كنيسة البابا كيرلس السادس بكورك  ( :كنيسة مؤجرة ):
بدات الخدمة فى هذه الكنيسة يوم السبت  2013/3/9مرة كل شهر في بيت سامح كيرلس ثم بعد ذلك
تم صالة القداس االلهى فى كل منزل من المنازل الموجودة هناك بالتناوب حتى تم استئجار كنيسة
كاثوليكية وبداء 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 بدأت مرة كل اسبوعين ثم
مرة كل اسبوع واصبحت االن مرة كل اسبوعين.
ثم بعد ذلك تم اسناد 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 .أشرف اسحق وزوجته منال مكرم ،واوالدهم بيير ،وباسكال وجولي.
وجدي بقطر.
شادى سليمان وزوجته ماريان واوالدهم جوناس واندرو.
سمير فارس وزوجته سهير بولس واوالدهم ابانوب وفيلوباتير.
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 والخدمات والصلوات.

مناسبات فى الكنيسة:
حدث اول زواج في الكنيسة يوم االحد
 2016/5/15الثنين من اخواتنا
االريتريين هما مايكل افرام وزوجته
فيورى بهالبى بحضور قدس ابونا داود افا
مينا واب كاهن إريتري.

اول معمودية في 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
 2017/4/22وايضا معمودية هيرميال مايكل افرام يوم االحد  2017/5/28بيد ابونا كيرلس حنا و
بذلك اصبحوا اعضاء جدد فى جسد المسيح وفى كنيسة هللا المقدسة .

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  2017من تلك االسر:
.1امير سامي وزوجته جورجينا اقالديوس.
.2اندريا ميخائيل وزوجته اوليفيا موريس.
.3يوسف تكال وزوجته انجى نبيل.
.4جاك سمير وزوجته ميري جرس.
.5مينا سامح وزوجته ندى عادل وابنتهما ملك مينا.
.6فادى اسكندر وزوجته كرستين ذكي وابنائهم سارة فادى ويوسف فادى.
باالضافة الى زيادة عدد الطلبة الكنديين الذين يدرسون في 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 . 2017/5/21
ومازال هللا يعمل وينمى فهناك ازدياد في اعضاء الكنيسة وايضا نمو كبير في الخدمة مما شجع بعض
اسر من اخواتنا الكاثوليك الحضار اوالدهم لحضور مدارس االحد.

الخدمات التى تتم فى الكنيسة:
 .1القداس اإللهي في كنيسة هولي ترنيتي (كنيسة مؤجرة بدون مقابل مادي) في وسط كورك.
.2خدمة مدارس أحد لألطفال.
.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 وااللحان.

العالقات مع الكنائس االخرى :
هناك عالقات جيدة مع الكنيسة الكاثوليكية وتم
لقاء مع اسقف كورك االسقف جون بوكلى و
سكرتيره و ذلك يوم الجمعة 2017/06/02
وقد 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 اإلريترية
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  2017/11/10قد 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 .

وايضا كان هناك لقاء مع االب يوانس من الكنيسة
االثيوبية الشقيقة وذلك يوم الس  2017/12/02وكان
لقاء تعارف و مودة و شكر لكنيستنا القبطية لما تقوم به
من خدمة الخواتنا االثيوبييين و االريتريين بمنطقة
كورك.

خدمة مدارس االحد والكورال :
يتم بنعمة ربنا بعد القداس االلهى عمل خدمة مدارس االحد والكورال و اجتماع الخدمة للخدام بصفة
منتظمة و هنا بعض الصور لخدمة مدارس االحد والكورال يوم السبت  2017/11/18بعد القداس.

انضمام اسر جديدة خالل العام : 2018
تم بنعمة ربنا وصول اسر جديدة من مصر للعمل بأيرلندا في المجال الطبي ومجال الهندسة وايضا
طلبة من مصر و كندا للدراسة بكورك و هم:
 .1د مرثا عادل جبرة بطرس.
 .2م جوزيف ميشيل وزوجته ماريان ميشيل.
 .3م مينا كمال وهبة ميصائيل وزوجته شيري عماد ميخائيل توفيق وابنائهم ميا مينا كمال وكريستوفر
مينا كمال
 .4ومن الطلبة ماريا شريف كارس ومايكل عطية وديفيد السابوى.

رحلة البحث عن كنيسة لشرائها :
بنعمة ربنا تم البدء فى البحث عن كنيسة حتى يتم شراؤها خالل العام  2018وقد تم فتح حساب خاص
بالكنيسة وذلك في شهر ديسمبر .2018
وقام عدد من أعضاء الكنيسة بالبحث عن الكنائس المعروضة للبيع الختيار كنيسة مناسبة حتى تكون
هناك فرصة لزيادة الخدمات واالنشطة بالكنيسة.

انضمام عضو جديد
تم بنعمة ربنا انضمام عضو جديد للكنيسة وذلك أثناء القداس اإللهي يوم السبت  ٢٠١٨-١٢-٢٩حيث تم
معمودية الطفلة امين افوركي لتصبح عضوا جديدا في الكنيسة

رحلة البحث عن كنيسة
استكماال لرحلة البحث عن كنيسة في كورك تم عمل العديد من االتصاالت والمقابالت مع كهنة وأسقف
الكنيسة الكاثوليكية بكورك منها مقابلة أبونا كيرلس مع أسقف كورك جون بوكلي وذلك يوم -٢-٢٨
 ٢٠١٩وقد وعد بأن يحاول إيجاد مكان مناسب وايضا مقابلة اخري مع القس جون في الكاتدرائية
بكورك يوم ٢٠١٩-٥-٨
وقد تمت مقابلة أيضا مع أعضاء من المجلس المحلي بكورك وذلك يوم  ٢٠١٩-٨-١٩وايضا إجراء
اتصاالت مع العديد من السماسرة ومكاتب بيع العقارات ومازلنا ننتظر عمل ربنا من أجل إيجاد المكان
المناسب

انضمام أعضاء جدد للكنيسة.
تم وصول عدد من األسر خالل الفترة الماضية وهم
. ١مينا سليم وزوجته مارينا شارل.
. ٢مينا صالح وزوجته مارينا كريم وأوالدهم كريم ومايا.
. ٣بيشوى ميشيل ،وزوجته ايمان ،واوالدهم جولي ،وجيسي.
. ٤مورين كرم.
ومن الطلبة الكنديين جوليا بشارة وفادي منصور.
يوم روحى لمدارس االحد
تم بنعمة ربنا عمل يوم روحى الطفال
مدارس االحد وذلك بعدالقداس االلهى يوم
2019/11/3
بعنوان شخصيات الكتاب المقدس حيث قام
كل طفل بتمثيل شخصية من الكتاب المقدس
من حيث القصة والمالبس وكان يوما مفرحا
للجميع

حفلة السبع رهبان بجلوى
تم عمل رحلة من شعب الكنيسة الى كنيسة
السبع الرهبان االقباط بجلوى وذلك خالل
االحتفال بعيد السبع رهبان بحضور صاحب
النيافة االنبا انتونى واباء كهنة ايرلندا
وذلك يوم السبت الموافق 2019/11/9
حيث تم صالة القداس االلهى وبعده قام
كورال واطفال مدارس االحد بكنيسة البابا
كيرلس بكورك بتقديم بعض الترانيم
وعرض السكتش عن مثل الوزنات

زيارة الحبر الجليل االنبا انتونى نوفمبر 2019
قام نيافة الحبر الجليل االنبا انتونى للمرة االولى فى تاريخ كنيسة كورك بعمل زيارة للكنيسة حيث قام
نيافته بصالة القداس االلهى وخالل القداس قام بمعمودية الطفل اليعازر وكذلك قام نيافته برسامة عدد
من الشمامسة الجدد برتبة ابصالتس وكذلك ترقية عدد من الشمامسة الى رتبة اغنسطس وذلك فى يوم
االحد الموافق 2019/11/10
وقد حضر عدد كبير من الشعب وكان يوم مفرحا للجميع

وقد تقابل نيافته مع دانييل ناظوم ممثال لكنيسة
أيرلندا
وقد حضر القداس عدد كبير من الشعب وكان يوما
مفرحا للجميع

عيد الميالد المجيد 2020
تم بنعمة ربنا الول مرة صالة قداس عيد الميالد المجيد  2020فى كنيسة الثالوث القدوس على مذبح
البابا كيرلس بكورك بحضور شعب الكنيسة

رحلة باريس لجمع تبرعات
قام ابونا كيرلس حنا فى شهر فبراير  2020بزيارة لفرنسا وذلك لجمع تبرعات للمساهمة فى مشروع
شراء كنيسة باسم البابا كيرلس فى مدينة كورك

البحث عن كنيسة جديدة:
فى إطار البحث عن كنيسة لشرائها و من خالل المحاوالت العديدة مع الكنيسة الكاثوليكية و كذلك
سماسرة االراضى تمت مقابلتين واحدة مع اسقف ويست ميث االسقف توم ديهين و أبونا كيرلس حنا و
ذلك بحضور أمهات دير مارجرجس فى مقر االيبارشية بمدينة مولنجار يوم الثالثاء 2020-9-15
كما اجريت مقابلة أخرى مع اسقف كورك االسقف فينتن جافن و ذلك بمقر االيبارشية بمدينة كورك
بحضور أبونا كيرلس حنا و مهندس سامح كيرلس و تم إعطاء وعود من قبل اآلباء االساقفة بمحاولة
.المساعدة و ايجاد كنيسة
كما تم التواصل مع أكثر من سمسار فى الفترة األخيرة حيث تم وضع عرض على مكان يصلح لعمل
كنيسة بمنطقة توجر بمدينة كورك فى شهر أكتوبر  2020ومكان آخر في وسط مدينة كورك و نحن
فى انتظار الرد و عمل الرب من أجل ايجاد مكان ثابت يمكن شرائه للكنيسة

الخدمة أثناء فترة وباء الكورونا
في مارس  ٢٠٢٠ومع بدء غلق الكنائس لظروف الوباء بدأت خدمه اونالين اسبوعيا لمدارس االحد
ولألطفال والكبار كذلك التسبحه اسبوعيا ودرس الكتاب
 +تم صاله أسبوع االالم والبصخه اونالين على برنامج زوم واشترك كل الشعب
في  ٢٩يونيو  ٢٠٢٠ومع بدء فتح الكنائس مره أخرى بدأت صاله القداسات ووضع ترتيبات حضور
القداسات تتوافق مع تعليمات الحكومة وتحت اشراف سيدنا االنبا أنطونى

انضمام أعضاء جديدة للكنيسة:
بنعمة ربنا تم وصول أعضاء جديدة للكنيسة فى أوائل عام  2020فقد حضر للعمل بأيرلندا
كال من:
المهندس جورج عبد الملك.
المهندس جوزيف جرجس.
المهندس لوكاس اسعد.
المهندسة نانسي نبيل فيكتور.
مواليد جديدة:
انضمت للكنيسة فى يوم الثالثاء الموافق -7-21 2020المولدة ايالريا اندريا اسحق ميخائيل
كما انضم للكنيسة الطفل يادل ابيل -8-52020
كما انضم للكنيسة الطفلة جويس بيشوى هنرى2020-8-11

كما انضم للكنيسة الطفل زكريا سيمون 2020-8-25معمودية عضو جديد فى الكنيسة:
تم بنعمة ربنا خالل القداس اإللهي يوم السبت 2020-9-19معمودية الطفل يادل ابيل لينضم للكنيسة
ويصبح عضوا جديدا في الكنيسة.

استئجار كنيسة جديدة:
خالل الفترة الماضية حوالي خمس سنوات كانت تقام القداسات والصلوات والخدمة بكنيسة
الثالثوث القدوس فى وسط مدينة كورك
ولكن نظرا لظروف وباء كورونا المستجد فقد تم استئجار كنيسة اخرى أكبر بكثير من
كنيسة الثالوث القدوس وذلك لضرورة الحرص على ترك مسافات بين االشخاص
وقد تم صالة اول قداس في الكنيسة الجديدة وهي كنيسة المسيح نور العالم بمنطقة بالنكولج
التابعة لمدينة كورك فى يوم السبت الموافق  2020-7-4ومن ذلك الحين تقلم القداسات
بصفة منتظمة فى تلك الكنيسة أسبوعيا.

انضمام أعضاء جدد للكنيسة:
تم بنعمة ربنا يوم السبت الموافق  ٢٠٢٠-١٢-٥معمودية كال من زكريا فريوك وجويس بيشوى
.ليصبحوا أعضاء جديدة في الكنيسة

حفلة تخرج شباب الجامعة :
تم بنعمة ربنا عمل حفلة تخرج للشباب الكنيسة من الطلبة الكنديين واأليرلنديين و ذلك يوم االربعاء
.الموافق  ٢٠٢١-٥-١٢و ذلك بمدينة كورك
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