Seven Coptic monks church
Galway- Ireland

Own's church

تأسيس كنيسه السبع رهبان االقباط بجلوي ايرلندا
ربما تكون هذه هي اول كنيسه تحمل اسم السبع رهبان ليس في كنائس المهجربل في مصر والشرق كله نظرا
الن سيرتهم اليعرفها اال القليل من باحثي تاريخ انتشارالمسيحيه في اوروبا مع بدايات القرون االولي حيث من
المعروف انه مع نفي البابا اثناسيوس الرسولي الي خارج مصر خرج سبعه رهبان اقباط معه طوعاحيث ذهب
هؤالء الرهبان ا لي فرنسا ومن هناك الي اسبانيا ثم الي ايرلندا واسكتلندا وخالل هذه الرحله الطويله جالو
مبشرين بالمسيحية واسسو المبادئ الرهبانية القبطيه ولعل االثار الموجودة في ايرلندا وفي غربها تحديدا
تشير الي مدي التاثير القبطي ليس فقط في الحياة الرهبانية في ايرلندا بل وفي النقوش والزخارف التي عثر
عليها هنا ومدي التاثير القبطي الواضح فيها .كان ذلك كله قبل سان باتريك والذي بشر بالمسيحية في ايرلندا
كماهو معروف في تاريخها -وهكذا كان دورالرهبان االقباط مؤثرا في الغرب وبالتحديد ايرلندا منذ القرن الرابع
الميالدي االمر الذي يحتاج الي الكثير من الشرح اليتسع لنا المجال هنا لذلك نتركه لمقال اخر بل وندعو كل
الباحثين والمهتمين في هذا المجال للمزيد من االبحاث في هذا الموضوع.
عودة الي مدينة جلوي والتي توجد فيها الكنيسة الخاصة باسم السبع رهبان االقباط فهي تقع في غرب ايرلندا
وهي ثاني اكبر مدن ايرلندا بعد العاصمة دبلن – وتبدا قصة الكنيسة بانتقال مجموعة من األسر التابعة للكنيسة
األم بدابلن لسبب ظروف الدراسة والعمل لألستقرار فى مدينة  County Galwayالتي تبعد عن العاصمة
أكثر من  ۳٠٠كيلومتر.
وبدأ أول تجمع لألقباط في  Galwayليضم أسر د.رأفت أنور ٬د.موريس مرقس ٬د.فايز طلعت ٬أ.سمير بخيت٬
أ.مجدي عزمي ٬أ.سمير فارس ٬أ.عادل شنودة ٬وجميعهم كانوا يدرسون ويعملون في دبلن العاصمة وهم من
رعية الكنيسة هناك ٬لكن لألسباب السابقة أراد هللا لهم أن يستقروا تباعا ً في منطقة  Galwayبداية من سنة
.۲٠٠۲
كانت هذه االسر تذ هب الي كنيسة السيدة العذراء والشهيده دميانة في مدينة دبلن وهي الكنيسة االم وكان ذلك
يستغرق مابين خمس الي ست ساعات سفر ذهابا وايابا لحضور القداسات وسط برودة الجو ومشقة السفر
بالنسبه لالطفال الصغاراالمر الذي جعل نيافة الحبر الجليل االنبا انطوني يشفق علي هذه االسرخاصة عندما
راهم في اصرار شديد علي المواظبة في حضور القداسات وحبهم للكنيسه حتي انهم كانوا يواظبون فيما بينهم
علي عمل دراسات للكتاب المقدس ومدارس االحد الوالدهم في منازلهم وعندما راي نيافته ذلك كله اصر علي
ان يكون في مدينه جلوي كنيسة خاصة بهم وكان ذلك عن ايمان شديد من نيافته بان هذه الكنيسه سوف تنمو
وتكثر االمر الذي حدث بالفعل فيما بعد.
وعلي اثر ذلك اعطي نيافته البركة بالبدء في صالة القداسات في جلوي مرة كل شهر و كان يقوم بهذه
القداسات المنتظمة شهريا القمص اثناسيوس فهمي راعي كنيسة العذراء والشهيدة دميانة بدبلن كإمتداد
لخدمته لهم وكان أول قداس في  ٬ ۲٠٠٤/۱۱/٦وكانت القداسات والخدمات الكنسية تٌقام بالتناوب في بيوت
الرعية (د.رأفت أنور ٬د.موريس مرقس ٬أ.سمير بخيت) حيث تبدأ الخدمة مساء يوم الجمعة بدرس الكتاب
وإجتماع روحي ثم القداس اإللهي صباح السبت ٬وقد واكب الخدمة عمل إلهي قوي في حياة الرعية بل
وبطريقة معجزية من حيث إستقرارهم وإقامتهم ودراستهم ووظائفهم .حيث بدا الجميع يشعرون ببركة
القداسات في منازلهم وبدات المعجزات تتوالي ويد الرب تمتد ببركه الذبيحة في المكان حتي ان كثير من
المشاكل الصعبة اخذت في الحل و كانت من انواع المشاكل التي الحل لها سوي معجزة الهية.
بعد إزدياد األعداد وإنضمام وإنضمام (هاني عوض ٬روماني عطاهللا ٬محب وهبة ٬إنجي خليل ٬إيڤيت خليل)
انتقلت الخدمة إلى كنائس مستعارةSt.John the apostle, St.Paul’s & St.Peter’s, -
 .St.Nichola’sبدال من إقامتها فى المنازل وإستمرت خدمة القمص أثناسيوس بهذه المنطقة من
 ۲٠٠٤/۱۱/٦حتى ۲٠٠٧/۱/۱

اطالق اسم السبع رهبان االقباط علي كنيسة جلوي
استمرت القداسات الشهرية في جلوي حتي اغسطس  2005حين اعلن نيافة الحبر الجليل االنبا انطوني عن
اختيار اسم السبع رهبان االقباط ليكونوا هم شفعاء الكنيسة في جلوي وكانت محبة نيافته لهم ومعرفته بدورهم
وعملهم العظيم واحياء لذكراهم العطرة والتي كاد التاريخ ان ينساها ٬كل ذلك كان السر وراء اختيار نيافته
السم السبع رهبان االقباط لكنيسة جلوي.

بداية تاجير بعض كنائس الكاثوليك لصلوات القداسات بعد االعالن عن اسم الكنيسة
في  2005-9-11تم صالة اول قداس لكنيسة السبع رهبان في جلوي وذلك بعد تسميتها بهذا االسم وكان هذا
القداس في احد الكنائس الكاثوليكية وهي كنيسة ماريوحنا الرسول حيث لم يكن هناك مكان خاص بالكنيسة
حتي ذللك الحين وكان هذا القداس تاريخيا بالنسبة للكنيسة حيث تم رسم اول ايقونة خاصة بالسبع رهبان بيد
احد اعضاء الكنيسة وتم ايضا وضع الربع الخاص بهم في الهيتينيات تذكارا لهم ولعل هذه هي المرة االولي في
تاريخ الكنيسة القبطية التي تسمي فيها كنيسة بهذا االسم ويتم رسم صورة لهم واحياء لذكراهم العطرة بعد
مرور ما يقرب من  16قرنا من الزمان علي نياحتهم وقد كان احتفاال مبهجا لكل الكنيسة وقد قام بصالة هذا
القداس جناب القمص اثناسيوس فهمي راعي كنيسة العذراء والشهيدة دميانة بدبلن واستمر الحال هكذا
شهريا.

قداسة البابا ونيافة االنبا انطوني وحديث عن السبع رهبان وتظهرمعهم في الصورة أول ايقونة لهم

اول احتفال بعيد الميالد المجيد لكنيسة السبع رهبان بجلوي
كان ذلك في ليلة عيد الميالد المجيد يوم  2006-1-6حيث تمت صالة العيد الول مرة في جلوي وكانت فرحة
غامرة لالسر القبطية هناك وقد قام بصالة القداس القس توماس من كنيسة العذراء والش هيدة دميانة بدبلن
وذلك في كنيسة ماريوحنا الرسول للكاثوليك والتي استؤجرت لهذا الغرض.

زيارة نيافة الحبر الجليل االنبا انطوني الرعوية لجلوي
استمر نيافة الحبر الجليل االنبا انطوني في مراعاة هذه النبتة الصغيرة التي غرسها في كنيسة السبع رهبان
بجلوي بالصلوات م ن اجلها واالفتقاد لها وحل مشاكلها والسؤال عنها وعن شعبها واعطائهم النصح واالرشاد
والتعليم حتي حضر بنفسه الفتقاد شعبه فيها وكان ذللك يوما مفرحا جدا لشعب كنيسة جلوي حيث كانت هذه

الزيارة في يوم  2006-3-12وصلى نيافته القداس االلهي والجلوس مع شعب الكنيسة وكان ذلك في حضور
كهنة ايرلندا ولفيف من االسر من دبلن.وهكذا اعطي نيافته لهذه الكنيسة دفعة قوية ومعونة روحية لتعزيتهم
مثلما كان يفعل بولس الرسول في رحالته الكثيرة للكنائس المختلفة لتشجيعهم وتثبيتهم.
ومنذ ذلك اليوم استمرت القداسات الشهرية بانتظام وفي هذه االثناء ازداد عدد االسر وبدات الكنيسة في احتياج
الي اب كاهن يرعاها ويتفرغ للخدمة فيها وبالفعإلنتدب نيافته القس نوفير االنطوني لخدمة الكنيسة في مدينة
جلوي  ٬وبدات الكنيسة في االنتظام في القداسات مرتين اسبوعيا وخدمة مدارس االحد وكثير من األنشطة
وكذللك عمل قداسات لشعب مدينة انس القريبة من جلوي وصلي القس نوفير قداس عيد الميالد الم جيد مع
شعب الكنيسة في يوم  2007-1-6وذللك في كنيسة ماريوحنا الرسول للكاثوليك.

نيافة االنبا انطوني في احدي زياراته لتفقد شعب جلوي ويظهر معهم القس نوفير االنطوني

الزيارة الرعوية الثانية والثالثة لنيافة االنبا انطوني
استمرت رعاية نيافته لهذه الكنيسة وكانت زيارات نيافته مكثفة في هذه الفترة لتفقد الخدمة ورعاية ابناؤه في
ايرلندا وكنائسها كلها ومن ضمنها كنيسة السبع رهبان والتي يكن لها كل الحب وكانت زيارة نيافته لها يوم
 2007-1-20باق امة القداس االلهي ورسامة بعض الشمامسة من افراد شعبها وكان يوما مفرحا جدا للجميع
الذين يكنون محبة كبيرة السقفهم المحبوب والذي هو ابا حقيقيا لهم ولعل هذه هي السمة البارزة التي تميز
ايبارشية ايرلندا وهي تعلق الجميع من صغيرهم الي كبيرهم بابيهم االسقف والذي اليهدا له بال حتي يلبي لهم
كل احتياجاتهم ويحل لهم كل مشاكلهم التي هو دائما علي علم بكل صغيرة وكبيرة بها ليس كاسقف فقط بل كاب
ينشغل بكل هموم اوالده وهكذا كانت زيارة نيافته الثالثة في . 2007-4-21
جدير بالذكر انه في تلك الفترة قد تم االتفاق مع اسقف الكنيسة الكاثوليكية في مدينة جلوي علي تاجير كنيسة
القديسين بطرس وبولس للصالة فيها وذللك مرتين في االسبوع

زيارة األنبا تادرس أسقف بورسعيد للكنيسة :
قد حظيت الكنيسة بزيارة نيافة الحبر الجليل االنبا تادرس اسقف بورسعيد لتفقد ابناء ايبارشيته من اهالي جلوي
وكان ذللك باقامة القداس االلهي مع شعب جلوي وكان بصحبة نيافته جناب القمص اثناسيوس فهمي وهذه
الزيارة كانت مرتين االولي يوم  2007-2- 3و الثانية في نهاية يناير 2009

االحتفال با لعيد السنوي الثالث لتاسيس كنيسة السبع رهبان بجلوي
كان هذا االحتفال هو بمناسبة مرور ثالث سنوات علي تاسيس الكنيسة وذللك بحضور صاحب النيافة االنبا
انطوني والذي كان واليزال مداوما علي حضور هذا العيد السنوي للكنيسة باستمرارعلي الرغم من ظروف
نيافته الصحية حيث تراس نيافته القداس االلهي وكان يوما مفرحا لشعب الكنيسة بل ولكل شعب ايرلندا الذي

يفرح دائما بقدوم اسقفه المحبوب في كل مناسبة وكان بصحبة نيافته لفيف من االباء الكهنة في ايرلندا وكان
هذا االحتفال في يوم  2007-11-3وهو اليوم الذي ثبته نيافته لالحتفال بعيد السبع رهبان االفباط.
وفييييييي  2008-1-6تييييييم اقامييييييية القييييييداس االلهييييييي لعييييييييد الميييييييالد المجيييييييد وقيييييييام بالقييييييداس القييييييس تومييييييياس
مييييييين كنيسييييييية العيييييييذراء والشيييييييهيدة دميانييييييية بيييييييدبلن اثرعيييييييودة القيييييييس نيييييييوفير لليييييييدير واسيييييييتمرت الخدمييييييية
اسيييييييبوعيا باقامييييييية القداسيييييييات بانتظيييييييام وذلليييييييك بقيييييييدوم االبييييييياء الكهنييييييية مييييييين دبلييييييين القميييييييص اثناسييييييييوس
فهميييييييي والقيييييييس تومييييييياس والقميييييييص بفنوتييييييييوس افامينييييييياا (انبيييييييا مينيييييييا حالييييييييا) وكانيييييييت هيييييييذه القداسيييييييات
تتم في كنيسة القديسين بطرس وبولس للكاثوليك في جلوي.

شراء مكان القامة كنيسة خاصة بالسبع رهبان في جلوي
كانت امنية نيافة الحبر الجليل االنبا انطوني كما هو الحال في جميع الكنائس التي اسسها نيافته ان يكون لنا
مكان خاص بنا  -يكون ملكا للكنيسة القبطية فى أيرلندا  -بدال من ايجار الكنائس الكاثوليكية للصاله فيها وحتي
يتسني لالب الكاهن المسؤل اقامة القداسات والخدمات ومدارس االحد ودراسة الكتاب المقدس وباقي انشطة
الخدمة وذللك ايضا نظر الزيادة العددية ألفراد الشعب فاصبحت الحاجة ضرورية لشراء مثل هذا المكان االمر
الذي جعل نيافته يكلف مجموعة من اعضاء الكنيسة بالبحث المستمرعن مكان مناسب يصلح القامة كنيسة في
جلوي ليتم شراؤه  ٬وبالفعل تم البحث حتي امكن العثور علي مكان يصلح لذللك وتم ارسال القمص اثناسيوس
وكيل المطرانية وبعض اعضاء كنيسة العذراء والشهيدة دميانة بدبلن البداء الراي عن المكان وطبيعته
وامكانياته وارسال الصور الخاصة به البداء الراي  ٬أعطي نيافته البركة بالموافقة علي شراء هذا المكان
الحالي وهوعلي مساحة فدان تقريبا بمبلغ  ۳۲٧,٠٠٠يورو ٬ساهم فيه شعب كنيسة دبلن ب 80.000الف
يورو .وهو عبارة عن منزل كبير به اربع حجرات تتسع القامة المعسكرات والمؤتمرات للشباب والدور العلوي
استخدم ككنيسة  ٬ومكان اخر كبير يصلح لعمل كنيسة اكبر يجري االعداد لها وباقي االرض مساحة خضراء
يمكن أستخدامها ألنشطة الشباب واالطفال.
في عيد البابا كيرلس  2008-3-9وفي كنيسة العذراء والشهيده دميانة بدبلن اعلن نيافة االنبا انطوني عن
البدء في جمع التبرعات لشراء هذا المكان القامة الكنيسة حيث قام نيافته في ذللك اليوم بجمع التبرعات بنفسه
ولم يهدا له بال حتي استطاع ان يجمع اكبر قدر ممكن من المبلغ المطلوب ورغم مرض نيافته لم يمنعه ذللك
من السفر هنا وهناك لجمع التبرعات ولم يسترح اال عندما تم شراء هذا المكان وتسجيله علي اسم السبع
رهبان والبدء في تجهيزه القامة القداسات وباقي الخدمات واالنشطة الخاصة بالخدمة وكان ذللك في اواخر
شهر مايو سنة . 2008
انتدب نيافته القس بوال األنبا بيشوى ( نيافة األنبا بافلوس أسقف عام اليونان حاليا ) وأيضا ً القس
بوليكاربوس الصموئيلي للخدمة فى الكنيسة في الفترة من  2008-10-4حتي 2008-11-10

صورة للمنزل الذي تم شراؤه و تحويله إلى كنيسه للسبع رهبان في 2008-3-24

معاينة المكان قبل شراؤه من قبل القمص أثناسيوس جورج وكيل األيبارشية بايرلندا

اول قداس في المكان الجديد المخصص لكنيسة السبع رهبان
اُقيم اول قداس فى المكان الجديد فى إحدى حجرات المنزل الجديد بعد شراؤه وكان ذلك في عيد العنصرة -15
 2008-6حيث صلى القداس القمص بوال االنبا بيشوي( نيافة األنبا بافلس أسقف عام اليونان – حاليا  ) -و
الذي خدم بالكنيسة لعدة شهور

اول قداس الهي للقمص بوال االنبا بيشوي فى المكان الجديد  -عيد العنصرة الموافق - 2008-6-15

االحتفال بالعيد للكنيسة في المبني الجديد بعد شراؤه
في يوم  2008-8-3اقيم احتفال كبير بمناسبة شراء الكنيسة الجديدة وقد بارك األحتفال صاحب النيافة الحبر
الجليل االنبا انطوني بمشاركة األباء االكهنة من ايرلندا وشعبها  ٬وتقرر فى هذا األحتفال تحويل الجرارج
الكبير الملحق بالمنزل لكنيسة .

إنتداب القس فيلويباتير للخدمة :
ومع وصول القس فيلوباتير الباخومي في الفترة مابين  2008-11-7وحتي  2009-2-22تم تجهيز الدور
التاني وتحويله الى كنيسه  ٬وقام نيافة األنبا أنتوني بإفتتاحها والصالة فيها يوم عيد الغطاس ٬۲٠٠٩/۱/۱٨
واستمرت القداسات مرتين اسبوعيا وبدأت اجتماعات لدرس الكتاب المقدس ومدارس األحد وكثير من األنشطة
الروحية والثقافية .

إنتداب القس ثيؤفان األنبا بيشوى ألخدمة أسبوع االالم :
وفي  2009-4-11انتدب نيافته القس ثيؤفان االنبا بيشوي لصالة اسبوع االالم وعيد القيامة المجيد وذلك في
الكنيسة الجديدة للسبع رهبان والتي انتظمت فيها القداسات وباقي الخدمات واالنشطة.

المؤتمر األول لمدارس األحد
فى مايو  2009نظمت الكنيسة المؤتمر الروحى لشباب األيبارشية ولمدة ثألثة أيام باألشتراك مع كنيسة
العذراء مريم والشهيدة دميانة بدبلن تحت رعاية اسقفنا المحبوب نيافة االنبا انطوني واشراف ابينا المحبوب
القمص اثناسيوس فهمي وكيل المطرانية في دبلن وبمعاونة خدام وخادمات كنيسة دبلن وجلوي وقد كان من
انجح المؤتمرات في ايرلندا.

القمصصصصصصصص اثناسصصصصصصصيوس مصصصصصصصع شصصصصصصصباب ومصصصصصصصدام كنيسصصصصصصصتي دبلصصصصصصصن وجلصصصصصصصوي فصصصصصصصي المصصصصصصصؤتمر الروحصصصصصصصي النصصصصصصصاج
الذي عقد في كنيسة السبع رهبان في صيف 2009

إنتداب القس بولس األنطونى للخدمة فى الكنيسة :
فى يوم  2009-6-11تم إنتداب القس بولس األنطونى للخدمة فى الكنيسة وما زال يخدم بها لألن يوليو
2016حيث تُقام القداسات مرتين فى األسبوع وخدمات مدارس األحد ودراسة الكتاب المقدس وتقديم الخدمات
الكنسية لشعب الكنيسة المحب للمسيح .

القس بولس األنطونى خدم الكنيسة يصلى القداس األلهى

زيارة األنبا مينا للكنيسة
في يوم  2009-8-10قام نيافة الحبر الجليل االنبا مينا بزيارة لكنيسة السبع رهبان بجلوي والتي سبق نيافته
بالصالة فيها عندما كان نيافته يخدم في كنيسة الشهيد مارمينا بكير احدي مدن ايرلندا وقد كان يوما مبهجا
تفقد فيه نيافته اوالده في جلوي حيث كانت والزالت العالقة بين كنائس ايرلندا الثالث في دبلن االم وكير
وجلوي عالقات محبة قوية.

االحتفال بالعيد الخامس لكنيسة السبع رهبان بجلوي
في  2009-10-31قامت الكنيسة باالحتفال بالعيد الخامس للسبع رهبان بتشريف صاحب النيافة الحبر الجليل
االنبا انطوني واالباء الكهنة والشعب القبطي بايرلندا وكان احتفاال كبيرا وفرصة لاللتقاء واخذ بركة وارشاد
ابينا االسقف المحبوب والذي يفرح معنا دائما في هذا العيد من كل عام الذى احياء لذكراهم العطرة بعد مرور
ما يقرب من  16قرنا من الزمان علي نياحتهم وقد كان احتفاال كبيرا عودنا فيه نيافتة علي الحضور معنا
وصالة القداس وعمل احتفال كبير بعد القداس يجري فيه استعراض انشطة الكنائس المختلفة في ايرلندا من
مسرحيات وكوراالت وترانيم يشترك فيها الجميع من شباب واطفال وكبار وقد تم في هذا اليوم بالذات عمل
تمجيد ومديح خاص للسبع رهبان الول مرة في تاريخ الكنيسة القبطية ليعود لهؤالء الرهبان االقباط السبعة
الذين اتوا الي ايرلندا التكريم الالئق بهم .

االحتفال بالعيد السادس للسبع رهبان االقباط
كان ذللك في  2010-11-6وكما هي عادة نيافته في كل عام تراس احتفال هذا اليوم بالقداس االلهي باشتراك
اباء كهنة ايرلندا وشعبها من دبلن وكير وجلوي وكانت فرحة غامرة واحتفاال كبيرا بالعيد السادس للكنيسة
ومثل كل عام شاهد نيافته االنشطة المقدمة من شباب وشابات واطفال مدرس االحد وقدم لهم الهدايا والتشجيع
وكان يوما مبهجا اختتم بعمل التمجيد الخاص بالسبعة رهبان الذين عاشوا يوما في هذه البالد ونشروا
المسيحية والرهبنة القبطية فيها .

نيافة األنبا انتونى فى إحدى زياراته الرعوية مع اآلباء الكهنة وشعب الكنيسة

مشروع بناء كنيسة للسبع رهبان األقباط
كميييييا ذكرنيييييا فقيييييد بيييييدأت الخيييييدمات فيييييى جليييييوى
بأسيييييييييييتسجار الكنيييييييييييائس الكاثوليكيييييييييييية بصيييييييييييفة
مؤقتيييييه اليييييى ان تيييييم شيييييراء منيييييزل كبيييييير حييييييث
بيييييييييدأت الخدمييييييييية تنيييييييييتظم أكثييييييييير  ....فاقيميييييييييت
القداسييييييييات االلهييييييييية بصييييييييفة مسييييييييتديمة فييييييييى
غرفييييييية األسيييييييتقبال ثيييييييم انتقليييييييت إليييييييى الطيييييييابق
العليييييييوى اليييييييذى تيييييييم تحويليييييييه لكنيسييييييية تقييييييييام
فيهيييييييا القداسيييييييات وجمييييييييع األنشيييييييطة الكنسيييييييية
 ٬وفييييييييييييي شييييييييييييهر مييييييييييييارس  2013وأثنيييييييييييياء
افتقييييييييياد نيافتيييييييييه للكنيسييييييييية بيييييييييارك مشيييييييييروع
تحويييييييييييييييل الجييييييييييييييرارج المجيييييييييييييياور للمنييييييييييييييزل
لكنيسة دائمة

بدء المرحلة الثالثة لتأسيس الكنيسة :
وبيييييييدأت المرحلييييييية الثالثييييييية لتأسييييييييس الكنيسييييييية وذليييييييك بتحوييييييييل الجيييييييراج اليييييييي كنيسيييييييه فيييييييي عيييييييام 2013
وحتيييييييييي  2015وبصيييييييييلوات وتشيييييييييجيع وتعضييييييييييد صييييييييياحب النيافيييييييييه الحبييييييييير الجلييييييييييل االنبيييييييييا انطيييييييييوني
روحيييييييييا وماديييييييييا وعمييييييييل وجهييييييييد ومسييييييييانده شييييييييعب الكنيسييييييييه العظيييييييييم اسييييييييتمر العمييييييييل فييييييييي الجييييييييراج
لتحويليييييييه اليييييييي كنيسيييييييه حتيييييييي تتسيييييييع المصيييييييلين وذاليييييييك بإدخيييييييال بعيييييييض التعيييييييديالت الهندسييييييييه عليييييييي
تصيييييييميم المبنيييييييي وعميييييييل هيكيييييييل كبيييييييير وهيكليييييييين جيييييييانبيين كميييييييا تفضيييييييل نيافيييييييه الحبييييييير الجلييييييييل االنبيييييييا
انطيييييييوني بيييييييالتبرع بالحجييييييياب والصيييييييور والميييييييذبح الرخيييييييام للكنيسيييييييه وتيييييييم شيييييييحنهم مييييييين مصييييييير هدييييييييه
ميييييين نيافتييييييه للسييييييبع رهبييييييان وقييييييد تييييييم اسييييييتكمال اعمييييييال البنيييييياء والتعييييييديل وتركيييييييب الحجيييييياب والمييييييذبح
واالرضيييييييات والموكييييييييت والييييييدهانات وفيييييييرش الكنيسييييييه اليييييييذي اسييييييتمر الكثييييييير ميييييين عيييييييامين حتييييييي بيييييييدانا
بالصييييييياله فيهيييييييا ميييييييع اسيييييييقفنا الحبييييييييب االنبيييييييا انطيييييييوني وذاليييييييك فيييييييي احتفيييييييال الكنيسيييييييه بعييييييييدها سييييييينه
 2013ومنيييييييذ ذلييييييييك التيييييييياريخ ومييييييييع اسييييييييتكمال الكنيسييييييييه اصيييييييبحنا نصييييييييلي فيهييييييييا بانتظييييييييام فييييييييي جميييييييييع
القداسات واالحاد واالعياد وحتي االن يوليو 2016

مجموعه من الصور توضح بعض مراحل البناء وتحويل الجراج الي
كنيسه السبع رهبان وتركيب الحجاب والصور والمذبح

الخدمات الروحية للكنيسة :
Silgo
,,Atlone
تقيييييييوم الكنيسيييييييية بخدميييييييية منطقيييييييية جلييييييييوى والمييييييييدن المحيطييييييية بهييييييييا وهييييييييى (
 )Ennisحيييييييييث تخييييييييدم الكنيسيييييييية االسيييييييير القبطيييييييييه واالثيوبيييييييييه واالريتريييييييييه
,
Limerick
)
وبعيييييييييييييض االيرلنيييييييييييييديين واالجانيييييييييييييب االوربييييييييييييييين المتيييييييييييييزوجين والمتزوجيييييييييييييات مييييييييييييين المصيييييييييييييريين
والمصييييييريات والييييييذين يعيشييييييون فييييييي مدينييييييه جلييييييوي وفييييييى مدينييييييه انييييييس والتييييييي تبعييييييد حواليييييييا التسييييييعين
كيلييييييييومتر ميييييييين جلييييييييوي وتقييييييييدم الكنيسيييييييية الخييييييييدمات الروحييييييييية أيضييييييييا للمييييييييؤمنين فييييييييى مدينييييييييه اتلييييييييون
والتيييييييي تبعيييييييد حيييييييوالي المائيييييييه كيليييييييومتر مييييييين جليييييييوي كميييييييا تقيييييييوم الكنيسيييييييه بخدميييييييه الطلبيييييييه المغتيييييييربين
الييييييذين يدرسييييييون فييييييي جامعييييييات جلييييييوي والييييييذين يفييييييدون الييييييي هنييييييا ومعظمهييييييم ميييييين كنييييييدا وتتركزعييييييدد
االسيييييير فييييييي مدينييييييه جلييييييوي حيييييييث يصييييييل العييييييدد االسيييييير مييييييابين مصييييييريين واريتييييييريين واثيييييييوبيين الييييييي
خمسييييييه عشييييييير اسييييييره وهنييييييياك فييييييي مدينيييييييه انييييييس حيييييييوالي الخمييييييس اسييييييير وفييييييي مدينيييييييه اتلييييييون اسيييييييره
واحييييييده هييييييذا بخييييييالف الطلبييييييه المغتييييييربين وعييييييددهم خمسييييييه وعشييييييرين طالبييييييا وطالبييييييه حيييييييث تحييييييرص
الكنيسيييييييه عليييييييي تييييييياجير مينيبييييييياص خييييييياص لتوصييييييييل الطلبيييييييه مييييييين منيييييييازلهم وحتيييييييي الكنيسيييييييه لحضيييييييور
القداسات والمناسبات والعوده بهم مره اخري لمنازلهم
ويعتبيييييييير القييييييييداس االلهييييييييي هييييييييو العمييييييييود الفقييييييييري للخدمييييييييه حيييييييييث يقييييييييام القييييييييداس فييييييييي ايييييييييام االحييييييييد
واالربعيييييياء والجمعييييييه فييييييي الكنيسييييييه فييييييي جلييييييوي وبعييييييد القييييييداس االلهييييييي يييييييوم االحييييييد يجتمييييييع الكبييييييار
والصييييييغار علييييييي السييييييواء حييييييول مائييييييده االغييييييابي ثييييييم بعييييييد ذلييييييك نقييييييوم بتوزيييييييع خدمييييييه مييييييدارس االحييييييد
لالطفييييييييال وخدمييييييييه اعييييييييدادي وثييييييييانوي ثييييييييم خدمييييييييه الجييييييييامعيين لطلبييييييييه الجامعييييييييه وتقييييييييدم لهييييييييم خدمييييييييه
مكثفييييييه اقييييييرب الييييييي اعييييييداد الخييييييدام وامييييييا لالسيييييير والعييييييائالت رجيييييياال ونسيييييياء فيييييينحن نجتمييييييع معييييييا حييييييول
دراسيييييييه الكتييييييياب المقيييييييدس فيييييييي نفيييييييس توقييييييييت بييييييياقي الخيييييييدمات وتسيييييييتمر الخدميييييييه ييييييييوم االحيييييييد اليييييييي
مابعد الخامسه مساء واحيانا بعد ذلك .
تحرص الكنيسة على صالة العشيات والتسبحه خاصه يوم السبت
هنييييييياك اجتماعيييييييات منتظمييييييية لدراسييييييية الكتييييييياب المقيييييييدس فيييييييي وسيييييييط االسيييييييبوع فيييييييي المنيييييييازل حييييييييث
يجتميييييييع كيييييييل مجموعيييييييه مييييييين االسييييييير القيييييييريبين ميييييييين بعضيييييييهم فيييييييي منطقيييييييه سيييييييكنيه واحيييييييده ويبييييييييداء
األجتماع بالصاله معا ثم يليها دراسه الكتاب المقدس
تهييييييييتم الكنيسييييييييه ايضييييييييا بخدميييييييية الشييييييييباب فتقيييييييييم لهييييييييم المييييييييؤتمرات المشييييييييتركة مييييييييع شييييييييباب ايرلنييييييييدا
اوشييييييييييباب جلييييييييييوي فقييييييييييط والتييييييييييى تشييييييييييمل القداسييييييييييات اليوميييييييييييه والعشيييييييييييات والتسييييييييييبحه والنييييييييييدوات
وحلقات المناقشه والدراسات وباقي االنشطه الترفيهيه
وتشتمل الخدمه ايضا علي االفتقاد اليومي وزياره المرضي وعمل القناديل
كماتشتمل الخدمه ايضا علي خدمه االسر المقيمة في اماكن بعيده حول جلوي مثل مدينه انس واتلون حيث
نقوم بعمل القداسات فيها في منزل احد االسر وذلك بانتظام وعمل مدارس االحد واالفتقاد
كل هذا طبعا بخالف مناسبات الكنيسه من تسبحه كيهك واعياد القديسين واالعياد السيديه الكبري والصغري
واسبوع االالم والسهرات الروحيه في المناسبات المختلفه من قداسات وسهرات روحيه وعظات
وتشارك الكنيسة فى مهرجان الكرازة كما تقوم الكنيسه ايضا بعمل الرحالت الترفيهيه للشباب واالسر في
االجازات والمناسبات العامه
وتشمل الخدمه ايضا اخذ االعترافات واالفتقاد وايضا متابعه الطلبه المغتربين وزيارتهم في اماكن اقامتهم
ومتابعتهم روحيا ومتابعه احتياجاتهم
الرب قادر ان يكمل ضعفنا ونقائصنا وتقصيرنا بصلواتكم

ارشيف يعكس بعض أنشطة الكنيسة :

لقاء اآلسر يوم عيد الميالد المحيد 2013

نيافةةةةةة االنبةةةةةا انطةةةةةوني مةةةةةع شةةةةةبا الكنةةةةةا س مةةة ة
جلةةةةةةةوي ودبلةةةةةةة وفيةةةةةةةر ا نةةةةةةةاء االحتفةةةةةةةا بالعيةةةةةةةد
الخامس

لقاء االسر يوم عيد القيامه المجيد 2013

أنشطة مدارس األحد

بعض الصور م القداس واالنشطه في احتفا الكنيسه بعيدها في  2015بتشريف نيافه الحبر الجليل االنبا
انطوني

احتفا الكنيسه في عيدها  2015ويظهر بعض الخدام والخادمات وأطفا مدارس االحد
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ا صاله عيد القيامه المجيد وذلك في فنيسه السبع رهبان االقباط في جولوي وذلك في عام 2016
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خدمة الطلبة
تقوم الكنيسة بخدمة أبناؤنا الشبا م الجالية الكندية حيث يلتحق بكليات الطب فى ايرلندا إعداد
فبيرة م أبنا نا األقباط فى فندا فل عام .تقوم الكنيسة بخدمة االفتقاد واالعترافات والخدمة
الفردية لهؤالء الشبا على مدار األسبوع  ،فما تقوم بتجميعهم أسبوعيا لدرس الكتا والقيام
بالتسبحة واإلقامة فى احضان الكنيسة تحت إشراف ابونا ورعايته .فما تقوم الكنيسة بتدبير
وسا ل االنتقا م والى الكنيسة لتسهيل حصو هؤالء الشبا على خدمات القداسات والعشيات
وفل ما يختص بالخدمة.
تقوم الكنيسة بتهيئة الظروف وترتيب استقبا نيافة األنباء مينا اسقف فندا او احد الكهنة الذي
ينوبون عنه الفتقادهم سنويا م فنيستهم االم فى فندا إلزالة الشعور بالغربة وزيادة االرتباط
بكنيستهم القبطية التى تعمل عمل األم الحانية التى تفتقد ابنا ها فى فل أطراف المسكونة
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الجالية اال يوبية
تخدم الكنيسة عا الت م الجالية اال يوبية والتى تشكل جزء مي م نسيجها ،يندمج أفراد
الجالية اال يوبية معنا فى فافة النشاطات والخدمات الكنيسة فما يقوم ابونا بخدمة فردية لهم
وبالقيام بعمل دروس للكتا المقدس فى بيوتهم بصفة منتظمة وإشرافهم فى القداسات بلغتهم فى
بعض األحيان فى يشعروا باعتزاز فنيستهم القبطية بهم.

حفل مهرجان الكرازة وتوزيع الجوا ز

الزيارة الرعوية لقداسة البابا ( ٢١مايو )٢٠١٧
قام قداسة البابا تواضروس الثانى بأو زيارة رعوية أليرلندا  ،فان يوما تاريخيا مفرحا وقام
قداسته باستقبا ابنا ه والصالة معهم ،فما قام بحضور االحتفاالت التى أقيمت م اجله.
ومشاهدة نشاط ابنا ه الذى تمثل فى تقديم التراتيل واأللحان والكثير م النشاطات ،وقد قامت
فنيسة السبع رهبان بتقديم بحث مفصل لقداسته وللضيوف األجانب ع تاريخ السبع رهبان
األقباط وتأ يرهم فى نشر المسيحية فى ايرلندابصفة خاصة والغر بصفة عامة

القيام بمشارفة الجهات المهتمة بالبحث فى مؤتمرات على المستوى المحلى والعالمى فى تأفيد
تأ ير فنيستنا القبطية على الغر بصفة عامة وعلى ايرلندا بصفة خاصة
وفى هذا الصدد قد أقيمت عدة مؤتمرات فى ايرلندا فى جلوى و ويستبورت وتمت استضافة
فنيستنا اللقاء الكلمة واالجابة على التساؤالت والمشارفة فى هذه المؤتمرات القيمة التى تؤفد
على إعتزاز الغر بترا نا وحضارتنا القبطية ،وقد شارك شبا الكنيسة فى إلقاء فلمة فى
مؤتمر بأسكتلندا ع هذا الموضوع.

القيام برسامة شمامسة و المعموديات :

القيام بمعمودية أسرة فاملة م ايرلندا ،ومعمودية أطفا جاليتنا القبطية

القيام بأنشطة ورحالت ومؤتمرات للشبا

والعا الت

االحتفا باعياد الميالد والقيامة والمناسبات الكنسية

االحتفا بالمناسبات الخاصة والعامة فاعياد االم وأعياد
الميالد واحتفاالت الدولة والسفارة المصرية

خدمة مدارس األحد وتحفيظ األلحان

عيد الكنيسة واالنشطة ( نوڤمبر ) ٢٠١٧

زيارة األديرة
القيام برحالت وزيارات الى أديرة الرهبان والراهبات بأيرلندا التاحة الفرصة
للشبا بأخذ برفتهم واالستمتاع بالخدمة وأخذ فرص الخلوات الفردية والجماعية.
فما تقوم الكنيسة بانتظام شهريا بإقامة القداس االلهى فى دير الراهبات وإقامة درس
فتا هناك للمشارفي فى الحضور م الشعب.

