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كنيسة القديسين بطرس وبولس

بورنمو
بداية الخدمة:
• اسس الخدمة في المنطقة وباركها نيافة االنبا أنتوني أسقف ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا
وتوابعها وكان ذلك اول فبراير سنة 1997
• كان القداس النصف شهرى يتم فى قاعات مؤجرة او فى بعض القاعات الدينية فى المستشفى
الموجود بها المنطقة.
• وبعددددد ذلددددك اسددددتمرت الخدمددددة فددددى كنددددالس مددددؤجرة فددددى كنيسددددتين كددددا وليكيتين فددددى
منطقددددة بورنمددددو همددددا :كنيسددددة القديسددددة برناديددددت وكددددان القددددداس فقددددط ايددددام السددددبت
االول وال ال من كل شهر  -نظرا لعدم سماح الكنيسة لنا بالصالة يوم االحد.
وكنيسة القديس ادموند وكان القداس يوم االحد ال اني والرابع من كل شهر ،ولكن بشرط ان نبدأ
القداس الساعة الواحدة ظهرا بعد انتهالهم من القداس الكا وليكي.
• تم إنتداب ابونا ديمتريوس األنبا بيشوى لصالة القداس مرتين في الشهر من فبراير 1997حتى
يوليو من نفس العام.
• كلف نيافة األنبا انتونى ابونا اشعياء البراموسى بصالة القداس بعد ابونا ديمتريوس االنبا بيشوى
من يوليو  1997وحتى يوليو سنة .2000
• ومن يوليو  200وحتى مايو  2001كان يقوم بخدمات الكنيسة كل من الراهب كاراس األنبا
بيشوى والراهب انجيلوس األنطونى بالتناوب وكانت الخدمات أيضا ً تٌقام مرتين في الشهر فقط.
• فى مايو  – 2001أبريل 2006استلم ابونا بوليكاربوس الصموليلى الخدمة فى الكنيسة وكان
القداس نصف شهرى وكان الكاهن ياتى للقداس م يغادر بعد الخدمة.
• في أبريل  2006وصل الراهب بطرس المحرقى واستقر في منطقة " “Bournemouthبعد
ان تم استلجار منزل له لإلقامة وانتظمت الخدمة فى الكنيسة بصفة مستمرة من تاريخه.
• فى  2007تمت االجرالات بتحويل الكنيسة الى Registered Charity No: charity
1119114
المناطق التى تخدمها الكنيسة:
منطقة " “Bournemouthوبها مبنى الكنيسة.
منطقة "  "Pooleوتبعد حوالي  10ميل من منطقة الكنيسة.
منطقة "  "Southamptonتبعد هذه المنطقة عن الكنيسة حوالي  35ميل وبالمنطقة.
منطقة "  "Portsmouthوهذه المنطقة تبعد حوالي  60ميل عن الكنيسة.
منطقة "  "Dorchesterوتبعد عن الكنيسة حوالي  20ميل جنوبا.
منطقة "  "Yeovilوتبعد حوالي  68ميل جنوب الكنيسة.
اجمالى عدد االسر في الكنيسة حوالي  30اسرة.
• باألضافة الى بعض الطلبة اللذين يدرسون فى الجامعات التى تقع فى المناطق التى تخدمها
الكنيسة

خدمات الكنيسة فى المنطقة:
❖ القداس االسبوعى
❖ قداسات االعياد والمناسبات الكنسية
❖ اجتماعددددددات الشمامسددددددة اسددددددبوعيا لتحفدددددديظهم االلحددددددان الكنسددددددية والتسددددددبحة بدددددداللغتين
العربية واالنجليزية
❖ اجتماع درس الكتاب اسبوعيا فى الكنيسة لالسر
❖ اجتماع درس كتاب فى المنازل فى كل منطقة على حدة
❖ تنظددددديم الزيدددددا رات الفتقددددداد االسدددددر وزيدددددارة المرضدددددى واالعترافدددددات وصدددددالة القندددددديل
للمرضى وتبريك المنازل حسب االتفاق مع االسرة.
❖ تحفيظ االطفال والشباب الحان خاصة قبل درس الكتاب المنزلى
شراء الكنيسة:
نظرا لصعوبة اقامة الصلوات كلها فى مواعيدها وخصوصا فى المناسبات المشتركة بين الكنيستين
األر وذوكسية والكا وليكية ،فقد كان الجميع يسعي إليجاد كنيسة خاصة بنا.
اشارت الراهبة المسؤلة عن كنيسة القديسة برناديت الى وجود كنيسة معروضة للبيع ومطلوب
 400.000جنية استرلينى فى المقابل .وذلك نظرا لموقع الكنيسة فى مكان جيد
بداءت الكنيسة فى جمع التبرعات للشراء وبمساعدة وتشجيع ومباركة سيدنا نيافة االنبا أنتوني تم شراء
الكنيسة فى مايو  2009بمبلغ £400.000
وفددددى عيددددد ابالنددددا الرسددددل يددددوم  2009-7-12قددددام سدددديدنا نيافددددة الحبددددر الجليددددل انبددددا
•
انتددددونى بافتتدددداح الكنيسددددة ،ومنددددذ ذلددددك الوقددددت والكنيسددددة منتظمددددة فددددى القداسددددات ايددددام
اال حدددد وكدددل ايدددام االعيددداد والمناسدددبات وكددددل ايدددام االربعددداء فدددى االصدددوام كمدددا تعددددددت
االنشددددطة التددددى يشددددارك فيهددددا الشددددعب م ددددل االلحددددان والتسددددبحة والمددددؤتمرات وااليددددام
الروحية وأنشطة مدارس األحد.

نيافة األنبا انتونى مع شعب
الكنيسة فى يوم األفتتاح

إعداد الكنييسة وتجهيزها للتدشين:
بعد استالم الكنيسة وبالتحديد في يوم  2009- 6-12بداء أعداد الكنيسة وتجهيزها للتدشين حي تم:
❖ إعداد الكنيسة على الطقس القبطي بوضع حامل اآليقونات ورسم إيقونات قبطيه على مدخل
وجوانب الكنيسة
❖ تركيب مذبح خشبى والمنجليات بحسب التصميم القبطى
❖ بناء سور للكنيسة
❖ تخصيص مكان للمعمودية
❖ وضع صليب فى أعلى مبنى الكنيسة
❖ يافطى مدون عليها عنوان الكنيسة ومواعيد خدماتها
❖ تركيب حامل األيقونات
❖ تركيب موكيت وتغيير األرضيات
❖ أعمال الدهانات
❖ زراعة اشجار في واجهة الكنيسة
❖ تغييدددددددر البددددددداب الخدددددددارجى
للكنيسة
❖ تجهيز سكن للكاهن

مبنى الكنيسة التي تم شراؤها

حامل
األيقونات قبل وبعد وضع األيقونات

األنبا انتونى مع شعب الكنيسة

المذبح الخشبى بعد األنتهاء من تركيب حامل األيقونات

الصددددددليب فددددددي اعلددددددى
مبنددى الكنيسددة
يافطددددة عليهددددا اسددددم
الكنيسة

المعمودية وجارى التجهيز لتركيب رخام وتوسيعها وأبونا بطرس المحرقى يشارك بيده المباركة فى
التجديدات

بعض الصور لنيافة االنبا انتونى وكاهن الكنيسة فى
الرشامات وترقية بعض الشما مسة

نيافدددة االنبدددا انتدددونى فدددى احددددى زياراتددده األفتقاديدددة للكنيسدددة
لمدخل الكنيسة

تركيدددب بددداب جديدددد

مجلس الكنيسة:
• تم تشكيل مجلس الكنيسة فى  18ديسمبر  2006مكون من:
• كاهن الكنيسة الراهب القس بطرس المحرقى
•  -2دكتور نادر فرنسيس
•  -3المهندس مجدي ميخاليل
•  -4دكتور عاطف جورج
•  – 5دكتور بهجت اسحاق
•  -6دكتور عماد شنودة
•  -7دكتور نصر ونيس
 -8دكتور يوحنا ويليام
مع تطور الكنيسة ونمو اعداد االسر كان من الطبيعي ان تهتم الكنيسة بابنالها من ناحية الزيارات
والخدمة داخل الكنيسة .ولذلك فقد تمت اضافة بعض االنشطة ،فعلي سبيل الم ال.
 درس كتاب كل يوم أحد باإلضافة الي جلسات دروس الكتاب المتفق عليها في كل منطقة. درس كتاب باللغة االنجليزية في المنازل خاصة بالشباب واالطفال بطريقة مبسطة تتاللم مع احتياجاتومتطلبات الشباب في المجتمع.
 دروس تعليم مردات القداس وتسبحة نصف الليل وااللحان الكنسية ،ويشرف على هذه الخدمة بعضالشباب من الكنيسة بعد استشارة سيدنا نيافة االنبا انتوني.
 افتقاد الشباب بصورة فردية في جلسات خاصة للتقرب منهم ومساعدتهم في المشاكل الخاصة بهم.من جانب اخر تحاول الكنيسة االن شراء منزل بجوار المبني الستخدامه في االنشطة حي يخلو
مبني الكنيسة من اماكن لالنشطة البدنية الرياضية التي يسعي الشباب اليجادها خارجا.

مؤتمرات:

مؤتمر الشباب مت  ٤الي  ٧اغسطس  ٢٠١٦بعنوان the Lord is my strength

مؤتمر الشباب من  ٢٧الي  ٣٠أكتوبر  ٢٠١٦بعنوان your identity

مؤتمر الشباب من  ١٠الي  ١٣اغسطس  ٢٠١٧بعنوانrelationship

األيام الروحية للكنيسة.
 ١٣اغسطس  ٢٠١٦بعنوان
How to deal with stress
 ٥اغسطس  ٢٠١٧بعنوان
My house and family

زيارات سيدنا االنبا انتوني
سيبتمبر ٢٠١٦
ديسمبر ٢٠١٧
وفي المرتين قام نيافته برسامة شمامسة
اخيرا ً تم شراء بيت خاص بالكنيسة على بعد ميل واحد بمبلغ ٢٥٥
ألف جنيه.

كما انه تم الحصول على تصريح من الجهات الرسمية ببناء قاعة ودور ان خلف الكنيسة في ديسمبر
 ٢٠١٨وجاري العمل في الرسومات الهندسية لبداء العمل في خالص اسابيع
تمت رسامة ابصلتس
Julian George
Lucas Dawod
David Girgis
Mark Sawirous
George Atalla
ذلك في مارس ٢٠١٩
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