243

18
St.Mary&St.Demiana
Dublin-Ireland

Owned Church

242

243

.
تارٌخ كنٌسة السٌدة العذراء و الشهٌدة دمٌانة – اٌرلندا
 )1تارٌخ التجمعات القبطٌة فً اٌرلندا قبل انشاء الكنٌسة :
بدأت العائالت القبطٌة الهجرة الى اٌرلندا فىى اوارىر السىبعٌنات  ,تىى تتاٌىدت اىسىر فىى نهاٌىة
السبعٌنات و بلغ عىدد النوىوا المقٌمىة فىى كىل ان ىاء اٌرلنىدا  40نوسىا وننىا بىدأ اى تٌىاج لوجىود
ردمة الكنٌسة السرائرٌة وعملها الرعوى .
سعى نذا العدد القلٌل من العائالت ن و التوكٌر فى اىنتماء الىى الكنٌسىة اىو والتمتىب ببركاتهىا و
تعلٌمهىىا  ,را ىىة وان اقىىرة كنٌسىىة لهىىو تبعىىد اىت الكلٌىىومترات و ىٌمكىىن الو ىىول الٌهىىا اى
بالطائرات ٌث كنٌسة مارمرقا بلندن .
وطىىىرأت لالقبىىىاط المقٌمىىىٌن فىىىى اٌرلنىىىدا انىىىذاا فكىىىرة اىت ىىىال باىبىىىاء المىىىوقرٌن كهنىىىة كنٌسىىىة
مارمرقا بلندن ىسىتئذان قداسىة البابىا المع ىو اىنبىا شىنودة الثالىث فىى انتىداة كهنتهىا لرىدمتهو
ولو على فترات متباعدة.
 )2بدء الردمة الكهنوتٌة المؤقتة لالقباط المقٌمٌن بأٌرلندا.
فى مسىاء ٌىوو الجمعىة  7سىبتمبر  ، 1979ضىر القمىش شىنودو دوا كىانن كنٌسىة مىارمرقا
بلنىىدن فىى ذلىىا الوقىىت) لٌقىىوو بردمىىة القىىداا اىلهىىى ومعمودٌىىات اىطوىىال فىىى قىىداا السىىبت 8
سبتمبر 1979وذلا ب ضور أبناء الكنٌسة القبطٌة.
 )3مر لة إستئجار مبانى كنائا من الطوائت األررى.
تىىو إسىىتئجار الكنٌسىىة المل قىىة بمستشىىوى الروتنىىدا  Routanda Hospitalلتسىىتمر ردمىىة
القداسات اىلهٌة مرة كل  6اسابٌب ب ضىور القمىش شىنودة دوا .ثىو انتقلىت الردمىة الىً كنٌسىة
سانت مارى لالرثوذوكا الٌونانٌن
ٌ St.MaryGreek Orthodox Church, St. Mary Street, Dublinىث اقٌمىت
القداسات اىلهٌة كل  6اسابٌب ب ضور المتنٌح القمش انطونٌوا فىرج راعىى كنٌسىة مىارمرقا
بلندن.
نىىذا وقىىد ٌىىت اٌرلنىىدا بتٌىىارة ىىا بى النٌافىىة اىنبىىا دٌسىىقورا اىسىىقت العىىاو واىنبىىا مىىرقا
اسقت شبرا الرٌمة بتكلٌت مىن قداسىة البابىا شىنودة الثلىث وذلىا لمعاٌنىة مطبعىة تبىرى بهىا ا ىدى
الجمعٌىىات الرٌرٌىىة التىىى لهىىا عالقىىة بالعمىىل المسىىكونى .كانىىت نىىذة التٌىىارة بركىىة ىفتقىىاد الشىىعة
القبطى فى اٌرلندا والذٌن التقوا باىباء اىساقوة القادمٌن من الكنٌسة اىو .
نذا وقد اكمل الردمة فً كنٌسة مؤجرة جناة القمش انطونٌوا ثابت و لمدة  8سىنوات بانت ىاو
 )1989-1981و ذلا بكنٌسة:
Oratory of St. Kevin, behind the pro cathedral, Thomas Lane,
Dublin 1
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وتتاٌ دت ردمة القداسات لتكن مرة كل شهر السبت اىول من كل شىهر) نىذا وقىد تمىت فىى نىذة
الوتىىرة طقىىوا المعمودٌىىة وسىىر التٌجىىة لكثٌىىرٌن ,وكىىذا تكىىون مجلىىا مؤقىىت للتىىدابٌر الالتمىىة
ىستمرار الردمة فً نذة الوترة.
ولما نمت الردمة واتداد عدد اعضاء الكنٌسة  ،توضل قداسىة البابىا شىنودة الثالىث بانتىداة جنىاة
القمىش اشىعٌاء مٌرائٌىل لرعاٌىة اىقبىاط فىى كىل مىن اٌرلنىدا واسىكتلندا ووٌلىت وذلىا فىى سىىبتمبر
 1989واستمرت ردمة القداسات فى ٌوو السبت الثانى من كل شهر.
وفى  30دٌسمبر  1990ارسل قداسة البابا القمش اكسٌوا اىنبا بٌشوى لردمىة منىاطا اٌرلنىدا
واسكتلندا ووٌلت وىول مرة فى اٌرلندا ٌكون لها كانن قبطى شبة مقٌو ٌوتقد وٌسىافر عبىر الىبالد
لرعاٌىة اىقبىاط المنتشىىرٌن فٌهىا وكانىت ىول مىىرة تقىاو فىىى اٌرلنىدا ردمىة المناسىىبات الكنسىٌة فىىى
برامىىون عٌىىد المىىٌالد  1991/1/5و فىىً ب ىىرة وعٌىىد القٌامىىة ٌ 1991/4/6ىىث كانىىت فر ىىة
اىقباط كبٌرة بانتماو الكنٌسة اىو بهو وبرعاٌة القمش اكسٌوا اىنبا بٌشوى لهو والىذى اقىاو
فىى دٌىر الرنبىان الكرملىت  White Friars Churchبىدبلن مىن اجىل تركٌىت العمىل الرعىوى
ومتابعة ردمة ابناء الكنٌسة باٌرلندا.
تضاعوت ردمة القداسات لتكون مرتٌن كل شهر فى كنٌسة
White Friars Carmelite Church, Lord George Street, Dublinنىذا و قىد
بىىىدأت ردمىىىة التربٌىىىة الكنسىىىٌة ىول مىىىرة بانت ىىىاو وكىىىذا اىجتماعىىىات التعلٌمٌىىىة برعاٌىىىة القمىىىش
اكسٌوا اىنبا بٌشوى.
وبهذا تكون مر لة استئجار مبانى الكنائا قد مرت بالمرا ل التالٌة
Routanda Hospital Church
St. Mary Greek Orthodox Church
Oratory of St. Kevin
White Friars Carmelite Church
و بنعمة ربنا تمكن القمش اكسٌوا اىنبا بٌشوى مىن ال ىول علىً كنٌسىة تتمتىب بموقىب متمٌىت
ومتوسط جغرافٌا فى وسط اٌراندا وقرٌبا من العا مة دبلن  20كلٌومترا من العا مة)
و بمعونة هللا التى اعانت رغبة القمش اكسىٌوا اىنبىا بٌشىوى وباركىت جهىادو المتوا ىل تمكىن
مىىىن شىىىراء الكنٌسىىىة والمركىىىت المل ىىىا بهىىىا لٌكىىىون مركىىىتا و كنٌسىىىة قبطٌىىىة فىىىى اٌرلنىىىدا بمبلىىىغ
 170,000مائة وسبعٌن الت جنٌها اٌرلندٌا ).
 )4الردمة الكهنوتٌة فى كنٌسة السٌدة العذراء و الشهٌدة دمٌانة القبطٌة فى اٌرلندا
-1
-2
-3
-4
-5
-6

جناة القمش شنودة دوا من سبتمبر  1979لبضعة شهور
المتنٌح القمش انطونٌوا فرج من نوفمبر  1979لبضعة شهور
جناة القمش انطونٌوا ثابت من ٌناٌر  1981لمدة  8سنوات
جناة القمش اشعٌاء مٌرائٌل من سبتمبر  1989لمدة سنة
جناة القمش اكسٌوا اىنبا بٌشوى نٌافة اىنبا انتىونى ) مىن دٌسىمبر  1990تىى اقىٌو
اسقوا فى 1995
جناة القا سٌرافٌو اىنبا بٌشوى من  1995/7/27و تى 1997/2/26
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 -7القا اثناسٌوا فهمى جورج سٌو بٌد نٌافة اىنبىا انتىونى فىى  1997/7/18تىذكار عٌىد
رنبنىىة قداسىىة البابىىا شىىنودة الثالىىث) كىىأول كىىانن ٌسىىاو علىىى مىىذبح الكنٌسىىة باٌرلنىىدا تىىى
.2015
 -8جناة القا توماا فالنجن من  -2002نٌا ته .2016
 -9جنابالقمش إفراٌو األورشلٌمً .2011 -2010
إنتداة القا روٌا األنبا بٌشوى من دٌر القدٌا أثناسٌوا باٌرلنىدا للردمىة فىى
-10
الكنٌسىىة ٌنىىاٌر  2011تىىى انتقالىىه للردمىىة بكنٌسىىة القدٌسىىٌن ماكسىىٌموا و دومىىادٌوا
بدبلن .2014
سىىىىور قىىىىدا ابونىىىىا اثناسىىىىٌوا جىىىىورج الىىىىى م ىىىىر للردمىىىىة ننىىىىاا ٌىىىىوو
-11
2015/9/19
 -12انتداة القا ثاوفٌلا أفا مٌنا للردمة الدائمة فى كنٌسة السىٌدة العىذراء والشىهٌدة دمٌانىة
ببىراى ٌولٌىىو  2016بعىىد عىىدة شىهور مىىن رىىدمتها بجىىوار ردمتىه فىىى كنٌسىىة الشىىهٌد مارمٌنىىا
بكٌر.
مر لة شراء كنٌسة السٌدة العذراء والشهٌدة دمٌانة بدبلن
أنتو القمش أكسٌوا اىنبا بٌشوى نٌافة اىنبىا أنتىونى) بشىراء الكنىائا فىى منىاطا ردمتىه فقىاو
بشراء كنٌسة مار مىرقا بسسىكتلندا وبشىراء كنٌسىة السىٌدة العىذراء والشىهٌد أبىى سىٌوٌن بىوٌلت،ثو
توىر أبونىا أكسىٌوا اىنبىا بٌشىىوى لرمىة اىقبىاط فىى أٌرلنىدا ونٌىىو كاسىل ،را ىة بعىد أن أرسىىل
قداسة البابا شنودة رانبٌن لردمة الكنٌستٌن السالوتى الىذكر  ،واللتىٌن قىاو القمىش أكسىٌوا األنبىا
بٌشوى بشرائهما لردمة اىقباط فى منطقتى إسكتلندا ووٌلت.
ىىرش األقبىىاط فىىى أٌرلنىىدا علىىى الب ىىث جىىدٌا عىىن كنٌسىىة ٌ ،ىىث أنىىتو القمىىش أكسىىٌوا األنبىىا
بٌشىوى باىت ىال برؤسىىاء الكنىائا لمسىىاعدته فىى ال ىول علٌهىىا  ،ورا ىة وأنىىه توجىد عالقىىة
متمٌىىىتة بٌنىىىه وبىىىٌن رئىىىٌا أسىىىاقوة الكنٌسىىىة الكاثولٌكٌىىىة فىىىى أٌرلنىىىدا الكاردٌنىىىال دٌتمونىىىد كونىىىل
 Cardinal Desmond Connellو كىذا مىاٌجمب القمىش أكسىٌوا األنبىا بٌشىوى بمجلىا
كنائا أٌرلندا وبرنبان الكرملٌت األٌرلندٌٌن من عالقات طٌبىة تكونىت رىالل فتىرة ردمتىه ال ٌىة
وسط التجمعات القبطٌة فى كل أن اء أٌرلندا الجنوبٌة والشمالٌة).
وبنعمىىة ربنىىا تمكىىن القمىىش أكسىىٌوا األنبىىا بٌشىىوى مىىن ال ىىول علىىى كنٌسىىة متسىىعة لهىىا قاعىىة
ومبنىىى مل ىىا مكىىون مىىن ثىىالث طوابىىا ٌ ىىلح لٌكىىون مركىىتا للضىىٌافة واىنشىىطة الكنسىىٌة علىىى
مسىىطح ثلىىث فىىدان بمدٌنىىة  Brayو التمتىىب بموقىىب متمٌىىت ومتوسىىط جغرافٌىىا ف ىى وسىىط أٌرلنىىدا
وقرٌة من العا مة دبلن  20كٌلو مترا من العا مة).
وبمعونة هللا التى أعانت رغبىة القمىش أكسىٌوا األنبىا بٌشىوى وباركىت جهىادو المتوا ىل تمكىن
مىىىن شىىىراء الكنٌسىىىة والمركىىىت المل ىىىا بهىىىا لٌكىىىون مركىىىتا وكنٌسىىىة قبطٌىىىة فىىىى أٌرلنىىىدا بمبلىىىغ
170,000مئه وسبعٌن ألت جنٌها أٌرلندٌا.
مبنى الكنٌسة فى أٌرلندا
تو شراء الكنٌسة القبطٌة فىى أٌرلنىدا بمعرفىة القمىش أكسىٌوا األنبىا بٌشىوى نٌافىة األنبىا أنتىونى
أسقت أٌرلندا وأسكتلندا وشىمال شىرإ إنجلتىرا وتوابعهىا ) وذلىا فىى نورىر سىنة  1993وعنىوان
الكنٌسة نو :
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Coptic Orthodox Church of St. Mary and St.Deminana,
4-5The Pines, Herbert Road, Bray, Co.Wicklow, Ireland.
وتشمل الكنٌسة ومل قاتها على كنٌسة السٌدة العذراء والشهٌدة دمٌانة بدبلن):
مبنى الكنٌسة العلوى ،والقاعة السولٌة  ،ومبنى من ثالثة طوابا ٌتضمن قالٌىة سىكن) اىسىقت -
مركىت قبطىى للضىٌافة والمىىؤتمرات ،جىرات لالنشىطة الكنسىٌة التربٌىىة الكنسىٌة -مكتبىة -مركىىت
للكمبٌوتر واىعداد الطباعى – المعمودٌة  -غرت لالدارة والمراتن-غرفىة للقربىان) ،وكىذا فنىاء
متسب للسٌارات مب دٌقة جمٌلة را ة بالكنٌسة.
وفى أغسىطا 1997قىاو نٌافىة اىنبىا أنتىونى بشىراء بٌىت بجىوار الكنٌسىة فىى 38 Killarney
 Park, Brayبمبلغ 70,000جنٌها أٌرلندٌا لٌكون سكنا لكانن الكنٌسة.
تدشٌن الكنٌسة
شىىرفت كنٌسىىة السىىٌدة العىىذراء والشىىهٌدة دمٌانىىة بىىدبلن – أٌرلنىىدا بالتٌىىارة البابوٌىىة لقداسىىة البابىىا
شنودة الثالث وذلا فى مسىاء ٌىوو الجمعىة  1994/9/23وب ى بة قداسىته اىبىاء اىجىالء أ بىار
الكنٌسة نٌافة اىنبا سرابٌون أسقت لوا أنجلٌوا ونٌافة اىنبىا مٌ ىائٌل أسىقت برمن هىاو وباقىة
من اىباء الكهنة  ،وكان فىى إسىتقبال غبطتىه بمطىار دبلىن جنىاة القمىش أكسىٌوا اىنبىا بٌشىوى
راعى الكنٌسة بأٌرلنداوالشعة القبطىى بهىا  ،وكىذلا كىان فىى أسىتقبال غبطتىه والوفىد المرافىا لىه
السىىٌد السىىوٌر/عبد هللا ىىاف سىىوٌر م ىىر فىىى أٌرلنداوأعضىىاء السىىوارة الم ىىرٌة وكىىذا ممثلىىىى
ال كومة والكنائا اىٌرلندٌة .
وفى مساء ٌىوو الو ىول الجمعىة  )9/23أقىاو الكاردٌنىال دٌتمونىد كونىل رئىٌا أسىاقوة الكنٌسىة
الكاثولٌكٌة فى دبلن ول أستقبال لغبطته ومرافقٌه  ،وقد ضىر وىل اىسىتقبال السىوٌر الم ىرى
ولوٌت من قٌادات الكنائا اىٌرلندٌة وتبودلت فى ال ول الكلمات والهداٌا.
وفً باح السبت الموافا  1994/9/24قاو قداسة البابا شنودة الثالث واىباء المرافقٌن لغبطتىه
بردمة لوات التدشٌن للكنٌسىة  ،وتىو تكىرٌا مىذب ها و امىل اىٌقونىات بٌىد م بتىه الرسىولٌة ،
كمىىا رأا غبطتىىة القىىداا اىلهىىى واى توىىال الكنسىىى الىىذى أقىىٌو فىىى ىىباح نوىىا الٌىىوو ب ضىىور
رئىىٌا أسىىاقوة الكنٌسىىة الكاثولٌكٌىىة فىىى دبلىىن الكاردٌنىىال دٌتمونىىد كونىىل ورئىىٌا أسىىاقوة الكنٌسىىة
البروتستانتٌة والسوٌر الم رى وجموى اىقباط المقٌمٌن بأٌرلندا.
وقد أرتتمت التٌارة الرسولٌة لقداسة البابا فى هر نوا الٌوو ب ول تكرٌو أقامه أبناء غبطته فىى
أٌرلندا وذلا فى قاعة كاتدرائٌة الوادى المقدا فى مدٌنة براى ).( (Bray
وى تالت كنٌسة السىٌدة العىذراء والشىهٌدة دمٌانىة فىى دبلىن بأٌرلنىدا تنت ىر قىدوو غبطىة بطرٌىرا
الكىىراتة المرقسىىٌة ورلٌوىىة مىىارمرقا الرسىىول لٌبىىارا أوىدو اىقبىىاط فٌهىىا ولٌدشىىن معمودٌتهىىا
وأٌقوناتها الجدٌدة وٌبارا مشروعاتها بٌدٌه الطوباوٌتٌن.
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أسقوٌة أٌرلندا وأسكتلندا وشمال شرإ أنجلترا.
لما كان الرة قد أفتقد أبناء الكنٌسة أآلقباط فىى أٌرلنىدا وأسىكتلندا ونٌىو كاسىل وسىائر بىالد الجىتء
الشمالى والشرقى من إنجلترا وتأسست فٌها كنائا و ىار لهىا شىعة فىى اجىة إلىى أسىقت ٌقىوو
برعاٌتىىه وتىىدبٌر كافىىة أمىىورو الرو ٌىىة  ،لىىذلا وقىىب إرتٌىىار قداسىىة البابىىا شىىنودة الثالىىث علىىى أبنىىه
الرانة النشٌط الذى أت ت بالغٌرة المقدسة والعمل على نشر ملكوت هللا ونو القمىش أكسىٌوا
األنبىا بٌشىوى مىن دٌىر القىىدٌا األنبىا بٌشىوى بأسىقٌط مكىارٌوا ببرٌىىة شىٌهٌت لٌكىون أسىقوا لهىىذو
اىٌبارشٌة فى أٌرلندا وأسكتلندا وشمال شرإ إنجلتىرا وتوابعهىا  ،وتمىت السىٌامه بٌىد قداسىة البابىا
شىىنودة الثالىىث وإشىىتراا ىىوالى  60مىىن مطارنىىة وأسىىاقوة الكرسىىى المرقسىىى للكنٌسىىة القبطٌىىة
اىرثوذكسىىٌة وذلىىا فىىى عٌىىد البنطقسىىتى عٌىىد لىىول ال ىروح القىىدا -العن ىىرة) الموافىىا 11
ٌونٌو4 -1995بؤونه  1711ش) وقد دعى نٌافة اىنبا أنتونى"
نقال عن تقلٌد

ا ة النٌافة اىنبا أنتونى)

وبىىذلا تكىىون عناٌىىة هللا قىىد أرتىىارت القمىىش أكسىىٌوا اىنبىىا بشىىوى لٌكىىون أسىىقوا علىىى كنىىائا
إٌبارشٌته التى ردو فٌها وإشترانا بنوسىه وأسسىها لتكىون مراكىت رو ٌىة لرعاٌىة اىقبىاط فىى نىذو
البقعة من العالو.
تجلا نٌافة اىنبا أنتونى أسقوا بأٌرلندا.
نىىذا وقىىد تىىو تجلىىٌا نٌافىىة اىنبىىا انتىىونى فىىى كنٌسىىة أٌرلنىىدا ٌىىوو  1995/7/29ب ضىىور اىبىىاء
اىسىىاقوة اىنبىىا ىىرابامون رئىىٌا دٌىىر انبىىا بٌشىىوى ،وانبىىا تىىادرا أسىىقت بورسىىعٌد  ،واىنبىىىا
سىىٌرابٌون أسىىقت لىىوا أنجلىىوا وقىىد قىىاو اى بىىار اىجىىالء ب ىىالة القىىداا اىلهىىى ٌىىوو اى ىىد
 1995/7/30وسط فر ة الشعة بهذو المناسبة الكبٌرة.
توارٌخ نامة فً كنٌسة أٌرلندا + .تجلٌا نٌافة اىنبا انتونى فى كنٌسة أٌرلندا ٌوو
.1995/7/29
 +سٌامة القا أثناسٌوا فهمً ﭼورﭺ كأول كانن ألٌرلندا فً  ٬۱٩٩٧/٧/۱٨ب ضور
أ اة النٌافة األنبا أنتونً واألنبا دمٌان واألنبا أغابٌوا واألنبا بٌمن.
 +إستالو القا أثناسٌوا الردمة بأٌرلندا ب ضور نٌافة األنبا أنتونً .۱٩٩٧/٩/۱۳
 +إنضماو القا توماا فلٌنٌجن للردمة فً أٌرلندا .۲٠٠۲/٨/۱٨
 +لى القا أثناسٌوا ﭼورﭺ أول قداا للمذبح المتنقل فً  Cahirفً .۲٠٠۲/۲/٩
 +لى القا أثناسٌوا ﭼورﭺ أول قداا للمذبح المتنقل فً  Galwayفً .۲٠٠۴/۱۱/۶
 +لى القا أثناسٌوا ﭼورﭺ أول قداا للمذبح المتنقل فً .۲٠٠۶/۵/۲٧ Belfast
 +قداا تدشٌن مق ورات رشبٌة وأوانً وستور ٬األ د .۲٠٠٨/۱۱/۲۳
 +ترقٌة القمش أثناسٌوا ﭼورﭺ قم ا ً ووكٌالً رسمٌا ً لإلٌبارشٌة بأٌرلندا .۲٠٠٨/۳/٩
 +ترقٌة القمش توماا فلٌنٌجن قم ا ً فً .۲٠٠٩/۳/٩
 +رسامة األخ أنطونٌوا عادل أنٌا مسعود) دٌاكونا ً .۲٠٠٩/۱۱/۲
 +تٌارة نٌافة األنبا مٌنا األسقت العاو للكنٌسة فً دابلن ۲٠۱٠/۱٠/۲۳
 +و ول القمش إفراٌو األورشلٌمً للردمة فً كنٌسة العذراء بدابلن .۲٠۱٠/۱۱/۲
 +إنتداة القا روٌا األنبا بٌشوى من دٌر القدٌا أثناسٌوا باٌرلندا للردمىة فىى الكنٌسىة ٌنىاٌر
2011
 +تٌارة نٌافة األنبا تادرا اسقت بورسعٌد اغسطا .2014
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 +تٌارة نٌافة األنبا موسى األسقت العاو للشباة دٌسمبر .2014
 +عودة الومش اثناسٌوا جورج الى م ر للردمة فى اىسكندرٌة سبتمبر 2015
 +انتداة القا ثاوفٌلوا أفا مٌنا للردمة الدائمة فى كنٌسة السٌدة العذراء والشهٌدة دمٌانة ببىراى
ٌولٌو  2016بعد عدة شهور من رىدمتها بجىوار ردمتىه فىى كنٌسىة الشىهٌد مارمٌنىا بكٌىر وردمىة
المذبح المتنقل بترالٌى.
 +تٌىىارة نٌافىىة األنبىىا كٌىىرلا مطىىران مٌالنىىو والنائىىة البىىابوى ىوروبىىا والقىىى الع ىىة فىىى ىىالة
عشٌة السبت 2016/8/6

أبنٌة الكنٌسة ومشروعاتها الرعوٌة
 -1مبنى الكنٌسة الدور العلوى)
 -2قاعة سولٌة للم اضرات واىغابى)
 -3المعمودٌة
 -4المكتبة كتة – جوائت -شرائط الكاسٌت -شرائط الودٌو -أقراش مدمجة )CD
 -5غرت اىدارة،والمراتن،وبٌت ل و،وال الون،والكمبٌوتر،والتربٌة الكنسٌة.
 -6مكتبة إستعارٌة للكتة الدٌنٌة.
 -7مطبخ مجهت
 -8مبنى من ثالث طوابا للضٌافة والمبٌت ونو مجهت لالقامة والمؤتمرات.
 -9فناء متسب للسٌارات.
 -10دٌقة جمٌلة را ة بالكنٌسة.
األنشطة التى تقوو بها الكنٌسة فى مجال الرعاٌة
 -1ردمة القداسات اىلهٌة أٌاو اى د -اىربعاء -الجمعة.
 -2ردمة العشٌة والتسب ة وأجتماى ال الة كل ٌوو سبت فى المساء.
 -3ردمة التربٌة الكنسٌة كل ٌوو ا د عقة القداا اىلهى.
 -4ردمة درا الكتاة و ندوات عقة قداا اى د .
 -5ردمىة الضىىٌافة واىقامىىة بمبنىىى الكنٌسىىة ومسىىاعدة اىقبىىاط القىىادمٌن إلٌهىىا لل ىىول علىىى
تمالىة كلٌىة الجىرا ٌن الملكٌىة  Royal College Of Surgeonsأو كلٌىة اىطبىاء
الملكٌىة  Royal College Of Physiciansفىى اىقامىة والمبٌىت  ،وكىذا مسىاعدة
القادمٌن للعمل وطلة الرتإ.
 -6ردمة المكتبة القبطٌة اىستعارٌة.
 -7ردمة المكتبة اىستعارٌة للكتة والشرائط و افالو الوٌدٌو واىقراش المدمجة CD
 -8ردمة مكتبة البٌب الكتة والشرائط والهداٌا المسٌ ٌة.
 -9ردمة العمل الكراتى وسط اىٌرلندٌٌن
درا اىل ان عقة القداا
-10
المسىىانمة فىىى مشىىروى ترجمىىة كتابىىات قداسىىة البابىىا شىىنودة الثالىىث رىىالل عىىاو
-11
1998
 +ق ة ابونا انسطاسى
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 +مقالة اىل اد
 +كتاة اىسرة الرو ٌة السعٌدة
عمل معسكرات لالطوال والشباة
-12
المشاركة الوعالة والمتمٌتة فى مجال العالقات المسكونٌة
-13
ردمة اروتنا اىثٌوبٌن اكثر من 50نوا وكذلا اروتنا السىرٌان  10اشىراش)
-14
تىىىى ا ىىىبح لهىىىو كنائسىىىهو و كهنىىىتهو الرا ىىىة وى تىىىتال العالقىىىات والم بىىىة اىروٌىىىة
والتٌارات المتبادلة مستمرة.
توا ٌل ردمة مدارا اى د
 )+تو عمل منهج تجرٌبى للتربٌة الكنسٌة راش باىٌبارشٌة لللمرا ل السنٌة
من  5-3سنوات
من 8-6سنوات
من 10 -8سنوات
من  12-10سنة
ٌ )+تو اىشتراا بمهرجان الكراتة كل عاو ،وٌتو تدرٌا المنهج المقرر لذلا.
ٌ )+وجد بالكنٌسة ف ول لمدارا اى د :
ف ل لل غار و تناوة على ردمته د /نالة وألم اسة /مٌنا قالدة
ف ل الشبٌبة و تناوة على ردمته و /اٌناا تكى ،د/رشا رمتى  ،تاسىونى مىرٌو ،مارٌنىا تكىى،
مٌنا داود ،مرنا ودٌب
ف ل للكبار و تناوة على ردمته نٌو لٌنٌهن  ،Hugh Lennihanد /شرٌت قىالدة ،ا /شىرٌت
جٌد ،د/باسل النا ر
 )+تقوو الكنٌسة بعمل معسكرات لالطوال ندفها:
 ت قٌا اىنتماء الكنسى و اىجتماعى بٌن اىوىد وسط مجتمب مغاٌرو اىل ان ومردات القداا
 التدرٌة العملى على الردمة الشماسٌة فى القداسات قداا اىطوال) -دروا منتقاة من برنامج التربٌة الكنسٌة مراجعة)

ا درات الكنٌسة ومطبوعاتها
 -1مجلة ربرٌة ن ت سنوٌة
 -2سلسة من ترجمات سٌر واقوال اباء الكنسٌة اكسثوا)
 -3مجلة الرجاء للشباة Hope
الكتة الطقسٌة المترجمة
تقتنىى الكنٌسىة جمٌىب الكتىة الطقسىٌة المترجمىة القطماراسىات -الروىجٌىات – اىجىابى –
كتة الردمة الطقسٌة – كتة المناسبات الكنسٌة )
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اٌداى رفات القدٌسٌن بكنٌسة السٌدة العذراء والشهٌدة دمٌانة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

توترر الكنٌسىة بوجىود رفىات مىن قدٌسىى و شىهداء الكنٌسىة اىبىرار مثىل الشىهٌد مىارجرجا
السكندرى والشهٌد لٌة الجدٌىد و شىهداء الوٌىوو واسىنا والقىدٌا سىمعان الرىرات وقىد تمىت
اضافة:
الشهٌد بسرٌرون القلٌنً :مارا 2001
الشهٌدة .العوٌوة دمٌانة :ماٌو2002
اىمٌر تادرا الشطبى :مارا 2003
الست رفقة :ابرٌل2007
الشهٌد ابانوة النهٌسً :ابرٌل2007
الشهٌد مرقورٌوا ابو سٌوٌن2013
الشهداء قتمان و دمٌان 2013
أنشطة أررى

* ساندت الكنٌسة القادمٌن لالقامة باٌرلندا للدراسة اوالعمل.
* تو اعتماد الكنٌسة القبطٌة جهة رسمٌة لعقد تٌجات موثقة رسمٌا ً لدى الدولة واعتبارالقا
اثناسٌوا فهمً جورج موثا رسمً لدي قسو التٌجات والتوثٌا منذ فبراٌر 2003
* تو تر ٌش مدافن لالقباط اىرثوذكا اعتباراً من  2002وذلا باىتواإ مب ادارة
Dun Laoghaire Rathdowne County Council
* تو بالكنٌسة اعمال دنانات و ٌانات واضافات جونرٌة ومعمارٌة رالل الوترة من
 2002و تً 2007
وشملت :دننات – وتٌات – ترنٌة التجاج – اجهتة الترجمة – ترنٌة – موروشات –
تجهٌتات – تجدٌداتبالمبنى – ت مٌو ال دٌقة المل قة بالكنٌسة والذي بلغت تكلوته 17000
ٌورو.
* تركٌة ن او اىنذار وال رٌا تكلت اكثر من ٌ 21000ورو) وكذا تو عمل ا ال ات
بالسقت وبكراسً الكنٌسة الدكا).
*انشاء قاعة لل وتٌات والمرئٌات افتت ها نٌافة ال بر الجلٌل اىنبا انتونى.
*انشاء قالٌة مجهتة للرانة الرادو للكنٌسة بها كل وسائل اىعاشة المطلوبة.
* تجدٌد اىسرة والموروشات بمبنى اىقامة المل ا بالكنٌسة على ٌد القا روٌا اىنبا
بٌشوى لٌكون معدا ىستقبال المؤتمرات الشبابٌة من مرتلت كنائا اٌرلندا.
* ا ال ات وتعدٌالت نامة من اجل سالمة مبنى اىقامة المل ا بالكنٌسة للترلش من
الرطوبة بال وائط نتٌجة ارتواى المٌاو الجوفٌة و ا الح سقت المبنى والمدرل.
* تجدٌد شامل لن او التدفئة بمبنى اىقامة المل ا بالكنٌسة من سران كبٌر ومواسٌر ن اسٌة
و دفاٌات لالدوار الثالثة.
* وتستمرأعمال ال ٌانة لل وا علً مبنى الكنٌسة ومبنى اىقامة و ٌانتهما.
* المساعدة فى تدبٌر اى تٌاجات الطقسٌة وتوتٌعها علً المذابح المتنقلة والكنائا اىررى
من أدوات وأوانً وكتة طقسٌة وكل لواتو العبادة والمناسبات الكنسٌة.
ت رش الكنٌسة علً عمل :
 -1ا توال المناسبات الكنسٌة
 -2معسكرات سنوٌة للشمامسة
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 -3ر الت دورٌة
 -4مناسبات اجتماعٌة نجاح – سور -اعٌاد مٌالد – ترقٌة)
 -5درا الكتاة اىسبوعً
 -6اىغابً اىسبوعٌة
 -7ندوإ مساعدة الم تاجٌن
 ++تىىىىو اى توىىىىال بٌوبٌىىىىل كنٌسىىىىة السىىىىٌدة العىىىىذراء و الشىىىىهٌدة دمٌانىىىىة عشىىىىر سىىىىنوات فىىىىً
سىىبتمبر 2004/9/3وذللىىا ب ضىىورنٌافة اىنبىىا انطىىونً و ابىىاء اىٌبارشىىٌة ومنىىدوبٌن مىىىن
الجهات الكنسٌة و الرسمٌة بالدولة و ضور الشعة علً مدار عدة اٌاو.
 ++كما تو اى توال بٌوبٌل كنٌسة السٌدة العذراء و الشهٌدة دمٌانة عشرون سنة فً
سبتمبر 2014وذلا
ب ضورنٌافة اىنبا انطونً و اباء اىٌبارشٌة و ضور الشعة من مرتلت كنائا اٌرلندا وبعض
الضٌوت
الم بٌن من رارج اٌرلندا.
قامت الكنٌسة بطباعة و نشر سلسلة من اآلبائٌات ضمن مجموعة اكثوا
ٌ .1اة و فكر كنٌسة اآلباء
 .2قانون اٌمان مجمب نٌقٌة
 .3القدٌا كبرٌانوا
 .4القدٌا ٌعقوة البرادعً
 .5ذكرى نىمه المقدسة
 .6التالمٌذ اىثنا عشر
 .7رسالة لكل نوا متضاٌقة
 .8لكى ى ننكر المسٌح
 .9المقدا ٌوست بٌة – من رواد التربٌة الكنسٌة
كذلا تمىت ترجمىة كتىاة قداسىة البابىا جلسىة
اىنجلٌتٌة

ىاربة فىً جامعىة سىلطان ال ىالو) الىى اللغىة

* ٌوجد سجل و تقرٌر ٌومً رط سٌر) ٌتضمن جمٌب اىعمال والردمات واىنشىطة وكىل مىا
ٌرش ا وال
ً
الرعٌة تو ٌلٌا من  1997/09/12إلى سبتمبر .2013
* للكنٌسة عالقة متمٌىتة مىب الدولىة ورئٌسىتها ورئىٌا الىوتراء واعضىاء البرلمىان والهٌئىات
التنوٌذٌىة واىجتماعٌىىة وتشىارا الكنٌسىىة فىً اى توىىاىت ٌىىث انهىا مدرجىىة فىً التمثٌىىل لكىىل
المناسبات البروتوكولٌة.
* للكنٌسة عالقة طٌبة جدا ً مب الكنائا والمجالا المسىكونٌة والكنسىٌة مىب اى توىا بالرٌىادة
واىفتراراعتبارا ً أننا أول أقدو) كنٌسة اجنبٌة باٌرلندا.
* ٌىىتو التوا ىىل مىىب الشىىعة عبىىر الوسىىائل التقلٌدٌىىة كتٌىىارات اىفتقىىاد والم ادثىىات الهاتوٌىىة)
Email, Facebook,
ووسىىىىائل التوا ىىىىل اىجتمىىىىاعى علىىىىً شىىىىبكة اىنترنٌىىىىت
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ٌ )WhatsApp, Viper,..ث تقدو فٌه الكنٌسة جهد متواضب للمنوعة واىستوادة لكىل مىن
ٌرٌد وٌسعً.
نشكر هللا من اجل الو دانٌة والبركة والكوات فوىً نىذو جمٌعهىا ٌعمىل هللا و ٌ هىر مجىدو فىً
ردمة ا تٌاجات نذنالمواضب المقدسة التً له باٌرلنىدا  ،وتعمىل الكنٌسىة بىروح شىركة وسىط
ىىعوبات كثٌىىرة لٌتمجىىد اسىىو الهنىىا القىىدوا ...ومىىا مىىن عمىىل فىىً نىىذو الجتٌىىرة اى بتشىىجٌب
وال اح و بر ومتابعة وجهد نٌافة اىنبا انطونً.
اعضاء مجلا الكنٌسة
المجلا اىول)1997 :
قاو نٌافة اىنبا انتونى باستطالى اىراء وتو تشكٌل مجلا الكنٌسة من اىعضاء اىتٌٌن
القا اثناسٌوا فهمى جورج كانن الكنٌسة
-1
رؤوت مالا سكرتٌر المجلا
-2
د .ماجد فٌلٌة امٌن ال ندوإ
-3
د .عادل فٌلبا
-4
د .ب ى اسكندر
-5
بٌتر مانلى
-6
د .عادل مسعود
-7
شرٌت جٌد
-8
المجلا الثانى)2004 :
القا اثناسٌوا فهمى جورج كانن الكنٌسة
-1
د .شرٌت قالدة سكرتٌر المجلا
-2
د .عادل انور امٌن ال ندوإ
-3
د .باسل النا ر
-4
د .سمٌر دقى
-5
و /ماجدة مانلى
-6
د .امٌل ابو غالى
-7
 -8شرٌت جٌد
نٌو لٌنٌهان
-9
و /شٌرٌن أنٌا
-10
نانى رٌت
-11
اشرت ابرانٌو
-12
المجلا الثالث )2012
 -1القمش اثناسٌوا فهمى جورج كانن الكنٌسة
 -2القا روٌا اىنبا بٌشوى كانن الكنٌسة
 -3د .شرٌت قالدة سكرتٌر المجلا
 -4د .عادل انور امٌن ال ندوإ
 -5د .رفعت تكى
 -6د .نالة رتإ هللا.
 -7ا /شرٌت جٌد
 -8د .دالٌا كامل.
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 -9كورما لٌن
 -10ا /سامى جٌد
 -11ا /مالا غبلاير
 -12جورج مرقا
الة الكنٌسة المالٌة
تعتمىىد الكنٌسىىة فىىى مالٌتهىىا علىىى  :اىشىىتراكات الشىىهرٌة و العطىىاء اىسىىبوعى ونىىى ببركىىة ربنىىا
تغطىىى ذاتٌىىا ا تٌاجتهىىا مىىن مرتبىىات وم ىىارٌت ثابتىىه كهربىىاء -غىىات – تأمٌنىىات – ىىٌانات –
تلٌوونات ورالفه)
للكنٌسة سابها فى بنا Ulster Bank
وعنوانه Lower Baggot Street , Dublin
ورقو ال ساة ِAccount no. 12610074
ورقو الورى Branch Code no. 98- 50-20
موقب الكنٌسة
تقب الكنٌسة فى مدٌنة  Brayوالتىى تبعىد عىن العا ىمة دبلىن ىوالى  30دقٌقىة بالسىٌارة .وٌمكىن
الو ول لها من دبلن بالم طة القطار BrayDartStationBrayDart Station ,
وم طة اىتوبٌا Ballywaltrim Bus 145

مبنى الكنٌسة من الرارج
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Church details :Coptic Orthodox Church of St.Mary and St. Demiana
4- 5The Pines , Herbert Road , Bray ,
Co. Wicklow
Tel: 00353-1-2021800
Facebook: copticorththodox church of st.mary and
st.demianadublin-ireland
Email: stmaryandstdemianachurch@yahoo.co.uk
Priest: Fr. Thaophilos Ava Mina
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زيارة نيافة الحبر الجليل االنبا مكاريوس ديسمبر : 6102
قاو نٌافة ال بر الجلٌل اىنبا مكارٌوا اىسقت العاو بالمنٌا بتٌارة كنٌسة السٌدة العذراء و
الشهٌدة دمٌانة ببراى و ذلا رالل فعالٌات موتمر اىسرة و الشباة الذى اقٌو بالمركت الثقافى
بكٌر فى الوترة من  2016/12/27تى  2016/12/29بعنوان ارجعوا الى .
و لى نٌافته مب نٌافة ال بر الجلٌل اىنبا انطونى و اىباء الكهنة الة رفب برور عشٌة و
كانت نناا كلمة للشعة و كانت نذو التٌارة بركة كبٌرة للكنٌسة.
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زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى اليرلندا مايو : 6102
قاو قداسة البابا تواضروا الثانى بتٌارة تارٌرٌة ىٌرلندا فى شهر ماٌو  2017لمدة اربعة اٌاو
قاو راللها قداسته بعمل العدٌد من اللقاءات الرسمٌة مب مسئولى الدولة فى اٌرلنداو اٌضا
مسئولى السوارة الم رٌة و كذلا القٌادات الدٌنٌة من مرتلت الكنائا .
و كان لكنٌسة السٌدة العذراء و الشهٌدة دمٌانة ببراى ن ٌة من نذو التٌارة ٌث قاو قداسته و
الوفد المرافا له بتٌارة الكنٌسة و عمل الة رفب برور عشٌة و القاء كلمة وذلا ب ضور
نٌافة ال بر الجلٌل اىنبا انطونى و الوفد المرافا لقداسته و اىباء كهنة اٌرلندا و انجلترا و لوٌت
كبٌر من شعة الكنٌسة و الشعة القبطى باٌرلندا و قدمت لقداسته ندٌة تذكارٌة من الكنٌسة و قد
قاو قداسته بتوتٌب ندٌة تذكارٌة على كل الشعة و كان ٌوما مور ا جدا و بركة كبٌرة لهذو
الكنٌسة و شعبها .
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اعمال صيانة شاملة بالمبنى خالل عام: 6102
تو عمل ٌانة للمبنى السكنى المل ا بالكنٌسة من سقت و وائط و طرإ ول المبنى و ن او
تدفئة .
كما تو اٌضا تغٌٌر سقت القاعة السولى بالكنٌسة قاعة اىغابى و عمل سقت جدٌد ٌشمل ن او
اضاءة دٌث و موفر .
و اٌضا فى رطوة جادة لتوفٌر سكن ىبنائنا الطلبة و المغتربٌن تو عمل غرت جدٌدة تشمل كال
منها ماو راش متكامل و سرٌر وانترنت .
و قد بدات نذو اىنشاءات فى شهر ابرٌل  2017و استمرت لبضعة اشهر.
بعض الصور للغرف التى تم انشائها خالل تلك الفترة .
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زيارة نيافة الحبر الجليل االنبا اباكير سبتمبر :6102
قاو نٌافة ال بر الجلٌل اىنبا اباكٌر اسقت السوٌد و الدول اىسكندنافٌة بتٌارة لكنٌسة السٌدة
العذراء و الشهٌدة دمٌانة ببراى وذلا رالل فعالٌات موتمر اىسرة والشباة بعنوان ماذا ترٌد
ان افعل المقاو فى تلا الوترة بالمركتالثقافى بكٌر فى الوترة من  2017/9/1تى
. 2017/9/3
زيارة نيافة الحبر الجليل االنبا رافائيل نوفمبر : 6102
قاو نٌافة ال بر الجلٌل اىنبا رافائٌل اىسقت العاو لكنائا وسط القانرة و سكرتٌر المجمب
المقدا بتٌارة لبعض كنائا اٌرلندا و منها كنٌسة السٌدة العذراء و الشهٌدة دمٌانة ببراى و قد
لى نٌافته القداا اىلهى مب اىباء الكهنة و لوٌت من شعة الكنٌسة وذلا ٌوو اىربعاء
 2017/11/22و كان نناا جلسة مب الشعة بعد القداا و قد كانت تٌارة مملوءة بركة و
فرح للجمٌب .
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