كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبانوب
St Mary & St Abanoub Church
Leeds - England

تاريخ كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبانوب بمدينة  LEEDSبالمملكة المتحدة:
أسس الرب يسوع أول كنيسة في منزل الشهيد مارمرقس وبذلك أصبحت أول كنيسة في العالم
وبكرازة القديس مارمرقس آمن القديس أنيانيوس بالسيد المسيح وبذلك انتشرت المسيحية في مصر،
وهكذا كان أبونا أكسيوس األنبا بيشوى (نيافة األنبا انتوني) من أول الذين خدموا وأسسوا كنائس في
ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا ومناطق اخرى كثيرة في المملكة المتحدة ومن هذه الكنائس
كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب . LEEDS – YORKSHIRE

 .1بداية التجمعات القبطية والتفكير فى خدمة المنطقة:
•
•

•

•

•

بدأت تجمعات العائالت القبطية واألسر المسيحية بالمنطقة ب  7عائالت 3 .عائالت بمدينة
YORKو 4عائالت بمدينة  ،LEEDSوحضرت هذه العائالت من مصر في أوقات متفاوتة.
أقيم في مدينة  YORKأول قداس إلهي من خالل الوضع الجديد في االيبارشية يوم السبت
 ،1998 / 1 /10وقام بصالة القداس االلهي نيافة الحبر الجليل األنبا أنتوني ،ومع تزايد عدد
العائالت تم االتفاق مع الشعب على مضاعفة عدد القداسات ودروس الكتاب المقدس في كال
المدينتين YORKو.LEEDS
تم االتفاق مع الشعب على أن يكون هناك نظرة مستقبلية للخدمة من أجل استقرارها ،لذا كان
االحتياج لوجود كاهن خاص بالمنطقة واختيار شفيع للكنيسة الناشئة ،فقام نيافة الحبر الجليل
األنبا انتونى بانتداب الراهب القمص أرشيالوس المقارى للصالة في هذه المنطقة في ذلك
الزمان ،باالضافة الى خدمته في كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والبابا أثناسيوس الرسولي
بمدينة  .NEWCASTLEوتم اختيار اسم القديسة مريم العذراء والشهيد أبانوب للكنيسة في
.YORKSHIRE- LEEDS
قام نيافة األنبا انتونى بسيامة شمامسة اثناء القداس االلهي يوم السبت  .1998 /1/24كما تمت
أول معمودية للطفل انتونى مجدي عطية بيد صاحب النيافة االنبا انتوني في كنيسة القديس األنبا
أنطونيوس ب .DONCASTER
في يناير من عام  1998تم االتفاق على استئجار كنيسة تابعة للكنيسة االنجليزية في ،YORK
وبدأت الخدمة الطقسية فيها بصالة قداس إلهي اسبوعي وفى أبريل من عام  1998اضيفت
اليها كنيسة استئجرت في مدينة  LEEDSتابعة لنفس الكنيسة السابقة ونظمت الصالة
والقداسات بالتبادل.

 .2أول كاهن ثابت للخدمة:
• التمس حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل األنبا انتونى من حضرة قداسة البابا شنودة الثالث
بابا األسكندرية ارسال كاهن ثابت للمنطقة فوافق غبطته وقام بإرسال الراهب القس ارسانيوس
األنبا بيشوي للخدمة في الكنيسة.
•
المناطق التى تخدمها الكنيسة -:

Figure 1 - Area covered by the Church (Yorkshire), with reference to
England
• وصل الراهب القس ارسانيوس األنبا بيشوى يوم السبت  1998 / 4 /10حيث قام الول مرة
بخدمة اسبوع اآلالم وذلك فى كنيسة مستشفى St. Jamesبمدينة .LEEDS
• بتوجيه من نيافة األنبا انتونى أصبح القداس اإللهي يقام مرتين في الشهر وذلك فى السبت الثانى
والرابع من كل شهر وبدأ البحث عن شراء كنيسة خاصة باألقباط االرثوذكس النتظام الخدمات
الكنسية في المنطقة.
• بدأت خدمة درس الكتاب المقدس فى مدينة  LEEDSكل يوم خميس ،وكانت هناك أيضا ً
خدمة درس للكتاب فى مدينة  YORKكل يوم جمعة .اقيمت النهضات الروحية مثل نهضة
السيدة العذراء واختتمت النهضة بحضور صاحب النيافة الحبر الجليل االنبا انتونى الذي رأس
القداس االلهى لعيد السيدة العذراء عام  1998وسام مجموعة من الشمامسة ،وقام نيافته بترقية
مجموعة اخرى.
 .3أول مجلس للكنيسة:
• وبدأت الخدمة تنمو وتزدهر فقام نيافته بتكوين مجلس للكنيسة:
• الراهب القس ارسانيوس االنبا بيشوى ـــــــــــــــ رئيسا ً
• د .عزمى راشد مجلي ــــــــــــــــــــــــ نائبا ً للرئيس
• د .صالح بسطوروس ـــــــــــــــــــ سكرتيرا ً
• مدام نيفين لويس ــــــــــــــــ أمين الصندوق
• أ .ثروت بطرس روفائيل ـــــــــــــــــــ عضوا ً
• د .هانى شوقى نجيب ـــــــــــــــــــــــ عضوا ً
• د .مجدي سامي عطية ــــــــــــــــــــــ عضوا ً
واستمرت الخدمة فى المنطقة بوجود الراهب القس ارسانيوس االنبا بيشوى الى يوم ،1999/8/6
حيث فى ذلك التاريخ انتهت خدمته.

إنتداب القس قزمان آفا مينا
• التمس حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل األنبا انتونى من حضرة قداسة البابا األنبا شنوده
الثالث بابا األسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ان يتفضل بالموافقة على ارسال الراهب
القس قزمان افا مينا للخدمة مكان الراهب القس ارسانيوس األنبا بيشوي ،فوافق غبطته.
• استقرت الخدمة ونمت بوصول الراهب القس قزمان افا مينا الى المنطقة يوم 1999 /12/22
حيث كان يقوم بصالة القداسات االلهية وخدمة الكلمة وااللحان الكنسية بجانب االفتقاد وذلك
بالتناوب بين مدينتي Leedsو YORKحتى يوم  2001 / 5 / 30حيث طلبه حضرة
صاحب القداسة البابا األنبا شنودة الثالث وسافر الى القاهرة.
• وفى يوم الخميس  2001/6/7قام حضرة صاحب القداسة البابا المعظم األنبا شنودة الثالث،
وأصحاب النيافة األحبار االجالء :االنبا يوأنس واألنبا ديمتريوس واألنبا أنتوني ،برسامة
الراهب القس قزمان افا مينا قمصا ً وعين بعد ذلك نائبا ً بابويا ً إليبارشية سيناء الشمالية.
• وفى يوم السبت  2001/6/9سافر حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل األنبا انتوني وبصحبته
الراهب القمص قزمان افامينا الى العريش لتسليمه مهامه الجديدة.
• وفى يوم األحد  2001/9/9وبتزكيات من شعب سيناء قام قداسة البابا األنبا شنودة الثالث،
بسيامة الراهب القمص قزمان افامينا اسقفا ً على سيناء الشمالية في كاتدرائية االنبا رويس
بالعباسية بالقاهرة ،وسط فرحة كبيرة من الشعب وبحضور أكثر من  60أسقفا ً من أساقفة
الكنيسة القبطية االرثوذكسية.
• قام الراهب القمص متاؤس األنطونى (األنبا دانييل أسقف سيدنى وتوابعها حالياً) كاهن
كاتدرائية القديس العظيم مارجرجس والبابا اثناسيوس الرسولى بمدينة NEWCASTLE
والقس يعقوب سليمان كاهن كنيسة القديس األنبا انطونيوس  DONCASTERبتغطية
الخدمة فى منطقة  YORKSHIREفى الفترة من  2001/5/31الى .2001/8/3
إنتداب القمص صليب النقلونى
• طلب حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل األنبا انتونى من حضرة قداسة البابا األنبا شنوده
الثالث بابا األسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ان يتفضل بالموافقة على ترشيح حضرة
صاحب النيافة الحبر الجليل األنبا ابرام أسقف الفيوم بمصر ،بارسال الراهب القمص صليب
النقلونى من الدير للخدمة مكان الراهب القمص قزمان افا مينا الذي اختارته العناية األلهية ان
يسام أسقفا ً على أسقفية شمال سيناء .وقد وافق حضرة صاحب القداسة البابا األنبا شنوده الثالث
على الترشيح.
• وصل الراهب القمص صليب النقلونى الى المنطقة يوم الثالثاء المبارك  2001/7/24وكان
فى ضيافة األنبا انتونى فى  NEWCASTLEالى يوم  2001/8/4حيث اوفد نيافته الراهب
القمص متاؤس األنطونى وكيل االيبارشية -فى ذلك الوقت – (اآلنبا دانييل حاليا ) وبصحبته
الراهب القمص صليب النقلونى الى كنيسة السيدة العذراء والشهيد ابانوب ب  LEEDSحيث
صليا القداس االلهى وبعد القداس كان آلبونا صليب النقلونى تعارف مع شعب الكنيسة الذى

رحب به كثيرا ً وفرحوا به ايما فرح  ،وقام نائب رئيس مجلس الكنيسة بإلقاء كلمة ترحيب
مناسبة .
• فى يوم اآلثنين  2001 /11/26قام حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل األنبا انتونى بصحبة
الراهب القمص صليب النقلونى ومعهما بعض من أعضاء لجنة الكنيسة بمعاينة كنيسة
معروضه للبيع فى منطقة  YORKوذلك لشرائها .ولكن بمعاينة الكنيسة وجد انها تحتاج الى
ترميمات وإصالحات كثيرة ومكلفة فتم صرف النظر عنها واالستمرار فى البحث عن كنيسة
اخرى مناسبة.
• افتقد نيافة االنبا انتونى أسقف االيبارشية المنطقة يوم  2002/1/5وصلى القداس االلهى وقام
بسيامة ثالثة شمامسة ،وكانت فرحة كبيرة لشعب الكنيسة.
• استقرت الخدمة ونمت وازداد عدد العائالت واألسر في الكنيسة حيث كانت القداسات االلهية
تقام اسبوعيا ً بالتناوب بين منطقتي LEEDSو YORKبجانب قداسات األعياد السيدية
وأعياد االباء القديسين.
• درس الكتاب المقدس وخدمة مدارس األحد كانت تقام كل يوم سبت بعد القداس.
• تم تحفيظ كثير من اآللحان الكنسية بمناسباتها المختلفة للشمامسة .اما عن االفتقاد فكان يتم عن
طريق التلفونات وزيارة العائالت في منازلهم بصفة مستمرة.
• كان يحضر اعداد كبيرة من مصر الى المنطقة إلجراء عمليات زرع كبد وذلك لشهرة مستشفى
 LEEDSبزراعة الكبد فيتم زيارتهم ومتابعتهم بصفة مستمرة وتقديم الخدمات الطقسية
والروحية الالزمة لهم (ممارسة سر مسحة المرضى).
• تم بنعمة الرب إنشاء مكتبة روحية تحتوي على كتب وشرائط وافالم فيديو روحية
• استمرت خدمة القمص صليب النقلونى من  2001/8/4الى  2006 / 6/ 24حيث طلبه
قداسة البابا وتمت رسامته اسقفا ً عاما ً في عيد العنصرة  2009على ايبارشية ميت غمر
وتوابعها باسم نيافة األنبا صليب.
إنتداب القس أبانوب األنبا بوال
• طلب نيافة األنبا انتونى أسقف االيبارشية من قداسة البابا الموافقة على انتداب الراهب القس
أبانوب األنبا بوال لخدمة مقاطعة .YORKSHIRE
• وفى يوم السبت  2006 / 6/ 24قام نيافة االنبا انتونى باصطحاب الراهب القس ابانوب األنبا
بوال الى  LEEDSومعه الراهب القمص صليب النقلونى وصلوا القداس االلهي وبعد القداس
قام نيافته بتقديم القس ابانوب لشعب الكنيسة وتمنى له خدمة مباركة ومثمرة وهو ال يزال يخدم
بالكنيسة:

Church of England

تٌقدم منحة للكنيسة القبطية:
•

•

•
•

وفى أكتوبر  2007تم عمل إصالحات فى كنيسة  St. Jamesالمؤجرة فتم البحث عن كنيسة
أخرى وبنعمة الرب تمت الموافقة على استخدام كنيسة كاثوليكية ( St Augustine
 )churchواستمرت الخدمات الكنسية فى الكنيسة الجديدة الى ان تم منح احدى الكنائس
التابعة للكنيسة االنجليزية  CHURCH OF ENGLANDإلى الكنيسة القبطية ويرجع
الفضل في ذلك للمجهودات الكبيرة التي قام بها نيافة األنبا انتوني والقمص صليب النقلوني
(نيافة األنبا صليب) ومجلس وشعب الكنيسة.
تأخر استالم مبنى الكنيسة الجديدة ألنها كانت تحتاج الى كثير من المبانى الالزمة .وكان مجلس
الكنيسة قد تقدم بطلب للمجلس المحلي للمدينة بعمل مباني إضافية (دورة مياه ،صالة ألنشطة
الكنيسة وخدماتها المختلفة ،ومنزل لألب الكاهن).
بدأ استخدام الكنيسة في ديسمبر  2008للصالة بوضعها المستلم به (بدون دورة مياه وال صالة
للخدمات) حيث بارك نيافة األنبا انتونى أسقف االيبارشية مبنى الكنيسة الجديدة بصالة القداس
األلهى وقام نيافته بسيامة بعض الشمامسة.
وأصبح لنا كنيسة قبطية ارثوذكسية Freeholdفي  YORKSHIREليست عليها أية
التزامات مالية.

صورة توضح الهيكل وصحن الكنيسة من الداخل

صورةتوضح الهيكل وحامل األيقونات حاليا

مراحل التعمير فى الكنيسة:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

فــــي  2010تمــــت الموافقــــة علــــى الطلــــب المقــــدم مــــن الكنيســــة ببنــــاء صــــالة للخــــدمات
الكنسية ومنزل لالب الكاهن ودورات للمياه.
بعـــــدما أخـــــذ تصـــــريح المبـــــاني للمبنـــــى اإلضـــــافي ( )extensionاصـــــبحت الخـــــدمات
الكنســــية تٌقــــام فــــي الكنيســــة الجديــــدة واٌقــــيم اول قــــداس يــــوم األحــــد .٢٠٠٨ / ١٢ /٧
وبعد القداس كان ينتقل الشعب إلى صالة القرية لالغابي.
في  ٢٠١٠ / ٩ / ١٥بدأ بنعمة ربنا العمل في المباني الجديدة وهو عبارة عن طرقة واسعة للدخول
إلى المبنى الذي يشمل:
 oمسكن لالب الراهب الذي يخدم الكنيسة يشتمل على مطبخ وصالة استقبال بالطابق األول
وقالية نوم ودورة مياه بالطابق الثاني.
 oدورات مياه للرجال والسيدات والمعوقين.
 oمطبخ كبير للكنيسة به فرن كبير يستخدم لعمل القربان.
وفـــــى يـــــوم  ٢٠١١ / ١٢ /١٠انتهـــــت المرحلـــــة األولـــــى وانتقـــــل االب الكـــــاهن لمكـــــان
السكن الجديد بجانب الكنيسة.
فـــــي ديســـــمبر  ،2014تـــــم االنتهـــــاء مـــــن تركيـــــب حامـــــل االيقونـــــات علـــــى الطـــــراز
القبطي
في يناير  ،2015تم وضع المذبح الجديد
تــــم االنتهــــاء مــــن بنــــاء المعموديــــة الرخاميــــة ذات التصــــميم الخــــاص .حيــــث صــــممت
لمعمودية كال االطفال والكبار.
تجديد موقف السيارات  Car Parkلشعب الكنيسة والزائرين .حيث كان موقف السيارات القديم
سيء للغاية وكان يصعب على الشعب استخدامه.
ولقد تم وضع نظام تدفئة جديد بالكنيسة حيث كان المبنى شديد البرودة وكان يصعب على الشعب
استخدامه .تم تركيب نظام جديد يتماشى مع الجو البارد في إنجلترا.
تم تركيب نظام ميكروفون وأضواء خارجية وداخلية إلضاءة الكنيسة مع الفتة على مدخل الكنيسة
باسم العذراء والشهيد ابانوب

صور المعمودية الجديدة

مطبخ الكنيسة
الصالة التى تستخدم األغابى
الخدمات الكنسية:
تقوم الكنيسة بخدمة العديد من الجنسيات المختلفة الموجودين فى المقاطعة ،حيث تقوم الكنيسة بخدمة
السودانيين والعراقيين والسوريين ومجموعة كبيرة جدا من االرتريين واالحباش األرثوذكس بجانب
االنجليز الذين أنضموا للكنيسة عن طريق الزواجات أو محبة فى الكنيسة القبطية ومعتقداتها
وروحياتها.
انتظمت الخدمات الكنسية كثيرا ً بعد استالم الكنيسة الجديدة وأصبح لنا مبنى خاص بنا حيث تتضمن:
• القداس االلهى بانتظام أيام األحد والخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع وقداسات األعياد
السيدية والمناسبات الروحية وأعياد القديسين.
• صالة العشية وتسبحة نصف الليل تقام يوم السبت من كل أسبوع.
• درس الكتاب المقدس يوم السبت بعد رفع بخور عشية وفي يوم األحد.
• خدمة مدارس األحد كل يوم أحد بعد القداس اإللهي.
• النهضات الروحية في المناسبات المختلفة وخاصة أيام صوم القديسة مريم العذراء وسهرات شهر
كيهك المبارك .باإلضافة الى قداسات األعياد السيدية والمناسبات الروحية وأعياد القديسين.
• االفتقادات المستمرة عن طريق الزيارات والتليفونات والرسائل االلكترونية عبر الفيسبوك وفايبر.

صورة توضح كاهن الكنيسة أبونا
أبانوب مع شعب الكنيسة

خدمة مدارس األحد
بصلوات نيافة األنبا أنتوني وأبونا الحبيب األب الراهب أبانوب األنبا بوال ،تعتبر خدمة مدارس األحد
في كنيستنا من أول الخدمات في الكنيسة وهي تستمر في النمو .لدينا اآلن  6فصول لألطفال من سن
 3إلى  18سنة ،ونحن نتبع منهج قبطي أرثوذكسي ُمصمم خصيصا ً لألطفال بخارج جمهورية مصر
العربية.
ولقد قمنا مؤخرا ً بما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

تعلم اللغة القبطية وبنعمة ربنا يسوع المسيح يستطيع معظم األطفال قراءة اللغة القبطية.
نستمر في تعلم الترانيم الروحية اسبوعياً.
يقوم كل طفل بتحضير قصة قديس من قديسين الكنيسة ليعرضها على مدارس األحد بصفة
مستمرة.
لقد قدمنا كتاب مقدس وأجبية لكل طفل ولقد حاولنا أن نقدم نسخة من الكتاب المقدس تتناسب مع
عمر الطفل.
يتابع الخدام قراءة الكتاب المقدس مع األطفال من خالل دروس مدارس األحد.
نعقد دروسا ً لتعليم األلحان اسبوعيا ً على سكايب.
ولقد بدأنا مؤخرا ً في عقد درس كتاب لألطفال في سن المراهقة أسبوعيا ً على سكايب.
نعقد أيضا ً أيام روحية بشكل منتظم تتعلق بمواضيع معينة متعلقة بالكنيسة أو بالحياة اليومية
مثل :استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،رحلة عبر آحاد الصوم المقدس ،ثمار الروح القدس،
الكنيسة أيقونة السماء ،كيف نتعامل ونتعايش مع أصدقائنا غير المسيحيين وغيرها.
ونعقد أيضا ً األيام الترفيهية لألطفال بشكل منتظم مثل يوم رياضي بأحد المالعب ،رحلة إلى
أحد الحدائق المجاورة وغيرها.

االشتراك في النشاطات الوطنية
اشتركت مدارس األحد في الفعاليات والنشاطات التالية:
مؤتمر الشباب صغار السن من سن  10إلى :13
يُعقد هذا المؤتمر سنويا ً في المركز القبطي باستيفنيج تحت رعاية نيافة األنبا انجيلوس ولقد حضرت
كنيستنا هذا المؤتمر سنويا ً على مدار السبعة أعوام الماضية وعادة ما يستمتع أطفالنا بهذا المؤتمر
بشكل كبير كما يستفيدون منه كثيرا ً روحيا ً ويـُكونون العالقات االجتماعية مع األطفال من الكنائس
األخرى.
مؤتمر الشباب من سن  14إلى :18
يُعقد هذا المؤتمر سنويا ً في المركز القبطي باستيفنيج تحت رعاية نيافة األنبا انجيلوس ولقد حضر
األطفال من كنيستنا للمرة األولى هذا العام ولقد استمتع األوالد بهذا المؤتمر كثيرا ً ونتمنى أن نستمر
في االشتراك فيه كل عام.
مهرجان الكرازة بالمملكة المتحدة:
لقد اشتركت كنيستنا في المهرجان ألول مرة في عام  .2015ولقد اشتركنا في مسابقات المنهج
الروحي ،واأللحان ،والقبطي ،والتمثيل ،والكورال ،والشطرنج ،والرسم ،وكرة القدم ،وغيرها .وبنعمة
ربنا يسوع المسيح ،وبصلوات نيافة األنبا انتوني وأبينا الحبيب أبونا أبانوب والمجهود الرائع للخدام
والخادمات ،فقد حقق أطفالنا تفوق كبير في المهرجان العام الماضي حيث حصلنا على مجموع 25
كأس وميدالية .كما حصلت كنيستنا على جائرة "أفضل مجهود  ."2015لقد استمتع األطفال كثيرا ً
بالمهرجان وتعلموا الكثير .وسوف نشترك بمشيئة هللا في مهرجان الكرازة  2016بعنوان "ذوقوا
وانظروا ما أطيب الرب".
الجوائز التي حققناها في مهرجان الكرازة 2015
الجائزة

عدد الجوائز ال ُمحرزة

الذهبية – المركز األول  6جوائز
الفضية – المركز الثاني  14جائزة
 5جوائز
البرونزية – المركز
الثالث
 25جائزة
اإلجمالي
حفل جوائز الفنون واألفالم القبطية
اشتركت كنيستنا في حفلة جوائز األفالم والفنون القبطية على مدار عامين متتاليين في  2012و 2013والتي تـُعقد
كل عام بالمركز القبطي باستيفنيج .ولقد اشتركنا بفيلم واحد في  2012وفيلمين في  .2013وكان الهدف هو إشراك
شبابنا وأطفالنا في مشروع يمثل األوسكار ،ولكن لكل فيلم رسالة روحية .ولقد ساعدنا هذا على الرفع من تمثيل
الكنيسة على مستوى المملكة المتحدة حيث تتمتع عادة هذه الحفالت بشعبية كبيرة ويحضرها عدد هائل من األقباط
وغير األقباط.
ولقد حصلنا على جائزتين ،واحدة ألفضل تصوير عن فيلم  2012وجائزة أخرى ألفضل إنتاج في .2013

استالم كأس مهرجان الكرازة 2015

خدمة الشموسية وااللحان
يٌقام اجتماع الشمامسة وتحفيظ االلحان اسبوعيا عقب قداس
االحد مباشرة .أضافة الى مجموعات تحفيظ االلحان
األسبوعي على سكايب Skypeيومي الجمعة والسبت .وقد
حصل فريق االلحان الكنسى على المركز االول فى مهرجان
الكرازه .2015

فريق ألحان الكرازة الفائز بالمركز األول
مهرحان الكرازه 2015

خدمة الشباب
تتمتع كنيسة السيدة العذراء والقديس ابانوب – ليدز بخدمة ناجحة للشباب الجامعى والخريجين
والمغتربيين .بدأت خدمة الشباب بأجتماع صغير لخدمة الشباب من أبناء الكنيسة ،من خالل اجتماع
اسبوعى كل يوم أحد بعد القداس األلهى .وبنعمة الرب وتحت رعاية أسقفنا المحبوب انبا أنتونى
والتشجيع الدائم من أبينا راعى الكنيسة القس أبانوب االنبا بوال ،نمت الخدمة وتزايد عدد الشباب
وامتدت الخدمة لتضم عدد من الخريجين والطالب المغتربين للدراسة الجامعية والدراسات العليا
بجامعات ليدز وبرادفورد ويورك  .Universities of Leeds, Bradford and Yorkوقد
نشطت خدمة الشباب في يوليو  2012وحيث تم تأسيس خدمة للشباب تحت اسم .Uth-Turn
وامتدت الخدمة بنعمة الرب لتخدم الشباب من منطقة شمال شرق انجلترا North East of
 .Englandوتتمثل الخدمات االساسية للشباب فيما يلي:
• اجتماع الشباب الروحي يوم االحد من كل اسبوع بعد القداس األلهى

• مؤتمرات شبابية وخلوات روحية :حيث تنظم الخدمة عدد من المؤتمرات كل عام ،على رأسها
المؤتمر السنوى الروحى للشباب فى العطلة الصيفية بدير القديس اثناسيوس بسكاربرا St.
 Athanasios Monastery Scarborough.وحتى  2016قامت خدمة الشباب Uth-
 Turnبثمانية مؤتمرات وتشمل المؤتمرات محاضرات متنوعة من عقائد وطقوس وموضوعات
روحية وشبابية وسيكولوجية للشباب اضافة الى القداسات الروحية والتسبحة اليومية .ويستضيف
فيها نخبة من األباء الكهنة وخدام الشباب (أبونا سيرافيم البراموسى وأبونا مارك عزيز وأبونا
مايكل عزيز ،أبونا موسى رشدى ،دكتور جورج تادرس).
• ندوات شبابية وانشطة ترفيهية.
• الخدمة من بعد والتواصل الدائم مع الشباب عبر الصفحة الخاصة بالشباب
Uth-Turnعلى مواقع التواصل االجتماعي:
() https://www.facebook.com/UthTurnMinistry
وجروب الشباب -الواتس أب.

St. Abanoub
UthTurn Youth
Ministry

Marriage 3rd UthTurn Conference – Leeds 2014

The Way1st UthTurn Conference - 2014

The Bible 4th UthTurn Conference - 2014

The fellowship 7th UthTurn Conference - 2016
Love 5th UthTurn Conference - 2015

الخدمة بالكنيسة خالل عامي  2016و2017
ببركة صلوات صاحب النيافة أسقفنا األنبا أنتوني وقدس أبونا أبانوب األنبا بوال فقد استمرت الكنيسة
في النمو المستمر واالشتراك الفعال في جميع أوجه الخدمة كما استمررنا في عمل التعديالت
واإلصالحات على المبنى الحالي .يمكن تلخيص هذه االنجازات كما يلي:
الخدمة بجميع جوانبها:
• لقد زاد عدد العائالت في الكنيسة بشكل ملحوظ حتى وصل عدد الحضور الحالي إلى ما يقرب من
 100شخص كل أحد.
• يستمر أبونا أبانوب في تعميد عدد هائل من األطفال وبخاصة من الشعب االيرتري باإلضافة إلى
معمودية عدد ال بأس به من الكبار ممن قرروا االنضمام إلى كنيستنا من جنسيات مختلفة أوروبية
وعربية.
• لقد أخذنا بركة زيارات عديدة مملوءة بالبركة من نيافة األنبا أنتوني ونيافة األنبا صليب النقلوني،
حيث قدم نيافة األنبا صليب هدايا وجوائز مهرجان الكرازة ألطفال مدارس األحد بالكنيسة وعمت
الفرحة في قلوب األطفال بهذا اليوم المبارك.

نيافة األنبا صليب وأبونا أبانوب في حفل تقديم جوائز وهدايا مهرجان الكرازة لمدارس األحد

خدمة مدارس األحد:
•
•

•

•
•
•
•

ببركة ربنا يسوع المسيح تستمر هذه الخدمة في النمو الدائم حيث وصل عدد األطفال إلى ما يقرب
من  50طفل على سجل مدارس األحد بالكنيسة.
ولقد قمنا مؤخرا ً بزيادة عدد الفصول إلى  6فصول يغطي كل فصل من  2إلى  3خدام .كما قمنا
بتقسيم الجزء المشترك إلى اجتماع لسن االبتدائي واجتماع لسن الثانوي حيث تبدأ مدارس األحد
باجتماع للتراتيل وصالة األجبية وتعلم األنجيل المقدس ثم ينقسم األطفال حسب السن إلى الفصول
الست.
واشتركنا مرة أخرى في مهرجان الكرازة حيث حققنا نجاح رائع مرة أخرى في عام 2017
وحصلنا فيه على  19جائزة منها  3ذهبية لتمثيل المسرحيات .أحد هذه المسرحيات كانت تحكي
قصة القديس األنبا بيشوي ومثلها أطفال من عمر  9-8سنوات وحازت على إعجاب هائل والكأس
الذهبي.
وفي حفل رأسه نيافة األنبا صليب وأبونا أبانوب تسلم األطفال الجوائز والهدايا من نيافته وكان يوم
رائع .كما قام نيافته بتكريم أفضل خادم لعام .2017
واصطحبنا األطفال عدة مرات إلى الحدائق ومالعب الرياضة لممارسة بعض من الرياضات التي
اشتركوا فيها في مهرجان الكرازة.
وألول مرة استئجرنا أتوبيس كبير يقل  50فرد إلى لندن لالشتراك في مهرجان الكرازة.
وعقدت مدارس األحد عدة أيام روحية منها يوم لسن ثانوي لمناقشة موضوع استعمال االنترنت
والموبايل ومخاطر التعرض لبعض األمور غير الالئقة وكان يوما ً ناجحا.

األطفال يتسلمون الكأس الذهبي عن أدائهم في مسرحية "حياة األنبا بيشوي"

شباب مدارس أحد يلعبون كرة السلة بمهرجان
الكرازة في لندن

أبينا المحبوب أبونا أبانوب يقدم الهدايا للشباب
الذين التحقوا بجامعة ليدز عام 2017
خدمة الشباب في عام  2016و2017
مؤتمر الشباب الثامن “Battlefield of the Minds” 2016

مؤتمر الشباب التاسع "في العالم ،ولكن
ليس من العالم" :أبونا مايكل عزيز
ودكتور سامح أرمانيوس

مؤتمر الشباب العاشر "االنسان وااليمان" :أبونا بافلي
موريس  23-22أبريل 2017

الخلوة السنوية للشباب بدير األنبا أثانسيوس يونيو 2017

مبنى الكنيسة
•
•
•
•
•
•

لقد قمنا مؤخرا ً بتغطية أرضية الكنيسة بالسجاد موكيت بالكامل.
لقد قمنا بوضع بعض الشاشات اإلضافية للمساعدة على وسائل االيضاح في الخدمة.
لقد وضعنا نظام كاميرات يسمح بمتابعة الصلوات من
المنازل لمن ال يستطيعون الحضور إلى الكنيسة
باستمرار ألسباب مرضية أو غيرها.
لقد قمنا بترتيب غرفة جديدة لالستخدام في تدريس
األلحان وفصول مدارس األحد
وعملنا على ترتيب وتنظيم الغرفة الموجودة تحت مبنى
الكنيسة وهي جاهزة لالستخدام كمخزن أو غرفة
إضافية.
ونسعى حاليا ً للتقديم على تصريح لبناء قاعة خدمات
إضافية بأرض الكنيسة بسبب زيادة عدد المخدومين
والشعب .نطلب من الرب يسوع أن يكلل هذا المشروع
بالنجاح
الكنيسة بعد تركيب السجاد
مزود عيد الميالد بالكنيسة

حقا ً كما يقول المزمور
ب ال َب ّناؤونَ ْ .
“ ْ
س”.
فباط ًال َيس َه ُر
إن لَ ْم َيحفَ ِظ الرب المدينةَِ ،
فباط ًال يت َع ُ
بن الرب ال َبيتَ ِ ،
الحار ُ
ِ
إن لَ ْم َي ِ
زامير 127:1 AVDDV
ال َم
ُ
حقا ً بدون بركة ربنا ونعمته كان ال شئ يتم وال نمو يكون هناك فنشكر ربنا على يده الممدودة فى
كنيسته لتعميرها ولنموها
فقد وصل عدد االسر الذين يواظبون على الحضور الى  ٧٠آسرة من المصريين والسودان والعراق
وسوريا واإلريتريين
ويواظب الخدام على خدمة مدارس االحد لكل األعمار من الحضانة الى الجامعة والخريجين
ويشتركون فى مهرجان الكرازة لكل األعمار واشترك عدد ليس بقليل من الكبار فى امتحان هذا العام
وكانت نسبة النجاح ٪١٠٠
 ++وقد أضيف للكنيسة شاشات عرض كثيرة تغطي كل الكنيسة فى الصفوف األمامية والخلفية
وزودت ايضا ً بكاميرات مشاهدة للهيكل و خورس الشمامسة
وسماعات لكل الكنيسة مع اضافة جهاز تزويد الصوت لالطفال والكبار ضعاف السمع
++وقد بارك الك نيسة وشرفنا بالحضور سيدنا المبجل نيافة االنبا انطونى فى يوم االحد الموافق ١٨
اغسطس وقد قام نيافته برسامة  ١٠شمامسة جدد من أطفال الكنيسة
++وايضا ً نيافة االنبا سولاير قد زار الكنيسة زيارة سريعة في عودته من الدير الى مطار ليدز وأخذنا
بركته وأبدى اعجابه بالكنيسة
++وشرفنا ايضا ً سيدنا االنبا صليب وقد راس الصالة فى قداسات الجمعة والسبت واالحد وقام بزيارة
بعض االسر ثم سافر من الكنيسة الى نيوكاسل ومنها للعودة للقاهرة
++وتقوم الكنيسة فى هذا العام كما فى كل عام بإعداد رحلة للسفر الى لندن تشمل جميع االطفال
والخدا م لالشتراك فى نهائيات مسابقات مهرجان الكرازة التى تعدها الكنيسة القبطية على مستوى العالم
ربنا يبارك
 ++وقد شرفنا ايضا قدس ابونا يوحنا كاهن كنيسة برمنجهام لمباركة مؤتمر الشباب فى 2019/9/14
فى موضوع التحديات التى تواجه الشباب المسيحى فى الجامعة
نطلب من هللا البركة والعون إلكمال العمل والنمو فى جميع الكنائس فى العالم اجمع لمجد اسم المسيح
وانتشار ملكوته فى كل المسكونة

اللجنة الحالية:
 .1أبونا ابانوب االنبا بوال
 .2تامر رياض
 .3جورج عبودة
 .4جون لويس
 .5مجدي سامي عطية
 .6نيفين حلمي لويس
 .7سامح سيدهم

 البدء في عمل قاعة ملحقة بالكنيسة٢٠٢١-٥-٤ تم بنعمة ربنا يوم
وذلك الستخدامها كقاعة لالغابي والخدمات الكنسية المختلفة

Church details:
St. Mary & St. Abanoub Church.
Arthington Road - Arthington
West Yorkshire - LS21 1PJ
Rev. Fr. Abanoub St. Paul
Mobile:(+44) 07533568228
Email: frabanoub@hotmail.co.uk
Website:www.stmary-stabanoub.org.uk/

