ليس
له أحد يذكره .
ومع اسقمرار قوقف النشطة الخري المخقلفة بالكنيسة لمنع الزحا وقجنب العدوة ،اسقمرت كل
الخدمات القي بدأت عبر النقرنت خالل فقرة الغلق واضيف إليها خدمة مدارس الحد حيث يقواصل
الخدا مع المخدومين ،وايضا ً خدمة دروس قحفيظ اللحان ودروس قعلي اللغة القبطية مرقين في
األسبوش..
ونشكر هللا ان كل هذك الخدمات مازالت قسري على هذا المنوال.
وهذا القحديث الخاص بقاري الكنيسة حقى يو  ٣١أكقوبر .٢٠٢٠
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