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اٌبارشٌة اٌرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا
كنٌسة الشهٌد العظٌم مارمٌنا العجاٌبى
كٌر -اٌرلندا

بسم الثالوث االقدس



تارٌخ كنٌسة الشهٌد العظٌم مارمٌنا بكٌر اٌرلندا
الخطوة االولى:

انه بالحمٌمة الغٌر مستطاع عند الناس فهو مستطاع لدى هللا .فكل المعطٌات وكل الظروف الموجودة
فى هذا التولٌت لو تم حسابها
بالعمل البشرى والحسابات البشرٌة لكان الناتج هو استحالة وجود كنٌسة او حتى مجرد التفكٌر فى ذلن
والدلٌل على ذلن هو عدم وجود شعب الذى هو جماعة المومنٌن واٌضا ضعف االمكانٌات المادٌة
والكثٌر من االشٌاء التى توحى باستحالة وجود مذبح ترفع علٌه المرابٌن وتصعد البخور مع صلوات
المومنٌن لتكون رائحة زكٌة تدخل الى العرش االلهى لتكون سبب فرح لملب هللا المحب للبشر هذة كلها
الحسابات البشرٌة.
لكن من مراحم هللا المحب البشر الصالح ان ٌعطى الراعى الصالح الذى دائما ٌضع هللا لبل وفوق كل
حسابات بشرٌة الذى كان لسان حاله باستمرار استطٌع كل شى فى المسٌح الذى ٌموٌنى .
الذى كان على ٌمٌن ان هللا لادر ان ٌدعو االشٌاء غٌر الموجودة كانها موجودة .
فعاش االٌمان الحمٌمى الذى هو الثمة بما ٌرجى واالٌمان بامور ال ترى وكان ومازال ٌحٌا حٌاة التسلٌم
الكامل فى كل شى فى التعب والضٌك وفى الفرح اٌضا فكان ٌلمى بكل حمولة على شٌال الحمول
واالثمال الهنا الصالح .
انه هو الراعى الصالح والخادم االمٌن الذى ٌتاجر بكل وزنة اعطاها له رب المجد هو اسمفنا وراعى
نفوسنا ابانا المدٌس االنبا انطونى اسمف اٌرلندا واسكتلند وشمال شرق انجلترا .
فكٌف كانت البداٌة وكٌف نرى عمل هللا فى الكرازة والبناء والتعمٌر من خالل اسمفنا المدٌس االنبا
انطونى ؟
البداٌة كانت فى  1999/11/3وهى وصول كال من ناجى شولى متى وثابت لبٌب عبد مٌنا الى
اٌرلندا رغم عدم م عرفتهم باى شخص فى هذا البلد لكن هنا ٌد هللا التى سوف نراها باستمرار اثناء
تارٌخ كنٌسة مارمٌنا وهى ان اثناء سٌرهم امام الكاتدرائٌة المرلسٌة لبل سفرهم نظروا واذا براهب فى
الشارع لم ٌعرفوه من لبل وطلبوا منة ان ٌصلى الجلهم النهم مسافرٌن فسالهم عن مكان سفرهم
فاجابوه انهم مسافرٌن الٌرلندا فطلب منهم ان ٌاتوا معه واعطاهم عنوان الكنٌسة فى دبلن وصلى لهم
وتشاء الظروف ان ٌاتى هذا الراهب الى اٌرلندا للخدمة فى جلووى( )Galwayلبضعة شهور وهو
ابونا بوال الذى اصبح نٌافة االنبا بافلوس الٌونان حالٌا .
هل كل هذا صدفة ام هى ٌد هللا المدٌر ؟
لٌس هذا فمط بل نظرا لعدم معرفة الكثٌر بدولة اٌرلندا فى ذلن الولت ففكروا ان ٌحاولوا الهرب اثناء
الترانزٌت للدخول دولة هولندا لكن هللا المدٌر ارسل لهم لسٌس كاثولٌكى كان موجود فى امستردام و
ساعدهم للوصول الٌرلندا هل هذا صدفة ام هى ٌد هللا المدٌر ؟
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لٌس هذا فحسب ولكن بعد وصولهم دبلن ارسل هللا لهم سٌدة اٌرلندٌة دلتهم على منزل ابونا اثناسٌوس
جورج هل كل هذا صدفة ام هى ٌد هللا المدٌر؟
و لام ابونا اثناسٌوس راعى كنٌسة السٌدة العذراء والشهٌدة دمٌانة بدبلن باستضافتهم وتوفٌر المبٌت
لهم وكل ما ٌلزمهم فى تلن الفترة التى استمرت لمدة شهر وثالثة اٌام تم استضافتهم فٌها بكل حب من
كل شعب الكنٌسة وباالخص نٌافة الحبر الجلٌل االنبا انطونى الذى كان دائم التشجٌع لهم وال ننسى
كلمتة المعزٌة كله هٌبمى حلو وال ابالغ عندما الول ان اللة اعطاة من روح النبوة بشهادة هؤالء فكل ما
لاله لهم تحمك والدلٌل بالرغم من انهم كانوا ممٌمٌن الامة غٌر رسمٌة لكن االنبا انطونى كان دائما ٌمول
لهم اوالدكم وزوجاتكم هٌٌجوا اٌرلندا فكانت االجابة كٌف واحنا اصال مش ممٌمٌن رسمى؟
لكن هذا هو اٌمان المدٌسٌن وابتداء ٌخبرهم بكل ما هو حدث االن بانه سوف تاتى ناس تانى من
مصر وشوٌة شوٌة نعملكوا لداس وبعدٌن نجٌبلكوا كاهن وهو ما حدث تماما.
وهنا نرى ٌد هللا مرة اخرى الذى ٌرٌد ان ٌكون لة بٌت فى منطمة كٌر( )Cahirففى خالل تلن الفترة
التى كانوا موجودٌن فٌها فى كنٌسة دبلن لم تتوفر لهم فرصة عمل فى تلن المنطمة وهذه كانت اراداة
هللا الذى شاء ان ٌوجد لهم فرصة عمل فى منطمة كٌر( )Cahirلكى ٌكون له فى هذا المكان كنٌسة .
وتم اٌجاد هذة الفرصة عن طرٌك الدكتور حنٌن ٌونان الذى جعلة هللا سببا فى سفر ناجى وثابت واٌضا
سفر بالى الشباب الذٌن اتوا بعدهم.
وذلن حدث بطرٌمة معجزٌة وهى انة اثناء سفر ابونا اثناسٌوس الى مصر لمضاء اجازتة السنوٌة كان
ٌوجد االنبا انطونى فى دبلن لٌصلى المداسات بدال من ابونا اثناسٌوس وفى ذات ٌوم طلب من ناجى ان
ٌعطٌة بعض الكروت الشخصٌة لبعض الشخصٌات االٌرلندٌة التى كان لد اعطاها لهم الدكتور حنٌن
لبل سفرهم ورغم انها كانت باسماء شخصٌات واماكن مختلفة لكن بعد ان لام االنبا انطونى بفرزهم
اختار كارت لواحد من التابعٌن للشركة فى منطمة كٌر ( )Cahirوطلب من واحد من ابناء الكنٌسة
ولتها ان ٌتصل بهذه الشخصٌة وفعال لام بارسل شخص ٌدعى مستر بات ()Mr.Patالذى اتى الى
الكنٌسة واخذهم وتم ارسالهم الى كٌر فهل اختٌار االنبا انطونى هو صدفة ام هو اختٌار الهى وهذه هى
ٌد هللا المدٌر!
وفعال وصلوا الى كٌر ٌوم  1999/12/16واستلموا الشغل هنان وكانت هذه هى النبتة الذى
غرسها هنان بٌدٌة الطاهرتٌن ابٌنا المدٌس االنبا انطونى وظل ٌرعاها وٌسمٌها فعندما نظر هللا الى هذا
الجهد الذى بذ له ابٌنا المدٌس فاراد ان ٌكافئة على تعبة وكان حاله ان هللا عظم الصنٌع معنا وتحمك ما
سبك وانبا به ابٌنا المدٌس وهو ان بدات االعداد فى التزاٌد وذلن عن طرٌك وصول مجموعات من
الشباب على دفعات وهى كاالتى:
 .1صالح حنا – نشات شولى – صلٌب حنا – اومٌل ولٌم
 .2عادل عبد – عٌسى شحاتة
 .3رضا عزٌز اسطفانوس – ترٌاق لمعى
 .4اسكندر منٌر – مٌنا نبٌل – نادر سعد – بٌٌر كمال – وائل سولاير –ٌسرى حنا
.5شرٌف سولاير – عادل نصٌف – ارمانى بشارة
.6سامح غبلاير – هانى اسحك
 .7سلٌمان لمعى – هانى جورج – عادل شولى – وائل ماهر – عوض ٌوسف – نبٌل نخلة .
 .8مالن مٌخائٌل – عاطف صالح – مجدى ودٌع – عادل صلٌب – عٌد نخلة
 .9سامح كٌرلس – اشرف اسحك – سعٌد ساروفٌم ومارٌان
وهكذا نظر هللا الى تعب ابٌنا الحبٌب وتحمك كالمة فبعد ان كان ٌذهب كل هوالء الى كنٌسة السٌدة
العذراء مرٌم والشهٌدة دمٌانة بدبلن ( )Dublinللصالة وحضور المداس االلهى الذى كان ٌعتبر جهدا
كبٌرا لبعد المسافة وعدم وجود عربٌات خاصة فى ذلن التولٌت فشاء الراعى الصالح ان ٌرٌح
رعٌته لال كلمة عكس المنطوق البشرى وهى ان الكنٌسة سوف تاتى للشعب اٌنما كان .
نحن نعلم ان الشعب هو الذى ٌبحث عن الكنٌسة ولكن كان ومازال لنٌافة الحبر الجلٌل
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االنبا انطونى لانون مختلف وهو كٌف ٌرٌح شعبه وٌسهر على راحته كما كان ٌفعل سٌدة ملن
المجد.فماذا فعل؟
لام نٌافتة بالتنسٌك مع ابونا اثناسٌوس وتكلٌف اثنٌن من الخدام بكٌر وهم صلٌب حنا ونادر سعد
بالذهاب الى دٌر الرحمة للراهبات بكٌر وسؤال تاسونى انجٌال ( )Sister Angelaواثناء الممابلة
رحبت ولكنها ابلغتهم انة البد من موافمة االسمف رئٌس الدٌر اسمف واترفورد ( )Waterfordو
بالفعل تم اعطائهم رلم االسمف ولام االخ شرٌف جٌد ولدس ابونا اثناسٌوس باالتصال به والتنسٌك معه
واخذ موافمته على الصالة فى الدٌر وتمت صالة اول لداس الهى فى ٌوم  2002/2/9وتم فى ذلن
الٌوم صالة المداس االلهى وسط فرح الشعب واستمر هكذا صالة المداس السبت االول من كل شهر
بالتناوب بٌن كال من ابونا اثناسٌوس جورج وابونا توماس فالنجن ( Father Thomas
 )Flanaganحسب ظروفهم.
ومن الملفت لالنتباه انه رغم كبر ابونا توماس فى السن ورغم ظروف الطمس التى كانت غالبا ما تكون
ممطرة او ان ٌكون الجو فى منتهى البرودة اال انه كان ٌجد لذة فى ان ٌزور كل بٌت وٌفتمد كل
اسرة ماشٌا على لدم ٌة لعدم وجود سٌارات وكان ٌحب الفكاهة فكان دائما عندما ٌدخل البٌت ٌمول انه
ٌعرف بٌوت االلباط عن طرٌك االسكاى فعندما ٌرى طبك دش معلك على احد البٌوت ٌمول ان هذا هو
بٌت لبطى وكان ٌزور كل بٌت دون ان ٌترن بٌت واحد كل ذلن لبل ان ٌعمل العشٌة.
حما انها ٌد هللا التى تعطى الموة الوالده.
واستمرت هكذا صالة المداس السبت االول من كل شهر على ان ٌذهب الشعب مرة اخرى على االلل
للصالة فى كنٌسة دبلن ( )Dublinواستمر ذلن لمدة عامٌن تمرٌبا.
وحرصا من االنبا انظونى على تنمٌة الخدمة وعدم التثمٌل على االباء الكهنة لرر احضار اب كاهن
للخدمة ولد تاخر هذا العمل نظرا لحرص االنبا انطونى على اختٌار راعى ٌهتم برعٌتة وٌسهر على
راحتهم وبالفعل تم اختٌار راهب من دٌر مارمٌنا بعد تانى وارشاد من هللا .

اسم الكاهن الذي بدا الخدمة  :ابونا بفنوتٌوس افا مٌنا (نٌافة االنبا مٌنا اسمف مسٌساجا -كندا حالٌا )


بداٌة خدمة ابونا بفنوتٌوس افا مٌنا فً كنٌسة مارمٌنا كٌر -اٌرلندا:

وصل لدس ابونا بفنوتٌوس افا مٌنا {االنبا مٌنا حالٌا} للخدمة .
فى ٌوم  2004/1/4الً مطار دبلن واستمبله فً المطار لدس ابونا اثناسٌوس جورج كاهن كنٌسة
العذراء والمدٌسه دمٌانه فً دبلن ( )Dublinومعه بعض من شعبه واٌضا من اهل كٌر.
و لضً اول لٌله فً الكنٌسة وصلً المداس االلهً فً الصباح مع ابونا اثناسٌوس ثم حضر د.اكرم
حنا من شعب كنٌسه مارمٌنا
و سافر ثانً ٌوم مع د .اكرم الً كٌر( )Cahirوصلوا مع الشعب فً دٌر الراهبات حٌث صلوا اول
لداس وهو لداس عٌد المٌالد ٌوم 2004/1/6الذي انتهً الساعه  9مساء.
ثم حضر نٌافه االنبا انطونً الً دٌرالرهبان (ٌ )Mount Mellerayوم  2004-1-8واستمبله رئٌس
الدٌر Father Don Emon Fitzgerald
وذهب ابونا بفنوتٌوس مع لدس ابونا اثناسٌوس ود .اكرم الً كٌرحٌث اجتمع االنبا انطونً مع الشعب
فً دٌر الراهبات ( )Mercy Conventالذي المً نٌافته كلمة رحب فٌها بالكاهن الجدٌد واعطاهم
وصاٌا ثم المً ابونا اثناسٌوس كلمة ترحٌب وتوصٌة اٌضا ثم المً ابونا بفنوتٌوس كلمه شكر لالنبا
انطونً الذي حضر خصٌصا ولدس ابونا اثناسٌوس ورجع نٌافته الً براي ( )Brayوذهب ابونا الً
دٌر الرهبان ( )Mount Mellerayالذي الام فٌه الفترة من  2004/1/5حتً  2004/8/13ثم
انتمل بعد ذلن الً كٌر ( )Cahirفً شمة صغٌرة من الفترة  2004/8/13حتً ابرٌل  2006و بعد
ذلن استمر فً منزل الكنٌسة.
و لد حضر االنبا انطونً المرة الثانٌة ٌوم السبت  2004/3/13الً كٌر( )Cahirوصلً المداس فً
كنٌسه دٌر الراهبات وكان معه لدس ابونا اثناسٌوس ولد لام بتدشٌن اوانً للمذبح واٌضا سٌامة
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شمامسة وهم  :هانً جورج – بٌٌر غالً – كٌرلس برسوم – واٌضا لام سٌدنا بعماد اول طفل وهو
انطونً ثابت مٌنا
ولد تم استمبال سٌدنا فً لاعه فً فندق كٌر هاوس( )Cahir Houseوبعد الغذاء لام سٌدنا بعمل
اجتماع للشعب الختٌار لجنه الكنٌسه وتم اختٌار  6اشخاص :
 -1د .اكرم سكرتٌرا
 -2فٌونٌال نبٌل صلٌب
 -3بٌٌر غالً
 -4نادر سعد
 -5صلٌب حنا
 -6اسكندر منٌر
ظل ابونا فً دٌرالرهبان حوالً  8شهور اي حتً شهر اغسطس  2004وكان ٌسافر مره او اتنٌن فً
االسبوع الً كٌر ()Cahir
لم ٌسمح دٌر البنات لهم بالصالة اال مرة واحدة فً الشهر ولكن الخدمة تحتاج لداس اسبوعً
بدا ابونا بالبحث عن مكان فً كٌر( )Cahirاو كنٌسة
هنان ثالث كنائس فمط فً كٌر ()Cahir
كنٌسة كاثولٌكٌة ضخمه جدا جدا – كنٌسه انجلٌكانٌة  ..المس وافك ورئٌسه لم ٌوافك – كنٌسه
برسٌتٌرٌن خافوا منها الن العدد اكثر منهم عشرة مرات
بحثوا كثٌرا حتً وصلوا الً لاعة تسمً كومٌونتً هوول ( )Community Hallمن مدام :هٌالري
( )Ms Hilaryلكن من هً واٌن تسكن وكٌف نمابلها ؟
ذهبوا الً البرٌد لالوا انها تسكن علً بعد  50متر من البوسطة ذهبوا وخبطوا منزل منزل علً بعد
¾ كٌلو حتً تمابل ابونا معها واتفك علً تاجٌر الماعة ثالث مرات فً الشهر ٌوم االحد لمده ثالث
ساعات والساعه ٌ10ورو.
وكان ٌحضر ابونا بفنوتٌوس كل اسبوع من الدٌر ٌوم االحد صباحا ثم ٌسافر بعد المداس ولم ٌكن هنان
عربٌة واحدة مع الشباب او العائالت
وكانوا ٌحملوا عدة المذبح والكتب وكل مستلزمات الصالة من احد البٌوت الً الماعة علً اكتافهم فً
جو اٌرلندا الصعب من مطر وغٌره .
وبالولت بدات فكرة لماذا ال نعمل اجتماع روحً او اجتماع درس كتاب وبداوا ٌوم السبت ولكن اٌن ؟
الترح الشباب غرفه بٌٌر كمال غالً علً ان ٌذهب الً مكان اخر فً هذه اللٌلة وكان ٌبٌت ابونا فً
شمه بٌٌر كل ٌوم سبت لعمل االجتماع والمداس فً الٌوم التالً اي االحد
ثم بدات فكرة العشٌه طالما ابونا ٌحضر السبت ولكن مشكلة المكان كانت لائمة المنزل صغٌر
ذهبوا الً كومٌونتً هول ( )Community Hallلعمل العشٌة واالجتماع.
الام ابونا بفنوتٌوس مع مجموعة اسكندر فً مسكنهم بدال من بٌٌر حتً شهر  2004 – 8ولكنه
كراهب له خصوصٌته بدا ٌفكر فً البحث عن شمه له وكان لد اشتري سٌاره خاصة له فً ٌولٌو
 2004بمبلغ ٌ 4900ورو ولد وجد شمة صغٌرة جدا بمبلغ ٌ 70ورو فً االسبوع فً ابًٌ هاوس
( ) abbey houseوانتمل الً هذه الشمة ٌوم  2004-8-13وعاش فٌها الً ان انتمل الً منزل
الكنٌسة الحالٌة فً ابرٌل 2006
بدات الخدمة تنتظم اكثر فاكثر ٌ :وم السبت عشٌة واجتماع
ٌوم االحد باكر ولداس ثم اغابً من  12,30 – 9,30صباحا
ثم دروس الحان للشمامسة لعدم معرفه المردات وكانت ٌوم االحد فً الماعة


مواقف ال تنسً خالل هذه الفتره :

ٌوم عشٌة احد الشعانٌن منظر كانه مظاهرة شباب حاملٌن الصلبان والبٌارق والزعف فً وسط المدٌنه
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ٌوم عٌد الغطاس  2004وصل ابونا بفنوتٌوس الساعه  7مساءا ووجد معظم الشعب والف فً الشارع
سال ماذا حدث ؟
الصالة مشغولة باوالد ٌلعبون التاٌكوندو ماذا نفعل ؟
اتصلنا بهٌالري ( )Hilaryو لكن الماعة حجزت ذهبوا احد البٌوت وعملوا المداس
منظر الماعة لبل ما تنظف لتلٌك للمداس
هذه الماعة ٌوم السبت صباحا فٌها سوق لبٌع منتجات البٌوت ومحتاجة نصف ساعة كنس وتنظٌف
وتجهٌز للكراسً
اسبوع االالم  :كانت العادة اكثر اٌام السنة صلوات واٌضا دفع فلوس فً اسبوع االالم دفعوا مبلغ كبٌر
لم ٌكن متوفر فلنصلى الطمس كامال كل ٌوم بصخة صباحٌة ومسائٌة عالوة علً لداس خمٌس العهد
وسبت النور واحد المٌامة والجمعة العظٌمه اكثر من  8ساعات متواصلة
بدا نٌافه ابٌنا االسمف المحبوب االنبا انطونً ان ٌبدا بالبحث عن مكان ٌصلح كنٌسة فً كٌر حٌث انها
مكان متوسط فً المنطمه للخدمة
فمن كٌر( )Cahirالً كورن ( )Corkساعة
ومن كٌر( )Cahirالً لٌمٌرٌن ( )Limerickساعة
ومن كٌر( )Cahirالً ووتر فورد ( )Waterfordساعة
ومن كٌر ( )Cahirالً كٌلكانً ( )Kilkennyساعة
ومن كٌر ( )Cahirالً ترٌللً ()Traleeساعتٌن ونصف
وهذه الست مناطك التً حددها االنبا انطونً لخدمه كنٌسه كٌر(. )Cahir


قصه البحث عن شراء كنٌسة او ارض تصلح كنٌسة :

او مبنً ٌمكن تحولٌه الً كنٌسة استغرق حوالً سنتٌن من اول بداٌة الخدمة
الً ان اشترٌت االرض الحالٌة للكنٌسة فً 2006-1-18
والسٌارة التً اشتراها ابونا بفنوتٌوس سهلت البحث عن اي عالمة علً اي بٌت او ارض مكتوب
علٌها للبٌع وكذلن باالتفاق مع االوكشنٌر( )Auctioneerفً كل من كٌر( )Cahirاو كلونمٌل
(. )Clonmel
عثر ابونا علً  3لطع
واحده  2فدان علً طرٌك كورن ()Corkعلً بعد  15كٌلو واخري فدان واحد علً طرٌك كورن
(  )Corkعلً بعد  3كٌلو والثالثة علً بعد دلائك من السنتر ومساحتها  3فدان تمرٌبا
ذهب مع ابونا بفنوتٌوس الً بالنٌنج اوفٌس( )Planning officeواجتمع مع مستر رٌتشارد
( )Mr.Richardونظر فً الثالث لطع االرض ووافك مبدئٌا علً اعطاء تصرٌح لالرض الثالثة.
فً خالل زٌاره سٌدنا  2005-8-20طلب ابونا من سٌدنا بالماء نظره علً المنزل واالرض فاعجبته
وبارن مشروع الشراء
بممابلة صاحب المنزل الرا ان العرض  430الف ٌورو نهائً
ابونا عرض  350الف رفض العرض
ثم عرض  360الف رفض العرض
ثم عرض  400الف رفض العرض
فً خالل هذه الفتره تمدم ثالث اشخاص لشرائها وفعال تم البٌع  430الف ٌورو فً اكتوبر 2005
وحزن ابونا والشعب جدا جدا
حٌث انها لرٌبة ج دا ٌمكن السٌر الٌها وذهب ابونا اجازه الً دٌر ماري مٌنا فً ٌوم 2005-11-7
وهنان اتصل االوكشنٌر (. )Auctioneer
ولال هل ترغبوا فً شراء هذا المنزل انه سٌعرض مره اخري فً السوق
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تمت المنالشات بٌن ابونا بفنوتٌوس والدكتور اكرم ووضع سعر  415وممدم  10االف ٌورو وتم كل
شٌئ وبدات رحله الشراء والمحامً والبنون
بعد ان دبروا المبالغ المطلوبة اي  415الف ٌورو ثم كتابة العمد فً ٌوم 2006-1-18
بحضور سٌدنا االنبا انطونً الذي ولع علً العمد مع صاحب المنزل وزوجته والمحامً الخاص
بالكنٌسة والمحامً االخر الخاص بصاحب المنزل
استلم ل دس ابونا بفنوتٌوس المنزل وتم االنتمال الٌه وشراء كل احٌاجاته التً دفع ثمنها الدكتور اكرم
حنا فً ابرٌل 2006
كٌف تم تجمٌع هذه المبالغ ؟ :
اوال بمساعده رب المجد كان لدس ابونا بفنوتٌوس ٌثك ان ربنا عنده مخازن كثٌرة وانه سوف ٌصعب
علٌه حالته وحال الشعب الذي ٌرٌدون ان ٌعبدوه وسٌرسل لهم خٌرات كثٌره
ثانٌا سٌدنا دفع  50الف ٌورو
اكرم حنا دفع  100الف ٌورو سلفة من البنن علً ان ٌسددها هو
كل اسره فً كٌر والكنٌسة دفعوا ٌ 1000ورو
مشروع شراء االمطار
ثم حضرت فكرة ابونا بفنوتٌوس فً مشروع شراء االمطار ولسمة الكنٌسة الً مربعات  300مربع
كل مربع ٌ 1000ورو وكل اسرة تشتري عدد مربعات بحسب عدد افراد االسرة
واستجاب البعض ودفعوا كل المطلوب منهم وكالعادة اخرٌن لم ٌدفعوا
وتم استالف  50الف ٌورو من البنن التً تم تسدٌدها كلها بمعونة ربنا ٌسوع المسٌح فً ٌولٌو 2007
التً دفعها شعب اٌرلندا وامرٌكا وكندا ومصر اٌضا بمحبة كبٌرة
واصبحت االرض والمنزل ملن للكنٌسة وال ٌوجد علٌهم اي مدٌونٌة
االرض والمنزل  :المساحة حوالً  3فدان
تمع فً شارع اسمه برٌٌست رود ( )Priest Roadمتفرع من شارع كاشٌل رود ( Cashel
 )Roadسمً بهذا االسم الن لسٌس الكنٌسة االنجلٌكانٌة كان ٌسكن فً اول الشارع
تمع االرض علً بعد  2دلٌمه من تاون سنتر بالسٌارة
 20دلٌمة مشٌا علً االلدام من معظم سكان الكنٌسة

المنزل مكون من :
 5غرف نوم
 2حجره استمبال
3حمام ودوره مٌاه
مطبخ كبٌر
ومحاط باشجار كثٌره وٌطل علً النهر
وفً هذه االثناء كان ٌجب الصالة فً المنزل حتً نري عمل هللا من جدٌد

الكنٌسة فً بداٌه شراء المنزل :
تم تحوٌل حجرة االستمبال الً كنٌسة تم وضع المذبح وستر للهٌكل ومنجلٌة وصور للمدٌسٌن واجساد
لدٌسٌن وكراسً
وتم ربط هذه الكنٌسة الصغٌرة بالحجره المجاورة بواسطة دائرة تلٌفزٌونٌة
وكان المكان صغٌر لكن الشعب كله مبسوط وٌتسع لحوالً  20شخص وثمانٌة شمامسة وكانهم فً
الدٌر وكنائسه الصغٌرة الروحانٌة
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اجساد القدٌسٌن :
بواسطه االنبا انطونً تم احضار جسد الشهٌد ابو سٌفٌن وشهداء اخمٌم عند زٌارته للكنٌسة فً ٌوم -8
 2006-12وجسد الشهٌد تادرس الش طبً وابسخرٌون الملٌنً
لام نٌافه االنبا انطونً باعطاء اجساد المدٌسٌن البونا بفنوتٌوس من كنٌسة العذراء والشهٌدة دمٌانة فً
 Brayفً ٌوم  2006-12-10وتم استمبال هذه االجساد فً الكنٌسة بعمل زفه كبٌرة بالصلبان
والبٌارق وااللحان وتم عمل تمجٌد كبٌر
كنٌسة الشهٌد ماري مٌنا فً كٌر باٌرلندا تخدم  6مناطك
تٌبراري Tipperary
Tralee
تٌرٌلً
Cork
كورن
وتٌر فورد Waterford
Kilkenny
كٌلكانً
Galway
جولوي
-

عنوان الكنٌسة :
St. Mina Coptic Church
,Priest Road, Killemly
Cahir, Co. Tipperary
Ireland

تسجٌل الكنٌسة :
جرت المحاولة االولً لتسجٌل الكنٌسة عن طرٌك الدكتور اكرم حنا ومكتب المحاسب رونان &
جٌالفٌن  Glavin & Ronanبمدٌنة فورموي كورن  Fermoy corkولكن لم ٌتمكن اال من
تسجٌل الكنٌسة فً تاكس اوفٌس ()Tax office
المحا ولة الثانٌة عن طرٌك االستاذ رؤؤف ملن بتكلٌف من االنبا انطونً ونشكر ربنا
انها سجلت تشاراٌتً Charity
وتم تسجٌل الكنٌسة تحت رلم chy 16321
فً ٌوم او بتارٌخ 2005- 6-24

الحسابات :
 -1تم عمل الحسابات علً الكمبٌوتر بواسطة المحاسب سامح كٌرلس من اعضاء الكنٌسة وٌعمل فً
كورن كمحاسب
 -2تم االتصال بالمحاسبة جولً كارفٌل ت 012861105 :
0868391870
لالت انتم عملتم معظم الشغل لكن هنان سنه  2005فٌها اكتر من  100الف ٌنبغً ان ٌعمل لها
مراجعة بواسطة محاسب لانونً لذا تم اختٌار محاسب لانونً
مكتب المحاسب المانونً
شٌهان جارفٌل فٌرموي كورن Sheehan Garvel, Fermoy, Cork
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البنك Bank of Ireland :
Scn: 906080
A/C: 37832302
IBAN: IE 02 BOFI 90608037832302

متً تم الحصول علً تصرٌح بناء الكنٌسة :
تم شراء االرض والمنزل بناء علً موافمه مبدئٌه من بالنٌنج اوفٌس بواسطه المهندس رٌتشارد
خال ل عملٌه الشراء وتسجٌل المنزل واستالمه وعمل رسومات الكنٌسة تم نمل رٌتشارد الً مكتب اخر
جاء مدٌر جدٌد اسمه جٌم ()Jimرجل متشدد ذهبنا الً مهندس مٌشٌل( )Michaelلعمل رسومات
للكنٌسة وتمدٌمها لم ٌوافك علٌها جٌم
ابونا لجا الً تً دي شٌموس هٌلً ( )Seamus Healyوتمابلنا معه ثالث مرات ولد حاول معه
كثٌرا ولكنه كان ٌؤجل من شهر الً شهر.
جائت االنتخابات الجدٌده للحكومة وتغٌر ال تً دي فً عام  2007تم انتخاب تً دي ماتً ماجٌراث
( )Matty MacGrathوكان ابونا ٌعرفه لبل انتخابه وتم عمل حفلة بمناسبة انتخابه ولابله حوالً
ثالث مرات
ولام ماتً بممابله جٌم اكثر من مرة ولكنه مازال ٌرفض والسبب  .....الشارع ضٌك  ....المكان غٌر
مناسب  ....االرض زراعٌة
تم االتصال بمهندسة معمارٌة جدٌدة بدال من مٌشٌل وذلن فً شهر اغسطس 2007
اسمها لٌز اوبراٌن ( )Lisa O’Brienت 0868042045 :
سوف تحاول مع جٌم بالتنسٌك مع ماتً ولكن بشكل اخر ان ٌبنً ملحك بالمنزل لاعة كبٌرة مرسومة
علً انها كنٌسة ولكن تاخذ التصرٌح علً انها لاعة ولد تم ذلن ولكن من اٌن تسطٌع البناء وهنا نري
ان هللا هو مدبر كل شٌئ


زٌارات نٌافة الحبر الجلٌل االنبا انطونً :

الزٌاره االولً :

ٌوم  2004-1-8بعد حضور ابونا بفنوتٌوس تم عمل اجتماع مع الشعب للترحٌب بابونا الماء كلمات
روحٌه االجتماع فً كنٌسة Mercy Convent - Cahir
الزٌاره الثانٌة :
ٌوم  2004-1 -13سٌدنا مع ابونا اثناسٌوس صلً لداس فً Mercy Convent Cahir
اجتماع ورسامة شمامسة  :هانً جورج – بٌٌر غالً – كٌرلس برسوم وعماد الطفل انطونً ثابت باٌد
نٌافه االنبا انطونً اجتماع فً كٌر هاوس( )Cahir Houseالختٌار مجلس الكنٌسة
الزٌارة الثالثة:
فى ٌوم  2005/8/20حضر للمرة الثالثة ابٌنا المدٌس االنبا انطونى لٌتفمد اوالده وٌدبر امورهم فصلى
المداس االله ى فى دٌر للراهبات وتدشٌن اوانً وكرسً المذبح ولام بتحدٌد االماكن التى تتبع كنٌسة
مارمٌنا فى الخدمة ولام برسامة بعض الشمامسة وهم  :باسم بولس – باترٌن برسوم وكٌرلس ترٌاق
وبعد انتهاء المداس االلهى تم الذهاب الماعة فى الكٌر هاوس ( )Cahir Houseحٌث تم انتخاب اول
مجلس لكنٌسة الشهٌد العظٌم مارمٌنا وهم :
ابونا بفنوتٌوس -د.اكرم حنا – مدام فٌنوال صلٌب – بٌٌر كمال – اسكندر منٌر – نادر سعد الممص –
صلٌب حنا  -واٌضا سٌدنا راي االرض الممترح شرائها وبارن المشروع
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الزٌارة الرابعة:
ٌوم  2006/1/18حضر نٌافة االنبا انطونً و ابونا اثناسٌوس جورج و كتب عمد اشتراء االرض و
المنزل و صلً فً المنزل الجدٌد صالة تبرٌن المنازل.

الزٌارة الخامسة :
فً ٌوم  2006/3/12حضر سٌدنا االنبا انطونً و ابونا اثناسٌوس و بحضور كاهن الكنٌسة ابونا
بفنوتٌوس افامٌنا صلً سٌدنا لداس عٌد البابا كٌرلس فً  Mercy Conventو لام برسامة
شمامسة و هم مٌنا نبٌل و جون رؤوف و جورج عٌسً بحضور شعب  Dublinو  Galwayو
اجتمع بعدها مع الشعب فً منزل الكنٌسة.

الزٌارة السادسة :
فً شهر 2006/6/1حضر سٌدنا للصاله فً كنٌسة مارمٌنا بكٌر مع ابونا بفنوتٌوس و ابونا اثناسٌوس
الفتماد اب ناء الكنٌسة وكانت هذه اول مرة ٌصلى فٌها االنبا انطونى لداسا فى الكنٌسة الجدٌدة الصغٌرة
الموجودة بالمنزل والتى كانت عبارة عن غرفة واحدة باسم االنبا موسى االسود وفرح الشعب جدا
لوجود راعٌهم بٌنهم.
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الزٌارة السابعة :
فً ٌوم  2006/9/30حضر سٌدنا لٌصلً المداس مع لدس ابونا بفنوتٌوس و افتمد ابنائه و لام بعد ذلن
بزٌارة و مباركة بعض منازل الشعب فً كٌر و هم منزل رضا عزٌز و نشات شولً و ناجً شولً و
امٌل ولٌم.

الزٌارة الثامنة:
فً ٌوم الجمعة الموافك  2006/12/8للمبٌت الول مرة ي منزل الكنٌسة و صلً لداس ٌوم السبت فً
كنٌسة مارمٌنا و معمودٌة الطفل انطونً هانً اسحك و رسامة الشماس انطونً ثابت.

الزٌاره التاسعة
فً ٌوم 2007/3/10الموافك الٌوم التالى لعٌد البابا كٌرلس السادس لام نٌافته بزٌارة الكنٌسة ومعه ابونا
اثناسٌوس وابونا توماس وابونا نوفٌر وابونا بفنوتٌوس
وصالة المداس االلهى فى دٌر للراهبات المناسبه عٌد البابا كٌرلس
ولام برسامة بعض الشمامسة وهم بٌٌر اشرف وباسم سلٌمان وتوماس رضا
حضر سٌدنا ومعه اتوبٌس من شعب كنٌسة دبلن كما حضر اٌضا عدد من شعب كنٌسة السبع رهبان
تم االجتماع بعد الكنٌسة فً لاعة مؤجرة فً فندق كاستٌل كورت )Castle Court(.
اثناء المداس تم وضع رفات المدٌسٌن فً االنابٌب الجدٌدة والكساوي الجدٌدة وعمل زفة لهم
(الشهٌد ابو سٌفٌن – االمٌر تادرس الشطبً – الشهٌد اباسخرٌون الملٌنً – شهداء الفٌوم – الشهٌد
صلٌب الجدٌد(.
ووعد نٌ افته بانه سوف ٌاتى كل عام فى نفس المٌعاد لالحتفال بعٌد البابا كٌرلس السادس واصبحت هذه
عادة منذ ذلن الولت وحرص االنبا انطونى على الحضور كل عام فى هذا التولٌت ال ٌوجد شى ٌمكن
ان ٌمنعه الى ٌومنا هذا رغم شدة المرض فنحن لد تعودناه االب الذى ٌضحن رغم شدة المرض واالالم
التى ال تحتمل من اجل ان ٌفرح اوالده االب الذى دائما ٌضحى براحته وولته من اجل لطٌعه فلم نراه
ٌوما ما ٌعد احد بانه سوف ٌاتى لٌعمد له طفله او الى مناسبة اخرى اال وٌاتى له مهما كانت
الظروف فبالحمٌمة هو مثال لالسمف االمٌن على رعٌته كما جاء بالدسمولٌة.ولام بعمل حنوط المدٌسٌن .
-
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الزٌاره العاشرة
ٌوم  2007/6/16الصالة فً كنٌسة ماري مٌنا بكٌر حضور ابونا اثناسٌوس حفلة صغٌرة بعٌد رسامة
االنبا انطونً

الزٌارة الحادٌة عشرة :
كانت تعبر بمثابة زٌارة تارٌخٌة للكنٌسة حٌث تم افتتاح الكنٌسة الجدٌدة بتارٌخ  2009/1/18التى
استعد لها شعب الكنٌسة التى بداء فٌها البناء فى  2008ولاموا بالتجهٌزات وتحضٌر الكنٌسة بعدة
اسابٌع لبل االفتتاح ولد لام نٌافة الحبر الجلٌل االنبا انطونى بتدشٌن اوانى مذبح وحضرها ابونا
اثناسٌوس جورج وابونا نوفٌر الباخومى وكاهن الكنٌسة ابونا بفنوتٌوس افا مٌنا
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الزٌارة الثانٌة عشرة
كانت ٌوم  2009/3/10افتمد خاللها ابنائه من شعب الكنٌسة
-

زٌارات اخري
ولام نٌافته بالزٌارة الوالده فى  2009/8/15حٌث كانت الزٌارة االولى لالنبا مٌنا بعد رسامته اسمفا
وكان ابناء نٌافة الحبر الجلٌل االنبا انطونى موجودٌن للترحٌب باالنبا مٌنا بعد الرسامة وتم عمل حفل
كبٌر عرض فٌه كورال السٌدات مجموعة من الترانٌم وكذلن اطفال مدارس االحد واٌضا لدم فرٌك
المسرح مسرحٌة كومٌدٌة باسم صعٌدى فى الكلٌة االكلٌركٌة ولد لام نٌافة االنبا مٌنا خالل هذه الزٌارة
بمعمودٌة ثالثة اطفال هم استٌفٌن رضا عزٌز وكارٌن صلٌب حنا واٌرٌنى هانى اسحك كما لام
بانتخاب مجلس جدٌد للكنٌسة.
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وزٌارة اخرى فى ٌوم :2009/1/25
واٌضا فى ٌوم :2010/3/8
كلها احتفاالت وافتمادات لشعب الكنٌسة
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وفى : 2011/3/12
لام نٌافة الحبر الجلٌل االنبا انطونى بالزٌارة كعادته لالحتفال بعٌد البابا كٌرلس وحضر االباء كهنة
اٌرلندا ابونا اثناسٌوس جورج وابونا بولس االنطونى وابونا افراٌم االنبا بٌشوى وابونا ابٌفانٌوس افا مٌنا
وابونا توماس فالنجن وابونا روٌس انبا بٌشوى و لام نٌافته برسامة بعض الشمامسة هم ارمانى بشارة و
كٌرٌون صلٌب
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الزٌارة الثالثة عشرة :
لام نٌافة الحبر الجلٌل بزٌارة كنٌسة مارمٌنا بكٌر فى  2011/8/6الفتماد ابنائه ولدم له ابناء اطفال
مدارس االحد مسرحٌة عن السموط

فى 2012/3/10
وفى  2013/3/24كانت زٌارة االحتفال السنوى بعٌد البابا كٌرلس وتم خاللها رسامة شمامسة هم
جوزٌف نبٌل و جورج نبٌل و سامح كٌرلس و سامح صالح وابانوب هانى و جورج ٌسرى و بٌشوى
عادل واستٌفٌن رضا وكٌرلس مٌنا
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كانت كلها اٌام افتماد واحتفاالت كان ٌحضرها شعب كنٌستى دبلن وجلوى لٌشاركوا اخواتهم فى
كنٌسة كٌر بعٌد البابا كٌرلس وكانت تمدم فٌها المسرحٌات وااللحان والترانٌم والتسبحة والعدٌد من
الفمرات فى جو كله محبة وسالم ببركة وجود ابٌنا الحبٌب االنبا انطونى .
-

فى عٌد البابا كٌرلس : 2012/3/10

تم رسامة شمامسة هم باترن ناجى ودٌفٌد الممص اثناسٌوس وفٌلوباتٌر سامح وتم عرض الكثٌر
من الفمرات منها اسكتش عن اهمٌة الصالة الربانٌة وحضر اباء كهنة اٌرلندا وهم الممص
اثناسٌوس جورج ووابونا روٌس انبا بٌشوى وابونا بٌمن انبا بٌشوى وابونا بولس االنطونى
وراعى الكنٌسة ابونا ابٌفانٌوس افا مٌنا
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بناء الكنٌسة الكبٌرة:
-

-

-

-

-

-

-

كما ذكر سابما ان عدد الشعب بدا ٌزٌد ولم تعد الكنٌسة الصغٌرة تتسع لكل الشعب فكان ٌمف
الشمامسة وعدد للٌل من الشعب داخل الكنٌسة والبعض ٌمف فى الغرفة المجاورة والبعض ٌمف فى
الطرلة التى بٌنهم فكان البد من عمل كنٌسة كبٌرة وتحمك كالم ابٌنا البار االنبا انطونى الذى كان
الٌعرف المستحٌل فانة ٌسٌر جنبا الى جنب مع اله الموات وتعود بدال من ان ٌلعن الظالم ان
ٌضىء شمعة وٌبحث دائما عن االمل والرجاء مع اله الرجاء
وبفضل ارشادته وتوجٌهاته البونا بفنوتٌوس الذى كان ٌستشٌره فى كل صغٌرة وكبٌرة بدا العمل
جدٌا فى عام  2007فى كٌفٌة عمل التصارٌح الالزمة واالستشارات الهندسٌة وكل ما ٌلزم وفعال
بعد ان راٌنا هللا لائم فى وسطنا وٌعمل عجائب كثٌرة تم
البدء فى البناء فى فى نوفمبر  2008ومن االشٌاء التى البد من ذكرها انه كان ٌمر فوق بالمرب
من المكان المحدد للكنٌسة اسالن التٌار الكهربائى وكان البد من استعمال حفار كبٌر حتى ٌتم
الحفر وكذلن اثناء رفع االتن{السمف} حٌث كان ٌاتى عبارة عن اجزاء كبٌرة
بناء الكنٌسه الكبٌره ( لاعه كبٌره ملتصمه بالمنزل )
فً اثناء البناء جاءت شركه الكهرباء واولفت العمل بالكنٌسه الجدٌده حٌث ان المبنً لرب الضغط
العالً من المسافه المانونٌه فً  6امتار وان الماعه فٌها غرفه للشمس وستكون بالمرب من
االسالن فاولفوا العمل ولما سال لدس ابونا بفنوتٌوس المهندس لال انا انصحن ان ال تذهب الً
الكهرباء فعندها كل السلطه ان ٌمف اي شًء دون حل
وهنا التجاء ابونا الً الصالة حتً ٌحل هللا المشكله ونجد حال وهنان دافع دفعه ان ٌذهب وٌسال
عن السبب والحل وربنا اعطً نعمة وسمح ان المهندس الذي لابله لال له السبب والحل ان ٌغٌر
الرسومات وطلب منه تحوٌل هذه الغرفه الً الناحٌه االخري وهنا اخذ ابونا ٌشكر ربنا علً هذا
التغٌٌر حٌث هذا هو الذي كان نفسه فٌه الن هذه الغرفة هً المذبح وعند وضعها فً هذا المكان
الجدٌد سوف ٌكتمل شكل الكنٌسه بالصورة الطبٌعٌة وهذه معجزة انهم هم اللذٌن ٌطلبون ذلن وتم
كل شٌئ
ملحوظة ان ابونا لدم الرسومات اوال الً البلدٌة ولكن رفضت وطلبوا تعدٌلها لٌوافموا علٌها ولما
شركة الكهرباء اولفت العمل لدم ابونا الرسومات المدٌمة التً رفضت من البلدٌة
لشركة الكهرباء وافمت علٌها وتم تنفٌذها ولم تستطٌع البلدٌة ان تعمل شٌئ وتم العمل كما كانوا
ٌرغبون فً البداٌة
لذلن كان هنان نوع من التردد من المماول خوفا من ان ٌصاب احد العاملٌن معه من التٌار
الكهربائى فطلب الشباب ولتها من ابونا بفنوتٌوس ان ٌموموا هم بحفر االثاثات عن طرٌك ادوات
بسٌطة فكانت لهم غٌرة شدٌدة وبالفعل لاموا بالتالع االشجار التى كانت موجودة وتنظٌف المكان
ولكن المماول احضر حفارا صغٌرا وحفر االثاثات وظلت بالٌة مشكلة السمف ولكن حدث شى
غرٌب على البشر ولكن لٌس بغرٌب على هللا المادر على كل شى وهو انه اثناء وجود ابونا
بفنوتٌوس داخل المنزل وكان ٌفكر فى تلن المشكلة وكٌفٌة حلها واذا بعربة تابعة لشركة الكهرباء
تدخل المكان وٌنزل منها شخص وٌطرق الباب فتردد ابونا بفنوتٌوس فى ان ٌفتح الباب ظنا منه
انه لد ٌكون بعض االشخاص لدموا شكوة لشركة الكهرباء وانهم لادمون الٌماف العمل لكنه فتح
الباب ورحب بهذا الشخص وساله عن سبب لدومه فاذا به ٌفاجئه بشى لم ٌتولعة ابدا وابتدا هذا
الشخص ٌمول له ان شركة الكهرباء تموم بعمل صٌانة كل عشر سنوات وانهم سٌمومون بمطع
التٌار الكهربائى تماما عن هذه المنطمة لبضعة اٌام وانهم ٌطلبون منه االذن حتى ٌدخلوا المكان
وٌعملوا هذه الصٌانة فولف ابونا بفنوتٌوس مذهوال وشكر هللا على هذا الصنٌع وتم وضع السمف
فى هذه االٌام التى تم لطع التٌار الكهربائى فٌها
هل هذا صدفة ام انه عمل هللا المدٌر الذى ٌصنع الخٌر للذٌن ٌحبونه؟
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-

وغٌر ذلن الكثٌر من المعجزات االخرى التى حدثت الى ان اكتمل العمل فى اول شهر ٌناٌرعام
 2009انه بالحمٌمة لكل زمان ولكل مكان نحمٌا الخاص به .

افتتاح الكنٌسة الجدٌدة:
فى برمون عٌد الغطاس الموافك ٌوم  2009/1/18لام نٌافة الحبر الجلٌل االنبا انطونى وبحضور ابونا
اثناسٌوس جورج وابونا فٌلوباتٌر الباخومى وابونا بولس االنطونى ووجود ابونا بفنوتٌوس افا مٌنا مالن
وراعى الكنٌسة وبحضور كل شعب الكنٌسة وكذلن شعب كنٌسة دبلن وكنٌسة جلوى لام نٌافتة بافتتاح
الكنٌسة وصالة اول لداس بها وسط احتفال رائع ووسط فرحة كل الشعب .
-
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رسامة ابونا بفنوتٌوس اسقف {االنبا مٌنا حالٌا}
وبعد ان اكمل ابونا بفنوتٌوس رسالته فى كٌر وحما كما لال الكتاب العمل الذى اعطٌتنى العمل لد
اكملته فكان ٌنتظره اجرة تعبة فمد تم اختٌاره لٌرسم اسمفا بعد تذكٌة من نٌافة االنبا انطونى الذى راى
تعبه فسافر الى مصر فى خمٌس الصعود الموافك 2009/5/30لتتم رسامته اسمفا عاما بٌد صاحب
المداسة المتنٌح البابا شنودة الثالث فى ٌوم االحد عٌد العنصرة الموافك  2009/6/10ولد سافر الى
مصر من ابناء الكنٌسة لحضور الرسامة والتهنئة ومشاركة االب فرحته واٌضا ممابلة ابونا ابٌفانٌوس
والحدٌث معه كال من ناجى شولى متى و رضا عزٌز اسطفانوس وعادل عبد جرجس ولوال ان الرسامة
كانت مفاجئة والولت كان ضٌك لذهب عدد كبٌر فالكل كان ٌتمنى ان ٌكون موجودا.
وكانه كان ٌعلم مسبما لبل ذلن بفتره انه سوف ٌسافر فمام فى ٌوم  2009/5/10بعمل حفلة للشمامسة
الكبار وكانها كانت تودٌع لهم وجمعهم حولة وتبادل معهم الفكاهة والحدٌث عن الذكرٌات الماضٌة التى
عاشها معنا

وٌقول احد افراد الكنٌسه
وفى ٌوم اتمنى لو استطٌع ان انساه وهو االحد  2009/6/3حضر ابونا اثناسٌوس لٌخبرنا ان
ابونا بفنوتٌوس لد تم اختٌاره لٌصبح اسمفا وكان هذا هو سبب سفره الى مصر فبكٌنا جمٌعا الرجال
لبل االطفال والنساء فكان ٌعاملنا مثل االب والابالغ ان الول اننى شعرت بالٌتم للمرة الثانٌة لكن
كل ما كان ٌهمنا فى االول واالخر ان نراه ٌنال اجرة تعبه وجهاده الحسن
ولد اثمرت خدمته كثٌرا فى الخمس سنوات ونصف الذى لضاها معنا فمام بمعمودٌة الكثٌر من
االطفال واٌضا رسامة عدد كبٌر من الشمامسة بٌد االنبا انطونى واٌضا زواج اثنٌن من ابناء
الكنٌسة هما وائل سولاير فى ٌوم  2006/4/29واٌضا اخٌه شرٌف سولاير فً كنٌسه العذراء
والست دمٌانه بدبلن
-
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وصول ابونا ابٌفانٌوس افا مٌنا:
بعد رسامة االنبا مٌنا اسمفا لام باختٌار ابونا ابٌفانٌوس افا مٌنا لٌكون راعى لشعب كنٌسة مارمٌنا بكٌر
ففى ٌوم  2009/8/8وصل نٌافة الحبر الجلٌل االنبا مٌنا لٌزور اوالدة وٌودعهم واٌضا لٌعد المكان
البونا ابٌفانٌوس وٌسلمه الخدمة وٌعطٌه الودٌعة التى ائتمنهم علٌها اله السماء واالرض
والجمٌل فى هذا المضوع ان ابٌنا المدٌس االنبا انطونى ترن الحرٌة كاملة لالنبا مٌنا فى اختٌار من ٌاتى
بعده فهذه هى االبوة الحمة التى دائما ما نتعلمها من االنبا انطونى
فمد وصل ابونا ابٌفانٌوس فى اغسطس  2009بعد االنبا مٌنا باٌام للٌلة بعد ان اعد
له المكان

ما قام به االنبا مٌنا فى تلك الزٌارة:
لٌس عجٌب على ابٌنا االنبا انطونى ان ٌعطٌنا دروسا فى التواضع فهذه الفضٌلة هى حٌاة ٌحٌاها كل ٌوم
فانه لم ٌترن لالنبا مٌنا مسالة اختٌار الكاهن الجدٌد بل اٌضا ترن له عمل انتخابات لتعٌٌن مجلس كنٌسة
جدٌد وهذا ما لام به نٌافة االنبا مٌنا ففى اغسطس  2009تم عمل انتخابات جدٌدة بمعرفة االنبا مٌنا وتم
انتخاب كال من :
{مدارس االحد} .3
 .2رضا عزٌز اسطفانوس
. 1دكتور اكرم حنا {سكرتٌر}
{عاللات عامة}
 .4عٌد نخلة
سامح كٌرلس {محاسب}
{عن منطمة ترالى}
 .5دكتور رؤوف جبران
واٌضا لام بمعمودٌة بعض االطفال وهم استٌفٌن رضا وكارٌن صلٌب واٌرٌنى هانى
وبعد ذلن سلم الخدمة البونا ابٌفانٌوس وسافر الى مصر لٌصبح اسمفا عاما لكنائس مصر المدٌمة

بناء قاعة االغابى :
لام لدس ابونا اثناسٌوس جورج باالتفاق مع المماول وتولٌع العمد مع المماول فى ٌوم
 2009/6/19حٌث اتفك على المبالغ المطلوبة واالجراءات الالزمة لبناء الماعة الجدٌدة لٌتم استخدامها
فى االغابى واالنشطة االخرى.
وبمجرد وص ول ابونا ابٌفانٌوس فى اغسطس  2009لام بمتابعة اعمال البناء و االنشاء حتى اكتملت
الماعة فى سبتمبر  2009وتم استخدامها فى االغابى وانشطة مدارس االحد الى ان لام نٌافة الحبر
الجلٌل االنبا انطونى بافتتاحها فى 2011/3/12
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ونظرا للنمو الملحوظ فى الخدمة وازدٌاد العدد وباالخص الشباب الذٌن فى سن ٌتراوح مابٌن 15-10
سنة فمد راى ابٌنا الحبٌب لالنبا انطونى ضرورة وجود كاهن جدٌد لمساعدة ابونا
ابٌفانٌوس فى الخدمة وذلن حرصا منه على رعٌتة واهتمامه باوالدة ولد كان.
فى ٌوم  2012/10/18ح ٌث وصل لدس ابونا ثاؤلٌلس افا مٌنا للخدمة مع لدس ابونا ابٌفانٌوس.

زٌارة

االنبا مٌنا اكتوبر : 2010

لام نٌافة الحبر الجلٌل االنبا مٌنا بعمل زٌارة للكنٌسة فى اكتوبر  2010تفمد فٌه اوالده وتم عمل حفل
لدم خالله العدٌد من الفمرات ومسرحٌة بنت العمدة

زٌارة االنبا مٌنا : 2011
تم تمدٌم العدٌد من االلحان والفمرات وعمل اسكتش عن السموط وطرد ادم وحواء من الفردوس وذلن
ٌوم  2011/7 /16كمالام نٌافته بتوزٌع هداٌا مهرجان الكرازة لعام 2011
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زٌارة االنبا مٌنا : 2013
لام نٌافة الحبر الجلٌل االنبا مٌنا بزٌارة الكنٌسة فى  2013/6/27وتم عمل حفل لدم فٌه اطفال مدارس
االحد العدٌد من االلحان وكذلن لدم فرٌك المسرح مسرحٌة عن مشاكل الشباب

اعٌاد السٌدة العذراء:
فى عادة ال تنمطع منذ ان نشات هذه الكنٌسة و بتشجٌع كل االباء الذٌن خدموا هذا المكان و بشفاعات
كلٌة الطهر المدٌ سة الطاهرة والدة االله العذراء مرٌم وبصلوات ابٌنا الحبٌب االنبا انطونى كان وسٌظل
االحتفال بصوم السٌدة العذراء وعمل نهضة ٌومٌة خالل صوم السٌدة العذراء تشمل صالة عشٌة وكلمة
روحٌة وتامل فى حٌاتها وزفة وتمجٌد داخل وخارج الكنٌسة ٌحضرها كل الشعب متشفعٌن بام الخالص
الحمامة الحسنة
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رحلة مدارس االحد : 2011
فى باكر ٌوم عٌد المٌامة  2011/4/24تم عمل رحلة الطفال مدارس االحد الى () swiss cottage
مع لدس ابونا ابٌفانٌوس وخدام مدارس االحد
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انشطة الكنٌسة المختلفة فً سنة 2013
الخدمات الطمسٌة
لداس كل ٌوم من  9,30الً 11,30
لداسٌن كل ٌوم احد لداس ٌخدم االطفال الصغار ولداس للكبار
كل ٌوم سبت صاله المداس فً احد الكنائس التابعه للخدمه
كل ٌوم عشٌه من  8-7م مع تماجٌد حسب اعٌاد المدٌسٌن
كل ٌوم سبت تصلً التسبحه بعد صاله العشٌه
اجتماعات روحٌه ودرس كتاب
اجتماع عام لدراسه الكتاب الممدس ٌوم السبت مع العشٌه
اجتماع السٌدات كل ٌوم اثنٌن من  8:30 – 7م
دروس االلحان
الحان للشمامسة المبتدئٌن فً الصٌف ثالث مرات وفً الدراسه فً الوٌن اند
الحان لالطفال الصغار  3مرات فً الصٌف ومره واحده فً اثناء الدراسة
الحان للشباب فً الصٌف كل ٌوم وتنتهً بالمداس فً الفجر بعد تحفٌظ التسبحة
وخالل الدراسه ٌوم الجمعه باللٌل وتنتهً بالمداس
الحان السٌدات لبل اجتماع السٌدات
مجله ماري مٌنا ( مجله حائط ) تشمل مواضٌع مختلفه – اخبار كنٌستنا الشهرٌة – لصص من الحٌاة –
انت تسال والبابا ٌجٌب – اٌات من لراءتنا – ممتطفات مختلفة – اعٌاد المدٌسٌن
دروس انجلٌزي حالٌا تم تشجٌع السٌدات لتعلٌم اللغه االنجلٌزٌة
الرحالت نموم بعمل رحالت فردٌة واسرٌة وشبابٌة
انشطه مختلفه
عٌد االم فً العشٌه نعٌد علً كل االمهات ونعطً ورده
عٌد النٌروز تمجٌد كبٌر وزفه لكل الشهداء
عمل حفالت وتمدٌم مسرحٌات او كورال لالوالد لتشجٌعهم علً تنمٌة مواهبهم
عٌد البابا كٌرلس فً حضور االنبا انطونً ٌموم االطفال بعمل حفله وكورال ومسرحٌة مع حضور كافة
الكنائس فً اٌرلندا
مهرجان الكرازة هذه هً السنة الثالثة نشترن فٌها وٌعمل فً الصٌف حٌث ٌكون هنان ولت للمدرسٌن
واالطفال
نادي صٌفً انشطة مختلفة من العاب والحان ودارسات
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اعٌاد المٌالد الشهرٌة ٌتم عمل حفله العٌاد المٌالد لالطفال وتوزع الجوائز بعد ان تطفً الشموع
وتوزع جاتوهات
عٌد الكرٌسماس فً دٌسمبر تزوق شجره المٌالد وبابا نوٌل ٌوزع الحلوي والهداٌا علً االطفال وتمال
ترانٌم المٌالد
تعمل حفله لعٌد المٌالد
تشجٌع الشباب علً عمل مشارٌع وشراء منازل لهم
خدمه المنادٌل فً الصٌام تعمل لكل بٌت لندٌل فً اٌام الصٌام
خدمه االفتماد ٌومٌا الفتماد الشعب والصالة فً المنازل
انشطه الكنٌسه المختلفة لالطفال والشباب لسنه 2013
االلحان التً تدرس فً مهرجان الكرازة مرة اسبوعٌا فتره الدراسه وثالث مرات فً الصٌف
مدارس االحد ٌعمل لداس ٌوم االحد لالطفال وخدام مدارس االحد ٌنتهً الساعه  11حتً ٌتثنً عمل
مدارس االحد وٌمسم االوالد بعد الترانٌم الً  6فصول وبعدها االغابً
اجتماع الخدام ٌوم االحد بعد االغابً ٌتم عمل اجتماع للخدام
اجتماع اعداد الخدمة كل ٌوم سبت
ٌوم روحً للشباب لمنالشه احتٌاجاتهم مع العاب ترفٌهٌة
ٌوم روحً للخدام لمتابعه الخدمه وتنمٌتها
النادي الصٌفً  3مرات فً االسبوع العاب ودراسات والحان بعد المداس االلهً
كورال لالطفال والشباب حتً نعد حفله للمناسبات المادمه
دراسه اللغه العربٌه تدرس مره فً االسبوع لالطفال وتم تشجٌع االمهات علً االهتمام باللغة العربٌة
وتدرٌسها لالوالد فً منازلهم
تحفٌظ المزامٌر واالٌات وتم تحفٌظ صالة الغروب والنوم
مشاركه فً المؤتمرات التً تعمل فً دبلن وذهاب الشباب للمشاركة مع بالً الكنائس ودعوه الشباب
من بالً الكنائس لمضاء ٌوم روحً فً الكنٌسة
انشطه الكنٌسة للسٌدات
اجتماع السٌدات كل اسبوع ٌوم االثنٌن مع الحان وتسبحة ودرس كتاب
انشطه مختلفه
فتح مكتبه الكنٌسة لبٌع الكتب والهداٌا
فتح مكتبه استعارٌة للتشجٌع علً المراءه للجمٌع
عمل كانتٌن حتً ٌوفر للشعب احتٌاجاتهم واالطفال طلباتهم
االهتمام بالزراعة وعمل صوبة للزراعة
تشجٌر الجنٌنه المحٌطة بالكنٌسة
فتح مطبخ لتجهٌز اي اكالت فً اي ولت وباسعار فً متناول الجمٌع واٌضا فً عمل االغابً
االسبوعٌة اذا تطلب االمر
انشطه اجتماعٌة
ارسال كروت علً الكرٌسماس لعدد كبٌر من االٌرلندٌٌن
مشاركه الكنائس المختلفه احتفاالتها
تم الذهاب الً دٌر الراهبات لالحتفال معهم بالعٌد 150
الذهاب للمرضً والمحتاجٌن والطلبة
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اعمال فً البناء وتجدٌدات
تم تركٌب االٌمونات الجدٌده للكنٌسة واثاث الكنٌسة من كنب وحامل اجساد ومنجلٌات
تم رفع المذبح وعمل مكان للشمامسة
تم عمل صوبة للزراعة
تم عمل ثالجه كبٌرة تخدم الكانتٌن
تم بناء دورات مٌاه لخدمة الشعب الن االعداد فً تزاٌد
تم عمل مطبخ لتشجٌع الشباب علً عمل مفٌد واكتساب خبرات تنفعهم فً مستمبلهم
تجهٌز لاعة االغابً لخدمه ٌوم االحد واالعٌاد والمناسبات
عمل المعمودٌة الجدٌدة وكان اول من تعمد فٌها ٌوم  2012-10-20مونٌكا امٌل ومارٌان ساروفٌم
تم احضار تٌجان ومالبس العروسٌن وكان اول اكلٌل هو زواج سعٌد ومارٌان ٌوم 2012-10-21
وبعدها رفعت مورٌس وماجده ٌوم  2013-1-20وبعدها مجدي ودٌع وحنان صموئٌل ٌوم -5-12
2013
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عدد العائالت واالطفال فً الوقت الحالً:
لم اخطى عندما ذكرت فى البداٌة ان هللا المدٌر اعطى البٌنا المدٌس االنبا انطونى من روح النبوة فها كل
كلمة لالها لد تحممت وعظم الرب الصنٌع معه واثمرت الكرم التى غرسها فبعد ان كان شخصٌن غٌر
ممٌمٌن الامة لانونٌة صار العدد فى ٌومنا هذا الموافك  2013/9/9هو كاالتى:
.1الممٌمٌن داخل كٌر شعب كنٌسة الشهٌد العظٌم مارمٌنا عدد االسر  30اسرة الوالدٌن  60شخص
واالطفال  73فٌكون االجمالى من الممٌمٌن داخل كٌر هو  133شخص.
.2الممٌمٌن فى كورن والتابعٌن لكنٌسة الشهٌد العظٌم مارمٌنا عدد االسر  7اسر الوالدٌن  14شخص
.3الممٌمٌن فى كلكانى والتابعٌن لكنٌسة الشهٌد العظٌم مارمٌنا وهم 3
واالطفال  11اطفال
.4الممٌمٌن فى كارلوا والتابعٌن للكنٌسة
كبار و 2اطفال.
.5وٌوجد
فى كٌر  5اسر عدد الكبار  9اشخاص و 7اطفال.
اسرة فى واترفورد شخصٌن وهم اٌضا ٌتبعون كنٌسة الشهٌد مارمٌنا .6الممٌمٌن فى ترالى عدد االسر
 6الوالدٌن  13شخص واالطفال  9اطفال
وما زالت وستظل الكنٌسة تنمو وتتموى وتث مر تحت رعاٌة وحبرٌة ابٌنا المدٌس االنبا انطونى الرب اله
السماء ٌثبته على كرسٌه سنٌن عدٌدة سالمة هادئة وٌحفظ لنا حٌاتة بصلوات ابٌنا اب االباء وراعى
الرعاة البابا تواضرس الثانى الرب ٌحفظ لنا حٌاتهما.
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حفلة عٌد النٌروز : 2013
فى ٌوم  2013/09/15تم االحتفال بعٌد النٌروز بعد المداس االلهى حٌث رنم الشعب بعض الترانٌم عن
النٌروز كما لدمت فرلة المسرح مسرحٌة عن لصة حٌاة الشهٌد العظٌم ابو لسطور بحضور ابونا
ابٌفانٌوس افا مٌنا وكذلن ابونا ثاؤفٌلس افا مٌنا
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جمع بعض المبالغ المالٌة الخواتنا فى مصر:
نظر لما تمر به الكنٌسة من ظروف صعبة بعد ثورة ٌ 30ونٌة  2013وهذا لٌس بجدٌد والغرٌب علٌن
ٌاامى فكنتى وستظلى كنٌسة شهداء فكم لسى الظلم علٌن .
فمد لام المجمع الممدس برئاسة البابا تواضروس الثانى بارسال جواب لكل االٌبارشٌات لتجمٌع بعض
المبالغ المالٌة بطرٌمة هادئة حتى ٌمكن ارسالها للبابا شخصٌا لكى ٌتم مساعدة اخواتنا الذٌن تضرروا
وحرلت بٌوتهم ومحالتهم وطردوا وشردوا .
فمام ابونا ابٌفانٌوس وابونا ثاؤفٌلس بتكلٌف رضا عزٌز وعادل عبد ومٌنا نبٌل فى ٌوم الثالثاء
 2013/9/10لتجمٌع بعض المبالغ ونشكر هللا ان الجمٌع تبرعوا فى حب وبسخاء.
كم انت جمٌلة ٌا امى ففى اثناء هذة االحداث حرلت الكثٌر من الكنائس لكننا راٌنا جمٌع الشعب االطفال
لبل الكبار ٌذهبون للصالة وسط اكوام الرماد التى خلفتها الحرائك وازدادو صالبة واٌمان انه بال ادنى
شن هو عصر استشهاد ممتد فهى حرب مع عدو الخٌر الذى ٌجول مثل اسد زائر ملتمسا من ٌبتلعه.

.

مهرجان الكرازة : 2011
هذه هى المرة االولى فى تارٌخ كنٌسة مارمٌنا بكٌر واٌضا فى تارٌخ اٌرلندا ٌتم االشتران فى مهرجان
الكرازة المرلسٌة حٌث كان لكنٌسة مارمٌنا بكٌر السبك فى هذه الخطوة التى ادت الى نمو كبٌر فى
الخدمة نظرا للفائدة الكبٌرة التى تعود على ابنائنا من المشاركة فى هذا المهرجان وكانت المسابمات
االولى فى تارٌخ اٌرلندا فى شهر ٌولٌو 2011
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مهرجان الكرازة : 2012
تم اشتران كل كنائس اٌرلندا فٌه للمرة فى االولى تارٌخ اٌرلندا وجرت المسابمات فى دٌر مارجرجس
للراهبات بدلفن بحضور كل اباء االٌبارشٌة وكل الخدام وكان ٌوما جمٌال وذلن ٌوم  2012/9/2وتم
توزٌع هداٌا المهرجان لهذا العام بٌد صاحب النٌافة االنبا انطونى فى دٌر البابا اثناسٌوس بكابكوٌن فى
شهر ابرٌل 2013

36

37

مهرجان الكرازة المرقسٌة  ( 2013تعالوا الى) :
فى ٌوم االحد الموافك  2013/09/22تم بنعمة هللا الهنا الصالح عمل مسابمات مهرجان الكرازة
المرلسٌة لعام  2013وذلن بحضور ومباركة اباء الكنٌسة االجالء لدس ابونا ابٌفانٌوس افا مٌنا ولدس
ابونا ثاؤفٌلس ا فا مٌنا اللذان كان لمحبتهما وتشجٌعهم واهتمامهم الدور الكبٌر فى نجاح هذا الٌوم ونجاح
الخدمة فكانا بالحمٌمة مثال للرعاة الساهرٌن على المطٌع فبالرغم من مسئولٌاتهم الكثٌرة اال انهم لم
ٌبخلوا على الخدمة بشى مما ادى الن تاتى بالثمار الكثٌرة .
شعار المهرجان  ( :تعالوا الى )
تم عمل مسابمات فى الدراسٌة وااللحان و الرٌاضٌة وكان ٌوم رائع بنعمة هللا العامل فى اوالده .
38

خدمة عشٌة وتسبحة :
تم بنعمة هللا العامل فى كل شى عمل خدمة صالة العشٌة والتسبحة بصفة منتظمة وٌومٌة وذلن ابتداء
من عشٌة ٌوم االحد المبارن الموافك  2013/09/29وذلن بحضور ومباركة اباء الكنٌسة لدس ابونا
ابٌفانٌوس افا مٌنا ولدس ابونا ثاؤفٌلس افا مٌنا وذلن بهدف ان ٌتعود االطفال على حضور العشٌات
والتسبحة حتى ٌمكنهم حفظ طموس والحان ال كتٌسة من خالل الحضور وكذلن اخذ بركة الصالة الرب
ٌنمى فى الخدمة لمجد اسمه المدوس وٌعوض اباء الكنٌسة اجرا سماوٌا لما ٌمدموه من جهد من اجل
خالص كل نفس .

زٌارة نٌافة الحبر الجلٌل االنبا انطونى فى اكتوبر : 2013
فى مساء ٌوم السبت الموافك  2013/10/12لام نٌافة ا لحبر الجلٌل االنبا انطونى بزٌارة كنٌسة الشهٌد
العظٌم مارمٌنا بكٌر ولام بصالة العشٌة مع ابنائه بحضور كال من ابونا ابٌفانٌوس افا مٌنا وابونا
ثاؤفٌلس افا مٌنا كهنة الكنٌسة ولام نٌافته بالماء عظة عن اهمٌة وضرورة وجود سالم معطٌا مثال عن
الٌشع و المراة الشونمٌة وكٌف كانت مملوءة سالما حتى عندما مات ابنها .
صالة المداس االلهى :
ثم فى الٌوم التالى الموافك  2013/10/13لام نٌافته ٌصالة المداس االلهى وكانت العظة بفم لداسته
المبارن عن انجٌل المداس الذى ٌتكلم عن معجزة الفلوج وتكلم فٌها نٌافته عن

معجزات السٌد المسٌح الت ى ذكرت فى الكتاب الممدس والتى تنمسم الى سلطان المسٌح على الطبٌعة تسع
معجزات وسلطانه على الموت ثالث معجزات ومعجزات شفاء مرضى ستة عشر معجزة واخراج
ارواح نجسة ستة معجزات.
واعطى نٌافته تامل جمٌل عن معجزة المفلوج اوضح فٌها اهمٌة االصدلاء االربعة الذٌن ٌمثلون االسمف
والكاهن والخادم والشعب وبٌن ضرورة ان ٌعمل الجمٌع معا وبنفس وروح واحدة حتى نستطٌع ان
نحضر كل نفس الى الكنٌسة والى هللا وال نكون سبب عثرة كما كان الجمع الكثٌر الوالف الذى لد
الٌعطى فرصة الحد كى ٌدخل.
ثم لام نٌافته برسامة ناجى شنودة شماس برتبة ابصالتس على مذبح كنٌسة البابا كٌرلس السادس بمنطمة
كورن.
ثم بعد صالة المداس االلهى واالغابى تم عرض مسرحٌة الشهٌد العظٌم ابو لسطور ثم توجه نٌافته الى
الدٌر الجدٌد فى منطمة واترفورد وبعد ذلن رجع الى كنٌسة السٌدة العذراء مرٌم والشهٌدة دمٌانة ببراى
دبلن.
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اله السماء ٌحفظه لنا وٌثبته على كرسٌه سنٌن عدٌدة وازمنة سالمة هادئة مدٌدة .

نوال ابٌنا الحبٌب وراعٌنا الغالى ومالن كنٌستنا ابونا ابٌفانٌوس نعمة رتبة الممصٌة
( االٌغومانوسٌة ) بٌد لداسة البابا تواضروس الثانى :
فى ٌوم االحد المبارن الموافك  2014/03/02تم ترلٌة ابٌنا الغالى (ابوٌا الحبٌب) ابونا ابٌفانٌوس افا
مٌنا الى رتبة الممصٌة (االٌغومانوسٌة ) بٌد صاحب المداسة البابا تواضروس الثانى وبحضور نٌافة
الحبر الجلٌل االنبا كٌرلس افا مٌنا وكذلن ابٌنا الحبٌب نٌافة الحبر الجلٌل االنبا مٌنا افا مٌنا و كذلن
وجود بعض االباء االحبار االجالء االسالفة وذلن فى دٌر الشهٌد العظٌم مارمٌنا العامر بصحراء
مرٌوط وذلن اثناء المداس االلهى بمناسبة تدشٌن اول كنٌسة على اسم المدٌس العظٌم رجل الصالة
والمعجزات البابا كٌرلس السادس بعد اعتراف المجمع الممدس بمداسته فى جلسة المجمع المنعمدة بتارٌخ
 2013/06/21وكذلن االعتراف فى نفس الجلسة بمدسٌة االرشٌدٌاكون حبٌب جرجس رائد النهضة
الكنسٌة.
وتم فى نفس الٌوم ترلٌة اباء كهنة اخرٌن من نفس الدٌر الى رتبة الممصٌة (االٌغومانوسٌة ) وكذلن تم
نوال نعمة الكهنوت لبعض من رهبان الدٌر فى نفس الٌوم .
اكسٌوس اكسٌوس اكسٌوس ابٌنا الحبٌب فلمد عرفنان دائما ما تهرب من الكرامة فلذلن وجدناها هى التى
تبحث عنن .

زٌارة االنبا انطونى ٌوم السبت : 2014/03/08
كما تعودنا من ابٌنا الحبٌب االنبا انطونى انه ال ٌوجد شى ممكن ان ٌمنعه من الحضور واالحتفال مع
اوالده بعٌد البابا كٌرلس السادس فى نفس التولٌت من كل عام وبخاصة هذا العام كان مختلف بعد
اعتراف المجمع الممدس بمدسٌة البابا كٌرلس فلمد بارن ابٌنا االحتفال بحضوره وصالة المداس االلهى
فى ٌوم السبت الموافك  2014/03/08وكان موجود مع نٌافته فى ذلن الٌوم من االباء كهنة االٌبارشٌة
لدس ابونا اثناسٌوس جورج – ابونا بولس االنطونى – ابونا روٌس االنبا بٌشوى – ابونا بٌمن االنبا
بٌشوى – ابونا شاروبٌم الجوارجى و كذلن االباء كهنة الكنٌسة ابونا ابٌفانٌوس افا مٌنا وابونا ثاوفٌلس
افا مٌنا .
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وكانت العظة من فم ابٌنا نٌافة الحبر الجلٌل االنبا انطونى وتكلم فٌها عن اهمٌة االستفادة من الصوم عن
طرٌك اكتساب وتعلم بعض الفضائل اثناء فترة الصوم كحٌاة الشكر والتوبة وضرورة ان ننسى المشاكل
واالساءات التى تعطل حٌاتنا الروحٌة .
رسامة شمامسة برتبة ابصالتس :
لام نٌافته فى لداس نفس الٌوم برسامة مجموعة من الشمامسة وهم :
 -1رسامة الشماس جوناس شادى على مذبح كنٌسة البابا كٌرلس بمدٌنة كورن .
 -2رسامة الشماس رامى امٌر فهمى على مذبح كنٌسة الشهٌد العظٌم مارمٌنا بكٌر .
تولٌع عمد شراء كنٌسة المدٌسٌن العظٌمٌن مكسٌموس ودومادٌوس :
لام نٌافته فى نفس الٌوم بعد االنتهاء من المداس االلهى بتولٌع عمد شراء المدٌسٌن مكسٌموس
ودومادٌوس بدبلن وذلن بحضور االباء الكهنة و دكتور اكرم حنا وشعب الكنٌسة الذٌن شكروا هللا النه
عظم الصنٌع معنا .

حفلة عٌد البابا كٌرلس : 2014
حرصا من نٌافته على ان ٌفرح اوالده فمد بارن نٌافته الحفل بوجوده وسط اوالده رغم كم االالم
واالرهاق والتعب اذى كان ٌعانٌه
ولد تضمنت فمرات الحفل عرض مسرح وكذلن فمرة الحان وهى كالتالى :
 – 1اسكتش عم مسمار :
لام فرٌك العرض المسرحى بتمدٌم اسكتش باسم عم مسمار الهدف منه هو مساعدة الفمراء والمحتاجٌن
كما اوصانا السٌد المسٌح فى االنجٌل لائال كنت جوعانا فطعمتمونى وعطشانا فسمٌتمونى وغرٌبا
فاوٌتمونى وعرٌانا فكسوتمونى  ........فمهما فعلتم باحد اخوتى هوالء االصاغر فبى فعلتم .
 – 2االلحان :
فمرة اولى لدمت لحن باشوٌس المٌامة و لحن ارٌبامٌفئى – فمرة ثانٌة لحن كٌرٌالٌصون ختام التسبحة
ولد تعب مع االطفال فى تحفٌظ االلحان الخادمات هبة ناجى ومٌرنا ممدوح .
وبعد االنتهاء من الحفلة سافر نٌافته وشعب كنٌسة دبلن وكان ٌوما بهٌجا فرح فٌه كل الشعب بوجود
راعٌهم وابٌهم وسطهم .
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حفلة عٌد المٌامة : 2014
تم فى ٌوم االحد الموافك  2014/04/20عمل حفلة بمناسبة عٌد المٌامة اشتملت على الفمرات التالٌة :
 – 2عمل احتفال بمناسبة رسامة ابونا ابٌفانٌوس
 – 1عمل مسابمة رٌاضٌة الطفال مدارس االحد
ونواله نعمة الممصٌة ولدمت له هدٌة بسٌطة من ابناء الكنٌسة وذلن باشراف ابونا ثاوفٌلس افا مٌنا .
 – 3تم عرض اسكتش مبسط عن المٌامة بعنوان ابو زكامة ٌظهر فٌه السٌد المسٌح الذى ٌمبل الخاطى
كمرٌم المجدلٌة والذى شن فٌه كتوما والذى انكره كبطرس
 – 4تم عرض فمرات فٌدٌو توضح بعض اخطاء الشمامسة على االطفال حتى ال تتكرر .
 – 5تم عرض ترنٌمة عن المٌامة و الختام وكان ٌوما مملوء فرحا فالكل شارن والكل فرح مع ابنائهم
ومع اباء الكنٌسة .

42

مهرجان الكرازة المرلسٌة لعام : 2014
شعار المهرجان  :تكونون لى شهودا
تم بنعمة المسٌح وبتشجٌع اباء الكنٌسة البدء فى دروس مهرجان الكرازة ٌوم االحد الموافك
 2014/06/29واستمرت حتى ٌوم االجد الموافك  2014/08/31حٌث تم عمل المسابمة الدراسٌة
فى ذلن الٌوم وتالها فى االسبوع التالى ٌوم االحد الموافك  2014/09/07عمل مسابمة فى االلحان (
لحن فول اٌفول – هٌتٌن ابرسفٌا – باشوٌس – جى بنٌوت ) وكذلن مسابمة البحوث ( حٌاة الخادم
االمٌن شهادة للمسٌح – اضواء على الشخصٌات التى كتبت الكتاب الممدس – لماذا ٌسمح هللا بالضٌمات
لشعبه ؟ -اللغة المبطٌة وتطورها – رسائل المدٌس بطرس الرسول –المدٌس اثناسٌوس الرسول –
شخصٌات الكتاب الممدس –الصدالة الحمٌمٌة – سر التوبة واالعتراف ) وتم تحدٌد المراكز الثالثة
االولى من كل مرحلة حتى ٌتم توزٌع الجوائز علٌها .

وتم توزٌع جوائز المهرجلن على المراكز االولى بدٌر مارجرجس للراهبات بدلفن بٌد صاحبا النٌافة
االنبا انطونى واالنبا موسى اسمف الشباب ٌوم 2014/12/30
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ٌوم روحى الطفال مدارس االحد:
تم بنعمة المسٌح وبرعاٌة اباء الكنٌسة ومشاركة خدام مدارس االحد عمل ٌوم روحى ورٌاضى الطفال
مدارس االحد وذلن بتارٌخ  2014/08/04ولد بداء الٌوم بالمداس االلهى وبعده كانت هنان محاضرة
الماها الدكتور سامى فهمى لالطفال عن اهمٌة ولدسٌة الكنٌسة وكٌف نحٌا داخلها ثمم بعض ذلن تم عمل
مجموعة فمرات رٌاضٌة وكان ٌوما مبهجا.
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نمو خدمة مدارس االحد:
نظرا الزدٌاد اعداد اطفال مدارس االحد ونمو الخدمة وزٌادة اعداد الفصول حٌث ال ٌتواجد اماكن كافٌة
بالكنٌسة والبٌت لكل فصل وكذلن حتى ٌتم عمل خدمة افتتاحٌة للسن الكبٌر واخرى للسن الصغٌر حتى
ٌمكن اعطاء ترانٌم تتما شى مع كل سن فمد تمرر من بداٌة العام الدراسى  2015/2014تمسٌم خدمة
مدارس االحد على ٌومٌن مختلفٌن هما ٌوم السبت لخدمة فصول ثالثة اعدادى و سادسة ابتدائى وخامسة
ابتدائى وذلن فى تمام الساعة الخامسة والنصف ٌعمبها صالة العشٌة والتسبحة وكانت اول حصة لخدمة
ٌوم السبت بتارٌخ  2014/09/13و الخدمة االخرى كالمعتاد كل ٌوم احد بعد المداس االلهى مباشرة
وتشمل فصول ثالثة ابتدائى وثانٌة ابتدائى واولى ابتدائى و حضانة كبرى وحضانة صغرى و روضة .
ولد تم تمسٌم فصول الحضانة نظرا للعدد الكبٌر الموجود داخل الفصل .
تم عمل اول ٌوم روحى لخدمة مدارس االحد بالكنٌسة ٌوم 2009/12/25
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االحتفال بعٌد السبعة رهبان االقباط بكنٌستهم فى جلووى :
تم التوجه الى كنٌسة السبع رهبان االلباط بكنٌستهم بجلوى للمشاركة فى االحتفال السنوى بحضور نٌافة
الحبر الجلٌل االنبا انطونى وتم تمدٌم العدٌد من االلحان واسكتش عن العبد الشرٌر .

زٌارة نٌافة الحبر الجلٌل االنبا مٌنا نوفمبر : 2014

كعادته من كل سنة لام نٌافة الحبر الجلٌل االنبا مٌنا اسمف مٌسساجا بكندا بزٌارة ابنائه من شعب كنٌسة
مارمٌنا بكٌر واٌرلندا وكذلن ابنائه من كندا الذٌن ٌدرسون باٌرلندا وذلن بتارٌخ  2014/11/11وتم
عرض بعض الفمرات وااللحان وكذلن اسكتش عن الغفران الطفال مدارس االحد بالكنٌسة .

عٌد القدٌسٌن مكسٌموس ودمادٌوس عام ٌناٌر : 2015
مشاركة الخواتنا فى كنٌسة المدٌسٌن العظٌمٌن مكسٌموس ودمادٌوس بدبلن تم التوجه ٌوم السبت
الموافك  2015/1/24و لدم اطفال مدارس االحد العدٌد من الفمرات منها مسرحٌة بعنوان العشاء
العظٌم واٌضا العدٌد من االلحان وذلن بحضور نٌافة الحبر الجلٌل االنبا انطونى و نٌافة الحبر الجلٌل
االنبا اباكٌر واالباء كهنة اٌرلندا والشعب المبطى.
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زٌارة نٌافة االنبا اباكٌر لكنٌسة مارمٌنا بكٌر ٌناٌر : 2015
لام نٌافة الحبر الجلٌل االنبا اباكٌر اسمف الدول االسكندنافٌة ومعه نٌافة الحبر الجلٌل االنبا انطونى
بزٌارة سرٌعة لكنٌسة الشهٌد العظٌم مارمٌنا بكٌر وذلن ٌوم السبت  2015/1/24خالل تواجده بدٌر
البابا اثناسٌوس بمناسبة رسامة ابونا ٌوحنا راهبا ولد لام نٌافة االنبا انطونى فى هذه االٌام برسامة
الشماس مارن عادل عبد فى دٌر البابا اثناسٌوس وكانت زٌارة جمٌلة و بركة كبٌرة حٌث امتعنا خاللها
نٌافته بترانٌمه الجمٌلة.
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عٌد البابا كٌرلس مارس : 2015
كما عودنا ابٌنا الحبٌب نٌافة الحبر الجلٌل االنبا انطونى كل عام وفى نفس المٌعاد ٌحضر خصٌصا
لٌشارن اوالده فى كنٌسة مارمٌنا بكٌر لٌشاركهم االحتفال السنوى بعٌد المدٌس العظٌم البابا كٌرلس
السادس الذى الٌم ٌوم السبت الموافك  2015/3/14بحضور االباء كهنة اٌرلندا الممص اثناسٌوس
جورج والممص روٌس االنبا بٌشوى والممص انجٌلوس السرٌانى والراهب المس شاروبٌم الجوارجى
والمس بولس االنطونى واالباء كهنة الكنٌسة الممص ابٌفانٌوس افا مٌنا والراهب المس ثاوفٌلس افا مٌنا
والراهب المس داود افا مٌنا واٌضا الشعب المبطى من كل كنائس اٌرلندا ولام نٌافة االنبا انطونى برسامة
ثالثة من الشمامسة هم الشماس جوناس شادى على مذبح كنٌسة البابا كٌرلس بمدٌنة كورن والشماس
نشات على كنٌسة دبلن والشماس رٌموند جبران على كنٌسة المدٌس ٌوسف النجار بتراللى .
وبعد صالة المداس االلهى لام اطفال مدارس االحد كنٌسة مارمٌنا كٌر بتمدٌم العدٌد من الفمرات منها
مسرحٌة بعنوان اخر كذبة والحان اللٌلوٌا اى اٌخون و نٌف سٌنتى وانثو تى شورى كما لدم كورال
كنٌسة مارمٌنا بعض الترانٌم منها ترنٌمة الكون دا سبته وترنٌمة ما تعولش الهم كما لامت بالى الكنائس
بتمدٌم فمرات مختلفة وكان ٌوم رائع من حٌث ان جمٌع الكنائس اشتركت هذا العام بفمرات والحان
مختلفة.
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انضمام عضو جدٌد للكنٌسة :
فى ٌوم االحد  2015/5/24تم تنصٌر ومعمودٌة الطفلة كارٌن رفعت عٌاد عزٌز بحضور اباء
الكنٌسة لدس ابونا ابٌفانٌوس ولدس ابونا ثاوفٌلس

رحالت مدارس االحد لدٌر البابا اثناسٌوس صٌف : 2015
لامت خدمة مدارس االحد بكنٌسة الشهٌد العظٌم مارمٌنا بكٌر بعمل رحالت اسبوعٌة كل ٌوم سبت
خالل فترة صٌف  2015ك ان ٌتم خاللها اصطحاب فصل اواثنٌن كل اسبوع لزٌارة الدٌر وحضور
المداس االلهى وعمل العدٌد من الفمرات والموضوعات والترانٌم وااللعاب خالل الٌوم
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رحلة البحث عن دٌر للراهبات فى منطقة كٌر وكورك:
بدات تلن الرحلة فى ٌوم االثنٌن الموافك  2014/04/28بعد صالة المداس االلهى تكلم احد اعضاء
الكنٌسة
( رضا حنا ) مع ابونا ابٌفانٌوس واوضح له ان هنان احتمال لبٌع دٌر الراهبات الموجود فى كٌر فطلب
منه ابونا ابٌفانٌوس السوال عن اذا كان دٌر الرحمة للراهبات الموجود بكٌر سٌتم بٌعه وفعال ذهب فى
نفس الٌوم وبمجرد دخول الدٌر كان ٌفكر من الذى ممكن ان اساله وفوجئت بسمسار ٌركن عربته داخل
الدٌر فسالته وطلبت منه ان ٌعرف ما اذا كان الدٌر للبٌع ام ال فوعدنى انه سوف ٌسال االب الكاهن
وٌرد على وفعال عدت الٌه ٌوم الجمعة الموافك  2014/05/02فاخبرنى انه ٌوجد سبعة راهبات بالدٌر
وال توجد نٌة لبٌعه خالل العامٌن المادمٌن على االلل لكنه وعدنى انه سوف ٌبحث اذا كان هنان احد
االدٌرة المرٌبة للبٌع خاصة ٌوجد دٌر تم بٌعه فى منطمة ( نٌوان) على بعد خمسة دلائك من كٌر ومازال
البحث اله السماء ٌختار الصالح
ولكن بعد اشهر للٌلة تغٌر الوضع وكان هنان اخبار انه سوف ٌتم البٌع وكانت معلومات تاتى عن
طرٌك ناجى شولى و السٌدة  Peggyوفعال تدخل االباء الكهنة والدكتور اكرم وتم اجراء عدة
اتص االت وبدء التحرن الفعلى بان لام نٌافة الحبر الجلٌل االنبا انطونى بعد صالة المداس االلهى فى دٌر
البابا اثناسٌوس بزٌارة الراهبات فى دٌر  convent of mercyوتم ابالغه صراحة ان الدٌر سوف
ٌتم عرضه للبٌع وذلن فى سبتمبر  2014وبعدها تم عرض اللدٌر للبٌع فى السوق فى شهر مارس
 2015وفى نفس الشهر تم عمل اجتماع العضاء كنٌة مارمٌنا بكٌر بحضور االباء الكهنة والدكتور
اكرم حنا وكان هنان ارتٌاح شدٌد من الجمٌع ورغبة شدٌد فى شراء الدٌر الذى كان مجرد دخوله
والصالة فٌه بمثابة حلم وتم االتفاق على ان ٌتبرع كل شخص بمبلغ خمسة االف ٌور حتى ٌمكن شراء
المكان وبعد ذلن تم اجتماع بعض االشخاص من شعب الكنٌسة مع نٌافة الحبر الجلٌل االنبا انطونى
وطلبوا بالحاح شدٌد من سٌدنا بان ٌتم شراء هذا المكان الذى لما راى اصرارهم وغٌرتهم ومحبتهم ان
ٌظل هذا المكان كما هو مذبح ترفع فٌه الصلوات والذبائح والمرابٌن اعطى اشارة البدء فى شراء الدٌر
وبالفعل بمعونة هللا المادر على كل شى ومالمجهود الجبار الذى بذله االباء الكهنة فى محاولة لجمع اكبر
مبلغ من التبرعات من داخل وخارج اٌرلندا وبمجهودات شعب الكنٌسة تم شراء الدٌر وكتابة العمد
بحضور نٌافة الحبر الجلٌل االنبا انطونى وواالباء الكهنة واالباء رهبان دٌر البابا اثناسٌوس وشعب
الكنٌسة وكان ذلن فى ٌ 25ونٌة 2015
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وتم بنعمة ربنا صالة اول لداس بحضور نٌافة ابٌنا الحبٌب االنبا انطونى فى 2015/6/28
وتم عمل خدمة مدارس االحد الول مرة فى ٌوم 2015/9/6
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عٌد السبعة رهبان االقباط بكنٌستهم بجلوى اكتوبر : 2015
مشاركة الخوتنا فى كنٌسة السبعة رهبان االلباط فى جلوى توجه االباء الكهنة وشعب الكنٌسة ٌوم
السبت  2015/10/31للمشاركة فى هذا االحتفال و لدم اطفال مدارس االحد مسرحٌة عن الطمع
والعدٌد من االلحان الكنسٌة منها لحن اوكٌرٌوس و شٌرى نى مارٌا و الفرح لن و ذكصولوجٌة كٌهن .
ولام نٌافة الحبر الجلٌل االنبا انطونى بتوزٌع هداٌا مهرجان الكرازة لعام  2015تمسن بما عندن على
االوالد المتفولٌن من كنٌسة الشهٌد العظٌم مارمٌنا بكٌر .

زٌارة االنبا مٌنا  8نوفمبر : 2015
لام نٌافة الحبر الجلٌل االنبا مٌنا كعادته بزٌارة ابنائه فى كنٌسة مارمٌنا فى كٌر وكذلن تفمد ابائه من
اطالب الكندٌٌن الذٌن ٌدرسون فى اٌرلنا وتم عمل حفل له لدم فٌه اطفال مدارس --االحد العدٌد من
االلحان منها افرحى ٌا مرٌم و الحان التماجٌد وذكصولوجٌة كٌهن واٌضا عمل اسكتش عن الشكر وكان
ٌوما مفرحا للجمٌع.
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موتمرات واٌام روحٌة لخدام و الطفال مدارس االحد خالل العام : 2015
تم بنعمة ربنا عمل عدة موتمرات لخدام مدارس االحد وذلن بدٌر المدٌس العظٌم البابا اثناسٌوس بمنطمة
كابكوٌن باٌرلندا احداها بتارٌخ ٌولٌو  2015و  2015/9/12بعنوان " ال اصٌر اتا نفسى مرفوضا و
موتمر اخر ٌوم 2016/1/5
وتم اٌضا عمل عدة موتمرات الطفال مدارس االحد فى كنٌسة الشهٌد العظٌم مارمٌنا بكٌر احداها فى
الفترة من  2015/9/6-4الطفال ابتدائى وفى الفترة من  2015/8/16-14الطفال اعدادى ثم تم عمل
موتمر اخر الطفال ابتدائى فى الفترة من  2015/12/25و موتمر الطفال اعدادى 2015/5/25 -24
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حفل راس السنة :2015
بحضور االباء الكهنة وشعب الكنٌسة فى لٌلة  2015/12/31وبعد االنتهاء من التسبحة الكٌهكٌة تم
عمل حفل الطفال مدارس االحد عرض خالله كل فصل فمرة عبارة عن اسكتش او ترنٌمة ثم عمب
الحفل فى منتصف اللٌل تم صالة وبعدها بداء الٌوم الجدٌد بمداس راس السنة
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مهرجان الكرازة  ( 2015تمسك بما عندك ) :
تم البدء فى المهرجان ٌوم  2015/6/24فى كال المسابمات الدراسٌة وااللحان وتمت االمتحانات
والمسابمات فى االلحان فى اخر شهر اغسطس ثم المسابمة الدراسٌة فى اول سبتمبر وتم اعالن النتائج
مباشرة ولد لام نٌافة الحبر الجلٌل االنبا انطونى بتوزٌع الجوائز على المراكز االولى وذلن فى كنٌسة
السبعة رهبان االلباط بجلوى اثناء االحتفال السنوى بعٌدهم

رسامة اول كاهن من الشعب القبطى باٌرلند:
ال ٌاخذ احد هذه الوظٌفة بنفسه بل المدعو من هللا كما هارون " عبرانٌٌن 4:5لام نٌافة الحبر الجلٌل االنبا انطونى بعمل زٌارة لكنٌسة الشهٌد العظٌم مارمٌنا – كٌر – اٌرلندا وذلن
ٌوم االحد الموافك  2016/2/7اجتمع خاللها مع شعب الكنٌسة وشرح لهم ضرورة رسامة كاهن جدٌد
نظرا التساع الخد مة واحتٌاجها لرسامة اب كاهن جدٌد و ابدى ثمته فى شعب الكنٌسة ومحبته لهم وانه
ٌوجد اكثر من شخص ٌصلح لهذه المسئولٌة الكبٌرة وبعد الصالة والدراسة و المشورة واخذ االصوات
من الشعب والتشاور مع اباء كهنة الكنٌسة ومباركة نٌافة االنبا مٌنا اسمف مٌسٌساجا كندا استمر الراى
على اختٌار الشماس رضا عزٌز اسطفانوس حنا كاهنا و ذلن فى االحتفال بعٌد البابا كٌرلس السادس
ٌوم السبت  2016/3/12بالمركز الثمافى بمدٌنة كٌر باٌرلندا.
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ٌوم الرسامة :
" هذا هو الٌوم الذى صنعه الرب نبتعج ونفرح فٌه " مزمور24:118
فى ٌوم بهٌج ب حضور ابٌنا الحبٌب نٌافة الحبر الجلٌل االنبا انطونى ونٌافة الحبر الجلٌل االنبا اباكٌر
اسمف الدول االسكندنافٌة و نٌافة الحبر الجلٌل االنبا مٌنا اسمف مسٌساجا كندا ولفٌف من االباء كهنة
انجلترا واٌرلندا ( الممص انطونٌوس نجٌب و الممص انجٌلوس االنطونى وكٌل عام االٌبارشٌة والممص
ابفانٌوس افا مٌنا وكٌل اٌرلندا والممص روٌس االنبا بٌشوى و المس روفائٌل والمس بولس االنطونى
والمس ثاوفٌلس افا مٌنا والمس داود افا مٌنا ) وابا ء رهبان دىر البابا اثناسٌوس الرسولى باٌرلندا ( ابونا
انطونى و ابونا بوال وابونا ٌوحنا ) ومن الكنٌسة االٌرلندٌة المس بات واٌضا حضور معالى سفٌرة
مصر باٌرلندا السٌدة سها الجندى واعضاء من البرلمان االٌرلندى وبعض من الشخصٌات االٌرلندٌة و
جمهور كبٌر من الشعب المبطى من كل انحاء اٌرلندا تمت رسامة الشماس رضا حنا كاهنا باسم ابونا
كسرلس حنا وذلن فى المداس االلهى فى االحتفال بعٌد البابا كٌرلس السادس ٌوم السبت الموافك
 2016/3/12بالمركز الثمافى بمٌنة كٌر اٌرلندا وسط فرحة الجمٌع لٌكون باكورة الرسامات من ابناء
الشعب المبطى الممٌم باٌرلندا ثم توجه االب الكاهن الجدٌد بعد االنتهاء من االحتفال الذى الٌم بعد
المداس و ت م خالله عرض بعض الفمرات التى لام بها اطفال مدارس االحد بالكنٌسة وهى عبارة عن
اسكتش عن الطمع وبعض االلحان الكنسٌة توجه االب الكاهن الجدٌد مع نٌافة الحبر الجلٌل االنبا
انطونى الى دٌر البابا اثاسٌوس بمنطمة كابكوٌن اٌرلندا لمضاء ٌومٌن هنان لبل للسفر النجلترا الى دٌر
البابا اثناسٌوس بمنطمة اسكاربرا لمضاء فترة االربعٌن ٌوما هنان
حٌث لام بتسلٌمه الذبٌحة وطمس المداس االلهى الراهب المس ٌسطس سانت اثناسٌوس وكان لداس
استالم الذبٌحة السبت 2016/4/2
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االحتفال بعٌد القٌامة : 2016
فى صباح ٌوم االحد  2016/5/1وبحضور االبتء الكهنة وشعب الكنٌسة تم عمل حفل بمناسبة عٌد
المٌامة عرض خالله فٌدٌو اهداء من مدارس االحد البونا كٌرلس واٌضا بعض االلحان والترانٌم ثم فى
الٌوم التالى تم تنظٌم رحلة لحدٌك الحٌوان بدبلن.
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نٌاحة لدس ابونا توماس فالنجن :
نعما اٌها العبد الصالح و االمٌن كنت امٌنا على الملٌل الٌمن على الكثٌر ادخل الى فرح سٌدن
بالحمٌمة ٌنطبك هذا المول على ابونا الحبٌب المتنٌح لدس ابونا توماس الذى سافر الى السماء ٌوم
االربعاء الموافك  2016/5/4لٌعٌد وٌفرح بافراح المٌامة والخماسٌن الممدسة مع السمائٌٌن فمد خدم فى
كل كنائس اٌرلندا بامانة وال ٌنسى له تعبه ى كنٌسة مارمٌنا فى كٌر حٌث كان ٌاخذ االتوبٌس من
وٌكسفورد الى وواترفورد ثم ٌاخذ اتوبٌس اخر من وواترفورد الى كٌر وٌزور كل منزل ٌفتمدهم ماشٌا
على لدمٌه رغم االمطار وبرودة الجو وكبر سنه وكان محبوبا جدا من الجمٌع .
ولد تمت صالة الجناز على روحه الطاهرة بكنٌسة مارمٌنا بكٌر ٌوم الخمٌس  2016/5/5بعد المداس
لاللهى بحضور صاحب النٌافة االنبا انطونى واالباء كهنة اٌرلندا ودفن جسده على رجاء المٌامة بالممابر
الموجودة فى كٌر بجوار المركز الثمافى وذلن بناء على وصٌته ان ٌدفن بكٌر نظرا لمحبته لشعبها
وتعلمه بهم ومحبتهم اٌضا له.
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زٌارة راهبات دٌر سانت الٌزابٌث ( بٌالروسٌا ) :
لام اثنٌن من راهبات دٌر سانت الٌزابٌث ببٌالروسٌا بزٌارة لكنٌستنا ٌوم  2016/5/14حٌث زاروا
الكنٌسة والمركز الثمافى وتم شرح لهم طموس كنٌستنا من لداس واسرار كنسٌة
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خدمة اجتماع السٌدات :
تم بنعمة ربنا عمل اجتماع للسٌدات كل ٌوم اثنٌن ابتداء من ٌوم االثنٌن ٌ 2016/5/9تم خالله فمرة
صالة ثم ترنٌمة وموضوع روحى او درس كتاب ثم فمرة عن نساء لدٌسات من الكتاب الممدس واٌضا
فمرة سحب على هدٌة ثم صالة ختامٌة.

مهرجان الكرازة  ( 2016ذوقوا وانظروا ):
تم البدء فى المهرجان ٌوم االحد  2016/6/25وذلن فى كال المسابمة الدراسٌة وااللحان على ان تبداء
االمتحانات والمسابمات فى اخر شهر اغسطس لبل العودة للمدارس و الجامعات .
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مؤتمرات خالل صٌف : 2016
.1موتمر لبنات ابتدائى و اعدادى  :بعنوان دعوا االوالد ٌاتون الى الفترة من  2016/7/4وحتى الفترة
 2016/7/6تم فٌه العدٌد من االنشطة والمداسات والتسبحة والموضوعات اهمها عن الشكر لماذا هللا
ٌحب االطفال والطاعة .

=
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.2موتمر لشباب الكنٌسة :
فى الفترة من  2016/7/14حتى  2016/7/15بعنوان اذكر خالمن اٌام شبابن وتم فٌه اٌضا العدٌد
من الفمرات واالنشطة والموضوعات اهمها لماذ الجحٌم وكل الشٌاء تحل لى لكن لٌس كل االشٌاء توافك
و وكٌف تنظم ولتن ولماذا االلم .

66

 .3خلوة الطفال مدارس االحد :
بدٌر البابا اثناسٌوس بمنطمة كابكوٌن فى الفترة من  2016/7/17وحتى  2016/7/19بعنوان ان
اردت ان تكون كامال لتعرٌف االطفال بالرهبنة المبطٌة وكٌف نشات واهم موسسٌها وكانت فترة جٌدة
جدا وناجحة ومفٌدة للكل خدام واطفال .
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انضمام اعضاء جدد للكنٌسة :
انضم للكنٌسة خالل السنوات الماضٌة مجموعة من االسر واالطفال الذٌن ولدوا وهم كاالتى:
.1دكتور رٌمون محسن انور فام الذى وصل فى ٌوم  2014/5/23ثم لحمت به زوجته دكتورة مارى
جمال فهمى عٌد شحاتة و اوالدهم انجلٌنا والرا فى ٌوم . 2014/7/17
 .2دكتور امٌر نادر ودٌع الذى وصل فى ٌوم . 2015/1/8
 . 3دكتور ماجد اسحك لبٌب حنٌن وزوجته مرٌم مورٌس حنا اسعد اللذان وصال فى ٌوم 2015/8/25
ثم رزلهما هللا بمولودتهم االولى فى . 2016/5/29
 .4دكتور مٌنا ناجى نصر مجلى الذى وصل فى ٌوم  2016/4/18وزوجته اٌرٌنى ناصح سلٌمان
جرس التى وصلت ٌوم . 2016/6/23
 .5المولودة مرٌم عٌسى شحاتة فى 2016/5/13

خلوة اطفال مدارس االحد بدٌر البابا

اثناسٌوس:

تم بنعمة ربنا فً الفترة من ٌوم الثالثاء  2106/8/2حتً الخمٌس  2106/8/4عمل خلوة الطفال
مدارس االحد بعنوان الولٌمة السمائٌة تم خاللها شرح العدٌد من الموضوعات التً توضح اهمٌة المداس
االلهً و طموسه و كذلن العدٌد من الترانٌم و الفمرات الترفٌهٌة.
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زٌارة نٌافة الحبر الجلٌل االنبا كٌرلس مطران مٌالنو:
لام نٌافة الحبر الجلٌل االنبا كٌرلس مطران مٌالنو بزٌارة لكنائس اٌرلندا فً الفترة من ٌوم الجمعة
 2106/8/5و حتً ٌوم االحد  2106/8/7و كان فً استمبال نٌافته فً مطار دبلن نٌافة الحبر الجلٌل
نٌافة االنبا انطونً و اباء كهنة اٌرلندا و بعض اباء كهنة انجلترا .
و لد لام نٌافته بزٌارة كنٌسة الشهٌد العظٌم مارمٌنا و المركز الثمافً بكٌر ٌوم السبت الموافك
 2106/8/6و لد لدم اطفال مدارس االحد العدٌد من االلحان الكنسٌة و التسبحة و ابدي نٌافته اعجابه
الشدٌد باالطفال و بالخدمة .
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مؤتمر الشباب اغسطس : 6102
تم بنعمة ربنا عمل مؤتمر للشباب فً الفترة من ٌوم االحد  2106/8/7و حتً ٌوم الثالثاء 2106/8/9
بعنوان ال تكن اال فرح ا و تم شرح العدٌد من الموضوعات التً تخص الشباب و العدٌد من االنشطة و
لد شرفنا بالحضور لدس ابونا انطونٌوس نجٌب ولدس ابونا ابادٌر المماري.

مسابقات مهرجان الكرازة لعام : 6102
تم بنعمة ربنا ٌوم السبت الموافك  2106/8/01عمل المسابمات النهائٌة للمسابمة الدراسٌة و االلحان
لمهرجان الكرازة  2106بعنوان ذولوا و انظروا بحضور اباء الكنٌسة ابونا ابٌفانٌوس افامٌنا ابونا داود
افامٌنا و ابونا كٌرلس حنا و خدام و خادمات مدارس االحد.
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انضمام اعضاء جدٌدة للكنٌسة :
فى ٌوم االحد الموافك  2106/8/7لام نٌافة الحبر الجلٌل االنبا كٌرلس مطران مٌالنو ونٌافة الحبر
الجلٌل االنبا انطونى اسمف اٌرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا بمعمودٌة الطفلة مٌرى عٌسى لتصبح
عضوا جدٌدا انضم للكنٌسة .
كما لام اباء الكنٌسة فى ٌوم االحد الموافك  2106/8/04بمعمودٌة الطفلة مرٌم ماجد لتنضم الى اعضاء
الكنٌسة .

حفلة كنٌسة السبعة رهبان االقباط بجلوى نوفمبر : 6102
تم االشتران فى الحفل السنوى بكنٌسة السبعة رهبان االلباط بجلوى ٌوم السبت  2106/00/5و ذلن
بحضور و تشرٌف صاحب النٌافة االنبا انطونى و تم تمدٌم العدٌد من الفمرات خالل الحفل بعد المداس
االلهى ولام كورال وشمامسة كنٌسة مارمٌنا بكٌر بتمدٌم العدٌد من الفمرات و االلحان منها لحن الفضائل
و لحن امونوجنٌس و ذكصولوجٌة باكر و ارباع النالوس و ترنٌمة فكر ٌال و تم عمل اسكتش عن عمل
الخٌر و كان ٌوما مفرحا بحضور االب وسط اوالده.

71

زٌارة نٌافة الحبر الجلٌل االنبا مٌنا نوفمبر : 6102
كعادته السنوٌة لام نٌافة الحبر الجلٌل االنبا مٌنا اسمف مٌسساجا بكندا بزٌارة كنٌسة الشهٌد العظٌم
مارمٌنا بكٌر و ذلن بتارٌخ  2106/00/4و لمدة ثالثة اٌام لام خاللها بعمل المداسات و العشٌات والماء
عدة عظات اهمها عن صالة ٌسوع و عظة عن الكسل .
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مؤتمر الشباب واالسرة بعنوان "ارجعوا الً ارجع الٌكم":
تحت رعاٌة نٌافة الحبر الجلٌل االنبا انطونً وبحضور وتشرٌف نٌافة الحبر الجلٌل االنبا مكارٌوس
االسمف العام بالمنٌا تم عمد موتمر لالسرة والشباب بعنوان "ارجعوا الً ارجع الٌكم" وذلن فى الفترة
من الثالثاء  ٣١٢٢/٢٣/٣٢حتً الخمٌس  .٣١٢٢/٢٣/٣٢ولام نٌافة الحبر الجلٌل االنبا مكارٌوس بالماء
عدة محاضرات عن الرجوع الً اللة والتوبة .كما ألٌمت المداسات والتسبحة والفمرات األخرى المختلفة
ولد ابدي نٌافة الحبر الجلٌل االنبا مكارٌوس اعجابة الشدٌد باألطفال ولال انة لم ٌشعر ولو للحظة واحدة
انة فً كنٌسة خارج مصر لما راه من االطفال ٌرددون التسبحة باللغة المبطٌة والعربٌة .ولد لدم كورال
الكنٌسة العدٌد من االلحان والترانٌم فً حضور أصحاب النٌافة واالباء الكهنة والشعب, .كان مؤتمر
ناجحا جدا ومفٌد للجمٌع.
وتم معمودٌة و انضمام اعضاء جدد للكنٌسة خالل الموتمر و ذلن بٌد اصحاب النٌافة االنبا مكارٌوس و
االنبا انطونى و هوالء االطفال هم كٌرا رفعت عٌاد عزٌز و اٌرٌنى سمٌر و ذلن ٌوم االربعاء
. 2106/02/28
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حفلة كنٌسة القدٌسان مكسٌموس ودومادٌوس :٧١٠٢
كالعادة تم مشاركة اخواتنا فً كنٌسة المدٌسٌن العظٌمٌن مكسٌموس ودومادٌوس و تم عمل رحلة لشعب
الكنٌسة وذلن ٌوم السبت  ٣١٢٢/٢/٣٢حٌث تم صالة المداس اإللهً بحضور صاحب النٌافة االنبا
انطونً واباء كهنة اٌرلندا ولام كورال كنٌسة مارمٌنا بكٌر بتمدٌم العدٌد من الترانٌم وااللحان.

عٌد البابا كٌرلس :٧١٠٢
بحضور ومباركة ابٌنا الحبٌب نٌافة االنبا انطونً وذلن ٌوم السبت  ٣١٢٢/٤/٥تم صالة لداس عٌد
البابا كٌرلس السادس وذلن بمشاركة كنائس اٌرلندا .ولد ألٌم حفل كبٌر بعد المداس اإللهً اشترن فٌة
كورال الشهٌد ال عظٌم مارمبنا بكٌر وبالً كنائس اٌرلندا حٌث تم تمدٌم العدٌد من مسرحٌات وترانٌم
والحان .ولام أٌضا بعد ذلن صاحب النٌافة االنبا انطونً بتوزٌع هداٌا مهرجان الكرازة لعام ٣١٢٢
علً الفائزٌن فً المهرجان.
ولد حضر الحفل هذا العام معالى سفٌر مصر باٌرلندا السٌدة سها جندى .
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الزٌارة التارٌخٌة لقداسة البابا تواضروس الثانً بكٌر اٌرلندا ماٌو: 6102
هذا هو الٌوم الذي صنعة الرب فلنبتهج ونفرح فٌة
وانتً ٌا ارض ٌهوذا لست الصغرة بٌن رؤساء ٌهوذا الن منكً ٌخرج مدبر ٌرعً شعب إسرائٌل
بالحمٌمة ٌنطبك هذا المول الٌوم علً اٌرلندا اذ و هً تعد الصغري بٌن دول أوروبا فمد أصبحت معروفة
بسبب زٌارة و مباركة لداسة البابا تواضروس الثانً لها.
فبعد مرور أربعة أعوام ونصف تمرٌبا من جلوس لداستة علً كرسً مارمرلس لام بزٌارتة التارٌخٌة
الٌرلندا و منها كنٌسة مارمٌنا بكٌر .حٌث توجة لداستة والوفد المرافك لة فً تمام الساعة الثانٌة عشر
ظهرا من دٌر البابا اثانسٌوس الرسولً بكابكوٌن متوجها الً كنٌسة الشهٌد العظٌم مارمٌنا بكٌر .وكان
فً استمبال لداستة جمهور كبٌر من الشعب المبطً واالرترٌٌن واالثٌوبٌٌن .وتمابل لداستة مع عدد كبٌر
من أ عضاء مجلس الشعب والمجالس المحلٌة والشخصٌات العامة ورجال الكهنوت من أسالفة كاثولٌن
وانجلٌكان ومعهم كهنة من تلن الكنٌستٌن واٌضا وفد السفارة المصرٌة باٌرلندا ممثال فً معالً سفٌر
مصر السٌدة سها جندي وسكرتٌر اول سفارة مصر السٌد شرٌف شارل والسٌد لنصل مصر مصطفً
ح سنٌن والمستشار عمر بركات .والمً لداستة كلمة للضٌوف عن الكنٌسة المبطٌة و عن مصر و شجع
الحضور علً أهمٌة زٌارة مصر وتشجٌع السٌاحة الً مصر .ولدم هداٌا تذكارٌة للجمٌع ثم توجه
لداستة للكنٌسة حٌث صلً صالة الشكر ولدم كورال وشمامسة الكنٌسة واخوتنا االرترٌٌن واالثٌوبٌٌن
العدٌد من الترانٌم وااللحان باللغات المبطٌة واإلنجلٌزٌة والعربٌة والفرنسٌة .ولد أشاد لداستة باعجابة
الشدٌد بهذة الخدمة وعبر عن ذلن بان الولت الذي استمع فٌة لألطفال كان من اجمل أولات هذه الرحلة.
وانة وجد نشاطا رائعا من صغار وكبار واباء ٌمدمون صورة مصرٌة لبطٌة كنسٌة متمدمة فً هذه البالد
تحت رعاٌة حبٌبنا نٌافة االنبا انطونً .وبعد ذلن لام بتوزٌع هداٌا تذكارٌة للشعب واخذ صور تذكارٌة
مهعم ثم لام بجولة فً المركز الثمافً التابع للكنٌسة و ابدي اعجابة الشدٌد بهذا المبنً ثم لدم لة نٌافة
االنبا انطونً هدٌة ممدمة م ن كنٌسة مارمٌنا لمداستة وبعد ذلن غادر كٌر متوجها الً دبلن حٌث الفندق
الممٌم بة.
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امتحان مهرجان الكرازة المرقسٌة "الحظ نفسك والتعلٌم" :٧١٠٢
تم بنعمة ربنا امتحان مهرجان الكرازة المرلسٌة فً مسابمة االلحان وذلن ٌوم السبت  .٣١٢٢/٢/٢٢وتم
أٌضا امتحانات المسابمة الدراسٌة والرٌاضٌة السبت التالً الموافك  ٣١٢٢/٢/٣٢بحضور اإلباء الكهنة
والخدام

مؤتمر االسرة و الشباب  ٧١٠٢عنوان "ماذا ترٌد ان افعل":
تحت رعاٌة نٌافة الحبر الجلٌل االنبا انطونً و بحضور وتشرٌف نٌافة الحبر الجلٌل االنبا اباكٌر اسمف
الدول االسكندنافٌة تم عمد مؤتمر االسرة والشباب بعنوان "ماذا ترٌد ان افعل" فً الفترة من الجمعة
 ٣١٢٢/٢/٢حتً االحد  ٣١٢٢/٢/٤بالمركز الثمافً التابع لكنٌسة مارمٌنا بكٌر .وكان مؤتمرا ناجحا
من كل النواحً والمً فٌه العدٌد من العظات الروحٌة أهمها عن البٌت والكنٌسة وأٌضا العمل والحٌاة
االجتماعٌة و الحٌاة الروحٌة وأٌضا مشاكل العصر باإلضافة الً العدٌد من الترانٌم و التسبحة
والمداسات والفمرات األخرى المختلفة.
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زٌارة نٌافة االنبا بافلوس:
لام نٌافة الحبر الجلٌل االنبا بافلوس اسمف الٌونان بزٌارة كنٌسة الشهٌد العظٌم مارمٌنا بكٌر وذلن ٌوم
الخمٌس الموافك  ٣١٢٢/٢/٢٥حٌث زار نٌافته المركز الثمافً وكنٌسة مارمٌنا والمً نٌافتة كلمة لشعب
الكنٌسة بعنوان ماذا ترٌد منً ٌارب ان افعل تجاة نفسً واسرتً وكنٌستً .ثم لام بعد ذلن كورال
الكنٌسة بتمدٌم مجموعة من الترانٌم وااللحان فً حضور نبافتة وكان ٌوما مفرحا للجمٌع.

قداسات الطلبة :
كالعادة من كل عام ٌتم عمل لداسات لالطفال كل صباح لبل المدرسة حتى ٌتعود االطفال على ان
ٌبداوء الٌوم بالمداس االلهى و ٌكون ربنا اول شى فى ٌومهم .
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حفلة كنٌسة السبع رهبان االقباط بجلوى
فى ٌوم السبت الموافك  2107/00/4تم االشتران فى الحفل السنوى لكنٌسة السبعة رهبان االلباط
بمنطمة جلوى بحضور وتشرٌف صاحب النٌافة الحبر الجلٌل االنبا انطونى واالباء كهنة اٌرلندا ابونا
بولس االنطونى و ابونا ابٌفانٌوس افا مٌنا و ابونا روٌس انبا بٌشوى و ابونا انطونٌوس النملونى و ابونا
.ثاوفٌلس افا مٌنا و ابونا كٌرلس حنا و ابونا انطونى سانت اثناسٌوس و ابونا ٌوحنا سانت اثناسٌوس
و لدم كورال كنٌسة الشهٌد مارمٌنا فى الحفل الذى الٌم بعد المداس العدٌد من االلحان و الترانٌم و كان
ٌوما مبهجا للجمٌع

عٌد الشهٌد العظٌم مارمٌنا نوفمبر : 6102
فى عشٌة ٌوم الخمٌس الموافك  2107/00/21تم االحتفال بعشٌة عٌد استشهاد المدٌس مارمٌنا بكنٌسته
بمنطمة كٌر حٌث حضر شعب الكنٌسة وتم رفع بخور عشٌة وعمل حنوط وتطٌب لجسد الشهٌد مارمٌنا
الموجود بالكنٌسة واٌضا اجساد بالى الشهداء وتم عمل زفة بالكنٌسة وتمجٌد للمدٌس وسط فرحة الجمٌع
و تم صالة لداس العٌد ٌوم الجمعة  2107/00/24صباحا.
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خدمة مدارس االحد :

كالعادة بعد كل لداس ٌتم عمل خدمة مدارس االحد و اعداد الخدمة و كذلن اجتماع الخدمة للخدام .
وتبداء الخدمة بفمرة افتتاحٌة حٌث ٌتم تجمٌع كل االطفال و تحفٌظ ترنٌمة ثم صالة و توزٌع هداٌا اعٌاد
المٌالد على االوالد كل شهر و بعد ذلن توزٌع الفصول حسب المراحل العمرٌة .
وهنا بعض الصور لخدمة الفمرة االفتتاحٌة و توزٌع هداٌا المٌالد ٌوم االحد . 2107/00/26
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