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بسم الثالوث االقدس
كنيسة البابا كيرلس السادس بكورك  ( :كنيسة مؤجرة ):
بدات الخدمة فى هذه الكنيسة يوم السبت  2013/3/9مرة كل شهر فى بيت سامح كيرلس ثم بعد ذلك
تم صالة القداس االلهى فى كل منزل من المنازل الموجودة هناك بالتناوب حتى تم استئجار كنيسة
كاثوليكية و بداء بالخدمة فيها قدس ابونا ابيفانيوس ويساعده فيها قدس ابونا ثاؤفيلس حتى وصل قدس
ابونا داود افا مينا الذى استلم الخدمة فى فبراير  2015فى هذه الكنيسة و بدات مرة كل اسبوعين ثم
مرة كل اسبوع واصبحت االن مرة كل اسبوعين.
ثم بعد ذلك تم اسنا د خدمة هذه الكنيسة البونا كيرلس حنا بدال من قدس ابونا داواد افا مينا وذلك بتاريخ
يوم االحد . 2016/8/14

اعضاء الكنيسة :
-

سامح كيرلس وزوجته منى فيلمون.
نبيل صليب وزوجته فينوال صليب وابنهما كيرلس.
د.اشرف اسحق وزوجته منال مكرم واوالدهم بيير وباسكال وجولى .
وجدى بقطر .
شادى سليمان وزوجته ماريان واوالدهم جوناس و اندرو.
سمير فارس وزوجته سهير بولس واوالدهم ابانوب و فيلوباتير.
شريف وزوجته .
كمال واوالده الثالثة .
ناجى شنودة.
باسم بخيت وزوجته واوالده ابسخيرون واثناسيا.
باالضافة الى عدد كبير من اخواتنا االريتريين واالثيوبيين الذين يواظبون بصفة دائمة على
الحضور و الخدمات والصلوات.

مناسبات فى الكنيسة:
حدث اول زواج فى الكنيسة يوم االحد  2016/5/15الثنين من اخواتنا االريتريين هما مايكل افرام
وزوجته فيورى بهالبى بحضور قدس ابونا داود افا مينا واب كاهن اريترى .
اول معمودية فى الكنيسة كانت جاروساليم اوكوباى بيد ابونا ابيفانيوس افا مينا والمعمودية الثانية
ابيجايل مادهنى بيد ابونا داود افا مينا .

انضمام اعضاء جدد للكنيسة :
تم بنعمة ربنا انضمام اعضاء جدد للكنيسة و ذلك بمعمودية كال من روفتا اوكابى برهانى يوم السبت
 2107/4/22وايضا معمودية هيرميال مايكل افرام يوم االحد  2107/5/28بيد ابونا كيرلس حنا و
بذلك اصبحوا اعضاء جدد فى جسد المسيح وفى كنيسة هللا المقدسة .
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انضمام اسر جديدة للكنيسة :
انه عمل هللا الذى ينمى و يعمل فى الخدمة و يبارك فى هذه الكرمة التى غرسته يمينه بصلوات ابينا
الحبيب االنبا انطونى وذلك بانضمام اسر جديدة للكنيسة بعضهم من ايرلندا و البعض االخر قادم من
مصر و ايضا بعض االسر االريترية و االثيوبية و ذلك خالل العام  2107من تلك االسر :
.0امير سامى و زوجته جورجينا اقالديوس .
.2اندريا ميخائيل و زوجته اوليفيا موريس .
.3يوسف تكال و زوجته انجى نبيل .
.4جاك سمير و زوجته ميرى جرس .
.5مينا سامح و زوجته ندا عادل .
.6فادى اسكندر و زوجته كرستين ذكى .
باالضافة الى زيادة عدد الطلبة الكنديين الذين يدرسون فى كورك والكثير من االسر االريترية
واالثيوبية.

نمو الخدمة و انتظامها :
مع النمو الملحوظ فى عدد االسر و اعضاء الكنيسة و استقرار الخدمة وانتظامها و تعب الخدام ادى كل
هذا الى نمو كبير فى خدمة مدارس االحد و تقسيم الفصول حسب االعمار و عمل فصل اعداد خدمة و
ايضا هناك انتظام فى عمل درس كتاب للكبار و عمل درس الحان و ايضا تم عمل كورال اشترك
بمجموعة ترانيم والحان منها لم ترى عين اله غيرك و كيف انسى سيدى و ايضا لحن الفرح لك يا والدة
االله و لحن باللغة االريترية ( تيجرينى ) باركنا يا ابانا وذلك خالل الزيارة التاريخية لقداسة البابا
تواضروس بالمركز الثقافى بكير وذلك يوم السبت . 2107/5/20
و مازال هللا يعمل وينمى فهناك ازدياد فى اعضاء الكنيسة و ايضا نمو كبير فى الخدمة مما شجع بعض
اسر من اخواتنا الكاثوليك الحضار اوالدهم لحضور مدارس االحد .

الخدمات التى تتم فى الكنيسة:
 .0القداس االلهى فى كنيسة هولى ترنيتى ( كنيسة مؤجرة بدون مقابل مادى ) فى وسط كورك.
.2خدمة مدارس احد لالطفال.
.3خدمة درس كتاب للكبار.
.4خدمة اعداد خدام للشباب.
.5خدمة افتقاد لالسر فى المنازل بصفة دورية.
.6باالضافة للخدمات الطقسية المختلفة من معموديات وصالة قنديل واالعترافات وغيرها.
.7خدمة الكورال و

االلحان .

العالقات مع الكنائس االخرى :
هناك عالقات جيدة مع الكنيسة الكاثوليكية وتم لقاء مع اسقف كورك االسقف جون بوكلى و سكرتيره و
ذلك يوم الجمعة  2107/16/12وقد تم شرح العديد من النقاط خالل هذا اللقاء اهمها عن تاريخ
الكنيسة القبطية االرثوذكسية و الكنائس القبطية واالديرة الموجودة بايرلندا والجالية القبطية المقيمة
وتعداد االقباط فى مصر وزيارة قداسة البابا تواضروس اليرلندا و اهميتها والعديد من النقاط االخرى
وكان لقاء مودة و تعارف تم خالله ايضا تقديم هدية لالسقف جون بوكلى .

وايضا هناك عالقة جيدة مع الكنيسة االريتريية الشقيقة و الكنيسة االثيوبية الشقيقة حيث يحضر عدد
كبير من اخواتنا االريتريين و االثيوبيين بصفة منتظمة و قد تم لقاء مع اب كاهن اريترى و ذلك يوم
الجمعة  2107/00/01قد حضر من هولندا لزيارة الكنيسة و كان لقاء مودة تم فيه مناقشة بعض
االمور التى تخص الشعب االريترى و بعض العادات الخاصة بالتناول عند اخواتنا االريتريين و تم
شرح موضوع التناول واهميته .

و ايضا كان هناك لقاء مع االب يوانس من الكنيسة االثيوبية الشقيقة و ذلك يوم السبت  2107/02/12و
كان لقاء تعارف و مودة و شكر لكنيستنا القبطية لما ت قوم به من خدمة الخواتنا االثيوبييين و االريتريين
بمنطقة كورك .

خدمة مدارس االحد والكورال :
يتم بنعمة ربنا بعد القداس االلهى عمل خدمة مدارس االحد و الكورال و اجتماع الخدمة للخدام بصفة
منتظمة و هنا بعض الصور لخدمة مدارس االحد والكورال يوم السبت  2107/00/08بعد القداس .

