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 " الکاتدرائیة متفوقة على کل األشیاء التي بنیت في إنجلترا وکذلك في أوروبا". 
  

تأسست الکنیسة األوغسطینیة في القرن الثاني عشر في هذا الموقع من قبل المواطنین المحلیین 
. الیزال ما تبقى من آثارالکنیسة موجودة Fitzharding Robertالبارزین، روبرت فیتزهارتینج 

 في جابتر هاوس وفي الباب الرئیسي للکنیسة وکذلك في مباني مدرسة کنیسة كاتدرائیة بریستول،
ولكنها موجودة لدی الطرف الشرقي من الكاتدرائیة التي لها أهمیة خاصة، حیث ان 'قاعة الكنیسة' 
واحدة من أروع األمثلة من القرون الوسطى في العالم. وهذا یعني أن السقوف المقببة في صحن 

ضیئ مالكنیسة وجوقة الکنیسة وکذلك الممرات كلهم على نفس االرتفاع ویٶدي هذا الی خلق فضاء 
وعالي المقام مع سلسلة من األقواس األنیقة. لقد تم تالشی الکنیسة األصلیة من قبل مفوضي هنري 

، وإن صحن الكنیسة التي كان من المفروض بناؤها في ذلك الوقت لم یتم إنتهائها 9351الثامن عام 
على الصحن  ولكنها لم تستطیع ان تحصل 9351أبدا. لقد أصبحت الكنیسة کنیسة كاتدرائیة عام 

 .G.E)). وأشار الی أن المهندس المعماري جي ئي ستریت 9681الجدید للکنیسة حتى حلول أعوام 

Street ( هو الذي صمم الصحن الجدید للکنیسة بتصمیم النهضة القوطیةGothic Revival ) التي
البرجین في  (J.L. Pearson)تعكس الهندسة المعماریة لقاعة الكنیسة. ثم أضاف جاي ئي بیرسون 

وكذلك تم االنتهاء من إعادة ترتیب الجزء الداخلي من الکاتدرائیة (West End) منطقة ویست ئیند 
في بدایات القرن العشرین. لقد أضیفت کل من شاشة الجوقة، التي تفصل صحن الكنیسة من الطرف 

 ذا الوقت.نبر في هالشرقي للكنیسة والحاجز المزخرف للکنیسة )أو شاشة وراء مذبح الکنیسة( والم
 

 عمر الکاتدرائية

 

لقد تمثلت هذه الكاتدرائية مركز الحياة الدينية والثقافية والمدنية لمدينة بريستول منذ العصور 

الوسطى. وهي تمثل الثالوث المقدس وغير المنقسم وکذلك الكنيسة الكاتدرائية األبرشية لمدينة 

مكان  هبريستول التي يمتد من خالل مقاطعات جلوسيسترشاير وويلتشاير إلى مدينة سويندون. إن

للمالذ والعبادة والصالة وکذلك محل لترحيب الجميع. يمكنك التمتع بأمجاد الموسيقي الكورالي 

التقليدي الذي يعود إلى األيام االولی التي عبد هنا أوغسطيني کانونس ألول مرة في القرن الثاني 

س لقربان المقدعشر. في كل يوم ونحن نتابع ذلك اإليقاع الرهباني مع مراسيم صالة الصباح وا

وکذلك صالة المساء الکورالي )أو صالة المساء(. نرجی ان ال تتردد باالنضمام إلينا أو التجول 

حول االماکن. يتم تعيين کل من بيركلي والسيدة المسنة المصلية مسؤوال للصالة والتأمل ونرجی 

الخدمة بامکانك التمتع بحدائقنا الجميلة. إذا كنت ترغب الحصول على معلومات حول أوقات 

االستفسار من الشماس أو الشخص الذي يرحب بالزوار. نستضيف أيضا اللقاءات والحفالت 

الموسيقية وکذلك أيام التعليم وغيرها من المناسبات. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا 

 االکتروني التالي: 
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 نبذة تاريخية 

 

 کنیسة القديس أوغسطین
 .Robert Fitzhardingتأسست الکنيسة من قبل روبرت فيتزهارديج  4411في عام 
 .هاوس جابتر نورمان بنيت c1160في عام  
 تمت إضافة معبد لیدي ئیلدارإلی المجازالشمالي من قبل آبوت دایفید. c1220في عام 
بدء آبوت ناول العادة بناء کنیسة نورمان وبناء الخزائن في صحن الكنیسة وبناء الجوقة والممرات  4921في عام 

بنفس االرتفاع. وأصبح هذا یعرف باسم "قاعة الكنیسة " وكان تصمیما مؤثرا جدا في التاریخ المعماري 
 cاألوروبي.

 ء صحن الكنيسة جزئيا ولکن لم تمت تکملتها أبدا.تمت تالشی الکنيسة وبدء بإعادة بناء بنا 4352في عام 
 

 کاتدرائية بريستول 
 

 أصبح الجزء المتبقي من المبنى كاتدرائية جديدة. 4319في عام 
الصحن الجديدة للکنيسة علی طراز إحياء القوطية  G.E. Streetصمم جي ئي ستریت  4111-4111في عام 

Gothic Revival .الذي يعكس تصميم قاعة كنيسة من الطرف الشرقي 
 تم االنتهاء من شاشة الجوقة، التي صممت من قبل جاي ئيل بيرسون. c 1900في عام 
تم االنتهاء من نوافذ الصحن الشمالي للكنيسة والذي تمثل ذكرى القوات المدنية في الحرب العالمية  4234في عام 

 الثانية.
 ة نافذة الممر الجنوب من قبل كيث نيو. هذا هو خالصة تمثيل الروح المقدس.تمت نصب جوق 4213في عام 

 

 الثقة من أجل المستقبل

 

العميد والبواب هم المسؤولين عن حماية الكاتدرائية والحفاظ علی صيانتها. وکذلك هم مسوولون علی المحافظة 

علی تامين الثقة للتجمعات والجماعات المحلية وکذلك لجميع زوارنا، وانهم يلقون المساعدة من كاتدرائية بريستول 
مؤسسة کورالي. يمكن العثورعلی منشورات في ، واألصدقاء، وFitzhardingeتراست وجمعية فيتزهاردينج 

 الكاتدرائية حول عملهم.
 

 لجعل زيارتك أكثر راحة:
 

 المرافق الصحية
يمکن الوصول إلى المرافق الصحية من خالل حديقة الكاتدرائية التي يتم العبورعند کالويستار. تتوفر المرافق 

 الصحية لذوي االحتياجات الخاصة بجانب المقهى.
 

 4319مقهی 

 یقع المقهى في نهایة کالویستار.
 

 الكتب والهدايا التذكارية
يقع محل الكاتدرائية عند المدخل الرئيسي. حيث لديها مجموعة واسعة من البطاقات والهدايا والمستلزمات 

حال ما کالخاصة بالعبادة والكتب. يتواجد العاملين المستقبلين للزوار في الكاتدرائية في معظم أوقات السنة. 
نه دائما متواجدا لخدمة الزوار. وکذلك موظفينا حريصون على المساعدة: الرجاء عدم التتردد بطلب الشماس فا

 المساعدة منهم.
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 المخطط الطابقي

  

 

 (8111-8181)صحن الکنيسة  4
 المنحوتات الغریبة من قبل بیرکیلي تومب معبد السيدة ئيلدار 9
 ، العضو,misericordsوثب السقف، أكشاك جوقة الکنیسة، c1298جوقة الکنيسة  5
 ، أرضیة من الموزایكReredos 8111)المذبح العالي ) 1
 األلوان، المقابر، الدمى، الشمعات  (c1298) الشرقي السيدة معبد 3
 الشمعات، بقايا الرسم علی الجدران تسقيف الخزانة، فرن الخبز، (c1298) بيرکيلي معبد 1
 الحجر السكسوني، سلم اللیلالمجاز الجنوبي  7
 معبد کلويستار هاوسوالحديقة 1

 

 


