تاريخ كنيسة الشهيد فيلوباتير مرقوريوس
– كلكانى – منزل دكتور مجدي داود

كنيسة الشهيد فيلوباتير مرقوريوس بكلكانى ( :فى منزل دكتور مجدى داود )
بدات الخدمة فى هذه الكنيسة فى ابريل  2013وبداء بالخدمة هناك ابونا ابيفانيوس افا مينا حيث تم
تحويل غرفة كبيرة في منزل دكتور مجدي داود وعمل مذبح ثابت وكانت مرة كل شهر ،ثم كل
اسبوعين ،ثم كل اسبوع وذلك حتى ابريل  2016حيث تمت رسامة ابونا كيرلس حنا في 2016/3/12
الذي استلم الخدمة في هذه الكنيسة اول يوم رجوعه من فترة االربعين يوما وذلك يوم سبت لعازر
 2016/4/23وتم عمل قداس كل اسبوع يعقبه الخدمات المختلفة من اغابى ومدارس أحد ودرس كتاب
وافتقاد واالن الخدمة كل اسبوعين.

اعضاء الكنيسة:
-

دكتور مجدي داود.
نادر ميرهم وزوجته صوفيا ،واوالدهم كيرلس ،وكيدين ،وزكريا.
ريمون جرجس وزوجته ايناس شاروبيم واوالدهم مونيكا ومارك.
ريمون عماد وزوجته لورا ،واوالدهم مارك ،وريكو ،وكارلوس.
ريمون معوض وزوجته تريزا ،واوالدهم ادم ،وجولي ،وكارين.
امال ألفي وأشرف شاروبيم.
مينا سعد.
سامح سالمة وزوجته أجنس واوالدهم توماس وماثيو وصوفيا.

 +مولود جديد:
انضم للكنيسة مولود جديد هو ماثيو سامح سالمة وذلك يوم االحد  2017/3/26وقام االباء الكهنة
بالزيارة وعمل صالة الطشت.

 +االخدمات التى تتم فى الكنيسة:
.1القداس االلهى في منزل دكتور مجدي داود.
.2خدمة مدارس االحد الطفال الكنيسة.
.3خدمة درس كتاب بعداالغابى للوالدين.
.4خدمة افتقاد منزلى وزيارة لكل االسر بانتظام مرة
كل شهر على االقل.
.5باالضافة الى الخدمات الطقسية المختلفة.

 +اانضمام اسرة جديدة للكنيسة:
تم بنعمة ربنا وصول اسرة دكتور مينا رزيقى جبرائيل يوم  2018/02/16وزوجته ناردين نبيل حلمى
وابنائه جوليا مينا و كارول مينا يوم  2018/04/20قادمين من مصر لالستقرار فى ايرلندا.

 +مولودة جديدة:
انضم للكنيسة مولودة جديدة هو صوفيا سامح سالمة
بتاريخ  2018/08/01وقام ابونا كيرلس بالزيارة
وعمل صالة الطشت يوم السبت .2018/09/01

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

 +انشاء كنيسة الشهيد العظيم ابو سيفين فيلوباتير مرقوريوس بمنطقة كلكانى:
فأخذت الجميع حيرة ومجدوا هللا وامتالوا خوفا قائلين "اننا قد رأينا اليوم عجائب "
(لو)26:5
بنعمة ربنا وتوجيهات وتشجيع سيدنا الحبيب االنبا انطونى
تم انشاء كنيسة الشهيد العظيم ابو سيفين فيلوباتير مرقوريوس بمنطقة كلكانى بإيرلندا وذلك
في الفترة خالل شهر مارس حتى يونية ( 2020أي فترة وباء كورونا والحظر) حيث تم
استخدام مكان فى المزرعة وتم البدء فى العمل يوم السبت الموافق  2020-3-21واستمر
العمل حتى شهر يونية  2020فاهلل يخرج من االكل اكال ومن الجافى حالوة

فتم استغالل هذه الفترة الصعبة فى إنشاء هذه الكنيسة بعد أن كان يتم الصالة فى غرفة
صغيرة داخل منزل دكتور مجدي.
وأصبح هناك مذبح أساسي ترفع عليه القرابين والذبائح وكنيسة باسم الشهيد العظيم ابو سيفين
وقد تم صالة أول قداس فى الكنيسة الجديدة يوم االثنين الموافق .2020 -6-29
اى اول يوم لرفع الحظر
هللا يعوض كل من له تعب سواء كان بالمساهمة المادية او بالعمل.

 +انشاء قاعة لالغابى أغسطس :2020
تم بنعمة ربنا عمل قاعة تستخدم كمكان بعد القداس االلهى وذلك فى شهر اغسطس .2020

: دورات مياه جديدة+
. عمل دورات مياه جديدة ملحقه بالكنيسة٢٠٢١  حتى أغسطس٢٠٢١-٥-٢٩ تم بنعمة ربنا في
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