تاريخ كنيسه الشهيد العظيم مارمينا و المركز الثقافى القبطى بكير – ايرلندا

تاريخ كنيسة الشهيد العظيم مارمينا و المركز الثقافى القبطى بكير ايرلندا
❖ الخطوة االولى:
انه بالحقيقة الغير مستطاع عند الناس فهو مستطاع لدى هللا .فكل المعطيات وكل الظروف
الموجودة في هذا التوقيت لو تم حسابها
بالعقل البشرى والحسابات البشرية لكان الناتج هو استحالة وجود كنيسة او حتى مجرد
التفكير في ذلك والدليل على ذلك هو عدم وجود شعب الذي هو جماعة المؤمنين وايضا
ضعف االمكانيات المادية والكثير من االشياء التي توحى باستحالة وجود مذبح ترفع عليه
القرابين وتصعد البخور مع صلوات المؤمنين لتكون رائحة زكية تدخل الى العرش اإللهي
لتكون سبب فرح لقلب هللا المحب للبشر هذه كلها الحسابات البشرية.
لكن من مراحم هللا المحب البشر الصالح ان يعطى الراعي الصالح الذي دائما يضع هللا
قبل وفوق كل حسابات بشرية الذي كان لسان حاله باستمرار
استطيع كل شى فى المسيح الذى يقوينى .
الذى كان على يقين ان هللا قادر ان يدعو االشياء غير الموجودة كأنها موجودة.
فعاش االيمان الحقيقي الذي هو الثقة بما يرجى وااليقان بأمور ال ترى وكان ومازال يحيا
حياة التسليم الكامل فى كل شي فى التعب والضيق وفى الفرح ايضا فكان يلقى بكل حمولة
على شيال الحمول واالثقال الهنا الصالح.
انه هو الراعي الصالح والخادم االمين الذي يتاجر بكل وزنة اعطاها له رب المجد هو
اسقفنا وراعى نفوسنا ابانا القديس االنبا انطونى اسقف ايرلندا وإسكتلندا وشمال شرق
انجلترا.
فكيف كانت البداية وكيف نرى عمل هللا فى الكرازة والبناء والتعمير من خالل اسقفنا
القديس االنبا انطونى؟
البداية كانت فى  1999/11/3وهي وصول كال من ناجى شوقى متى وثابت لبيب عبد
مينا الى ايرلندا رغم عدم معرفتهم باى شخص فى هذا البلد لكن هنا يد هللا التى سوف
نراها باستمرار اثناء
تاريخ كنيسة مارمينا وهى ان اثناء سيرهم امام الكاتدرائية المرقسية قبل سفرهم نظروا
واذا براهب فى الشارع لم يعرفوه من قبل وطلبوا منة ان يصلى الجلهم النهم مسافرين
فسالهم عن مكان سفرهم فاجابوه انهم مسافرين اليرلندا فطلب منهم ان ياتوا معه واعطاهم
عنوان الكنيسة فى دبلن وصلى لهم وتشاء الظروف ان ياتى هذا الراهب الى ايرلندا
للخدمة فى جلووى( )Galwayلبضعة شهور وهو ابونا بوال الذى اصبح نيافة االنبا
بافلوس اليونان حاليا .

هل كل هذا صدفة ام هى يد هللا القدير؟
ليس هذا فقط بل نظرا لعدم معرفة الكثير بدولة ايرلندا فى ذلك الوقت ففكروا ان يحاولوا
الهرب اثناء الترانزيت للدخول دولة هولندا لكن هللا القدير ارسل لهم قسيس كاثوليكى كان
موجود فى امستردام و ساعدهم للوصول اليرلندا هل هذا صدفة ام هى يد هللا القدير
ليس هذا فحسب ،ولكن بعد وصولهم دبلن ارسل هللا لهم سيدة ايرلندية دلتهم على منزل
ابونا اثناسيوس جورج هل كل هذا صدفة ام هى يد هللا القدير؟
و قام ابونا اثناسيوس راعى كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة بدبلن باستضافتهم
وتوفير المبيت لهم وكل ما يلزمهم فى تلك الفترة التى استمرت لمدة شهر وثالثة ايام تم
استضافتهم فيها بكل حب من كل شعب الكنيسة وباالخص نيافة الحبر الجليل االنبا انطونى
الذى كان دائم التشجيع لهم وال ننسى كلمتة المعزية كله هيبقى حلو وال ابالغ عندما اقول
ان اللة اعطاة من روح النبوة بشهادة هؤالء فكل ما قاله لهم تحقق والدليل بالرغم من انهم
كانوا مقيمين اقامة غير رسمية لكن االنبا انطونى كان دائما يقول لهم اوالدكم وزوجاتكم
هييجوا ايرلندا فكانت االجابة كيف واحنا اصال مش مقيمين رسمى؟
لكن هذا هو ايمان القديسين وابتداء يخبرهم بكل ما هو حدث االن بانه سوف تاتى ناس
تانى من مصر وشوية شوية نعملكوا قداس وبعدين نجيبلكوا كاهن وهو ما حدث تماما.
وهنا نرى يد هللا مرة اخرى الذي يريد ان يكون لة بيت فى منطقة كير ( )Cahirففى
خالل تلك الفترة التى كانوا موجودين فيها فى كنيسة دبلن لم تتوفر لهم فرصة عمل فى
تلك المنطقة وهذه كانت اراداة هللا الذى شاء ان يوجد لهم فرصة عمل فى منطقة كير
( )Cahirلكى يكون له فى هذا المكان كنيسة.
وتم ايجاد هذة الفرصة عن طريق الدكتور حنين يونان الذي جعله هللا سببا فى سفر ناجى
وثابت وايضا سفر باقى الشباب الذين اتوا بعدهم.
وذلك حدث بطريقة معجزية وهى انة اثناء سفر ابونا اثناسيوس الى مصر لقضاء اجازتة
السنوية كان يوجد االنبا انطونى فى دبلن ليصلى القداسات بدال من ابونا اثناسيوس وفى
ذات يوم طلب من ناجى ان يعطية بعض الكروت الشخصية لبعض الشخصيات االيرلندية
التى كان قد اعطاها لهم الدكتور حنين قبل سفرهم ورغم انها كانت باسماء شخصيات
واماكن مختلفة لكن بعد ان قام االنبا انطونى بفرزهم اختار كارت لواحد من التابعين
للشركة فى منطقة كير ( )Cahirوطلب من واحد من ابناء الكنيسة وقتها ان يتصل بهذه
الشخصية وفعال قام بارسل شخص يدعى مستر بات ()Mr.Patالذى اتى الى الكنيسة
واخذهم وتم ارسالهم الى كير فهل اختيار االنبا انطونى هو صدفة ام هو اختيار الهى وهذه
هى يد هللا القدير!
وفعال وصلوا الى كير يوم  1999/12/16واستلموا الشغل هناك وكانت هذه هى النبتة
الذي غرسها هناك بيديه الطاهرتين ابينا القديس االنبا انطونى وظل يرعاها ويسقيها
فعندما نظر هللا الى هذا
الجهد الذي بذ له ابينا القديس فأراد ان يكافئة على تعبة وكان حاله ان هللا عظم الصنيع
معنا وتحقق ما سبق وانبا به ابينا القديس وهو ان بدات االعداد فى التزايد وذلك عن
طريق وصول مجموعات من الشباب على دفعات وهي كاالتى:

 .1صالح حنا – نشات شوقى – صليب حنا – اوميل وليم
 .2عادل عبد – عيسى شحاتة
 .3رضا عزيز اسطفانوس – ترياق لمعى
 .4اسكندر منير – مينا نبيل – نادر سعد – بيير كمال – وائل سولاير –يسرى حنا
.5شريف سولاير – عادل نصيف – ارمانى بشارة
.6سامح غبلاير – هانى اسحق
 .7سليمان لمعى – هانى جورج – عادل شوقى – وائل ماهر – عوض يوسف – نبيل
نخلة.
 .8مالك ميخائيل – عاطف صالح – مجدى وديع – عادل صليب – عيد نخلة
 .9سامح كيرلس – اشرف اسحق – سعيد ساروفيم وماريان
وهكذا نظر هللا الى تعب ابينا الحبيب وتحقق كالمه فبعد ان كان يذهب كل هوالء الى
كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدة دميانة بدبلن ( )Dublinللصالة وحضور القداس
االلهى الذى كان يعتبر جهدا كبيرا لبعد المسافة وعدم وجود عربيات خاصة فى ذلك
التوقيت فشاء الراعى الصالح ان يريح رعيته قال كلمة عكس المنطوق البشرى وهى ان
الكنيسة سوف تاتى للشعب اينما كان.
نحن نعلم ان الشعب هو الذي يبحث عن الكنيسة ،ولكن كان ومازال لنيافة الحبر الجليل
االنبا انطونى قانون مختلف وهو كيف يريح شعبه ويسهر على راحته كما كان يفعل سيدة
ملك المجد.فماذا فعل؟
قام نيافتة بالتنسيق مع ابونا اثناسيوس وتكليف اثنين من الخدام بكير وهم صليب حنا ونادر
سعد بالذهاب الى دير الرحمة للراهبات بكير وسؤال تاسونى انجيال ()Sister Angela
واثناء المقابلة رحبت ولكنها ابلغتهم انة البد من موافقة االسقف رئيس الدير اسقف
واترفورد ( )Waterfordو بالفعل تم اعطائهم رقم االسقف وقام االخ شريف جيد
وقدس ابونا اثناسيوس باالتصال به والتنسيق معه واخذ موافقته على الصالة فى الدير
وتمت صالة اول قداس الهى فى يوم  2002/2/9وتم فى ذلك اليوم صالة القداس االلهى
وسط فرح الشعب واستمر هكذا صالة القداس السبت االول من كل شهر بالتناوب بين كال
من ابونا اثناسيوس جورج وابونا توماس فالنجن ()Father Thomas Flanagan
حسب ظروفهم.
ومن الملفت لالنتباه انه رغم كبر ابونا توماس فى السن ورغم ظروف الطقس التى كانت
غالبا ما تكون ممطرة او ان يكون الجو فى منتهى البرودة اال انه كان يجد لذة فى ان
يزور كل بيت ويفتقد كل اسرة ماشيا على قدميه لعدم وجود سيارات وكان يحب الفكاهة
فكان دائما عندما يدخل البيت يقول انه يعرف بيوت االقباط عن طريق االسكاى فعندما
يرى طبق دش معلق على أحد البيوت يقول ان هذا هو بيت قبطى وكان يزور كل بيت
دون ان يترك بيت واحد كل ذلك قبل ان يعمل العشية.
حقا انها يد هللا التى تعطى القوة الوالده.
واستمرت هكذا صالة القداس السبت االول من كل شهر على ان يذهب الشعب مرة اخرى
على االقل للصالة فى كنيسة دبلن ( )Dublinواستمر ذلك لمدة عامين تقريبا.

وحرصا من االنبا انظونى على تنمية الخدمة وعدم التثقيل على االباء الكهنة قرر احضار
اب كاهن للخدمة وقد تاخر هذا العمل نظرا لحرص االنبا انطونى على اختيار راعى يهتم
برعيتة ويسهر على راحتهم وبالفعل تم اختيار راهب من دير مارمينا بعد تانى وارشاد
من هللا.

اسم الكاهن الذي بدا الخدمة  :ابونا بفنوتيوس افا مينا (نيافة االنبا مينا اسقف مسيساجا-
كندا حاليا )
❖ بداية خدمة ابونا بفنوتيوس افا مينا في كنيسة مارمينا كير -ايرلندا:
وصل قدس ابونا بفنوتيوس افا مينا {االنبا مينا حاليا} للخدمة.
فى يوم  2004/1/4الي مطار دبلن واستقبله في المطار قدس ابونا اثناسيوس جورج
كاهن كنيسة العذراء والقديسه دميانه في دبلن ( )Dublinومعه بعض من شعبه وايضا
من اهل كير.
و قضي اول ليله في الكنيسة وصلي القداس االلهي في الصباح مع ابونا اثناسيوس ثم
حضر د.اكرم حنا من شعب كنيسه مارمينا
و سافر ثاني يوم مع د .اكرم الي كير ( )Cahirوصلوا مع الشعب في دير الراهبات
حيث صلوا اول قداس وهو قداس عيد الميالد يوم  2004/1/6الذي انتهي الساعه 9
مساء.
ثم حضر نيافه االنبا انطوني الي ديرالرهبان ( )Mount Mellerayيوم 2004-1-8
واستقبله رئيس الدير Father Don Emon Fitzgerald
وذهب ابونا بفنوتيوس مع قدس ابونا اثناسيوس ود .اكرم الي كيرحيث اجتمع االنبا انطوني
مع الشعب في دير الراهبات ( )Mercy Conventالذي القي نيافته كلمة رحب فيها
بالكاهن الجديد واعطاهم وصايا ثم القي ابونا اثناسيوس كلمة ترحيب وتوصية ايضا ثم القي
ابونا بفنوتيوس كلمه شكر لالنبا انطوني الذي حضر خصيصا وقدس ابونا اثناسيوس
ورجع نيافته الي براي ( )Brayوذهب ابونا الي دير الرهبان ()Mount Melleray
الذي اقام فيه الفترة من  2004/1/5حتي  2004/8/13ثم انتقل بعد ذلك الي كير
( )Cahirفي شقة صغيرة من الفترة  2004/8/13حتي ابريل  2006و بعد ذلك استقر
في منزل الكنيسة.
و قد حضر االنبا انطوني المرة الثانية يوم السبت  2004/3/13الي كير()Cahir
وصلي القداس في كنيسه دير الراهبات وكان معه قدس ابونا اثناسيوس وقد قام بتدشين
اواني للمذبح وايضا سيامة شمامسة وهم  :هاني جورج – بيير غالي – كيرلس برسوم –
وايضا قام سيدنا بعماد اول طفل وهو انطوني ثابت مينا
وقد تم استقبال سيدنا في قاعه في فندق كير هاوس ( )Cahir Houseوبعد الغذاء قام
سيدنا بعمل اجتماع للشعب الختيار لجنه الكنيسه وتم اختيار  6اشخاص :
 -1د .أكرم سكرتيرا
 -2فيونيال نبيل صليب
 -3بيير غالي

 -4نادر سعد
 -5صليب حنا
 -6اسكندر منير
ظل ابونا في ديرالرهبان حوالي  8شهور اي حتى شهر اغسطس  2004وكان يسافر
مره او اتنين في االسبوع الي كير ()Cahir
لم يسمح دير البنات لهم بالصالة اال مرة واحدة في الشهر ،ولكن الخدمة تحتاج قداس
اسبوعي
بدا ابونا بالبحث عن مكان في كير ( )Cahirاو كنيسة
هناك ثالث كنائس فقط في كير ()Cahir
كنيسة كاثوليكية ضخمه جدا جدا – كنيسه انجليكانية  ..القس وافق ورئيسه لم يوافق –
كنيسه برسيتيرين خافوا منها الن العدد أكثر منهم عشرة مرات
بحثوا كثيرا حتي وصلوا الي قاعة تسمي كوميونتي هوول ( )Community Hallمن
مدام :هيالري ( )Ms Hilaryلكن من هي واين تسكن وكيف نقابلها؟
ذهبوا الي البريد قالوا انها تسكن على بعد  50متر من البوسطة ذهبوا وخبطوا منزل
منزل على بعد ¾ كيلو حتى تقابل ابونا معها واتفق علي تاجير القاعة ثالث مرات في
الشهر يوم االحد لمده ثالث ساعات والساعه 10يورو.
وكان يحضر ابونا بفنوتيوس كل اسبوع من الدير يوم االحد صباحا ثم يسافر بعد القداس
ولم يكن هناك عربية واحدة مع الشباب او العائالت
وكانوا يحملوا عدة المذبح والكتب وكل مستلزمات الصالة من احد البيوت الي القاعة علي
اكتافهم في جو ايرلندا الصعب من مطر وغيره .
وبالوقت بدات فكرة لماذا ال نعمل اجتماع روحي او اجتماع درس كتاب وبداوا يوم السبت
ولكن اين ؟
اقترح الشباب غرفه بيير كمال غالي علي ان يذهب الي مكان اخر في هذه الليلة وكان
يبيت ابونا في شقه بيير كل يوم سبت لعمل االجتماع والقداس في اليوم التالي اي االحد
ثم بدات فكرة العشيه طالما ابونا يحضر السبت ولكن مشكلة المكان كانت قائمة المنزل
صغير
ذهبوا الي كوميونتي هول ( )Community Hallلعمل العشية واالجتماع.
اقام ابونا بفنوتيوس مع مجموعة اسكندر في مسكنهم بدال من بيير حتي شهر 2004 – 8
ولكنه كراهب له خصوصيته بدا يفكر في البحث عن شقه له وكان قد اشتري سياره
خاصة له في يوليو  2004بمبلغ  4900يورو وقد وجد شقة صغيرة جدا بمبلغ  70يورو
في االسبوع في ابيي هاوس ( ) abbey houseوانتقل الي هذه الشقة يوم -8-13
 2004وعاش فيها الي ان انتقل الي منزل الكنيسة الحالية في ابريل 2006
بدات الخدمة تنتظم اكثر فاكثر  :يوم السبت عشية واجتماع
يوم االحد باكر وقداس ثم اغابي من  12,30 – 9,30صباحا
ثم دروس الحان للشمامسة لعدم معرفه المردات وكانت يوم االحد في القاعة

❖ مواقف ال تنسي خالل هذه الفتره :
يوم عشية احد الشعانين منظر كانه مظاهرة شباب حاملين الصلبان والبيارق والزعف في
وسط المدينه
يوم عيد الغطاس  2004وصل ابونا بفنوتيوس الساعه  7مساءا ووجد معظم الشعب واقف
في الشارع سال ماذا حدث ؟
الصالة مشغولة باوالد يلعبون التايكوندو ماذا نفعل ؟
اتصلنا بهيالري ( )Hilaryو لكن القاعة حجزت ذهبوا احد البيوت وعملوا القداس
منظر القاعة قبل ما تنظف لتليق للقداس
هذه القاعة يوم السبت صباحا فيها سوق لبيع منتجات البيوت ومحتاجة نصف ساعة كنس
وتنظيف وتجهيز للكراسي
اسبوع االالم  :كانت العادة اكثر ايام السنة صلوات وايضا دفع فلوس في اسبوع االالم
دفعوا مبلغ كبير لم يكن متوفر فلنصلى الطقس كامال كل يوم بصخة صباحية ومسائية
عالوة علي قداس خميس العهد وسبت النور واحد القيامة والجمعة العظيمه اكثر من 8
ساعات متواصلة
بدا نيافه ابينا االسقف المحبوب االنبا انطوني ان يبدا بالبحث عن مكان يصلح كنيسة في
كير حيث انها مكان متوسط في المنطقه للخدمة
فمن كير( )Cahirالي كورك ( )Corkساعة
ومن كير( )Cahirالي ليميريك ( )Limerickساعة
ومن كير( )Cahirالي ووتر فورد ( )Waterfordساعة
ومن كير ( )Cahirالي كيلكاني ( )Kilkennyساعة
ومن كير ( )Cahirالي تريللي ()Traleeساعتين ونصف
وهذه الست مناطق التي حددها االنبا انطوني لخدمه كنيسه كير(. )Cahir

❖ قصه البحث عن شراء كنيسة او ارض تصلح كنيسة :
او مبني يمكن تحوليه الي كنيسة استغرق حوالي سنتين من اول بداية الخدمة
الي ان اشتريت االرض الحالية للكنيسة في 2006-1-18
والسيارة التي اشتراها ابونا بفنوتيوس سهلت البحث عن اي عالمة علي اي بيت او ارض
مكتوب عليها للبيع وكذلك باالتفاق مع االوكشنير( )Auctioneerفي كل من
كير( )Cahirاو كلونميل (. )Clonmel
عثر ابونا علي  3قطع
واحده  2فدان علي طريق كورك ()Corkعلي بعد  15كيلو واخري فدان واحد علي
طريق كورك ( )Corkعلي بعد  3كيلو والثالثة علي بعد دقائق من السنتر ومساحتها 3
فدان تقريبا
ذهب مع ابونا بفنوتيوس الي بالنينج اوفيس ( )Planning officeواجتمع مع مستر
ريتشارد ( )Mr.Richardونظر في الثالث قطع االرض ووافق مبدئيا علي اعطاء
تصريح لالرض الثالثة.

في خالل زياره سيدنا  2005-8-20طلب ابونا من سيدنا بالقاء نظره علي المنزل
واالرض فاعجبته وبارك مشروع الشراء
بمقابلة صاحب المنزل اقرا ان العرض  430الف يورو نهائي
ابونا عرض  350الف رفض العرض
ثم عرض  360الف رفض العرض
ثم عرض  400الف رفض العرض
في خالل هذه الفتره تقدم ثالث اشخاص لشرائها وفعال تم البيع  430الف يورو في
اكتوبر  2005وحزن ابونا والشعب جدا جدا
حيث انها قريبة جدا يمكن السير اليها وذهب ابونا اجازه الي دير ماري مينا في يوم -7
 2005-11وهناك اتصل االوكشنير (. )Auctioneer
وقال هل ترغبوا في شراء هذا المنزل انه سيعرض مره اخري في السوق
تمت المناقشات بين ابونا بفنوتيوس والدكتور اكرم ووضع سعر  415ومقدم  10االف
يورو وتم كل شيئ وبدات رحله الشراء والمحامي والبنوك
بعد ان دبروا المبالغ المطلوبة اي  415الف يورو ثم كتابة العقد في يوم 2006-1-18
بحضور سيدنا االنبا انطوني الذي وقع علي العقد مع صاحب المنزل وزوجته والمحامي
الخاص بالكنيسة والمحامي االخر الخاص بصاحب المنزل
استلم قدس ابونا بفنوتيوس المنزل وتم االنتقال اليه وشراء كل احياجاته التي دفع ثمنها
الدكتور اكرم حنا في ابريل 2006
كيف تم تجميع هذه المبالغ ؟ :
اوال بمساعده رب المجد كان قدس ابونا بفنوتيوس يثق ان ربنا عنده مخازن كثيرة وانه
سوف يصعب عليه حالته وحال الشعب الذي يريدون ان يعبدوه وسيرسل لهم خيرات
كثيره
ثانيا سيدنا دفع  50الف يورو
اكرم حنا دفع  100الف يورو سلفة من البنك علي ان يسددها هو
كل اسره في كير والكنيسة دفعوا  1000يورو
مشروع شراء االمطار
ثم حضرت فكرة ابونا بفنوتيوس في مشروع شراء االمطار وقسمة الكنيسة الي مربعات
 300مربع كل مربع  1000يورو وكل اسرة تشتري عدد مربعات بحسب عدد افراد
االسرة
واستجاب البعض ودفعوا كل المطلوب منهم وكالعادة اخرين لم يدفعوا
وتم استالف  50الف يورو من البنك التي تم تسديدها كلها بمعونة ربنا يسوع المسيح في
يوليو  2007التي دفعها شعب ايرلندا وامريكا وكندا ومصر ايضا بمحبة كبيرة
واصبحت االرض والمنزل ملك للكنيسة وال يوجد عليهم اي مديونية
االرض والمنزل  :المساحة حوالي  3فدان

تقع في شارع اسمه برييست رود ( )Priest Roadمتفرع من شارع كاشيل رود
( )Cashel Roadسمي بهذا االسم الن قسيس الكنيسة االنجليكانية كان يسكن في اول
الشارع
تقع االرض علي بعد  2دقيقه من تاون سنتر بالسيارة
 20دقيقة مشيا علي االقدام من معظم سكان الكنيسة

المنزل مكون من :
 5غرف نوم
 2حجره استقبال
3حمام ودوره مياه
مطبخ كبير
ومحاط باشجار كثيره ويطل علي النهر
وفي هذه االثناء كان يجب الصالة في المنزل حتي نري عمل هللا من جديد

الكنيسة في بدايه شراء المنزل :
تم تحويل حجرة االستقبال الي كنيسة تم وضع المذبح وستر للهيكل ومنجلية وصور
للقديسين واجساد قديسين وكراسي
وتم ربط هذه الكنيسة الصغيرة بالحجره المجاورة بواسطة دائرة تليفزيونية
وكان المكان صغير لكن الشعب كله مبسوط ويتسع لحوالي  20شخص وثمانية شمامسة
وكانهم في الدير وكنائسه الصغيرة الروحانية

اجساد القديسين :
بواسطه االنبا انطوني تم احضار جسد الشهيد ابو سيفين وشهداء اخميم عند زيارته
للكنيسة في يوم  2006-12-8وجسد الشهيد تادرس الشطبي وابسخريون القليني
قام نيافه االنبا انطوني باعطاء اجساد القديسين البونا بفنوتيوس من كنيسة العذراء
والشهيدة دميانة في  Brayفي يوم  2006-12-10وتم استقبال هذه االجساد في الكنيسة
بعمل زفه كبيرة بالصلبان والبيارق وااللحان وتم عمل تمجيد كبير
كنيسة الشهيد ماري مينا في كير بايرلندا تخدم  6مناطق
تيبراري Tipperary
Tralee
تيريلي
Cork
كورك
وتير فورد Waterford
Kilkenny
كيلكاني
Galway
جولوي
-

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

تسجيل الكنيسة :
جرت المحاولة االولي لتسجيل الكنيسة عن طريق الدكتور اكرم حنا ومكتب المحاسب
رونان & جيالفين  Glavin & Ronanبمدينة فورموي كورك  Fermoy corkولكن
لم يتمكن اال من تسجيل الكنيسة في تاكس اوفيس ()Tax office
المحاولة الثانية عن طريق االستاذ رؤؤف ملك بتكليف من االنبا انطوني ونشكر ربنا
انها سجلت تشارايتي Charity
وتم تسجيل الكنيسة تحت رقم chy 16321
في يوم او بتاريخ 2005-6-24

الحسابات :
 -1تم عمل الحسابات علي الكمبيوتر بواسطة المحاسب سامح كيرلس من اعضاء
الكنيسة ويعمل في كورك كمحاسب
 -2تم االتصال بالمحاسبة جولي كارفيل ت 012861105 :
0868391870
قالت انتم عملتم معظم الشغل لكن هناك سنه  2005فيها اكتر من  100الف ينبغي ان
يعمل لها مراجعة بواسطة محاسب قانوني لذا تم اختيار محاسب قانوني
مكتب المحاسب القانوني
شيهان جارفيل فيرموي كورك Sheehan Garvel, Fermoy, Cork
البنك Bank of Ireland :
Scn: 906080
A/C: 37832302
IBAN: IE 02 BOFI 90608037832302

متي تم الحصول علي تصريح بناء الكنيسة :
تم شراء االرض والمنزل بناء علي موافقه مبدئيه من بالنينج اوفيس بواسطه المهندس
ريتشارد
خالل عمليه الشراء وتسجيل المنزل واستالمه وعمل رسومات الكنيسة تم نقل ريتشارد الي
مكتب اخر
جاء مدير جديد اسمه جيم ()Jimرجل متشدد ذهبنا الي مهندس ميشيل( )Michaelلعمل
رسومات للكنيسة وتقديمها لم يوافق عليها جيم
ابونا لجا الي تي دي شيموس هيلي ( )Seamus Healyوتقابلنا معه ثالث مرات وقد
حاول معه كثيرا ولكنه كان يؤجل من شهر الي شهر.
جائت االنتخابات الجديده للحكومة وتغير ال تي دي في عام  2007تم انتخاب تي دي
ماتي ماجيراث ( )Matty MacGrathوكان ابونا يعرفه قبل انتخابه وتم عمل حفلة
بمناسبة انتخابه وقابله حوالي ثالث مرات
وقام ماتي بمقابله جيم اكثر من مرة ولكنه مازال يرفض والسبب  .....الشارع ضيق ....
المكان غير مناسب  ....االرض زراعية
تم االتصال بمهندسة معمارية جديدة بدال من ميشيل وذلك في شهر اغسطس 2007
اسمها ليز اوبراين ( )Lisa O’Brienت 0868042045 :
سوف تحاول مع جيم بالتنسيق مع ماتي ولكن بشكل اخر ان يبني ملحق بالمنزل قاعة
كبيرة مرسومة علي انها كنيسة ولكن تاخذ التصريح علي انها قاعة وقد تم ذلك ولكن من
اين تسطيع البناء وهنا نري ان هللا هو مدبر كل شيئ

❖ زيارات نيافة الحبر الجليل االنبا انطوني :
الزياره االولي :
يوم  2004-1-8بعد حضور ابونا بفنوتيوس تم عمل اجتماع مع الشعب للترحيب بابونا
القاء كلمات روحيه االجتماع في كنيسة Mercy Convent - Cahir
الزياره الثانية :
يوم  2004-1 -13سيدنا مع ابونا اثناسيوس صلي قداس في Mercy Convent
Cahir
اجتماع ورسامة شمامسة  :هاني جورج – بيير غالي – كيرلس برسوم وعماد الطفل
انطوني ثابت بايد نيافه االنبا انطوني اجتماع في كير هاوس( )Cahir Houseالختيار
مجلس الكنيسة
الزيارة الثالثة:
فى يوم  2005/8/20حضر للمرة الثالثة ابينا القديس االنبا انطونى ليتفقد اوالده ويدبر
امورهم فصلى القداس االلهى فى دير للراهبات وتدشين اواني وكرسي المذبح وقام بتحديد
االماكن التى تتبع كنيسة مارمينا فى الخدمة وقام برسامة بعض الشمامسة وهم  :باسم
بولس – باتريك برسوم وكيرلس ترياق وبعد انتهاء القداس االلهى تم الذهاب القاعة فى

الكير هاوس ( )Cahir Houseحيث تم انتخاب اول مجلس لكنيسة الشهيد العظيم
مارمينا وهم :
ابونا بفنوتيوس -د.اكرم حنا – مدام فينوال صليب – بيير كمال – اسكندر منير – نادر
سعد القمص – صليب حنا  -وايضا سيدنا راي االرض المقترح شرائها وبارك المشروع

الزيارة الرابعة:
يوم  2006/1/18حضر نيافة االنبا انطوني و ابونا اثناسيوس جورج و كتب عقد
اشتراء االرض و المنزل و صلي في المنزل الجديد صالة تبريك المنازل.

الزيارة الخامسة :
في يوم  2006/3/12حضر سيدنا االنبا انطوني و ابونا اثناسيوس و بحضور كاهن
الكنيسة ابونا بفنوتيوس افامينا صلي سيدنا قداس عيد البابا كيرلس في Mercy
 Conventو قام برسامة شمامسة و هم مينا نبيل و جون رؤوف و جورج عيسي
بحضور شعب  Dublinو  Galwayو اجتمع بعدها مع الشعب في منزل الكنيسة.

الزيارة السادسة :
في شهر2006/6/1حضر سيدنا للصاله في كنيسة مارمينا بكير مع ابونا بفنوتيوس و
ابونا اثناسيوس الفتقاد ابناء الكنيسة وكانت هذه اول مرة يصلى فيها االنبا انطونى قداسا
فى الكنيسة الجديدة الصغيرة الموجودة بالمنزل والتى كانت عبارة عن غرفة واحدة باسم
االنبا موسى االسود وفرح الشعب جدا لوجود راعيهم بينهم.

الزيارة السابعة :
في يوم  2006/9/30حضر سيدنا ليصلي القداس مع قدس ابونا بفنوتيوس و افتقد ابنائه
و قام بعد ذلك بزيارة و مباركة بعض منازل الشعب في كير و هم منزل رضا عزيز و
نشات شوقي و ناجي شوقي و اميل وليم.

الزيارة الثامنة:
في يوم الجمعة الموافق  2006/12/8للمبيت الول مرة ي منزل الكنيسة و صلي قداس
يوم السبت في كنيسة مارمينا و معمودية الطفل انطوني هاني اسحق و رسامة الشماس
انطوني ثابت.

الزياره التاسعة
في يوم 2007/3/10الموافق اليوم التالى لعيد البابا كيرلس السادس قام نيافته بزيارة
الكنيسة ومعه ابونا اثناسيوس وابونا توماس وابونا نوفير وابونا بفنوتيوس
وصالة القداس االلهى فى دير للراهبات المناسبه عيد البابا كيرلس
وقام برسامة بعض الشمامسة وهم بيير اشرف وباسم سليمان وتوماس رضا
حضر سيدنا ومعه اتوبيس من شعب كنيسة دبلن كما حضر ايضا عدد من شعب كنيسة
السبع رهبان
تم االجتماع بعد الكنيسة في قاعة مؤجرة في فندق كاستيل كورت )Castle Court(.
اثناء القداس تم وضع رفات القديسين في االنابيب الجديدة والكساوي الجديدة وعمل زفة لهم
(الشهيد ابو سيفين – االمير تادرس الشطبي – الشهيد اباسخريون القليني – شهداء الفيوم
– الشهيد صليب الجديد(.
ووعد نيافته بانه سوف ياتى كل عام فى نفس الميعاد لالحتفال بعيد البابا كيرلس السادس
واصبحت هذه عادة منذ ذلك الوقت وحرص االنبا انطونى على الحضور كل عام فى هذا
التوقيت ال يوجد شى يمكن ان يمنعه الى يومنا هذا رغم شدة المرض فنحن قد تعودناه
االب الذى يضحك رغم شدة المرض واالالم التى ال تحتمل من اجل ان يفرح اوالده االب
الذى دائما يضحى براحته ووقته من اجل قطيعه فلم نراه يوما ما يعد احد بانه سوف ياتى
ليعمد له طفله او الى مناسبة اخرى اال وياتى له مهما كانت الظروف فبالحقيقة هو مثال
لالسقف االمين على رعيته كما جاء بالدسقولية.وقام بعمل حنوط القديسين .
-

الزياره العاشرة

يوم  2007/6/16الصالة في كنيسة ماري مينا بكير حضور ابونا اثناسيوس حفلة صغيرة
بعيد رسامة االنبا انطوني

الزيارة الحادية عشرة :
كانت تعبر بمثابة زيارة تاريخية للكنيسة حيث تم افتتاح الكنيسة الجديدة بتاريخ
 2009/1/18التى استعد لها شعب الكنيسة التى بداء فيها البناء فى  2008وقاموا
بالتجهيزات وتحضير الكنيسة بعدة اسابيع قبل االفتتاح وقد قام نيافة الحبر الجليل االنبا
انطونى بتدشين اوانى مذبح وحضرها ابونا اثناسيوس جورج وابونا نوفير الباخومى
وكاهن الكنيسة ابونا بفنوتيوس افا مينا

الزيارة الثانية عشرة :
كانت يوم  2009/3/10افتقد خاللها ابنائه من شعب الكنيسة
-

زيارات اخري:
وقام نيافته بالزيارة الوالده فى  2009/8/15حيث كانت الزيارة االولى لالنبا مينا بعد
رسامته اسقفا وكان ابناء نيافة الحبر الجليل االنبا انطونى موجودين للترحيب باالنبا مينا
بعد الرسامة وتم عمل حفل كبير عرض فيه كورال السيدات مجموعة من الترانيم وكذلك
اطفال مدارس االحد وايضا قدم فريق المسرح مسرحية كوميدية باسم صعيدى فى الكلية
االكليركية وقد قام نيافة االنبا مينا خالل هذه الزيارة بمعمودية ثالثة اطفال هم استيفين
رضا عزيز وكارين صليب حنا وايرينى هانى اسحق كما قام بانتخاب مجلس جديد
للكنيسة.

وزيارة اخرى فى يوم :2009/1/25
وايضا فى يوم :2010/3/8
كلها احتفاالت وافتقادات لشعب الكنيسة

وفى : 2011/3/12
قام نيافة الحبر الجليل االنبا انطونى بالزيارة كعادته لالحتفال بعيد البابا كيرلس وحضر
االباء كهنة ايرلندا ابونا اثناسيوس جورج وابونا بولس االنطونى وابونا افرايم االنبا بيشوى
وابونا ابيفانيوس افا مينا وابونا توماس فالنجن وابونا رويس انبا بيشوى و قام نيافته
برسامة بعض الشمامسة هم ارمانى بشارة و كيريون صليب

الزيارة الثالثة عشرة :
قام نيافة الحبر الجليل بزيارة كنيسة مارمينا بكير فى  2011/8/6الفتقاد ابنائه وقدم له
ابناء اطفال مدارس االحد مسرحية عن السقوط

فى 2012/3/10
وفى  2013/3/24كانت زيارة االحتفال السنوى بعيد البابا كيرلس وتم خاللها رسامة
شمامسة هم جوزيف نبيل و جورج نبيل و سامح كيرلس و سامح صالح وابانوب هانى و
جورج يسرى و بيشوى عادل واستيفين رضا وكيرلس مينا

كانت كلها ايام افتقاد واحتفاالت كان يحضرها شعب كنيستى دبلن وجلوى ليشاركوا
اخواتهم فى كنيسة كير بعيد البابا كيرلس وكانت تقدم فيها المسرحيات وااللحان
والترانيم والتسبحة والعديد من الفقرات فى جو كله محبة وسالم ببركة وجود ابينا
الحبيب االنبا انطونى .

 -فى عيد البابا كيرلس : 2012/3/10

 تم رسامة شمامسة هم باترك ناجى وديفيد القمص اثناسيوس وفيلوباتير سامح وتمعرض الكثير من الفقرات منها اسكتش عن اهمية الصالة الربانية وحضر اباء كهنة
ايرلندا وهم القمص اثناسيوس جورج ووابونا رويس انبا بيشوى وابونا بيمن انبا
بيشوى وابونا بولس االنطونى وراعى الكنيسة ابونا ابيفانيوس افا مينا

بناء الكنيسة الكبيرة:
-

-

-

-

-

كما ذكر سابقا ان عدد الشعب بدا يزيد ولم تعد الكنيسة الصغيرة تتسع لكل الشعب
فكان يقف الشمامسة وعدد قليل من الشعب داخل الكنيسة والبعض يقف فى الغرفة
المجاورة والبعض يقف فى الطرقة التى بينهم فكان البد من عمل كنيسة كبيرة وتحقق
كالم ابينا البار االنبا انطونى الذى كان اليعرف المستحيل فانة يسير جنبا الى جنب مع
اله القوات وتعود بدال من ان يلعن الظالم ان يضىء شمعة ويبحث دائما عن االمل
والرجاء مع اله الرجاء
وبفضل ارشادته وتوجيهاته البونا بفنوتيوس الذى كان يستشيره فى كل صغيرة وكبيرة
بدا العمل جديا فى عام  2007فى كيفية عمل التصاريح الالزمة واالستشارات
الهندسية وكل ما يلزم وفعال بعد ان راينا هللا قائم فى وسطنا ويعمل عجائب كثيرة تم
البدء فى البناء فى فى نوفمبر  2008ومن االشياء التى البد من ذكرها انه كان يمر
فوق بالقرب من المكان المحدد للكنيسة اسالك التيار الكهربائى وكان البد من استعمال
حفار كبير حتى يتم الحفر وكذلك اثناء رفع االتك{السقف} حيث كان ياتى عبارة عن
اجزاء كبيرة
بناء الكنيسه الكبيره ( قاعه كبيره ملتصقه بالمنزل )
في اثناء البناء جاءت شركه الكهرباء واوقفت العمل بالكنيسه الجديده حيث ان المبني
قرب الضغط العالي من المسافه القانونيه في  6امتار وان القاعه فيها غرفه للشمس
وستكون بالقرب من االسالك فاوقفوا العمل ولما سال قدس ابونا بفنوتيوس المهندس
قال انا انصحك ان ال تذهب الي الكهرباء فعندها كل السلطه ان يقف اي شيء دون
حل
وهنا التجاء ابونا الي الصالة حتي يحل هللا المشكله ونجد حال وهناك دافع دفعه ان
يذهب ويسال عن السبب والحل وربنا اعطي نعمة وسمح ان المهندس الذي قابله قال
له السبب والحل ان يغير الرسومات وطلب منه تحويل هذه الغرفه الي الناحيه االخري
وهنا اخذ ابونا يشكر ربنا علي هذا التغيير حيث هذا هو الذي كان نفسه فيه الن هذه
الغرفة هي المذبح وعند وضعها في هذا المكان الجديد سوف يكتمل شكل الكنيسه
بالصورة الطبيعية وهذه معجزة انهم هم اللذين يطلبون ذلك وتم كل شيئ
ملحوظة ان ابونا قدم الرسومات اوال الي البلدية ولكن رفضت وطلبوا تعديلها ليوافقوا
عليها ولما شركة الكهرباء اوقفت العمل قدم ابونا الرسومات القديمة التي رفضت من
البلدية
لشركة الكهرباء وافقت عليها وتم تنفيذها ولم تستطيع البلدية ان تعمل شيئ وتم العمل
كما كانوا يرغبون في البداية
لذلك كان هناك نوع من التردد من المقاول خوفا من ان يصاب احد العاملين معه من
التيار الكهربائى فطلب الشباب وقتها من ابونا بفنوتيوس ان يقوموا هم بحفر االثاثات
عن طريق ادوات بسيطة فكانت لهم غيرة شديدة وبالفعل قاموا باقتالع االشجار التى
كانت موجودة وتنظيف المكان ولكن المقاول احضر حفارا صغيرا وحفر االثاثات
وظلت باقية مشكلة السقف ولكن حدث شى غريب على البشر ولكن ليس بغريب على
هللا القادر على كل شى وهو انه اثناء وجود ابونا بفنوتيوس داخل المنزل وكان يفكر

فى تلك المشكلة وكيفية حلها واذا بعربة تابعة لشركة الكهرباء تدخل المكان وينزل
منها شخص ويطرق الباب فتردد ابونا بفنوتيوس فى ان يفتح الباب ظنا منه انه قد
يكون بعض االشخاص قدموا شكوة لشركة الكهرباء وانهم قادمون اليقاف العمل لكنه
فتح الباب ورحب بهذا الشخص وساله عن سبب قدومه فاذا به يفاجئه بشى لم يتوقعة
ابدا وابتدا هذا الشخص يقول له ان شركة الكهرباء تقوم بعمل صيانة كل عشر سنوات
وانهم سيقومون بقطع التيار الكهربائى تماما عن هذه المنطقة لبضعة ايام وانهم يطلبون
منه االذن حتى يدخلوا المكان ويعملوا هذه الصيانة فوقف ابونا بفنوتيوس مذهوال
وشكر هللا على هذا الصنيع وتم وضع السقف فى هذه االيام التى تم قطع التيار
الكهربائى فيها
 هل هذا صدفة ام انه عمل هللا القدير الذى يصنع الخير للذين يحبونه؟ وغير ذلك الكثير من المعجزات االخرى التى حدثت الى ان اكتمل العمل فى اول شهرينايرعام  2009انه بالحقيقة لكل زمان ولكل مكان نحميا الخاص به .

افتتاح الكنيسة الجديدة:
فى برمون عيد الغطاس الموافق يوم  2009/1/18قام نيافة الحبر الجليل االنبا انطونى
وبحضور ابونا اثناسيوس جورج وابونا فيلوباتير الباخومى وابونا بولس االنطونى ووجود
ابونا بفنوتيوس افا مينا مالك وراعى الكنيسة وبحضور كل شعب الكنيسة وكذلك شعب
كنيسة دبلن وكنيسة جلوى قام نيافتة بافتتاح الكنيسة وصالة اول قداس بها وسط احتفال
رائع ووسط فرحة كل الشعب .
-

رسامة ابونا بفنوتيوس اسقف {االنبا مينا حاليا}
وبعد ان اكمل ابونا بفنوتيوس رسالته فى كير وحقا كما قال الكتاب العمل الذى اعطيتنى
العمل قد اكملته فكان ينتظره اجرة تعبة فقد تم اختياره ليرسم اسقفا بعد تذكية من نيافة
االنبا انطونى الذى راى تعبه فسافر الى مصر فى خميس الصعود الموافق2009/5/30
لتتم رسامته اسقفا عاما بيد صاحب القداسة المتنيح البابا شنودة الثالث فى يوم االحد عيد
العنصرة الموافق  2009/6/10وقد سافر الى مصر من ابناء الكنيسة لحضور الرسامة
والتهنئة ومشاركة االب فرحته وايضا مقابلة ابونا ابيفانيوس والحديث معه كال من ناجى
شوقى متى و رضا عزيز اسطفانوس وعادل عبد جرجس ولوال ان الرسامة كانت مفاجئة
والوقت كان ضيق لذهب عدد كبير فالكل كان يتمنى ان يكون موجودا.
وكانه كان يعلم مسبقا قبل ذلك بفتره انه سوف يسافر فقام فى يوم  2009/5/10بعمل
حفلة للشمامسة الكبار وكانها كانت توديع لهم وجمعهم حولة وتبادل معهم الفكاهة والحديث
عن الذكريات الماضية التى عاشها معنا

ويقول احد افراد الكنيسه

وفى يوم اتمنى لو استطيع ان انساه وهو االحد  2009/6/3حضر ابونا اثناسيوس
ليخبرنا ان ابونا بفنوتيوس قد تم اختياره ليصبح اسقفا وكان هذا هو سبب سفره الى
مصر فبكينا جميعا الرجال قبل االطفال والنساء فكان يعاملنا مثل االب والابالغ ان

اقول اننى شعرت باليتم للمرة الثانية لكن كل ما كان يهمنا فى االول واالخر ان نراه
ينال اجرة تعبه وجهاده الحسن
وقد اثمرت خدمته كثيرا فى الخمس سنوات ونصف الذى قضاها معنا فقام بمعمودية
الكثير من االطفال وايضا رسامة عدد كبير من الشمامسة بيد االنبا انطونى وايضا
زواج اثنين من ابناء الكنيسة هما وائل سولاير فى يوم  2006/4/29وايضا اخيه
شريف سولاير في كنيسه العذراء والست دميانه بدبلن
-

وصول ابونا ابيفانيوس افا مينا:
بعد رسامة االنبا مينا اسقفا قام باختيار ابونا ابيفانيوس افا مينا ليكون راعى لشعب كنيسة
مارمينا بكير ففى يوم  2009/8/8وصل نيافة الحبر الجليل االنبا مينا ليزور اوالدة
ويودعهم وايضا ليعد المكان البونا ابيفانيوس ويسلمه الخدمة ويعطيه الوديعة التى ائتمنهم
عليها اله السماء واالرض
والجميل فى هذا المضوع ان ابينا القديس االنبا انطونى ترك الحرية كاملة لالنبا مينا فى
اختيار من ياتى بعده فهذه هى االبوة الحقة التى دائما ما نتعلمها من االنبا انطونى
فقد وصل ابونا ابيفانيوس فى اغسطس  2009بعد االنبا مينا بايام قليلة بعد ان اعد له
المكان

ما قام به االنبا مينا فى تلك الزيارة:

ليس عجيب على ابينا االنبا انطونى ان يعطينا دروسا فى التواضع فهذه الفضيلة هى حياة
يحياها كل يوم فانه لم يترك لالنبا مينا مسالة اختيار الكاهن الجديد بل ايضا ترك له عمل
انتخابات لتعيين مجلس كنيسة جديد وهذا ما قام به نيافة االنبا مينا ففى اغسطس  2009تم
عمل انتخابات جديدة بمعرفة االنبا مينا وتم انتخاب كال من :
 .2رضا عزيز اسطفانوس {مدارس االحد}
. 1دكتور اكرم حنا {سكرتير}
{عالقات عامة}
 .4عيد نخلة
 .3سامح كيرلس {محاسب}
{عن منطقة ترالى}
 .5دكتور رؤوف جبران
وايضا قام بمعمودية بعض االطفال وهم استيفين رضا وكارين صليب وايرينى هانى
وبعد ذلك سلم الخدمة البونا ابيفانيوس وسافر الى مصر ليصبح اسقفا عاما لكنائس مصر
القديمة

بناء قاعة االغابى :
قام قدس ابونا اثناسيوس جورج باالتفاق مع المقاول وتوقيع العقد مع المقاول فى يوم
 2009/6/19حيث اتفق على المبالغ المطلوبة واالجراءات الالزمة لبناء القاعة الجديدة
ليتم استخدامها فى االغابى واالنشطة االخرى.
وبمجرد وصول ابونا ابيفانيوس فى اغسطس  2009قام بمتابعة اعمال البناء و االنشاء
حتى اكتملت القاعة فى سبتمبر  2009وتم استخدامها فى االغابى وانشطة مدارس االحد
الى ان قام نيافة الحبر الجليل االنبا انطونى بافتتاحها فى 2011/3/12

ونظرا للنمو الملحوظ فى الخدمة وازدياد العدد وباالخص الشباب الذين فى سن يتراوح
مابين  15-10سنة فقد راى ابينا الحبيب لالنبا انطونى ضرورة وجود كاهن جديد
لمساعدة ابونا
ابيفانيوس فى الخدمة وذلك حرصا منه على رعيتة واهتمامه باوالدة وقد كان.
فى يوم  2012/10/18حيث وصل قدس ابونا ثاؤقيلس افا مينا للخدمة مع قدس ابونا
ابيفانيوس.

زيارة

االنبا مينا اكتوبر : 2010

قام نيافة الحبر الجليل االنبا مينا بعمل زيارة للكنيسة فى اكتوبر  2010تفقد فيه اوالده وتم
عمل حفل قدم خالله العديد من الفقرات ومسرحية بنت العمدة

زيارة االنبا مينا : 2011
تم تقديم العديد من االلحان والفقرات وعمل اسكتش عن السقوط وطرد ادم وحواء من
الفردوس وذلك يوم  2011/7 /16كماقام نيافته بتوزيع هدايا مهرجان الكرازة لعام
2011

زيارة االنبا مينا : 2013
قام نيافة الحبر الجليل االنبا مينا بزيارة الكنيسة فى  2013/6/27وتم عمل حفل قدم فيه
اطفال مدارس االحد العديد من االلحان وكذلك قدم فريق المسرح مسرحية عن مشاكل
الشباب

اعياد السيدة العذراء:
فى عادة ال تنقطع منذ ان نشات هذه الكنيسة و بتشجيع كل االباء الذين خدموا هذا المكان و
بشفاعات كلية الطهر القديسة الطاهرة والدة االله العذراء مريم وبصلوات ابينا الحبيب االنبا
انطو نى كان وسيظل االحتفال بصوم السيدة العذراء وعمل نهضة يومية خالل صوم السيدة

العذراء تشمل صالة عشية وكلمة روحية وتامل فى حياتها وزفة وتمجيد داخل وخارج
الكنيسة يحضرها كل الشعب متشفعين بام الخالص الحمامة الحسنة

رحلة مدارس االحد : 2011
فى باكر يوم عيد القيامة  2011/4/24تم عمل رحلة الطفال مدارس االحد الى ( swiss
 ) cottageمع قدس ابونا ابيفانيوس وخدام مدارس االحد

انشطة الكنيسة المختلفة في سنة 2013
الخدمات الطقسية
قداس كل يوم من  9,30الي 11,30
قداسين كل يوم احد قداس يخدم االطفال الصغار وقداس للكبار
كل يوم سبت صاله القداس في احد الكنائس التابعه للخدمه
كل يوم عشيه من  8-7م مع تماجيد حسب اعياد القديسين
كل يوم سبت تصلي التسبحه بعد صاله العشيه
اجتماعات روحيه ودرس كتاب
اجتماع عام لدراسه الكتاب المقدس يوم السبت مع العشيه
اجتماع السيدات كل يوم اثنين من  8:30 – 7م
دروس االلحان
الحان للشمامسة المبتدئين في الصيف ثالث مرات وفي الدراسه في الويك اند
الحان لالطفال الصغار  3مرات في الصيف ومره واحده في اثناء الدراسة
الحان للشباب في الصيف كل يوم وتنتهي بالقداس في الفجر بعد تحفيظ التسبحة
وخالل الدراسه يوم الجمعه بالليل وتنتهي بالقداس
الحان السيدات قبل اجتماع السيدات

مجله ماري مينا ( مجله حائط ) تشمل مواضيع مختلفه – اخبار كنيستنا الشهرية – قصص
من الحياة – انت تسال والبابا يجيب – ايات من قراءتنا – مقتطفات مختلفة – اعياد
القديسين
دروس انجليزي حاليا تم تشجيع السيدات لتعليم اللغه االنجليزية
الرحالت نقوم بعمل رحالت فردية واسرية وشبابية
انشطه مختلفه
عيد االم في العشيه نعيد علي كل االمهات ونعطي ورده
عيد النيروز تمجيد كبير وزفه لكل الشهداء
عمل حفالت وتقديم مسرحيات او كورال لالوالد لتشجيعهم علي تنمية مواهبهم
عيد البابا كيرلس في حضور االنبا انطوني يقوم االطفال بعمل حفله وكورال ومسرحية مع
حضور كافة الكنائس في ايرلندا
مهرجان الكرازة هذه هي السنة الثالثة نشترك فيها ويعمل في الصيف حيث يكون هناك
وقت للمدرسين واالطفال
نادي صيفي انشطة مختلفة من العاب والحان ودارسات
اعياد الميالد الشهرية يتم عمل حفله العياد الميالد لالطفال وتوزع الجوائز بعد ان تطفي
الشموع وتوزع جاتوهات
عيد الكريسماس في ديسمبر تزوق شجره الميالد وبابا نويل يوزع الحلوي والهدايا علي
االطفال وتقال ترانيم الميالد
تعمل حفله لعيد الميالد
تشجيع الشباب علي عمل مشاريع وشراء منازل لهم
خدمه القناديل في الصيام تعمل لكل بيت قنديل في ايام الصيام
خدمه االفتقاد يوميا الفتقاد الشعب والصالة في المنازل
انشطه الكنيسه المختلفة لالطفال والشباب لسنه 2013
االلحان التي تدرس في مهرجان الكرازة مرة اسبوعيا فتره الدراسه وثالث مرات في
الصيف
مدارس االحد يعمل قداس يوم االحد لالطفال وخدام مدارس االحد ينتهي الساعه  11حتي
يتثني عمل مدارس االحد ويقسم االوالد بعد الترانيم الي  6فصول وبعدها االغابي
اجتماع الخدام يوم االحد بعد االغابي يتم عمل اجتماع للخدام
اجتماع اعداد الخدمة كل يوم سبت
يوم روحي للشباب لمناقشه احتياجاتهم مع العاب ترفيهية
يوم روحي للخدام لمتابعه الخدمه وتنميتها
النادي الصيفي  3مرات في االسبوع العاب ودراسات والحان بعد القداس االلهي
كورال لالطفال والشباب حتي نعد حفله للمناسبات القادمه
دراسه اللغه العربيه تدرس مره في االسبوع لالطفال وتم تشجيع االمهات علي االهتمام
باللغة العربية وتدريسها لالوالد في منازلهم
تحفيظ المزامير وااليات وتم تحفيظ صالة الغروب والنوم

مشاركه في المؤتمرات التي تعمل في دبلن وذهاب الشباب للمشاركة مع باقي الكنائس
ودعوه الشباب من باقي الكنائس لقضاء يوم روحي في الكنيسة
انشطه الكنيسة للسيدات
اجتماع السيدات كل اسبوع يوم االثنين مع الحان وتسبحة ودرس كتاب
انشطه مختلفه
فتح مكتبه الكنيسة لبيع الكتب والهدايا
فتح مكتبه استعارية للتشجيع علي القراءه للجميع
عمل كانتين حتي يوفر للشعب احتياجاتهم واالطفال طلباتهم
االهتمام بالزراعة وعمل صوبة للزراعة
تشجير الجنينه المحيطة بالكنيسة
فتح مطبخ لتجهيز اي اكالت في اي وقت وباسعار في متناول الجميع وايضا في عمل
االغابي االسبوعية اذا تطلب االمر
انشطه اجتماعية
ارسال كروت علي الكريسماس لعدد كبير من االيرلنديين
مشاركه الكنائس المختلفه احتفاالتها
تم الذهاب الي دير الراهبات لالحتفال معهم بالعيد 150
الذهاب للمرضي والمحتاجين والطلبة
اعمال في البناء وتجديدات
تم تركيب االيقونات الجديده للكنيسة واثاث الكنيسة من كنب وحامل اجساد ومنجليات
تم رفع المذبح وعمل مكان للشمامسة
تم عمل صوبة للزراعة
تم عمل ثالجه كبيرة تخدم الكانتين
تم بناء دورات مياه لخدمة الشعب الن االعداد في تزايد
تم عمل مطبخ لتشجيع الشباب علي عمل مفيد واكتساب خبرات تنفعهم في مستقبلهم
تجهيز قاعة االغابي لخدمه يوم االحد واالعياد والمناسبات
عمل المعمودية الجديدة وكان اول من تعمد فيها يوم  2012-10-20مونيكا اميل وماريان
ساروفيم
تم احضار تيجان ومالبس العروسين وكان اول اكليل هو زواج سعيد وماريان يوم -21
 2012-10وبعدها رفعت موريس وماجده يوم  2013-1-20وبعدها مجدي وديع وحنان
صموئيل يوم 2013-5-12

عدد العائالت واالطفال في الوقت الحالي:
لم اخطى عندما ذكرت فى البداية ان هللا القدير اعطى البينا القديس االنبا انطونى من روح
النبوة فها كل كلمة قالها قد تحققت وعظم الرب الصنيع معه واثمرت الكرم التى غرسها
فبعد ان كان شخصين غير مقيمين اقامة قانونية صار العدد فى يومنا هذا الموافق
 2013/9/9هو كاالتى:
.1المقيمين داخل كير شعب كنيسة الشهيد العظيم مارمينا عدد االسر  30اسرة الوالدين
 60شخص واالطفال  73فيكون االجمالى من المقيمين داخل كير هو  133شخص.
. 2المقيمين فى كورك والتابعين لكنيسة الشهيد العظيم مارمينا عدد االسر  7اسر الوالدين

.3المقيمين فى كلكانى والتابعين لكنيسة الشهيد

 14شخص واالطفال  11اطفال
العظيم مارمينا وهم  3كبار و 2اطفال.
.4المقيمين فى كارلوا والتابعين للكنيسة فى كير  5اسر عدد الكبار  9اشخاص و 7اطفال.
. 5ويوجد اسرة فى واترفورد شخصين وهم ايضا يتبعون كنيسة الشهيد مارمينا .6المقيمين
فى ترالى عدد االسر  6الوالدين  13شخص واالطفال  9اطفال
وما زالت وستظل الكنيسة تنمو وتتقوى وتثمر تحت رعاية وحبرية ابينا القديس االنبا
انطونى الرب اله السماء يثبته على كرسيه سنين عديدة سالمة هادئة ويحفظ لنا حياتة
بصلوات ابينا اب االباء وراعى الرعاة البابا تواضرس الثانى الرب يحفظ لنا حياتهما.

حفلة عيد النيروز : 2013
فى يوم  2013/09/15تم االحتفال بعيد النيروز بعد القداس االلهى حيث رنم الشعب
بعض الترانيم عن النيروز كما قدمت فرقة المسرح مسرحية عن قصة حياة الشهيد العظيم
ابو قسطور بحضور ابونا ابيفانيوس افا مينا وكذلك ابونا ثاؤفيلس افا مينا

جمع بعض المبالغ المالية الخواتنا فى مصر:
نظر لما تمر به الكنيسة من ظروف صعبة بعد ثورة  30يونية  2013وهذا ليس بجديد
والغريب عليك ياامى فكنتى وستظلى كنيسة شهداء فكم قسى الظلم عليك .
فقد قام المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثانى بارسال جواب لكل االيبارشيات
لتجميع بعض المبالغ المالية بطريقة هادئة حتى يمكن ارسالها للبابا شخصيا لكى يتم
مساعدة اخواتنا الذين تضرروا وحرقت بيوتهم ومحالتهم وطردوا وشردوا .

فقام ابونا ابيفانيوس وابونا ثاؤفيلس بتكليف رضا عزيز وعادل عبد ومينا نبيل فى يوم
الثالثاء  2013/9/10لتجميع بعض المبالغ ونشكر هللا ان الجميع تبرعوا فى حب
وبسخاء.
كم انت جميلة يا امى ففى اثناء هذة االحداث حرقت الكثير من الكنائس لكننا راينا جميع
الشعب االطفال قبل الكبار يذهبون للصالة وسط اكوام الرماد التى خلفتها الحرائق وازدادو
صالبة وايمان انه بال ادنى شك هو عصر استشهاد ممتد فهى حرب مع عدو الخير الذى
يجول مثل اسد زائر ملتمسا من يبتلعه.

مهرجان الكرازة : 2011
هذه هى المرة االولى فى تاريخ كنيسة مارمينا بكير وايضا فى تاريخ ايرلندا يتم االشتراك
فى مهرجان الكرازة المرقسية حيث كان لكنيسة مارمينا بكير السبق فى هذه الخطوة التى
ادت الى نمو كبير فى الخدمة نظرا للفائدة الكبيرة التى تعود على ابنائنا من المشاركة فى
هذا المهرجان وكانت المسابقات االولى فى تاريخ ايرلندا فى شهر يوليو 2011

مهرجان الكرازة : 2012
تم اشتراك كل كنائس ايرلندا فيه للمرة فى االولى تاريخ ايرلندا وجرت المسابقات فى دير
مارجرجس للراهبات بدلفن بحضور كل اباء االيبارشية وكل الخدام وكان يوما جميال
وذلك يوم  2012/9/2وتم توزيع هدايا المهرجان لهذا العام بيد صاحب النيافة االنبا
انطونى فى دير البابا اثناسيوس بكابكوين فى شهر ابريل 2013

مهرجان الكرازة المرقسية  ( 2013تعالوا الى) :
فى يوم االحد الموافق  2013/09/22تم بنعمة هللا الهنا الصالح عمل مسابقات مهرجان
الكرازة المرقسية لعام  2013وذلك بحضور ومباركة اباء الكنيسة االجالء قدس ابونا
ابيفانيوس افا مينا وقدس ابونا ثاؤفيلس افا مينا اللذان كان لمحبتهما وتشجيعهم واهتمامهم
الدور الكبير فى نجاح هذا اليوم ونجاح الخدمة فكانا بالحقيقة مثال للرعاة الساهرين على
القطيع فبالرغم من مسئولياتهم الكثيرة اال انهم لم يبخلوا على الخدمة بشى مما ادى الن
تاتى بالثمار الكثيرة .شعار المهرجان  ( :تعالوا الى )تم عمل مسابقات فى الدراسية
وااللحان و الرياضية وكان يوم رائع بنعمة هللا العامل فى اوالده .

خدمة عشية وتسبحة :
تم بنعمة هللا العامل فى كل شى عمل خدمة صالة العشية والتسبحة بصفة منتظمة ويومية
وذلك ابتداء من عشية يوم االحد المبارك الموافق  2013/09/29وذلك بحضور ومباركة
اباء الكنيسة قدس ابونا ابيفانيوس افا مينا وقدس ابونا ثاؤفيلس افا مينا وذلك بهدف ان
يتعود االطفال على حضور العشيات والتسبحة حتى يمكنهم حفظ طقوس والحان الكتيسة
من خالل الحضور وكذلك اخذ بركة الصالة الرب ينمى فى الخدمة لمجد اسمه القدوس
ويعوض اباء الكنيسة اجرا سماويا لما يقدموه من جهد من اجل خالص كل نفس .

زيارة نيافة الحبر الجليل االنبا انطونى فى اكتوبر : 2013
فى مساء يوم السبت الموافق  2013/10/12قام نيافة الحبر الجليل االنبا انطونى بزيارة
كنيسة الشهيد العظيم مارمينا بكير وقام بصالة العشية مع ابنائه بحضور كال من ابونا
ابيفانيوس افا مينا وابونا ثاؤفيلس افا مينا كهنة الكنيسة وقام نيافته بالقاء عظة عن اهمية
وضرورة وجود سالم معطيا مثال عن اليشع و المراة الشونمية وكيف كانت مملوءة سالما
حتى عندما مات ابنها .
صالة القداس االلهى :
ثم فى اليوم التالى الموافق  2013/10/13قام نيافته يصالة القداس االلهى وكانت العظة
بفم قداسته المبارك عن انجيل القداس الذى يتكلم عن معجزة الفلوج وتكلم فيها نيافته عن

معجزات السيد المسيح التى ذكرت فى الكتاب المقدس والتى تنقسم الى سلطان المسيح على
الطبيعة تسع معجزات وسلطانه على الموت ثالث معجزات ومعجزات شفاء مرضى ستة
عشر معجزة واخراج ارواح نجسة ستة معجزات.
واعطى نيافته تامل جميل عن معجزة المفلوج اوضح فيها اهمية االصدقاء االربعة الذين
يمثلون االسقف والكاهن والخادم والشعب وبين ضرورة ان يعمل الجميع معا وبنفس وروح
واحدة حتى نستطيع ان نحضر كل نفس الى الكنيسة والى هللا وال نكون سبب عثرة كما كان
الجمع الكثير الواقف الذى قد اليعطى فرصة الحد كى يدخل.
ثم قام نيافته برسامة ناجى شنودة شماس برتبة ابصالتس على مذبح كنيسة البابا كيرلس
السادس بمنطقة كورك.
ثم بعد صالة القداس االلهى واالغابى تم عرض مسرحية الشهيد العظيم ابو قسطور ثم
توجه نيافته الى الدير الجديد فى منطقة واترفورد وبعد ذلك رجع الى كنيسة السيدة العذراء
مريم والشهيدة دميانة ببراى دبلن.
اله السماء يحفظه لنا ويثبته على كرسيه سنين عديدة وازمنة سالمة هادئة مديدة .

نوال ابينا الحبيب وراعينا الغالى ومالك كنيستنا ابونا ابيفانيوس نعمة رتبة القمصية
( االيغومانوسية ) بيد قداسة البابا تواضروس الثانى :
فى يوم االحد المبارك الموافق  2014/03/02تم ترقية ابينا الغالى (ابويا الحبيب) ابونا
ابيفانيوس افا مينا الى رتبة القمصية (االيغومانوسية ) بيد صاحب القداسة البابا
تواضروس الثانى وبحضور نيافة الحبر الجليل االنبا كيرلس افا مينا وكذلك ابينا الحبيب
نيافة الحبر الجليل االنبا مينا افا مينا و كذلك وجود بعض االباء االحبار االجالء االساقفة
وذلك فى دير الشهيد العظيم مارمينا العامر بصحراء مريوط وذلك اثناء القداس االلهى
بمناسبة تدشين اول كنيسة على اسم القديس العظيم رجل الصالة والمعجزات البابا كيرلس
السادس بعد اعتراف المجمع المقدس بقداسته فى جلسة المجمع المنعقدة بتاريخ
 2013/06/21وكذلك االعتراف فى نفس الجلسة بقدسية االرشيدياكون حبيب جرجس
رائد النهضة الكنسية.

وتم فى نفس اليوم ترقية اباء كهنة اخرين من نفس الدير الى رتبة القمصية (االيغومانوسية
) وكذلك تم نوال نعمة الكهنوت لبعض من رهبان الدير فى نفس اليوم .
اكسيوس اكسيوس اكسيوس ابينا الحبيب فلقد عرفناك دائما ما تهرب من الكرامة فلذلك
وجدناها هى التى تبحث عنك .

زيارة االنبا انطونى يوم السبت : 2014/03/08
كما تعودنا من ابينا الحبيب االنبا انطونى انه ال يوجد شى ممكن ان يمنعه من الحضور
واالحتفال مع اوالده بعيد البابا كيرلس السادس فى نفس التوقيت من كل عام وبخاصة هذا
العام كان مختلف بعد اعتراف المجمع المقدس بقدسية البابا كيرلس فلقد بارك ابينا االحتفال
بحضوره وصالة القداس االلهى فى يوم السبت الموافق  2014/03/08وكان موجود مع
نيافته فى ذلك اليوم من االباء كهنة االيبارشية قدس ابونا اثناسيوس جورج – ابونا بولس
االنطونى – ابونا رويس االنبا بيشوى – ابونا بيمن االنبا بيشوى – ابونا شاروبيم
الجوارجى و كذلك االباء كهنة الكنيسة ابونا ابيفانيوس افا مينا وابونا ثاوفيلس افا مينا
.وكانت العظة من فم ابينا نيافة الحبر الجليل االنبا انطونى وتكلم فيها عن اهمية االستفادة
من الصوم عن طريق اكتساب وتعلم بعض الفضائل اثناء فترة الصوم كحياة الشكر والتوبة
وضرورة ان ننسى المشاكل واالساءات التى تعطل حياتنا الروحية .
رسامة شمامسة برتبة ابصالتس :
قام نيافته فى قداس نفس اليوم برسامة مجموعة من الشمامسة وهم :
 -1رسامة الشماس جوناس شادى على مذبح كنيسة البابا كيرلس بمدينة كورك .
 -2رسامة الشماس رامى امير فهمى على مذبح كنيسة الشهيد العظيم مارمينا بكير .
توقيع عقد شراء كنيسة القديسين العظيمين مكسيموس ودوماديوس :

قام نيافته فى نفس اليوم بعد االنتهاء من القداس االلهى بتوقيع عقد شراء القديسين
مكسيموس ودوماديوس بدبلن وذلك بحضور االباء الكهنة و دكتور اكرم حنا وشعب
الكنيسة الذين شكروا هللا النه عظم الصنيع معنا .

حفلة عيد البابا كيرلس : 2014
حرصا من نيافته على ان يفرح اوالده فقد بارك نيافته الحفل بوجوده وسط اوالده رغم كم
االالم واالرهاق والتعب اذى كان يعانيه
وقد تضمنت فقرات الحفل عرض مسرح وكذلك فقرة الحان وهى كالتالى :
 – 1اسكتش عم مسمار :
قام فريق العرض المسرحى بتقديم اسكتش باسم عم مسمار الهدف منه هو مساعدة الفقراء
والمحتاجين كما اوصانا السيد المسيح فى االنجيل قائال كنت جوعانا فطعمتمونى وعطشانا
فسقيتمونى وغريبا فاويتمونى وعريانا فكسوتمونى  ........فمهما فعلتم باحد اخوتى هوالء
االصاغر فبى فعلتم .
 –2االلحان :
فقرة اولى قدمت لحن باشويس القيامة و لحن اريباميفئى – فقرة ثانية لحن كيرياليصون
ختام التسبحة
وقد تعب مع االطفال فى تحفيظ االلحان الخادمات هبة ناجى وميرنا ممدوح .
وبعد االنتهاء من الحفلة سافر نيافته وشعب كنيسة دبلن وكان يوما بهيجا فرح فيه كل
الشعب بوجود راعيهم وابيهم وسطهم .

حفلة عيد القيامة : 2014
تم فى يوم االحد الموافق  2014/04/20عمل حفلة بمناسبة عيد القيامة اشتملت على
الفقرات التالية :
 – 2عمل احتفال بمناسبة رسامة
 – 1عمل مسابقة رياضية الطفال مدارس االحد
ابونا ابيفانيوس ونواله نعمة القمصية وقدمت له هدية بسيطة من ابناء الكنيسة وذلك
باشراف ابونا ثاوفيلس افا مينا .
 – 3تم عرض اسكتش مبسط عن القيامة بعنوان ابو زكامة يظهر فيه السيد المسيح الذى
يقبل الخاطى كمريم المجدلية والذى شك فيه كتوما والذى انكره كبطرس
 –4تم عرض فقرات فيديو توضح بعض اخطاء الشمامسة على االطفال حتى ال تتكرر .

 – 5تم عرض ترنيمة عن القيامة و الختام وكان يوما مملوء فرحا فالكل شارك والكل فرح
مع ابنائهم ومع اباء الكنيسة .

مهرجان الكرازة المرقسية لعام : 2014
شعار المهرجان  :تكونون لى شهودا
تم بنعمة المسيح وبتشجيع اباء الكنيسة البدء فى دروس مهرجان الكرازة يوم االحد
الموافق  2014/06/29واستمرت حتى يوم االجد الموافق  2014/08/31حيث تم عمل
المسابقة الدراسية فى ذلك اليوم وتالها فى االسبوع التالى يوم االحد الموافق
 2014/09/07عمل مسابقة فى االلحان ( لحن فول ايفول – هيتين ابرسفيا – باشويس –
جى بنيوت ) وكذلك مسابقة البحوث ( حياة الخادم االمين شهادة للمسيح – اضواء على
الشخصيات التى كتبت الكتاب المقدس – لماذا يسمح هللا بالضيقات لشعبه ؟ -اللغة القبطية
وتطورها – رسائل القديس بطرس الرسول –القديس اثناسيوس الرسول – شخصيات
الكتاب المقدس –الصداقة الحقيقية – سر التوبة واالعتراف ) وتم تحديد المراكز الثالثة
االولى من كل مرحلة حتى يتم توزيع الجوائز عليها .
وتم توزيع جوائز المهرجلن على المراكز االولى بدير مارجرجس للراهبات بدلفن بيد
صاحبا النيافة االنبا انطونى واالنبا موسى اسقف الشباب يوم 2014/12/30

يوم روحى الطفال مدارس االحد:
تم بنعمة المسيح وبرعاية اباء الكنيسة ومشاركة خدام مدارس االحد عمل يوم روحى
ورياضى الطفال مدارس االحد وذلك بتاريخ  2014/08/04وقد بداء اليوم بالقداس

االلهى وبعده كانت هناك محاضرة القاها الدكتور سامى فهمى لالطفال عن اهمية وقدسية
الكنيسة وكيف نحيا داخلها ثقم بعض ذلك تم عمل مجموعة فقرات رياضية وكان يوما
مبهجا.

نمو خدمة مدارس االحد:
نظرا الزدياد اعداد اطفال مدارس االحد ونمو الخدمة وزيادة اعداد الفصول حيث ال
يتواجد اماكن كافية بالكنيسة والبيت لكل فصل وكذلك حتى يتم عمل خدمة افتتاحية للسن
الكبير واخرى للسن الصغير حتى يمكن اعطاء ترانيم تتماشى مع كل سن فقد تقرر من
بداية العام الدراسى  2015/2014تقسيم خدمة مدارس االحد على يومين مختلفين هما يوم
السبت لخدمة فصول ثالثة اعدادى و سادسة ابتدائى وخامسة ابتدائى وذلك فى تمام الساعة
الخامسة والنصف يعقبها صالة العشية والتسبحة وكانت اول حصة لخدمة يوم السبت
بتاريخ  2014/09/13و الخدمة االخرى كالمعتاد كل يوم احد بعد القداس االلهى مباشرة
وتشمل فصول ثالثة ابتدائى وثانية ابتدائى واولى ابتدائى و حضانة كبرى وحضانة صغرى
و روضة .
وقد تم تقسيم فصول الحضانة نظرا للعدد الكبير الموجود داخل الفصل .
تم عمل اول يوم روحى لخدمة مدارس االحد بالكنيسة يوم 2009/12/25

االحتفال بعيد السبعة رهبان االقباط بكنيستهم فى جلووى :
تم التوجه الى كنيسة السبع رهبان االقباط بكنيستهم بجلوى للمشاركة فى االحتفال السنوى
بحضور نيافة الحبر الجليل االنبا انطونى وتم تقديم العديد من االلحان واسكتش عن العبد
الشرير .

زيارة نيافة الحبر الجليل االنبا مينا نوفمبر : 2014

كعادته من كل سنة ق ام نيافة الحبر الجليل االنبا مينا اسقف ميسساجا بكندا بزيارة ابنائه من
شعب كنيسة مارمينا بكير وايرلندا وكذلك ابنائه من كندا الذين يدرسون بايرلندا وذلك
بتاريخ  2014/11/11وتم عرض بعض الفقرات وااللحان وكذلك اسكتش عن الغفران
الطفال مدارس االحد بالكنيسة .

عيد القديسين مكسيموس ودماديوس عام يناير : 2015
مشاركة الخواتنا فى كنيسة القديسين العظيمين مكسيموس ودماديوس بدبلن تم التوجه يوم
السبت الموافق  2015/1/24و قدم اطفال مدارس االحد العديد من الفقرات منها مسرحية
بعنوان العشاء العظيم وايضا العديد من االلحان وذلك بحضور نيافة الحبر الجليل االنبا
انطونى و نيافة الحبر الجليل االنبا اباكير واالباء كهنة ايرلندا والشعب القبطى.

زيارة نيافة االنبا اباكير لكنيسة مارمينا بكير يناير : 2015
قام نيافة الحبر الجليل االنبا اباكير اسقف الدول االسكندنافية ومعه نيافة الحبر الجليل االنبا
انطونى بزيارة سريعة لكنيسة الشهيد العظيم مارمينا بكير وذلك يوم السبت 2015/1/24
خالل تواجده بدير البابا اثناسيوس بمناسبة رسامة ابونا يوحنا راهبا وقد قام نيافة االنبا
انطونى فى هذه االيام برسامة الشماس مارك عادل عبد فى دير البابا اثناسيوس وكانت
زيارة جميلة و بركة كبيرة حيث امتعنا خاللها نيافته بترانيمه الجميلة.

عيد البابا كيرلس مارس : 2015

كما عودنا ابينا الحبيب نيافة الحبر الجليل االنبا انطونى كل عام وفى نفس الميعاد يحضر
خصيصا ليشارك اوالده فى كنيسة مارمينا بكير ليشاركهم االحتفال السنوى بعيد القديس
العظيم البابا كيرلس السادس الذى اقيم يوم السبت الموافق  2015/3/14بحضور االباء
كهنة ايرلندا القمص اثناسيوس جورج والقمص رويس االنبا بيشوى والقمص انجيلوس

السريانى والراهب القس شاروبيم الجوارجى والقس بولس االنطونى واالباء كهنة الكنيسة
القمص ابيف انيوس افا مينا والراهب القس ثاوفيلس افا مينا والراهب القس داود افا مينا
وايضا الشعب القبطى من كل كنائس ايرلندا وقام نيافة االنبا انطونى برسامة ثالثة من
الشمامسة هم الشماس جوناس شادى على مذبح كنيسة البابا كيرلس بمدينة كورك والشماس
نشات على كنيسة دبلن والشماس ريموند جبران على كنيسة القديس يوسف النجار بتراللى
.
وبعد صالة القداس االلهى قام اطفال مدارس االحد كنيسة مارمينا كير بتقديم العديد من
الفقرات منها مسرحية بعنوان اخر كذبة والحان الليلويا اى ايخون و نيف سينتى وانثو تى
شورى كما قدم كورال كنيسة مارمينا بعض الترانيم منها ترنيمة الكون دا سبته وترنيمة ما
تعولش الهم كما قامت باقى الكنائس بتقديم فقرات مختلفة وكان يوم رائع من حيث ان
جميع الكنائس اشتركت هذا العام بفقرات والحان مختلفة.

انضمام عضو جديد للكنيسة :
فى يوم االحد  2015/5/24تم تنصير ومعمودية الطفلة كارين رفعت عياد عزيز بحضور
اباء
الكنيسة قدس ابونا ابيفانيوس وقدس ابونا ثاوفيلس

رحالت مدارس االحد لدير البابا اثناسيوس صيف : 2015
قامت خدمة مدارس االحد بكنيسة الشهيد العظيم مارمينا بكير بعمل رحالت اسبوعية كل
يوم سبت خالل فترة صيف  2015كان يتم خاللها اصطحاب فصل اواثنين كل اسبوع
لزيارة الدير وحضور القداس االلهى وعمل العديد من الفقرات والموضوعات والترانيم
وااللعاب خالل اليوم

رحلة البحث عن المركز الثقافى القبطى فى
منطقة كير وكور
بدات تلك الرحلة فى يوم االثنين الموافق  2014/04/28بعد صالة القداس االلهى تكلم
احد اعضاء الكنيسة
( رضا حنا ) مع ابونا ابيفانيوس واوضح له ان هناك احتمال لبيع دير الراهبات الموجود
فى كير فطلب منه ابونا ابيفانيوس السوال عن اذا كان دير الرحمة للراهبات الموجود بكير
سيتم بيعه وفعال ذهب فى نفس اليوم وبمجرد دخول الدير كان يفكر من الذى ممكن ان
اساله وفوجئت بسمسار يركن عربته داخل الدير فسالته وطلبت منه ان يعرف ما اذا كان
الدير للبيع ام ال فوعدنى انه سوف يسال االب الكاهن ويرد على وفعال عدت اليه يوم
الجمعة الموافق  2014/05/02فاخبرنى انه يوجد سبعة راهبات بالدير وال توجد نية لبيعه
خالل العامين القادمين على االقل لكنه وعدنى انه سوف يبحث اذا كان هناك احد االديرة
القريبة للبيع خاصة يوجد دير تم بيعه فى منطقة ( نيوان) على بعد خمسة دقائق من كير
ومازال البحث اله السماء يختار الصالح
ولكن بعد اشهر قليلة تغير الوضع وكان هناك اخبار انه سوف يتم البيع وكانت معلومات
تاتى عن طريق ناجى شوقى و السيدة  Peggyوفعال تدخل االباء الكهنة والدكتور اكرم
وتم اجراء عدة اتصاالت وبدء التحرك الفعلى بان قام نيافة الحبر الجليل االنبا انطونى بعد
صالة القداس االلهى فى دير البابا اثناسيوس بزيارة الراهبات فى دير convent of
 mercyوتم ابالغه صراحة ان الدير سوف يتم عرضه للبيع وذلك فى سبتمبر 2014
وبعدها تم عرض الدير للبيع فى السوق فى شهر مارس  2015وفى نفس الشهر تم عمل
اجتماع العضاء كنية مارمينا بكير بحضور االباء الكهنة والدكتور اكرم حنا وكان هناك
ارتياح شديد من الجميع ورغبة شديد فى شراء الدير الذى كان مجرد دخوله والصالة فيه
بمثابة حلم وتم االتفاق على ان يتبرع كل شخص بمبلغ خمسة االف يور حتى يمكن شراء
المكان وبعد ذلك تم اجتماع بعض االشخاص من شعب الكنيسة مع نيافة الحبر الجليل االنبا
انطونى وطلبوا بالحاح شديد من سيدنا بان يتم شراء هذا المكان الذى لما راى اصرارهم
وغيرتهم ومحبتهم ان يظل هذا المكان كما هو مذبح ترفع فيه الصلوات والذبائح والقرابين
اعطى اشارة البدء فى شراء الدير وبالفعل بمعونة هللا القادر على كل شى ومالمجهود
الجبار الذى بذله االباء الكهنة فى محاولة لجمع اكبر مبلغ من التبرعات من داخل وخارج
ايرلندا وبمجهودات شعب الكنيسة تم شراء الدير وكتابة العقد بحضور نيافة الحبر الجليل
االنبا انطونى وواالباء الكهنة واالباء رهبان دير البابا اثناسيوس وشعب الكنيسة وكان ذلك
فى  25يونية 2015

وتم بنعمة ربنا صالة اول قداس بحضور نيافة ابينا الحبيب االنبا انطونى فى
2015/6/28
وتم عمل خدمة مدارس االحد الول مرة فى يوم 2015/9/6

عيد السبعة رهبان االقباط بكنيستهم بجلوى اكتوبر : 2015
مشاركة الخوتنا فى كنيسة السبعة رهبان االقباط فى جلوى توجه االباء الكهنة وشعب
الكنيسة يوم السبت  2015/10/31للمشاركة فى هذا االحتفال و قدم اطفال مدارس االحد
مسرحية عن الطمع والعديد من االلحان الكنسية منها لحن اوكيريوس و شيرى نى ماريا و
الفرح لك و ذكصولوجية كيهك .
وقام نيافة الحبر الجليل االنبا انطونى بتوزيع هدايا مهرجان الكرازة لعام  2015تمسك بما
عندك على االوالد المتفوقين من كنيسة الشهيد العظيم مارمينا بكير .

زيارة االنبا مينا  8نوفمبر : 2015

قام نيافة الحبر الجليل االنبا مينا كعادته بزيارة ابنائه فى كنيسة مارمينا فى كير وكذلك تفقد
ابائه من اطالب الكنديين الذين يدرسون فى ايرلنا وتم عمل حفل له قدم فيه اطفال مدارس
-االحد العديد من االلحان منها افرحى يا مريم و الحان التماجيد وذكصولوجية كيهكوايضا عمل اسكتش عن الشكر وكان يوما مفرحا للجميع.

موتمرات وايام روحية لخدام و الطفال مدارس االحد خالل العام : 2015
تم بنعمة ربنا عمل عدة موتمرات لخدام مدارس االحد وذلك بدير القديس العظيم البابا
اثناسيوس بمنطقة كابكوين بايرلندا احداها بتاريخ يوليو  2015و  2015/9/12بعنوان "
ال اصير اتا نفسى مرفوضا و موتمر اخر يوم 2016/1/5
وتم ايضا عمل عدة موتمرات الطفال مدارس االحد فى كنيسة الشهيد العظيم مارمينا بكير
احداها فى الفترة من  2015/9/6-4الطفال ابتدائى وفى الفترة من 2015/8/16-14
الطفال اعدادى ثم تم عمل موتمر اخر الطفال ابتدائى فى الفترة من  2015/12/25و
موتمر الطفال اعدادى 2015/5/25 -24

حفل راس السنة :2015

بحضور االباء الكهنة وشعب الكنيسة فى ليلة  2015/12/31وبعد االنتهاء من التسبحة
الكيهكية تم عمل حفل الطفال مدارس االحد عرض خالله كل فصل فقرة عبارة عن
اسكتش او ترنيمة ثم عقب الحفل فى منتصف الليل تم صالة وبعدها بداء اليوم الجديد
بقداس راس السنة

مهرجان الكرازة  ( 2015تمسك بما عندك ) :
تم البدء فى المهرجان يوم  2015/6/24فى كال المسابقات الدراسية وااللحان وتمت
االمتحانات والمسابقات فى االلحان فى اخر شهر اغسطس ثم المسابقة الدراسية فى اول
سبتمبر وتم اعالن النتائج مباشرة وقد قام نيافة الحبر الجليل االنبا انطونى بتوزيع الجوائز
على المراكز االولى وذلك فى كنيسة السبعة رهبان االقباط بجلوى اثناء االحتفال السنوى
بعيدهم

رسامة اول كاهن من الشعب القبطى بايرلند:
ال ياخذ احد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من هللا كما هارون " عبرانيين 4:5قام نيافة الحبر الجليل االنبا انطونى بعمل زيارة لكنيسة الشهيد العظيم مارمينا – كير –
ايرلندا وذلك يوم االحد الموافق  2016/2/7اجتمع خاللها مع شعب الكنيسة وشرح لهم
ضرورة رسامة كاهن جديد نظرا التساع الخدمة واحتياجها لرسامة اب كاهن جديد و ابدى
ثقته فى شعب الكنيسة ومحبته لهم وانه يوجد اكثر من شخص يصلح لهذه المسئولية
الكبيرة وبعد الصالة والدراسة و المشورة واخذ االصوات من الشعب والتشاور مع اباء
كهنة الكنيسة ومباركة نيافة االنبا مينا اسقف ميسيساجا كندا استقر الراى على اختيار
الشماس رضا عزيز اسطفانوس حنا كاهنا و ذلك فى االحتفال بعيد البابا كيرلس السادس
يوم السبت  2016/3/12بالمركز الثقافى بمدينة
كير بايرلندا.

يوم الرسامة :
" هذا هو اليوم الذى صنعه الرب نبتعج ونفرح فيه " مزمور24:118
فى يوم بهيج بحضور ابينا الحبيب نيافة الحبر الجليل االنبا انطونى ونيافة الحبر الجليل
االنبا اباكير اسقف الدول االسكندنافية و نيافة الحبر الجليل االنبا مينا اسقف مسيساجا كندا
ولفيف من االباء كهنة انجلترا وايرلندا ( القمص انطونيوس نجيب و القمص انجيلوس
اال نطونى وكيل عام االيبارشية والقمص ابفانيوس افا مينا وكيل ايرلندا والقمص رويس
االنبا بيشوى و القس روفائيل والقس بولس االنطونى والقس ثاوفيلس افا مينا والقس داود
افا مينا ) وابا ء رهبان دىر البابا اثناسيوس الرسولى بايرلندا ( ابونا انطونى و ابونا بوال
وابونا يوحنا ) ومن الكنيسة االيرلندية القس بات وايضا حضور معالى سفيرة مصر
بايرلندا السيدة سها الجندى واعضاء من البرلمان االيرلندى وبعض من الشخصيات
االيرلندية و جمهور كبير من الشعب القبطى من كل انحاء ايرلندا تمت رسامة الشماس
رضا حنا كاهنا باسم ابونا كسرلس حنا وذلك فى القداس االلهى فى االحتفال بعيد البابا
كيرلس السادس يوم السبت الموافق  2016/3/12بالمركز الثقافى بمينة كير ايرلندا وسط
فرحة الجميع ليكون باكورة الرسامات من ابناء الشعب القبطى المقيم بايرلندا ثم توجه االب
الكاهن الجديد بعد االنتهاء من االحتفال الذى اقيم بعد القداس و تم خالله عرض بعض
الفقرات التى قام بها اطفال مدارس االحد بالكنيسة وهى عبارة عن اسكتش عن الطمع
وبعض االلحان الكنسية توجه االب الكاهن الجديد مع نيافة الحبر الجليل االنبا انطونى الى
دير البابا اثاسيوس بمنطقة كابكوين ايرلندا لقضاء يومين هناك قبل للسفر النجلترا الى دير
البابا اثناسيوس بمنطقة اسكاربرا لقضاء فترة االربعين يوما هناك
حيث قام بتسليمه الذبيحة وطقس القداس االلهى الراهب القس يسطس سانت اثناسيوس
وكان قداس استالم الذبيحة السبت 2016/4/2

االحتفال بعيد القيامة : 2016
فى صباح يوم االحد  2016/5/1وبحضور االبتء الكهنة وشعب الكنيسة تم عمل حفل
بمناسبة عيد القيامة عرض خالله فيديو اهداء من مدارس االحد البونا كيرلس وايضا بعض
االلحان والترانيم ثم فى اليوم التالى تم تنظيم رحلة لحديق الحيوان بدبلن.

نياحة قدس ابونا توماس فالنجن :
نعما ايها العبد الصالح و االمين كنت امينا على القليل اقيمك على الكثير ادخل الى فرح
سيدك
بالحقيقة ينطبق هذا القول على ابونا الحبيب المتنيح قدس ابونا توماس الذى سافر الى
السماء يوم االربعاء الموافق  2016/5/4ليعيد ويفرح بافراح القيامة والخماسين المقدسة
مع السمائيين فقد خدم فى كل كنائس ايرلندا بامانة وال ينسى له تعبه ى كنيسة مارمينا فى
كير حيث كان ياخذ االتوبيس من ويكسفورد الى وواترفورد ثم ياخذ اتوبيس اخر من
وواترفورد الى كير ويزور كل منزل يفتقدهم ماشيا على قدميه رغم االمطار وبرودة الجو
وكبر سنه وكان محبوبا جدا من الجميع .
وقد تمت صالة الجناز على روحه الطاهرة بكنيسة مارمينا بكير يوم الخميس 2016/5/5
بعد القداس لاللهى بحضور صاحب النيافة االنبا انطونى واالباء كهنة ايرلندا ودفن جسده
على رجاء القيامة بالمقابر الموجودة فى كير بجوار المركز الثقافى وذلك بناء على وصيته
ان يدفن بكير نظرا لمحبته لشعبها وتعلقه بهم ومحبتهم ايضا له.

زيارة راهبات دير سانت اليزابيث ( بيالروسيا ) :
قام اثنين من راهبات دير سانت اليزابيث ببيالروسيا بزيارة لكنيستنا يوم 2016/5/14
حيث زاروا الكنيسة والمركز الثقافى وتم شرح لهم طقوس كنيستنا من قداس واسرار كنسية

خدمة اجتماع السيدات :
تم بنعمة ربنا عمل اجتماع للسيدات كل يوم اثنين ابتداء من يوم االثنين  2016/5/9يتم
خالله فقرة صالة ثم ترنيمة وموضوع روحى او درس كتاب ثم فقرة عن نساء قديسات من
الكتاب المقدس وايضا فقرة سحب على هدية ثم صالة ختامية.

مهرجان الكرازة  ( 2016ذوقوا وانظروا ):
تم البدء فى المهرجان يوم االحد  2016/6/25وذلك فى كال المسابقة الدراسية وااللحان
على ان تبداء االمتحانات والمسابقات فى اخر شهر اغسطس قبل العودة للمدارس و
الجامعات .

مؤتمرات خالل صيف : 2016
.1موتمر لبنات ابتدائى و اعدادى :
بعنوان دعوا االوالد ياتون الى الفترة من  2016/7/4وحتى الفترة  2016/7/6تم فيه
العديد من االنشطة والقداسات والتسبحة والموضوعات اهمها عن الشكر لماذا هللا يحب
االطفال والطاعة .

.2موتمر لشباب الكنيسة :

فى الفترة من  2016/7/14حتى  2016/7/15بعنوان اذكر خالقك ايام شبابك وتم فيه
ايضا العديد من الفقرات واالنشطة والموضوعات اهمها لماذ الجحيم وكل الشياء تحل لى
لكن ليس كل االشياء توافق و وكيف تنظم وقتك ولماذا االلم .

 .3خلوة الطفال مدارس االحد :
بدير البابا اثناسيوس بمنطقة كابكوين فى الفترة من  2016/7/17وحتى 2016/7/19
بعنوان ان اردت ان تكون كامال لتعريف االطفال بالرهبنة القبطية وكيف نشات واهم
موسسيها وكانت فترة جيدة جدا وناجحة ومفيدة للكل خدام واطفال .

انضمام اعضاء جدد للكنيسة :

انضم للكنيسة خالل السنوات الماضية مجموعة من االسر واالطفال الذين ولدوا وهم
كاالتى:
.1دكتور ريمون محسن انور فام الذى وصل فى يوم  2014/5/23ثم لحقت به زوجته
دكتورة مارى جمال فهمى عيد شحاتة و اوالدهم انجلينا والرا فى يوم . 2014/7/17
 .2دكتور امير نادر وديع الذى وصل فى يوم . 2015/1/8
 . 3دكتور ماجد اسحق لبيب حنين وزوجته مريم موريس حنا اسعد اللذان وصال فى يوم
 2015/8/25ثم رزقهما هللا بمولودتهم االولى فى . 2016/5/29
 .4دكتور مينا ناجى نصر مجلى الذى وصل فى يوم  2016/4/18وزوجته ايرينى ناصح
سليمان جرس التى وصلت يوم . 2016/6/23
 .5المولودة مريم عيسى شحاتة فى 2016/5/13
خلوة اطفال مدارس االحد بدير البابا اثناسيوس:
تم بنعمة ربنا في الفترة من يوم الثالثاء  2016/8/2حتي الخميس  2016/8/4عمل خلوة
الطفال مدارس االحد بعنوان الوليمة السمائية تم خاللها شرح العديد من الموضوعات التي
توضح اهمية القداس االلهي و طقوسه و كذلك العديد من الترانيم و الفقرات الترفيهية.

زيارة نيافة الحبر الجليل االنبا كيرلس مطران ميالنو:

قام نيافة الحبر الجليل االنبا كيرلس مطران ميالنو بزيارة لكنائس ايرلندا في الفترة من يوم
الجمعة  2016/8/5و حتي يوم االحد  2016/8/7و كان في استقبال نيافته في مطار
دبلن نيافة الحبر الجليل نيافة االنبا انطوني و اباء كهنة ايرلندا و بعض اباء كهنة انجلترا .
و قد قام نيافته بزيارة كنيسة الشهيد العظيم مارمينا و المركز الثقافي بكير يوم السبت
الموافق  2016/8/6و قد قدم اطفال مدارس االحد العديد من االلحان الكنسية و التسبحة
و ابدي نيافته اعجابه الشديد باالطفال و بالخدمة .

مؤتمر الشباب اغسطس : 2016
تم بنعمة ربنا عمل مؤتمر للشباب في الفترة من يوم االحد  2016/8/7و حتي يوم الثالثاء
 2016/8/9بعنوان ال تكن اال فرحا و تم شرح العديد من الموضوعات التي تخص
الشباب و العديد من االنشطة و قد شرفنا بالحضور قدس ابونا انطونيوس نجيب وقدس
ابونا ابادير المقاري.

مسابقات مهرجان الكرازة لعام : 2016
تم بنعمة ربنا يوم السبت الموافق  2016/8/13عمل المسابقات النهائية للمسابقة الدراسية
و االلحان لمهرجان الكرازة  2016بعنوان ذوقوا و انظروا بحضور اباء الكنيسة ابونا
ابيفانيوس افامينا ابونا داود افامينا و ابونا كيرلس حنا و خدام و خادمات مدارس االحد.

انضمام اعضاء جديدة للكنيسة :
فى يوم االحد الموافق  2016/8/7قام نيافة الحبر الجليل االنبا كيرلس مطران ميالنو
ونيافة الحبر الجليل االنبا انطونى اسقف ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا بمعمودية
الطفلة ميرى عيسى لتصبح عضوا جديدا انضم للكنيسة .
كما قام اباء الكنيسة فى يوم االحد الموافق  2016/8/14بمعمودية الطفلة مريم ماجد
لتنضم الى اعضاء الكنيسة .

حفلة كنيسة السبعة رهبان االقباط بجلوى نوفمبر : 2016
تم االشتراك فى الحفل السنوى بكنيسة السبعة رهبان االقباط بجلوى يوم السبت
 2016/11/5و ذلك بحضور و تشريف صاحب النيافة االنبا انطونى و تم تقديم العديد من
الفقرات خالل الحفل بعد القداس االلهى وقام كورال وشمامسة كنيسة مارمينا بكير بتقديم
العديد من الفقرات و االلحان منها لحن الفضائل و لحن امونوجنيس و ذكصولوجية باكر و
ارباع الناقوس و ترنيمة فكر يال و تم عمل اسكتش عن عمل الخير و كان يوما مفرحا
بحضور االب وسط اوالده.

زيارة نيافة الحبر الجليل االنبا مينا نوفمبر : 2016
كعادته السنوية قام نيافة الحبر الجليل االنبا مينا اسقف ميسساجا بكندا بزيارة كنيسة الشهيد
العظيم مارمينا بكير و ذلك بتاريخ  2016/11/4و لمدة ثالثة ايام قام خاللها بعمل
القداسات و العشيات والقاء عدة عظات اهمها عن صالة يسوع و عظة عن الكسل .

مؤتمر الشباب واالسرة بعنوان "ارجعوا الي ارجع اليكم":
تحت رعاية نيافة الحبر الجليل االنبا انطوني وبحضور وتشريف نيافة الحبر الجليل االنبا
مكاريوس االسقف العام بالمنيا تم عقد موتمر لالسرة والشباب بعنوان "ارجعوا الي ارجع
اليكم" وذلك فى الفترة من الثالثاء  ٢٠١٦/١٢/٢٧حتي الخميس  .٢٠١٦/١٢/٢٩وقام نيافة
الحبر الجليل االنبا مكاريوس بالقاء عدة محاضرات عن الرجوع الي اللة والتوبة .كما
أقيمت القداسات والتسبحة والفقرات األخرى المختلفة وقد ابدي نيافة الحبر الجليل االنبا
مكاريوس اعجابة الشديد باألطفال وقال انة لم يشعر ولو للحظة واحدة انة في كنيسة خارج
مصر لما راه من االطفال يرددون التسبحة باللغة القبطية والعربية .وقد قدم كورال الكنيسة
العديد من االلحان والترانيم في حضور أصحاب النيافة واالباء الكهنة والشعب, .كان
مؤتمر ناجحا جدا ومفيد للجميع.
وتم معمودية و انضمام اعضاء جدد للكنيسة خالل الموتمر و ذلك بيد اصحاب النيافة االنبا
مكاريوس و االنبا انطونى و هوالء االطفال هم كيرا رفعت عياد عزيز و ايرينى سمير و
ذلك يوم االربعاء . 2016/12/28

حفلة كنيسة القديسان مكسيموس ودوماديوس :٢٠١٧
كا لعادة تم مشاركة اخواتنا في كنيسة القديسين العظيمين مكسيموس ودوماديوس و تم عمل
رحلة لشعب الكنيسة وذلك يوم السبت  ٢٠١٧/١/٢٨حيث تم صالة القداس اإللهي بحضور
صاحب النيافة االنبا انطوني واباء كهنة ايرلندا وقام كورال كنيسة مارمينا بكير بتقديم
العديد من الترانيم وااللحان.

عيد البابا كيرلس :٢٠١٧
بحضور ومباركة ابينا الحبيب نيافة االنبا انطوني وذلك يوم السبت  ٢٠١٧/٣/٤تم صالة
قداس عيد البابا كيرلس السادس وذلك بمشاركة كنائس ايرلندا .وقد أقيم حفل كبير بعد
القداس اإللهي اشترك فية كورال الشهيد العظيم مارمبنا بكير وباقي كنائس ايرلندا حيث تم
تقديم العديد من مسرحيات وترانيم والحان .وقام أيضا بعد ذلك صاحب النيافة االنبا انطوني
بتوزيع هدايا مهرجان الكرازة لعام  ٢٠١٦علي الفائزين في المهرجان.
وقد حضر الحفل هذا العام معالى سفير مصر بايرلندا السيدة سها جندى .

الزيا رة التاريخية لقداسة البابا تواضروس الثاني لكنيسة مارمينا و المركز الثقافى القبطى
بكير ايرلندا مايو: 2017
هذا هو اليوم الذي صنعة الرب فلنبتهج ونفرح فية
وانتي يا ارض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا الن منكي يخرج مدبر يرعي شعب
إسرائيل
بالحقيقة ينطبق هذا القول اليوم علي ايرلندا اذ و هي تعد الصغري بين دول أوروبا فقد
أصبحت معروفة بسبب زيارة و مباركة قداسة البابا تواضروس الثاني لها.
فبعد مرور أربعة أعوام ونصف تقريبا من جلوس قداستة علي كرسي مارمرقس قام
بزيارتة التاريخية اليرلندا و منها كنيسة مارمينا بكير .حيث توجة قداستة والوفد المرافق لة
في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من دير البابا اثانسيوس الرسولي بكابكوين متوجها الي
المركز الثقافى القبطى بكير .وكان في استقبال قداستة جمهور كبير من الشعب القبطي
واالرتريين واالثيوبيين .وتقابل قداستة مع عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب والمجالس
المحلية والشخصيات العامة ورجال الكهنوت من أساقفة كاثوليك وانجليكان ومعهم كهنة من
تلك الكنيستين وايضا وفد السفارة المصرية بايرلندا ممثال في معالي سفير مصر السيدة سها
جندي وسكرتير اول سفارة مصر السيد شريف شارل والسيد قنصل مصر مصطفي
حسنين والمستشار عمر بركات .والقي قداستة كلمة للضيوف عن الكنيسة القبطية و عن
مصر و شجع الحضور علي أهمية زيارة مصر وتشجيع السياحة الي مصر .وقدم هدايا
تذكارية للجميع ثم توجه قداستة للكنيسة حيث صلي صالة الشكر وقدم كورال وشمامسة
الكنيسة واخوتنا االرتريين واالثيوبيين العديد من الترانيم وااللحان باللغات القبطية
واإلنجليزية والعربية والفرنسية .وقد أشاد قداستة باعجابة الشديد بهذة الخدمة وعبر عن
ذلك بان الوقت الذي استمع فية لألطفال كان من اجمل أوقات هذه الرحلة .وانة وجد نشاطا
رائعا من صغار وكبار واباء يقدمون صورة مصرية قبطية كنسية متقدمة في هذه البالد
تحت رعاية حبيبنا نيافة االنبا انطوني .وبعد ذلك قام بتوزيع هدايا تذكارية للشعب واخذ
صور تذكارية مهعم ثم قام بجولة في المركز الثقافي التابع للكنيسة و ابدي اعجابة الشديد
بهذا المبني ثم قدم لة نيافة االنبا انطوني هدية مقدمة من كنيسة مارمينا لقداستة وبعد ذلك
غادر كير متوجها الي دبلن حيث الفندق المقيم بة.

امتحان مهرجان الكرازة المرقسية "الحظ نفسك والتعليم" :٢٠١٧
تم بنعمة ربنا امتحان مهرجان الكرازة المرقسية في مسابقة االلحان وذلك يوم السبت
 .٢٠١٧/٨/١٩وتم أيضا امتحانات المسابقة الدراسية والرياضية السبت التالي الموافق
 ٢٠١٧/٨/٢٦بحضور اإلباء الكهنة والخدام

مؤتمر االسرة و الشباب  ٢٠١٧عنوان "ماذا تريد ان افعل":
تحت رعاية نيافة الحبر الجليل االنبا انطوني و بحضور وتشريف نيافة الحبر الجليل االنبا
اباكير اسقف الدول االسكندنافية تم عقد مؤتمر االسرة والشباب بعنوان "ماذا تريد ان افعل"
في الفترة من الجمعة  ٢٠١٧/٩/١حتي االحد  ٢٠١٧/٩/٣بالمركز الثقافي التابع لكنيسة
مارمينا بكير .وكان مؤتمرا ناجحا من كل النواحي والقي فيه العديد من العظات الروحية
أهمها عن البيت والكنيسة وأيضا العمل والحياة االجتماعية و الحياة الروحية وأيضا مشاكل
العصر باإلضافة الي العديد من الترانيم و التسبحة والقداسات والفقرات األخرى المختلفة.

زيارة نيافة االنبا بافلوس:
قام نيافة الحبر الجليل االنبا بافلوس اسقف اليونان بزيارة كنيسة الشهيد العظيم مارمينا بكير
وذلك يوم الخميس الموافق  ٢٠١٧/٩/١٤حيث زار نيافته المركز الثقافي وكنيسة مارمينا
والقي نيافتة كلمة لشعب الكنيسة بعنوان ماذا تريد مني يارب ان افعل تجاة نفسي واسرتي
وكنيستي .ثم قام بعد ذلك كورال الكنيسة بتقديم مجموعة من الترانيم وااللحان في حضور
نبافتة وكان يوما مفرحا للجميع.

قداسات الطلبة لعام : 2017
كالعادة من كل عام يتم عمل قداسات لالطفال كل صباح قبل المدرسة حتى يتعود االطفال
على ان يبداوء اليوم بالقداس االلهى و يكون ربنا اول شى فى يومهم .

حفلة كنيسة السبع رهبان االقباط بجلوى نوفمبر :2017
فى يوم السبت الموافق
 2017/11/4تم االشتراك فى الحفل
السنوى لكنيسة السبعة رهبان االقباط
بمنطقة جلوى بحضور وتشريف
صاحب النيافة الحبر الجليل االنبا
انطونى واالباء كهنة ايرلندا ابونا
بولس االنطونى و ابونا ابيفانيوس افا
مينا و ابونا رويس انبا بيشوى و ابونا
انطونيوس النقلونى و ابونا ثاوفيلس
افا مينا و ابونا كيرلس حنا و ابونا
انطونى سانت اثناسيوس و ابونا يوحنا
.سانت اثناسيوس
و قدم كورال كنيسة الشهيد مارمينا فى
الحفل الذى اقيم بعد القداس العديد من
االلحان و الترانيم و كان يوما مبهجا للجميع

عيد الشهيد العظيم مارمينا نوفمبر : 2017
فى عشية يوم الخميس الموافق  2017/11/23تم االحتفال بعشية عيد استشهاد القديس
مارمينا بكنيسته بمنطقة كير حيث حضر شعب الكنيسة وتم رفع بخور عشية وعمل حنوط
وتطيب لجسد الشهيد مارمينا الموجود بالكنيسة وايضا اجساد باقى الشهداء وتم عمل زفة
بالكنيسة وتمجيد للقديس وسط فرحة الجميع و تم صالة قداس العيد يوم الجمعة
 2017/11/24صباحا.

خدمة مدارس االحد :
كالعادة بعد كل قداس يتم عمل خدمة مدارس االحد و اعداد الخدمة و كذلك اجتماع الخدمة
لل خدام  .وتبداء الخدمة بفقرة افتتاحية حيث يتم تجميع كل االطفال و تحفيظ ترنيمة ثم صالة
و توزيع هدايا اعياد الميالد
على االوالد كل شهر و بعد
ذلك توزيع الفصول حسب
المراحل العمرية .
وهنا بعض الصور لخدمة
الفقرة االفتتاحية و توزيع
هدايا الميالد يوم االحد
. 2017/11/26

مؤتمر االسرة و الشباب
ديسمبر : 2017
تحت رعاية صاحب النيافة الحبر الجليل االنبا انطونى و بحضور و تشريف صاحب النيافة
الحبر الجليل االنبا بافلى االسقف العام تم عمل موتمر االسرة و الشباب فى المركز الثقافى
بكنيسة مارمينا بكير و ذلك فى الفترة من  2017/12/24حتى  2017/12/26لمدة ثالثة
ايام بعنوان توبنى فاتوب .
و تم القاء العديد من المحاضرات و ايضا اقامة القداسات و التسبحة و العديد من الفقرات
االخرى و قد قام نيافة الحبر الجليل االنبا انطونى بتوزيع شهادات مهرجان الكرازة لعام
 2017على االوالد المشتركين بالمهرجان و قام ايضا كورال الكنيسة بتقديم العديد من
االلحان و الترانيم .

احتفاالت راس السنة و عيد الميالد لعام : 2018
كالعادة من كل عام اقيم حفل راس السنة يوم االحد  2017/12/31وذلك عقب التسبحة
الكيهكية حيث قدم اطفال الكنيسة العديد من المسرحيات و الترانيم ثم عقب الحفل مجموعة
ترانيم للشعب و صالة ثم القداس االلهى .
و فى مساء يوم السبت  2018/01/06تم اقامة قداس عيد الميالد المجيد لعام 2018
بحضور شعب الكنيسة من اقباط و اريتريين و اثيوبيين و فى يوم العيد 2018/01/07
اقيم احتفال بحضور شعب الكنيسة و االطفال و تم توزيع الهدايا على الجميع .

اعمال صيانة و تحديث بالمركز الثقافى لسنة : 2018
تم بنعمة ربنا خالل العام  2018عمل مجموعة صيانة و تحديث بالمركز الثقافى حيث تم
ادخال الغاز الطبيعى للمبنى و تركيب نظام جديد للتدفئة بالكنيسة و قاعة االغابى و ايضا
تم تركيب عدد من الحمامت و استغرقت هذه االعمال الفترة ابتداء من شهر يناير حتى
شهر يوليو  2018بالمبنى

مؤتمر االسرة و الشباب يوليو  ( 2018المتكلم قدس ابونا داود لمعى ):
تحت رعاية و بحضور صاحب النيافة الحبر الجليل االنبا انطونى و بحضور و تشريف
قدس ابونا داود لمعى راعى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة تم عمل مؤتمر االسرة و
الشباب فى المركز الثقافى بكنيسة مارمينا بكير و ذلك فى الفترة من الجمعة
 2018/07/20حتى االحد  2018/07/22لمدة ثالثة ايام بعنوان مفتدين الوقت .
و قام قدس ابونا داود لمعى بالقاء العديد من المحاضرات و ايضا اقامة القداسات و التسبحة
و العديد من الفقرات االخرى .
و قد حضر الموتمر عدد كبير من شعب انجلترا و ايرلندا .
وقام نيافة الحبر الجليل االنبا انطونى بمعمودية كال من الطفل انطونى سمير حنا و الطفل
فادي سامح غبلاير حنين فى قداس يوم االحد  2018/07/22لينضموا الى شعب الكنيسة
و يصبحوا اعضاء جدد فى كنيسة هللا .

اش

قداسات الطلبة لعام : 2018
كالعادة من كل عام يتم عمل قداسات لالطفال كل صباح قبل المدرسة حتى يتعود االطفال
على ان يبداوء اليوم بالقداس االلهى و يكون ربنا اول شى فى يومهم .

مؤتمر الالهوت الدفاعى للشباب سبتمبر  ( 2018المتكلم بروفيسير جورج باسيليوس )
تحت رعاية صاحب النيافة الحبر الجليل االنبا انطونى و بحضور و تشريف
بروفيسيرجورج باسيليوس تم عمل مؤتمر عن الالهوت الدفاعى للشباب فى المركز
الثقافى بكنيسة مارمينا بكير و ذلك فى الفترة من الجمعة  2018/09/21حتى االحد
 2018/09/23لمدة ثالثة ايام بعنوان كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسالكم .
و قام بروفيسير جورج باسيليوس بالقاء العديد من المحاضرات .
وتم ايضا خالل المؤتمر اقامة القداسات و التسبحة و العديد من الفقرات االخرى .
و قد حضر الم ؤتمر عدد كبير من شباب ابرلندا و انجلترا و اوربا و كانت فرصة جيدة
لالجابة على العديد من االسئلة التى تدور فى ذهن الشباب الخاصة بااللحاد و التشكيك فى
وجود هللا.

حفل كنيسة السبع رهبان االقباط بجلوى اكتوبر : 2018
فى يوم السبت الموافق  2018/10/27تم االشتراك فى الحفل السنوى لكنيسة السبعة
رهبان االقباط بمنطقة جلوى بحضور وتشريف صاحب النيافة الحبر الجليل االنبا انطونى
واالباء كهنة ايرلندا ابونا بولس االنطونى و
ابونا ابيفانيوس افا مينا و ابونا ثاوفيلس افا مينا و
ابونا كيرلس حنا و ابونا انطونى سانت
اثناسيوس و ابونا يوحنا سانت اثناسيوس و ابونا
بوال سانت اثناسيوس و ابونا مرقس سانت
اثناسيوس و امهات دير مارجرجس للراهبات
الراهبة جابريال و الراهبة فيلومينا و كذلك
بحضور معالى سفير جمهورية مصر العربية
..بايرلنا السيدة سها جندى
و قدم كورال كنيسة الشهيد مارمينا فى الحفل
الذى اقيم بعد القداس العديد من االلحان و الترانيم وكذلك مسرحية بعنوان بالحكمة نكسب
القلوب كان يوما مبهجا للجميع

اباء الكنيسة :
بعد انتداب قدس ابونا ثاوفيلس افا مينا فى شهر يوليو  2016للخدمة فى كنيسة العذراء
مريم و الشهيدة دميانة بدبلن بدال من ابونا اثناسيوس جورج الذى رجع للخدمة فى مصر.
و ايضا بعد انتداب قدس ابونا داود افا مينا فى شهر سبتمبر  2017للخدمة فى كنيسة
الشهيدة مارينا بمنطقة بريستول بدال من قدس ابونا جوارجيوس المقارى الذى رجع الى
ديره فى مصر .
اصبح االباء الذين يخدمون فى الكنيسة و المركز الثقافى االن هم :
قدس ابونا ابيفانيوس افا مينا و قدس ابونا كيرلس حنا .

زيارة نيافة الحبر الجليل االنبا مينا اسقف ميسساجا كندا نوفمبر : 2018
قام نيافة الحبر الجليل االنبا مينا اسقف ميسساجا كندا بزيارة كنيسة مارمينا بكير وذلك يوم
السبت الموافق  2018/11/10حيث صلى العشية و القى عظة على الشعب و فى يوم
االحد الموافق  2018/11/11صلى نيافته القداس االلهى مع شعب الكنيسة و سافر مساء
نفس اليوم الى دبلن.
و قام نيافته فى قداس االحد بمعمودية كال من مينا رفعت عياد عزيز و ايضا معمودية
صوفيا سامح سالمة ليصبحوا اعضاء جدد فى كنيسة مارمينا بكير.

مؤتمر االسرة و الشباب ديسمبر  ( 2018المتكلم نيافة الحبر الجليل االنبا برنابا اسقف
روما ):
تحت رعاية و بحضور صاحب النيافة الحبر الجليل االنبا انطونى و بحضور و تشريف
نيافة الحبر الجليل االنبا برنابا اسقف روما تم عقد مؤتمر االسرة و الشباب فى المركز
الثقافى بكنيسة مارمينا بكير و ذلك فى الفترة من الجمعة  2018/12/14حتى يوم االحد
 2018/12/16لمدة ثالثة ايام بعنوان االيمان العامل.

و قام نيافة الحبر الجليل االنبا برنابا و الحبر الجليل االنبا انطونى بالقاء العديد من
المحاضرات و ايضا اقامة القداسات و التسبحة و العديد من الفقرات االخرى .
و قد حضر الموتمر عدد كبير من شعب انجلترا و ايرلندا .
وقام نيافة الحبر الجليل االنبا انطونى بمعمودية الطفلة يوليانة سعد القمص لتنضم الى شعب
الكنيسة و تصبح عضو جدد فى كنيسة هللا.
وقد قام االنبا انطونى و االنبا برنابا بتوزيع شهادات تقدير و ميداليات مهرجان الكرازة
 2018كونوا مستعدين على االوالد الذين امتحنوا الدراسية و االلحان فى شهر نوفمبر
. 2018

زيارة نيافة الحبر الجليل االنبا دميان
قام نيافة الحبر الجليل االنبا دميان أسقف ألمانيا بزيارة اليرلندا و كان في استقبال نيافته
و الترحيب به خالل الزيارة نيافة األنبا أنطوني و اآلباء كهنة أيرلندا
و قد قام نيافته خالل تواجده بإيرلندا بزيارة كنائس و إدارة أيرلندا و منها كنيسة مارمينا
بكير

عيد البابا كيرلس ٢٠١٩-٣-٩
قام نيافة الحبر الجليل االنبا أنطوني كعادته السنوية باالحتفال بعيد الباباكيرلس السادس
بالمركز الثقافي القبطي بكير و ذلك يوم السبت  ٢٠١٩-٣-٩بحضور آباء كهنة أيرلندا و
آباء دير البابا اثناسيوس بكابكوين و كذلك أمهات دير مارجرجس بدلفن
و قد قام نيافته بصالة القداس اإللهي و بعد ذلك تم عمل حفلة قدم خاللها كورال الكنائس
.العديد من الترانيم و األلحان

زيارة األنبا دانيال
قام نيافة الحبر الجليل االنبا دانيال أسقف و
رئيس دير االنبا شنودة بأستراليا بزيارة
أيرلندا و خالل الزيارة قام نيافته بزيارة
كنيسة مارمينا بكير و ذلك يوم ٢٠١٩-٥-٢٤
موتمر الشباب يونية ٢٠١٩
تحت إشراف و رعاية نيافة الحبر الجليل
االنبا أنطوني تم عقد مؤتمر الشباب في الفترة
من  ٢١حتي  ٢٠١٩-٦-٢٣بالمركز الثقافي
وذلك بحضور أبونا بولس جورج متكلم و و
تشريف نيافة األنبا أنطوني و حضور
.آباء كهنة و رهبان و راهبات أيرلندا
حيث تم إلقاء العديد من المحاضرات و
 .كان مؤتمرا ناجحا و مفيدا للكل

رسامة كاهن جديد

قام نيافة الحبر الجليل االنبا أنطوني برسامة
الدكتور منير إيليا كاهنا عاما باسم القس يوحنا
و ذلك يوم السبت الموافق  ٢٠١٩-٦- ٢٢وذلك
للخدمة في أيرلندا
و كانت الرسامة في مؤتمر الشباب بالمركز
الثقافي بكير
و قد توجه قدس أبونا يوحنا الي دير البابا
اثناسيوس بكابكوين لقضاء فترة األربعين يوما.
زيارة االنبا سولاير
قام نيافة الحبر الجليل االنبا سولاير أسقف ملبورن بزيارة أيرلندا و خالل الزيارة قام
نيافته بزيارة كنيسة مارمينا بكير و ذلك يوم ٢٠١٩-9-8
حيث قام بصالة القداس االلهى مع شعب الكنيسة وقدم كورال الكنيسة بعض االحان
والترانيم

مؤتمر الشباب ديسمبر 2019
تم بنعمة ربنا وبحضور وتشريف صاحبى
النيافة االنبا اباكير المتكلم واالنبا انطونى

اسقف االبرشية عقد مؤتمر الشباب فى الفترة 20حتى . 2019-12-22
وقد حضرا المؤتمر عدد من االباء الكهنة والرهبات كما حضر عدد كبير من شباب
االبرشية وكذلك شباب من ايبارشيات اخرى وكان مؤتمر ناجحا
كما حضر المؤتمر اسقف واتر فورد االنبا الفونسوس الذى القى كلمه اثناء القداس االلهى
ابدى فيه اعجابه بكنيستنا القبطية كما نوه على اهمية حضور االطفال للكنيسة

الخدمة أثناء فترة وباء الكورونا
في مارس  ٢٠٢٠ومع بدء غلق الكنايس لظروف الوباء بدات خدمه اونالين اسبوعيا
لمدارس االحد و لألطفال و الكبار كذلك التسبحه اسبوعيا ودرس الكتاب
 +تم صاله أسبوع االالم و البصخه اونالين على برنامج زوم و اشترك كل الشعب
في  ٢٩يونيو  ٢٠٢٠و مع بدء فتح الكنايس مره أخرى بدات صاله القداسات ووضع
ترتيبات حضور القداسات تتوافق مع تعليمات الحكومه و تحت اشراف سيدنا االنبا أنطونى

تطوير أثناء 2020
تم بنعمة ربنا اثناء شهر يونية  2020تجهيز الملعب حيث تم
االتفاق مع شركة للقيام باعمال التطوير وانتهت من العمل فى
شهر ستمبر . 2020
كما تم شراء جرار زراعى كبير وذلك لقص المزرعة
الموجوده بكنيسة مارمينا والمركز الثقافى

حفلة تخرج جامعيين
تم بنعمة ربنا عمل حفلة لمجموعة من
شباب الكنيسة الذين تخرجوا هذا العام وذلك
بالمركز الثقافى فى شهراغسطس2020
بحضور اباء الكنيسة وشعب الكنيسة وكان
يوم مفرحا للجميع

حفلة طالب ثانوية عامة
تم بنعمة ربنا عمل حفلة لمجموعة من
شباب الكنيسة الذين التحقو بالجامعة هذا
العام وذلك بكنيسة مارمينا فى يوم االحد
 2020-9-20بحضور اباء الكنيسة
وشعب الكنيسة وكان يوم مفرحا للجميع
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