
نيافة األنبا بطرس  فى سطور 
 - سيم أغنسطس فى أغسطس 1963 (بيد نيافة األنبا شنوده أسقف التعليم) قداسة البابا  

    شنوده الثالث 
- خدم فى التربية الكنسية وخدمة القرية بالزقازيق والجيزة 

- أسس أول مركز  لدراسة الكتاب المقدس بالمراسلة المجانية على مستوى الجمهورية 1968
     (المركز األرثوذكسى للدراسات الدينية )  

- خادم مكرس بالزقازيق ديسمبر 1971 - مارس 1973  
- وكيالً لمطرانية اإلسماعيلية - خورى إبسكوبوس اإلسماعيلية ودير األنبا بوال  10  يونيو 19791979

- أسقف عام لإلسماعيلية 2 يونيو 1985  
- أنشأ 7 كنائس ودار مكرسات بفنارة  ومستشفى فى اإلسماعيلية (1987 - 1988) 
- سكرتير لقداسة البابا شنوده من أغسطس  1988 حتى نياحة البابا شنودة الثالث 

- أنشأ كنيسة مار مينا (األلف مسكن) ومقر دير األنبا بوال (أرض الجولف) كنيسة حاليًا (1990) 
- أسس مؤسسة القديس يوحنا الحبيب للتنمية والخدمات اإلجتماعية 

- أنشأ مركز بطمس  100 فدان (بطريق السويس) يشمل 7 كنائس ودار للمكرسات ودير للراهبات 
- أنشأ أول مركز لإلعاقة الذهنية (مركز القلب الفرحان للقاصرين ذهنيًا) فى بطمس (1993)  - أنشأ أول مركز لإلعاقة الذهنية (مركز القلب الفرحان للقاصرين ذهنيًا) فى بطمس (1993)  

-  أنشأ قرية العهد الجديد لكبار السن 
- أنشأ  دار  القديس يوحنا الحبيب للنشر وأصدر مجلة بستان الزهور  بالعربية وأخرى باإلنجليزية 

- أسس المركز اإلعالمى القبطى إلصدار وتوزيع أشرطة الكاسيت والڤيديو  
- أسس قناة أغابى أول قناة فضائية للكنيسة القبطية األرثوذكسية (2005)  

- أشرف على صفحة األطفال بمجلة الكرازة     
- أسس مدرسة سان چون األمريكية الدولية 
- أنشأ مستشفى سان چون الخيرى بروكسى - أنشأ مستشفى سان چون الخيرى بروكسى 

- أسس برنامج يد المعونة Giving Hand لخدمة الفقراء ومحدودى الدخل 
- أنشأ دير للرهبان دير السيدة العذراء ومار يوحنا الحبيب ك 90 طريق اإلسماعيلية الصحراوى 

 - أنشأ أول دير للراهبات  دير السيدة العذراء ومار يوحنا الحبيب بأوهايو بأمريكا 
- عين نائبًا بابويًا إليبارشية مراكز الشرقية 2011

- إفتتح أول كنيسة لخدمة األمريكيين بالنسفورد - بنسيلڤانيا - أمريكا 


