دير الشهيد العظيم مار جرجس الروماني للراهبات ،دلڤن ،ايرلندا

St. George’s Abbey
Delvin, Republic of Ireland

إنشاء الدير
في يوم السبت الموافق  ١٤يناير  ،٢٠١٢أثناء مقابلة نيافة األنبا أنتوني مع مثلث الرحمات البابا
شنودة الثالث ،بارك قداسته فكرة إنشاء أول دير للراهبات األقباط األرثوذكس في أوروپا واعطاه قداسته
اسم «دير مار جرجس» بجمهورية ايرلندا.
أنشأ نيافة األنبا أنتوني الدير ،أطال هللا حياته ،وهو مؤسسه ورئيسه ،ليكون اول دير للراهبات
على مستوى أوروپا .ويقوم نيافته بترتيب وتدبير إدارة شئون المكان من كافة النواحي.
اثناء انعقاد المجمع المقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية ،في الجلسة السنوية ،دورة مايو
عضوا من أعضاء المجمع
 ،٢٠١٨برئاسة قداسة البابا األنبا تواضروس الثاني ،وفي حضور ١١١
ً
المقدس ،تم االعتراف كنسيًا بدير الشهيد مار جرجس للراهبات بايرلندا.

موقع الدير
كيلومترا في مقاطعة وستميث.
يقع الدير في بيليزتاون التي تبعد عن بلدة دلڤن اثنين
ً
Saint George's Abbey
Coptic Orthodox Patriarchate
Billistown, Delvin, County Westmeath,
N91 YD78, Republic of Ireland
Landline: +353 (44) 966 8984
Email: stgeorgeabbey@gmail.com

والدير على مساحة  ٩فدا ًنا وبه مبنى مكون من دورين ومزرعة خلفية؛ الدور األول به خمسة
قاللي ،صالون ،حجرة ضيافة ،قاعة كبيرة تسع حوالي خمسين فر ًدا تستخدم لالغاپي بعد القداسات واأليام
ضا المطبخ والمائدة وبيت لحم (عمل القربان) .والمبنى له مدخلين يشمل
الروحية والمناسابات ،واي ً
أحدهما على مكتبة بيع منتجات الدير .اما الدور العلوي فبه كنيسة ومذبح باسم الشهيد مار جرجس.

بداية الحياة الرهبانية بالدير
تم انتداب الراهبة أرسانيا والراهبة إيالريا من دير مار جرجس للراهبات بمصر القديمة لتعمير
الدير باالتفاق ما بين البابا تواضروس الثاني ،بطريرك الكنيسة القبطية األرثوذكسية ،واألنبا أنتوني،
وتماڤ تكال ،رئيسة دير مار جرجس للراهبات بمصر القديمة .وصلت الراهبة أرسانيا والراهبة إيالريا
أيرلندا في يوم الثالثاء الموافق  ٢٦نوفمبر  .٢٠١٣وقد قضتا فـترة من العـمـل الديري والروحي
والخـدمـة اسـتمـرت إلى  ٨يناير  ٢٠١٥ثم عادتا إلى ديرهما بمصر.
ثم تم تزكية الراهبة فيلومينا والراهبة جابريال من دير
مار جرجرس للراهبات بمصر القديمة من قبل قداسة البابا
تواضروس الثاني ،ونيافة األنبا أنتوني ،وتماڤ تكال للسفر
إلعادة وتجديد الحياة الرهبانية بدير مار جرجس بايرلندا.
ونالت الراهبتان بركة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم
الثالثاء الموافق  ٣٠مايو  ٢٠١٧بصحبة نيافة األنبا أنتوني.
ثم وصلتا في يوم السبت الموافق  ١٥يوليو ٢٠١٧
وكان في استقبالهما نيافة األنبا أنتوني ،واآلباء الكهنة
والرهبان وشعب أيرلندا وقام األنبا أنتوني بصاله القداس في
يوم األحد الموافق  ١٦يوليو  ٢٠١٧بحضور اآلباء والشعب.

نمط الحياة اليومية بالدير
ترتيب الحياة الديرية مستوحى مما علمه المالك للقديس األنبا أنطونيوس (أب الرهبان)" :قليل
صالة ،قليل قراءة ،قليل عمل".
يقع الدير في مكان هادىء ومناسب للحياة الرهبانية وتقام التسبحة اليومية وصلوات األجبية كاملةً
والقراءة في الكتاب المقدس والخلوة ،والعمل اليدوي واالشغال .يقام القداس اإللهي مرتين في األسبوع
ويتناوب على الصالة آباء كهنة ورهبان إيبارشية ايراندا.
المشاغل ومنتجات الدير
العمل اليدوي واالشغال مثل الزراعة ورعي األغنام ،والمشغوالت اليدوية؛ مالبس رهبانية
وقلنسوات ،مفرش مذبح ،لفائف مناولة ،سبح ،مالبس معمودية ،تليج ،طواقي ،كسوة لرفات القديسين،
صليب فسيفساء.

اما منتجات الدير فهى :صور خشبية ،طعمية ،كفتة ،مخلل ،واالهتمام باحتياجات الدير من كافة
النواحي ،واصدار الطابعة الثانية من كتاب رحلة العائلة المقدسة الى أرض مصر ومنطقة مصر القديمة
بالغة اإلنجليزية.

خدمات الدير
ضا االحتفال
يستقبل الدير الشعب المسيحي في أيام القداسات وتعقبه األغاپي ثم درس الكتاب .واي ً
باالعياد السيدية واسبوع اآلالم واعياد مار جرجس واالحتفال السنوي لالعتراف بالدير .كما يستقبل الدير
ضا أيام
الشابات لقضاء خلوات روحية من انحاء أوروپا والتعرف على الحياة الرهبانية للراهبات .وتقام أي ً
روحية للشباب والشابات ،وللسيدات ،وللخادمات ،وللنشء ،وتبدأ هذه األيام الروحية بالقداس اإللهي ثم
األغاپي وندوة روحية واسئلة ومناقشات متنوعة .على سبيل المثال ال الحصر؛ تم االحتفال بعيد الصليب
في يوم الثالثاء  ١٩مارس  ٢٠١٩بحضور مجموعة من الشباب االقباط من انحاء العالم الذين حضروا
مؤتمر شباب الكنيسة بمصر "العودة للجذور ."٢٠١٨

كذلك تم بالدير سيامات شمامسة ،ومعموديات ألطفال شعب أيرلندا ومحبي الدير ،وتدشين ألدوات مذبح،
وصالة الحميم ،والقداسات والمؤتمرات قائمة بالدير منذ بدايته وحتى اآلن.

الزيارات الكنسية للدير
قام بزيارة الدير بعض أحبار الكنيسة األجالء منهم نيافة األنبا كاراس ،األسقف العام ،في يوم
الجمعة الموافق  ٢٥أبريل  ،٢٠١٤ونيافة األنبا مينا ،أسقف ميسيسوجا وفانكوڤر غرب كندا ،في يوم
األربعاء الموافق  ١٢نوفمبر  ،٢٠١٤ونيافة األنبا موسى ،أسقف الشباب ،في يوم األحد الموافق ٢٨
ديسمبر .٢٠١٤
وقام قداسة البابا تواضروس الثاني بزيارة تاريخية للدير في يوم الجمعة الموافق  ١٩مايو ،٢٠١٧
وكان بصحبة قداسته نيافة األنبا مقار ،أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان وتوابعها ،ونيافة
األنبا باڤلي ،األسقف العام باألسكندرية .وقد زار الدير في هذا اليوم عمدة منطقة مولينجار ،وعضو
مجلس برلمان مولينجار ،وممثلي أسقف مقاطعة ميث ،وراهبان من دير الفرنسيسكان.

وقد زار الدير نيافة األنيا أباكير ،أسقف
الدول اإلسكندناڤية ،في يوم اإلثنين الموافق ٤
سبتمبر .٢٠١٧

وقام بزيارة الدير نيافة األنبا باڤلوس ،أسقف
اليونان ،في يوم الجمعة الموافق  ١٥سبتمبر
.٢٠١٧

وقد زار الدير نيافة األنبا انجيلوس،
األسقف العام بإنجلترا (في ذلك الحين)،
في يوم السبت  ٢٨أكتوبر  ٢٠١٧وقام
بإلقاء محاضرة للشباب القبطي ثم
مناقشة مفتوحة.

وقد زار نيافة األنبا رافائيل ،األسقف
العام لكنائس وسط القاهرة ،الدير يومي
الثالثاء الموافق  ٢١نوفمبر ٢٠١٧
والخميس الموافق  ٢٣نوفمبر ٢٠١٧
وقام نيافته بإلقاء كلمة روحية خاصة
لآلباء والراهبات واجابات على اسئلة
اآلباء والراهبات ،وبعد ذلك كلمة رعوية
للشعب.

وقام بزيارة الدير نيافة األنبا باڤلي،
األسقف العام باألسكندرية ،في يوم
األربعاء الموافق  ٢٧ديسمبر.٢٠١٧

وقام بزيارة الدير القمص داود لمعي ،كاهن كنيسة مار مرقس
كليوباترا بالقاهرة ،في يوم الخميس الموافق  ١٩يوليو .٢٠١٨

وقد زار الدير نيافة األنبا برنابا ،أسقف تورينو وروما
وضواحيها بايطاليا ،في يوم االربعاء الموافق ١٢
ديسمبر .٢٠١٨

وقد زار الدير نيافة األنبا دميان ،أسقف ألمانيا،
في يوم االربعاء الموافق  ٢٧فبراير .٢٠١٩

وقام بزيارة الدير نيافة األنبا دانيال ،أسقف ورئيس
دير األنبا شنوده بسيدني ،استراليا ،في يوم االربعاء
الموافق  ٢٩مايو .٢٠١٩

وقد زار الدير نيافة األنبا سولاير ،االسقف ،في يوم
أالثنين الموافق  ٩سبتمبر .٢٠١٩

وقام بزيارة الدير األسقف الكاثوليكي

Most

 Reverend Bishop Tom Deenihanعلى
منطقة ميث ووستميث بايرلندا في يومي الثالثاء
الموافق  ٢٩أكتوبر  ٢٠١٩و ٢٩يونيو .٢٠٢١

وقام بزيارة الدير الكاهن الكاثوليكي نيل كزاڤييه،
سكرتير تنفيذي للليتورجيا باالتحاد االسقفي االيرلندي Fr.
Neil Xavier O'Donoghue, Executive Secretary
for Liturgy
with
the
Irish
Episcopal
 Conferenceفي يومي الجمعة الموافق  ١٢يونيو

 ٢٠٢٠والخميس الموافق  ٢٩يوليو .٢٠٢١

الزيارات الرسمية بالدير
وفي يوم السبت الموافق ١٩
أغسطس  ٢٠١٧حضر فيه عمدة
منطقة مولينجار ،وعضو مجلس
برلمان مولينجار ،وراهب من دير
الفرنسيسكان ،وراهبة كاثوليكية،
وشخصية سياسية ،ومعهم رتبة عليا
من ضباط شرطة المنطقة المقام بها
الدير ،ومسئول اإلقامة والهجرة
ومصورة
مولينجار،
لمنطقة
صحفية ،وفرحوا بتأسيس دير جديد
للراهبات؛ األول باوروپا؛ ونال أعجابهم األيقونات
ورفات القديسين والمذبح وأوانيه وكتب الصلوات
والكنيسة وروحانية نيافة األنبا أنتوني.

وقد زارت الدير جناب السفيرة سها الجندي ،سفيرة مصر بجمهورية
ايرلندا ،في يومي الجمعة الموافق  ٢٩سبتمبر  ٢٠١٧والجمعة الموافق
 ٢٢يونيو .٢٠١٨
وقد زار القنصل مصطفي حسنين ،القنصل المصري بايرلندا ،الدير
في يوم االربعاء الموافق  ١٨يوليو .٢٠١٨
نوال بركة قداسة البابا تواضروس الثاني
رتب نيافة األنبا انتوني مقابلة للراهبتين األم فيلومينا واألم
جابريال مع قداسة البابا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية باألنبا
رويس ،يوم الخميس الموافق  ٢٩نوفمبر  ،٢٠١٨وقد اطمأن قداسته
على سير وتدبير الحياة الرهبانية وبارك الخدمات واألنشطة الرعوية
الخاصة بدير مار جرجس بأيرلندا.

خدمات أخرى وزيارات
وكذلك رتب نيافة األنبا انتوني زيارات لتقديم عرض
الحياة الرهبانية (للراهبات) وتاريخها وكيف نمارسها بالدير في
إنجلترا في مايو ،٢٠١٨

وإيرلندا ،ومؤتمر الشباب بالسويد في
يونيو  ،٢٠١٨ومؤتمر الشباب القبطي
بأوروپا الثامن عشر باليونان في
اغسطس  ،٢٠١٨ويعقبها مناقاشات
عامة ثم مناقاشات خاصة للشابات ثم
للمتزوجات.

ضا حضور المؤتمرات
واي ً
بالمركز الثقافي بكير بايرلندا لألنبا
لمعي ،والدكتور جورج باسيليوس،
واألنبا برنابا ،والقمص بولس جورج.

وقد حرص نيافته على حضور الراهبات لبعض
االحتفاالت الكنسية السنوية بكنائس ايرلندا وبدير البابا
ضا حضور سيامة الراهب
اثناسيوس بايرلندا .وكذلك اي ً
كاراس بدير البابا اثناسيوس بإنجلترا في يوم الخميس
الموافق  ٩اغسطس  ،٢٠١٨وسيامة القس يوحنا إيليا في
يوم السبت الموافق  ٢٢يونيو  ٢٠١٩بالمركز الثقافي
بايرلندا.
وإلقاء محاضرة عن الحياة الرهبانية (للراهبات) وتاريخها وكيف نمارسها بالدير لشابات النمسا
عبر وسائل التواصل االجتماعي ويعقبها مناقاشات عامة يومي الخميس الموافق  ٩ابريل و ٢٣يوليو
.٢٠٢٠
وحضور ندوة روحية عبر وسائل التواصل االجتماعي لنيافة األنبا سرابيون مطران لوس
أنجيلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي يوم االربعاء الموافق  ١يوليو  ٢٠٢٠ونيافة األنبا ايليا اسقف
الخرطوم ،السودان يوم الجمعة الموافق  ٧أغسطس .٢٠٢٠
العالقات مع الكنائس األخرى
زيارات
هناك
وبين
بيننا
متبادلة
الكاثوليك مثل ليالي عيد
الميالد ،والدعوة لحضور
صالة في ليالي عيد القيامة
(بحسب الطقس الغربي) و
قد تم عرض واحدة منها في القنوات المحلية بايرلندا .RTÉ ONE
وكذلك عدة زيارات لكل من دير الرهبان الفرنسيسكان
الكاثوليكي بايرلندا  ،Franciscan Friaryدير القديس ألفونسس
للراهبات الكاثوليك Redemptoristine Nuns of the Monastery
 ،of Saint Alphonsusودير مار يوحنا المعمدران التابع
للبطريركية القسطنطينية األرثوذكسية المسكونية The Patriarchal
Stavropegic
Monastery of
St. John the
 ،Baptistودير

مينستر
للراهبات
البندكت
الكاثوليكي
بانجلترا

 ،Minster Abbey for Benedictine Nunsودير للرهبان
Silverstream Priory
البندكت الكاثوليكي بايرلندا
Benedictine
Monks
for
Perpetual
 ،Adorationودير

مريم

العذراء
للراهبات
السيسترشين
الكاثوليكي
بايرلندا ،St. Mary’s Abbey Cistercian Nunsولقاء مع
راهبات الرحمة  .Sisters of Mercyوكانت هذه اللقاءات
ضا إلقاء محاضارات عـن الكـنيسـة القبطية االورثوذكسية
لقاءات تعارف وتبادل للخبرات الرهبانية .واي ً
والرهبنة ودير مار جرجس بايرلندا.
وحضور رسامة األسقف الكاثوليكي
Deenihan

Most Reverend Bishop

Tom

على منطقة ميث
ووستميث في يوم
االحد الموافق ٢
سبتمبر  .٢٠١٨وتلبية
دعوة من نيافته يومى
السبت الموافق ٢
فـبـرايـر  ٢٠١٩واالحد
الموافق  ٢فـبـرايـر  ٢٠٢٠لحضور صالة الغروب
والنوم بين الرهبان والراهبات والكهنة للصالة من
ضا حضور
اجل التكريس ويعقبها دعوة عشاء ،واي ً
الصالة لوحدة الكنائس يوم االحد الموافق  ٢٦يناير
.٢٠٢٠

زيارة األسقف  Tom Deenihanفي مقر
أبرشيته يوم الثالثاء الموافق  ١٥سبتمبر .٢٠٢٠

وإلقاء محاضرة عن األيقونات القبطية
وتاريخها وشرحها لمختلف طوائف كنائس براي
بايرلندا يوم الخميس الموافق  ١٥نوفمبر  ٢٠١٨في
كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدة دميانة ببراي.

وإلقاء محاضرتين لطالب الدراسات المسيحية بجامعة القديس پاتريك
 ،College, Maynoothوهي أحد أكبر وأقدم جامعة بأيرلندا ،في يوم الخميس  ١١ابريل  ،٢٠١٩عن
الكنيسة القبطية األرثوذكسية ونشأتها وتاريخها وحضارتها وعن االيقونة القـبطـية والرهـبنة والصـوم
الكبير ،وفي يوم االربعاء الموافق  ٣يوليو  ٢٠٢٠عن كيفية االستفادة من روحانية الكنيسة القبطية.
وحضور ندوات مسيحية في جامعة القديس پاتريك وجامعة ترينيتي بايرلندا – The Loyola Institute
 Trinity College Dublinوهي أكبر وأقدم جامعة بايرلندا.
Saint Patrick’s

الناحية المعمارية للدير
انشاء بوابة امامية حديدية مميكنة ،وسور حديد خارجي متصل بجهاز انذار .وكذلك كاميرات مراقبة (.)CCTV

تم عمل قواعد خرسانيه لوضع تماثيل رخام لبعض االعياد السيدية (البشارة ،الميالد ،اإلبيفانيا ،القيامة من الوجهة
ضا
ضا تماثيل لصلب الرب يسوع المسيح ورحلة العائلة المقدسة الى مصر واي ً
االرثوذكسية  )Anastasis -وكذلك اي ً
تمثال لمار جرجس .على ان تكون هذه التماثيل في الواجهة االمامية والجانبية للدير.

األنشطة الوطنية
االشتراك في االنتخابات الرئاسية في السفارة المصرية
بايرلندا في يوم الجمعة  ١٦مارس  ،٢٠١٨واالنتخاب في االستفتاء
على التعديالت الدستورية في يوم االحد  ٢٢ابريل .٢٠١٩

وحضور اليوم القومي المصري في بيت األمة بحضور السفيرة المصرية سها الجندي وسفراء
الدول االخرى وممثلي الكنائس االخرى والشيوخ .وتم المقابلة مع نائب وزير الزراعة د .منى محرز.

ز
زيارة جناب السفير خالد ثروت ،سفير مصر بجمهورية ايرلندا الجديد ،في يوم الثالثاء الموافق
 ٢١مايو  ٢٠١٩بالسفارة المصرية بايرلندا.

أحاديث اذاعية وصحافية
اجراء حوار مع محطة إذاعية مسيحية عن الرهبنة القبطية والدعوة الرهبانية .إجراء حديث
صحفي عن تأثير زيارة البابا توا ضروس لدير مار جرجس ،وعن الحياة الرهبنية بالدير ،وعالقتنا مع
الكنيسة الكاثوليكية ومعاملتنا مع منطقة وستميث.

بعض الصور التذكارية األخرى لأليام الروحية بالدير

يوم روحي لشباب ايرلندا في الصوم
المقدس في يوم السبت الموافق ١٠
مارس .٢٠١٨

الجمعة العظيمة  ٢٠١٨بالدير.

االحتفال بعيد استشهاد الشهيد
مار جرجس في يوم الثالثاء
الموافق  ١مايو .٢٠١٨

االحتفال في يوم السبت الموافق  ٩يونيو
 ٢٠١٨باالعتراف الرسمي بدير مار
جرجس للراهبات بايرلندا بالمجمع
المقدس.

يوم روحي لمخدومين التربية
الكنسية في يوم الخميس الموافق ٢٧
ديسمبر .٢٠١٨

يوم روحي لخدام التربية الكنسية في
يوم السبت الموافق  ٢٦يناير
.٢٠١٩

يوم روحي لفيلم مسيحي ورموزه
في يوم السبت الموافق  ١٦فبراير
.٢٠١٩

االحتفال بعيد استشهاد الشهيد مار جرجس
وذكرى االعتراف بالدير في يوم السبت الموافق
 ١٨مايو
.٢٠١٩

.٢٠١٩  ديسمبر٢٥ يوم روحي للعائالت في يوم األربعاء الموافق
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