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تاريخ كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة – ايرلندا
 )1تاريخ التجمعات القبطية في ايرلندا قبل انشاء الكنيسة:
بدأت العائالت القبطية الهجرة الى ايرلندا في اواخر السببعينات حتى تزايدت االسبر فى نهاية السببعينات
وبلغ عبدد النوو المقيمبة فى كبل انحباء ايرلنبدا  40نوسبببببا ودنبا ببدأ االحتيباخ لوجود خبدمبة الكنيسبببببة
السرائرية وعملها الرعوي.
سبعى دذا العدد القليل م العائالت نحو التوكير فى االنتماء الى الكنيسبة االو والتمتب ببركاتها وتعليمها
خاصبة وا أقرب كنيسبة لهو تبعد االف الكيلومترات وال يمك الوصبول اليها اال بالطائرات حي كنيسبة
مارمرق بلند .
وطرأت لالقباط المقيمي فى ايرلندا انذاك فكرة االتصببال باالباء الموقري كهنة كنيسببة مارمرق بلند
الستئذا قداسة البابا المعظو االنبا شنودة الثال فى انتداب كهنتها لخدمتهو ولو على فترات متباعدة.
 )2بدء الخدمة الكهنوتية المؤقتة لالقباط المقيمي بأيرلندا.
فى مسباء يوو الجمعة  7سببتمبر  1979حضبر القم شبنودة دو كاد كنيسبة مارمرق بلند ففى
ذلك الوقت) ليقوو بخدمة القدا االلهى ومعموديات االطوال فى قدا السببببت  8سببببتمبر 1979وذلك
بحضور أبناء الكنيسة القبطية.
 )3مرحلة إستئجار مبانى كنائ م الطوائف األخرى.
تو إسببتئجار الكنيسببة الملحقة بمسببتشببوى الروتندا  Routanda Hospitalلتسببتمر خدمة القداسببات
االلهية مرة كل  6اسبببابيب بحضبببور القم شبببنودة دو  .ثو انتقلت الخدمة الي كنيسبببة سبببانت مارى
لالرثوذوك اليوناني
 St. Mary Greek Orthodox Church, St. Mary Street, Dublinحي اقيمت القداسات
االلهية كل  6اسابيب بحضور المتنيح القم انطونيو فرخ راعى كنيسة مارمرق بلند .
دذا وقد حظيت ايرلندا بزيارة صباحبى النيافة االنبا ديسبقور االسبقف العاو واالنبا مرق أسبقف شببرا
الخيمة بتكليف م قداسبة البابا شبنودة الثل وذلك لمعاينة مطبعة تبرع بها احدى الجمعيات الخيرية التى
لهبا عالقة بالعمبل المسبببببكونى .كانت دذة الزيارة بركة الفتقباد الشبببببعب القبطى فى ايرلندا والذي التقوا
باالباء االساقوة القادمي م الكنيسة االو.
انطونيو

ثباببت و لمبدة  8سبببببنوات ببانتظباو

دبذا وقبد أكمبل الخبدمبة في كنيسبببببة مؤجرة جنباب القم
ف )1989-1981و ذلك بكنيسة:
Oratory of St. Kevin, behind the pro cathedral, Thomas Lane, Dublin 1

وتزايدت خدمة القداسببات لتك مرة كل شببهر فالسبببت االول م كل شببهر) دذا وقد تمت فى دذة الوترة
طقو المعمودية وسبر الزيجة لكثيري وكذا تكو مجل مؤقت للتدابير الالزمة السبتمرار الخدمة في
دذة الوترة.
ولما نمت الخدمة وازداد عدد اعضباء الكنيسبة توضبل قداسبة البابا شبنودة الثال بانتداب جناب القم
اشبعياء ميخائيل لرعاية االقباط فى كل م ايرلندا واسبكتلندا وويلز وذلك فى سببتمبر  1989واسبتمرت
خدمة القداسات فى يوو السبت الثانى م كل شهر.
وفى  30ديسبببمبر  1990ارسبببل قداسبببة البابا القم اكسبببيو االنبا بيشبببوى لخدمة مناط ايرلندا
واسبكتلندا وويلز والول مرة فى ايرلندا يكو لها كاد قبطى شببة مقيو يوتقد ويسبافر عبر البالد لرعاية
االقباط المنتشري فيها وكانت الول مرة تقاو فى ايرلندا خدمة المناسبات الكنسية فى برامو عيد الميالد
 1991/1/5و في بصبببخة وعيد القيامة  1991/4/6حي كانت فرحة االقباط كبيرة بادتماو الكنيسبببة
االو بهو وبرعاية القم اكسبببيو االنبا بيشبببوى لهو والذى اقاو فى دير الردبا الكرملت White
 Friars Churchبدبل م اجل تركيز العمل الرعوى ومتابعة خدمة ابناء الكنيسة بايرلندا.
تضاعوت خدمة القداسات لتكو مرتي كل شهر فى كنيسة
White Friars Carmelite Church, Lord George Street, Dublinدبذا و قبد ببدأت
خبدمبة التربيبة الكنسببببيبة الول مرة ببانتظباو وكبذا االجتمباعبات التعليميبة برعبايبة القم اكسبببببيو االنببا
بيشوى.
قد مرت بالمراحل التالية

وبهذا تكو مرحلة استئجار مبانى الكنائ
Routanda Hospital Church
St. Mary Greek Orthodox Church
Oratory of St. Kevin
White Friars Carmelite Church

وبنعمة ربنا تمك القم اكسبيو االنبا بيشبوى م الحصبول على كنيسبة تتمتب بموقب متميز ومتوسبط
جغرافيا فى وسط ايراندا وقريبا م العاصمة دبل ف 20كليومترا م العاصمة)
وبمعونة هللا التى اعانت رغبة القم اكسبيو االنبا بيشبوى وباركت جهاد المتواصبل تمك م شبراء
الكنيسببة والمركز الملح بها ليكو مركزا و كنيسببة قبطية فى ايرلندا بمبلغ 170,000فمائة وسبببعي
الف جنيها ايرلنديا).

 )4الخدمة الكهنوتية فى كنيسة السيدة العذراء و الشهيدة دميانة القبطية فى ايرلندا
 -1جناب القم
 -2المتنيح القم

شنودة دو م سبتمبر  1979لبضعة شهور
انطونيو فرخ م نوفمبر  1979لبضعة شهور

انطونيو ثابت م يناير  1981لمدة  8سنوات
اشعياء ميخائيل م سبتمبر  1989لمدة سنة
اكسبيو االنبا بيشبوى فنيافة االنبا انتونى) م ديسبمبر  1990حتى اقيو اسبقوا فى

 -3جناب القم
 -4جناب القم
 -5جناب القم
1995
 -6جناب الق سيرافيو االنبا بيشوى م  1995/7/27وحتى 1997/2/26
 -7الق اثناسببببيو فهمي جورخ سببببيو بيد نيافة االنبا انتونى فى 1997/7/18فتذكار عيد ردبنة
قداسة البابا شنودة الثال ) كأول كاد يساو على مذبح الكنيسة بايرلندا حتى .2015
 -8جناب الق توما فالنج م  -2002نياحته .2016
 -9جنابالقم إفرايو األورشليمي .2011 -2010
إنتداب الق روي األنبا بيشببوى م دير القدي أثناسببيو بايرلندا للخدمة فى الكنيسببة
-10
يناير  2011حتى انتقاله للخدمة بكنيسة القديسي مكسيمو ودوماديو بدبل .2014
سور قد ابونا اثناسيو جورخ الى مصر للخدمة دناك يوو 2015/9/19
-11
 -12انتداب الق ثاوفيل أفا مينا للخدمة الدائمة فى كنيسببة السببيدة العذراء والشببهيدة دميانة ببراى
يوليو  2016بعد عدة شهور م خدمتها بجوار خدمته فى كنيسة الشهيد مارمينا بكير.
مرحلة شراء كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة بدبل

أدتو القم أكسببيو االنبا بيشببوى فنيافة االنبا أنتونى) بشببراء الكنائ فى مناط خدمته فقاو بشببراء
كنيسببة مار مرق بكسببكتلندا وبشببراء كنيسببة السببيدة العذراء والشببهيد أبى سببيوي بويلز ثو تورغ أبونا
أكسببيو االنبا بيشببوى لخمة االقباط في أيرلندا ونيو كاسببل خاصببة بعد أ أرسببل قداسببة البابا شببنودة
رادبي لخدمة الكنيسببتي السببالوتى الذكر واللتي قاو القم أكسببيو األنبا بيشببوى بشببرائهما لخدمة
االقباط فى منطقتى إسكتلندا وويلز.
حر األقباط فى أيرلندا على البح جديا ع كنيسببببة حي أدتو القم أكسببببيو األنبا بيشببببوى
باالتصبال برؤسباء الكنائ لمسباعدته فى الحصبول عليها وخاصبة وأنه توجد عالقة متميزة بينه وبي
رئي أسببببباقوبة الكنيسبببببة الكباثوليكيبة فى أيرلنبدا الكباردينبال ديزمونبد كونبل Cardinal Desmond
Connellوكذا ما يجمب القم أكسبببببيو األنببا بيشبببببوى بمجل كنبائ أيرلنبدا وبردببا الكرمليت
األير لنبديي م عالقبات طيببة تكونبت خالل فترة خبدمتبه الحيبة وسبببببط التجمعبات القبطيبة فى كبل أنحباء
أيرلندا فالجنوبية والشمالية).
وبنعمة ربنا تمك القم أكسبيو األنبا بيشبوى م الحصبول على كنيسبة متسبعة لها قاعة ومبنى ملح
مكو م ثال طواب يصببلح ليكو مركزا للضببيافة واالنشببطة الكنسببية على مسببطح ثل فدا بمدينة
Brayوالتمتب بموقب متميز ومتوسببط جغرافيا فى وسببط أيرلندا وقريب م العاصببمة دبل ف 20كيلو
مترا م العاصمة).
وبمعونة هللا التى أعانت رغبة القم أكسبيو األنبا بيشبوى وباركت جهاد المتواصبل تمك م شبراء
الكنيسبة والمركز الملح بها ليكو مركزا وكنيسبة قبطية فى أيرلندا بمبلغ 170,000مئه وسببعي ألف
جنيها أيرلنديا.
مبنى الكنيسة فى أيرلندا
تو شببراء الكنيسببة القبطية فى أيرلندا بمعرفة القم أكسببيو األنبا بيشببوى فنيافة األنبا أنتونى أسببقف
أيرلندا وأسكتلندا وشمال شرق إنجلترا وتوابعها) وذلك في آوخر سنة  1993وعنوا الكنيسة دو :

Coptic Orthodox Church of St. Mary and St. Deminana,
4-5The Pines, Herbert Road, Bray, Co.Wicklow, Ireland.
وتشمل الكنيسة وملحقاتها على فكنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة بدبل ):
مبنى الكنيسبة العلوي والقاعة السبولية ومبنى م ثالثة طواب يتضبم قالية فسبك ) االسبقف  -مركز
قبطى للضببببيافة والمؤتمرات حجرات لالنشببببطة الكنسببببية فالتربية الكنسببببية -مكتبة -مركز للكمبيوتر
واالعداد الطباعى – المعمودية  -غرف لالدارة والمخاز -غرفة للقربا ) وكذا فناء متسبببب للسبببيارات
مب حديقة جميلة خاصة بالكنيسة.
وفى أغسببط 1997قاو نيافة االنبا أنتونى بشببراء بيت بجوار الكنيسببة فى 38 Killarney Park,
 Brayبمبلغ 70,000جنيها أيرلنديا ليكو سكنا لكاد الكنيسة.
تدشي الكنيسة
شبرفت كنيسبة السبيدة العذراء والشبهيدة دميانة بدبل – أيرلندا بالزيارة البابوية لقداسبة البابا شبنودة الثال
وذلك فى مسبباء يوو الجمعة  1994/9/23وبصببحبة قداسببته االباء االجالء أحبار الكنيسببة نيافة االنبا
سرابيو أسقف لو أنجليو ونيافة االنبا ميصائيل أسقف برمنحهاو وباقة م االباء الكهنة وكا فى
إسبتقبال غبطته بمطار دبل جناب القم أكسبيو االنبا بيشبوى راعى الكنيسبة بأيرلنداوالشبعب القبطى
بها وكذلك كا فى أسببتقبال غبطته والوفد المراف له السببيد السببوير/عبد هللا حافظ سببوير مصببر فى
أيرلنداوأعضاء السوارة المصرية وكذا ممثلى الحكومة والكنائ االيرلندية .
وفى مساء يوو الوصول فالجمعة  )9/23أقاو الكاردينال ديزموند كونل رئي أساقوة الكنيسة الكاثوليكية
فى دبل حول اسبتقبال لغبطته ومرافقيه وقد حضبر حول االسبتقبال السبوير المصبرى ولويف م قيادات
الكنائ األيرلندية وتبودلت في الحول الكلمات والهدايا.
وفي صببا السببت المواف  1994/9/24قاو قداسبة البابا شبنودة الثال واالباء المرافقي لغبطته بخدمة
صبلوات التدشبي للكنيسبة وتو تكري مذبحها وحامل االيقونات بيد محبته الرسبولية كما رأ غبطته
القدا اإللهي واالحتوال الكنسبببي الذي أقيو في صببببا نو اليوو بحضبببور رئي أسببباقوة الكنيسبببة
الكاثوليكية فى دبل الكاردينال ديزموند كونل ورئي أسبباقوة الكنيسببة البروتسببتانتية والسببوير المصببرى
وجموع االقباط المقيمي بأيرلندا.
وقد اختتمت الزيارة الرسبولية لقداسبة البابا في ظهر نو اليوو بحول تكريو أقامه أبناء غبطته في أيرلندا
وذلك في قاعة كاتدرائية الوادي المقد في مدينة براى ).((Bray
وال زالت كنيسببة السببيدة العذراء والشببهيدة دميانة فى دبل بأيرلندا تنتظر قدوو غبطة بطريرك الكرازة
المرقسبببية وخليوة مارمرق الرسبببول ليبارك أوالد االقباط فيها وليدشب ب معموديتها وأيقوناتها الجديدة
ويبارك مشروعاتها بيديه الطوباويتي .

أسقوية أيرلندا وأسكتلندا وشمال شرق أنجلترا.
لما كا الرب قد أفتقد أبناء الكنيسبة أققباط فى أيرلندا وأسبكتلندا ونيو كاسبل وسبائر بالد الجزء الشبمالى
والشبرقى م إنجلترا وتأسبسبت فيها كنائ وصبار لها شبعب فى حاجة إلى أسبقف يقوو برعايته وتدبير
كافة أمور الروحية لذلك وقب إختيار قداسبة البابا شبنودة الثال على أبنه الرادب النشبيط الذى أتصبف
بالغيرة المقدسبة والعمل على نشبر ملكوت هللا ودو القم أكسبيو األنبا بيشبوى م دير القدي األنبا
بيشبوى بأسبقيط مكاريو ببرية شبيهيت ليكو أسبقوا لهذ االيبارشبية فى أيرلندا وأسبكتلندا وشبمال شبرق
إنجلترا وتوابعها وتمت السبيامه بيد قداسبة البابا شبنودة الثال وإشبتراك حوالى  60م مطارنة وأسباقوة
الكرسببى المرقسببى للكنيسببة القبطية االرثوذكسببية وذلك فى عيد البنطقسببتى فعيد حلول الرو القد -
العنصرة) المواف  11يونيو4 -1995بؤونه  1711ش) وقد دعى نيافة االنبا أنتونى"
فنقال ع تقليد صاحب النيافة االنبا أنتونى)
وبذلك تكو عناية هللا قد أختارت القم أكسبيو االنبا بشبوى ليكو أسبقوا على كنائ إيبارشبيته التى
خدو فيها وإشترادا بنوسه وأسسها لتكو مراكز روحية لرعاية االقباط فى دذ البقعة م العالو.
تجل

نيافة االنبا أنتونى أسقوا بأيرلندا.

دذا وقد تو تجلي نيافة االنبا انتونى فى كنيسبة أيرلندا يوو  1995/7/29بحضبور االباء االسباقوة االنبا
صبرابامو رئي دير انبا بيشبوى وانبا تادر أسبقف بورسبعيد واالنبا سبيرابيو أسبقف لو أنجلو
وقد قاو االحبار االجالء بصبببببالة القدا االلهى يوو االحد  1995/7/30وسبببببط فرحة الشبببببعب بهذ
المناسبة الكبيرة.
تواريخ دامة في كنيسة أيرلندا + .تجلي نيافة االنبا انتونى فى كنيسة أيرلندا يوو .1995/7/29
 +سيامة الق أثناسيو فهمي ﭼورﭺ كأول كاد أليرلندا في  ٬۱٩٩٧/٧/۱٨بحضور أصحاب النيافة
األنبا أنتوني واألنبا دميا واألنبا أغابيو واألنبا بيم .
 +إستالو الق أثناسيو الخدمة بأيرلندا بحضور نيافة األنبا أنتوني .۱٩٩٧/٩/۱۳
 +إنضماو الق توما فلينيج للخدمة في أيرلندا .۲٠٠۲/٨/۱٨
 +صلى الق أثناسيو ﭼورﭺ أول قدا للمذبح المتنقل في  Cahirفي .۲٠٠۲/۲/٩
 +صلى الق أثناسيو ﭼورﭺ أول قدا للمذبح المتنقل في  Galwayفي .۲٠٠٤/۱۱/٦
 +صلى الق أثناسيو ﭼورﭺ أول قدا للمذبح المتنقل في .۲٠٠٦/٥/۲٧ Belfast
 +قدا تدشي مقصورات خشبية وأواني وستور ٬األحد .۲٠٠٨/۱۱/۲۳
 +ترقية القم أثناسيو ﭼورﭺ قمصا ً ووكيالً رسميا ً لإليبارشية بأيرلندا .۲٠٠٨/۳/٩
 +ترقية القم توما فلينيج قمصا ً في .۲٠٠٩/۳/٩
 +رسامة األخ أنطونيو فعادل أني مسعود) دياكونا ً .۲٠٠٩/۱۱/۲
 +زيارة نيافة األنبا مينا األسقف العاو للكنيسة في دابل ۲٠۱٠/۱٠/۲۳
 +وصول القم إفرايو األورشليمي للخدمة في كنيسة العذراء بدابل .۲٠۱٠/۱۱/۲
 +إنتداب الق روي األنبا بيشوى م دير القدي أثناسيو بايرلندا للخدمة فى الكنيسة يناير 2011
 +زيارة نيافة األنبا تادر أسقف بورسعيد اغسط .2014
 +زيارة نيافة األنبا موسى األسقف العاو للشباب ديسمبر .2014

 +عودة القم اثناسيو جورخ الى مصر للخدمة فى االسكندرية سبتمبر 2015
 +انتداب الق ثاوفيلو أفا مينا للخدمة الدائمة فى كنيسبة السبيدة العذراء والشبهيدة دميانة ببراى يوليو
 2016بعد عدة شببهور م خدمتها بجوار خدمته فى كنيسببة الشببهيد مارمينا بكير وخدمة المذبح المتنقل
بتراليى.
 +ز يارة نيافة األنبا كيرل مطرا ميالنو والنائب البابوى الوروبا والقى العظة فى صالة عشية السبت
2016/8/6
أبنية الكنيسة ومشروعاتها الرعوية
 -1مبنى الكنيسة فالدور العلوي)
 -2قاعة سولية فللمحاضرات واالغابى)
 -3المعمودية
 -4المكتبة فكتب – جوائز -شرائط الكاسيت -شرائط الويديو -أقرا مدمجة )CD
 -5غرف االدارة والمخاز وبيت لحو والصالو والكمبيوتر والتربية الكنسية.
 -6مكتبة إستعارية للكتب الدينية.
 -7مطبخ مجهز
 -8مبنى م ثال طواب للضيافة والمبيت ودو مجهز لالقامة والمؤتمرات.
 -9فناء متسب للسيارات.
 -10حديقة جميلة خاصة بالكنيسة.
األنشطة التى تقوو بها الكنيسة فى مجال الرعاية
 -1خدمة القداسات االلهية أياو االحد -االربعاء -الجمعة.
 -2خدمة العشية والتسبحة وأجتماع الصالة كل يوو سبت فى المساء.
 -3خدمة التربية الكنسية كل يوو أحد عقب القدا اإللهي.
 -4خدمة در الكتاب وندوات عقب قدا االحد.
 -5خدمة الضببيافة واالقامة بمبنى الكنيسببة ومسبباعدة االقباط القادمي إليها للحصببول على زمالة كلية
الجراحي الملكيببة Royal College Of Surgeonsأو كليببة االطببباء الملكيببة Royal
College Of Physiciansفى االقامة والمبيت وكذا مساعدة القادمي للعمل وطلب الرزق.
 -6خدمة المكتبة القبطية االستعارية.
 -7خدمة المكتبة االستعارية للكتب والشرائط وافالو الويديو واالقرا المدمجة CD
 -8خدمة مكتبة البيب الكتب والشرائط والهدايا المسيحية.
 -9خدمة العمل الكرازى وسط األيرلنديي
 -10در االلحا عقب القدا
-11المسادمة فى مشروع ترجمة كتابات قداسة البابا شنودة الثال خالل عاو 1998
 +قصة ابونا انسطاسى
 +مقالة االلحاد
 +كتاب االسرة الروحية السعيدة
 -12عمل معسكرات لالطوال والشباب
-13المشاركة الوعالة والمتميزة فى مجال العالقات المسكونية
-14خدمة اخوتنا االثيوبي فأكثر م  50نو وكذلك اخوتنا السببريا ف 10اشببخا ) حتى اصبببح لهو
كنائسهو و كهنتهو الخاصة وال تزال العالقات والمحبة االخوية والزيارات المتبادلة مستمرة.

تواصيل خدمة مدار

االحد
بااليبارشية لللمراحل السنية

 )+تو عمل منهج تجريبى للتربية الكنسية خا
م  5-3سنوات
م  8-6سنوات
م  10 -8سنوات
م  12-10سنة
 )+يتو االشتراك بمهرجا الكرازة كل عاو ويتو تدري المنهج المقرر لذلك.
 )+يوجد بالكنيسة فصول لمدار االحد:
فصل للصغار وتناوب على خدمته د /دالة وألمحاسب /مينا قالدة
فصل الشبيبة وتناوب على خدمته و /اينا زكى د/رشا رمزى تاسونى مريو مارينا زكى مينا داود
مرنا وديب
فصببل للكبار وتناوب على خدمته ديو لينيه  Hugh Lennihanد /شببريف قالدة ا /شببريف جيد
د/باسل الناظر
 )+تقوو الكنيسة بعمل معسكرات لالطوال ددفها:
 تحقي االنتماء الكنسى واالجتماعى بي االوالد وسط مجتمب مغاير حوظ االلحا ومردات القدا التدريب العملى على الخدمة الشماسية فى القداسات فقدا االطوال) درو منتقاة م برنامج التربية الكنسية فمراجعة)اصدرات الكنيسة ومطبوعاتها
 -1مجلة خبرية نصف سنوية
 -2سلسة م ترجمات سير واقوال اباء الكنسية فاكسثو )
 -3مجلة الرجاء للشباب Hope
الكتب الطقسية المترجمة
تقتنى الكنيسة جميب الكتب الطقسية المترجمة فالقطماراسات -الخوالجيات – االجابى – كتب الخدمة
الطقسية – كتب المناسبات الكنسية)

ايداع رفات القديسي بكنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة
توتخر الكنيسبة بوجود رفات م قديسبى وشبهداء الكنيسبة االبرار مثل الشبهيد مارجرج
والشهيد صليب الجديد وشهداء الويوو واسنا والقدي سمعا الخراز وقد تمت اضافة:
 -1الشهيد بسخيرو القليني :مار 2001
 -2الشهيدة .العويوة دميانة :مايو2002
 -3االمير تادر الشطبى :مار 2003
 -4الست رفقة :ابريل2007
 -5الشهيد ابانوب النهيسي :ابريل2007
 -6الشهيد مرقوريو ابو سيوي 2013
 -7الشهداء قزما ودميا 2013

السبكندرى

أنشطة أخرى
* ساندت الكنيسة القادمي لالقامة بايرلندا للدراسة اوالعمل.
* تو اعتماد الكنيسة القبطية جهة رسمية لعقد زيجات موثقة رسميا ً لدى الدولة واعتبارالق اثناسيو
فهمي جورخ موث رسمي لدي قسو الزيجات والتوثي منذ فبراير 2003
* تو تخصي مداف لالقباط االرثوذك اعتبارا ً م  2002وذلك باالتواق مب ادارة
Dun Laoghaire Rathdowne County Council
* تو بالكنيسة اعمال ددانات وصيانات واضافات جودرية ومعمارية خالل الوترة م  2002وحتى
2007
وشملت :ددنات – صوتيات – ترآيب الزجاخ – اجهزة الترجمة – ترآيب – موروشات –تجهيزات
– تجديداتبالمبنى – تصميو الحديقة الملحقة بالكنيسة والذي بلغت تكلوته  17000يورو.
* تركيب نظاو االنذار والحري فتكلف اكثر م  21000يورو) وكذا تو عمل اصالحات بالسقف
وبكراسي الكنيسة فالدكك).
* انشاء قاعة للصوتيات والمرئيات افتتحها نيافة الحبر الجليل االنبا انتونى.
*انشاء قالية مجهزة للرادب الخادو للكنيسة بها كل وسائل االعاشة المطلوبة.
* تجديد االسرة والموروشات بمبنى االقامة الملح بالكنيسة على يد الق روي االنبا بيشوى ليكو
معدا الستقبال المؤتمرات الشبابية م مختلف كنائ ايرلندا.
م الرطوبة
* اصالحات وتعديالت دامة م اجل سالمة مبنى االقامة الملح بالكنيسة للتخل
بالحوائط نتيجة ارتواع الميا الجوفية و اصال سقف المبنى والمدخل.
* تجديد شامل لنظاو التدفئة بمبنى االقامة الملح بالكنيسة م سخا كبير ومواسير نحاسية و دفايات
لالدوار الثالثة.
* وتستمر أعمال الصيانة للحواظ على مبنى الكنيسة ومبنى االقامة وصيانتهما.
* المساعدة فى تدبير االحتياجات الطقسية وتوزيعها على المذابح المتنقلة والكنائ االخرى م أدوات
وأواني وكتب طقسية وكل لوازو العبادة والمناسبات الكنسية.

تحر

الكنيسة على عمل:

 -1احتوال المناسبات الكنسية
 -2معسكرات سنوية للشمامسة
 -3رحالت دورية
 -4مناسبات اجتماعية فنجا – سور -اعياد ميالد – ترقية)
 -5در الكتاب االسبوعي
 -6االغابي االسبوعية
 -7صندوق مساعدة المحتاجي
 ++تو االحتوال بيوبيل كنيسبة السبيدة العذراء والشبهيدة دميانة عشبر سبنوات في سببتمبر2004/9/3
وذلك بحضبور نيافة االنبا انطوني واباء االيبارشبية ومندوبي م الجهات الكنسبية والرسبمية بالدولة
وحضور الشعب علي مدار عدة اياو.
 ++كما تو االحتوال بيوبيل كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة عشرو سنة في سبتمبر 2014وذلك
بحضور نيافة االنبا انطوني واباء االيبارشية وحضور الشعب م مختلف كنائ ايرلندا وبعض
الضيوف
المحبي م خارخ ايرلندا.
قامت الكنيسة بطباعة و نشر سلسلة م اقبائيات ضم مجموعة اكثو
 .1حياة وفكر كنيسة اقباء
 .2قانو ايما مجمب نيقية
 .3القدي كبريانو
 .4القدي يعقوب البرادعي
 .5ذكرى آالمه المقدسة
 .6التالميذ االثنا عشر
 .7رسالة لكل نو متضايقة
 .8لكي ال ننكر المسيح
 .9المقد يوسف حبيب – م رواد التربية الكنسية
كذلك تمت ترجمة كتاب قداسة البابا فجلسة صاخبة في جامعة سلطا الظالو) الى اللغة االنجليزية
* يوجد سبجل وتقرير يومي فخط سبير) يتضبم جميب االعمال والخدمات واالنشبطة وكل ما يخ
احوال
الرعية توصيليا ً م  1997/09/12إلى سبتمبر .2013
* للكنيسببة عالقة متميزة مب الدولة ورئيسببتها ورئي الوزراء واعضبباء البرلما والهيئات التنويذية
واالجتمباعيبة وتشبببببارك الكنيسبببببة في االحتوباالت حيب انهبا امبدرجبة في التمثيبل لكبل المنباسببببببات
البروتوكولية.

* للكنيسة عالقة طيبة جدا ً مب الكنائ والمجال
اعتبارا أننا أول فأقدو) كنيسة اجنبية بأيرلندا.

المسكونية والكنسية مب االحتواظ بالريادة واالفتخار

* يتو التواصببل مب الشببعب عبر الوسببائل التقليدية فكزيارات االفتقاد والمحادثات الهاتوية) ووسببائل
التواصببل االجتماعي على شبببكة االنترنيت ف)Email, Facebook, WhatsApp, Viper,..
حي تقدو فيه الكنيسة جهد متواضب للمنوعة واالستوادة لكل م يريد ويسعي.
نشبببببكر هللا م اجبل الوحبدانيبة والبركبة والكوباف فوي دبذ جميعهبا يعمبل هللا و يمظهر مجبد في خبدمبة
احتياجات دذدالمواضبب المقدسبة التي له بايرلندا وتعمل الكنيسبة برو شبركة وسبط صبعوبات كثيرة
ليتمجد اسبو الهنا القدو  ...وما م عمل في دذ الجزيرة اال بتشبجيب والحا وصببر ومتابعة وجهد
نيافة االنبا انطوني.
اعضاء مجل الكنيسة
المجل االول :ف)1997
قاو نيافة االنبا انتونى باستطالع االراء وتو تشكيل مجل
 -1الق اثناسيو فهمي جورخ كاد الكنيسة
 -2رؤوف مالك سكرتير المجل
 -3د .ماجد فيليب امي الصندوق
 -4د .عادل فيلب
 -5د .صبحي اسكندر
 -6بيتر مانلى
 -7د .عادل مسعود
شريف جيد
-8
المجل الثانى :ف)2004
 -1الق اثناسيو فهمي جورخ كاد الكنيسة
 -2د .شريف قالدة سكرتير المجل
 -3د .عادل انور امي الصندوق
 -4د .باسل الناظر
 -5د .سمير صدقى
 -6و /ماجدة مانلى
 -7د .اميل ابو غالى
 -8شريف جيد
ديو لينيها
-9
و /شيري أني
-10
دانى ظريف
-11
أشرف ابراديو
-12

الكنيسة م االعضاء االتيي

المجل الثال ف)2012
 -1القم اثناسيو فهمي جورخ كاد الكنيسة
 -2الق روي االنبا بيشوى كاد الكنيسة
 -3د .شريف قالدة سكرتير المجل
 -4د .عادل انور امي الصندوق
 -5د .رفعت زكى
 -6د .دالة رزق هللا.
 -7ا /شريف جيد
 -8د .داليا كامل.
 -9كورمك لي
 -10ا /سامي جيد
 -11ا /مالك غبلاير
 -12جورخ مرق
حالة الكنيسة المالية
تعتمد الكنيسببة في ماليتها على :االشببتراكات الشببهرية والعطاء االسبببوعى ودى ببركة ربنا تغطى ذاتيا
احتياجتها م مرتبات ومصاريف ثابته فكهرباء -غاز – تأمينات – صيانات – تليوونات وخالفه)
للكنيسة حسابها فى بنك Ulster Bank
وعنوانه Lower Baggot Street , Dublin
ورقو الحساب ِAccount no. 12610074
ورقو الورع Branch Code no. 98- 50-20
موقب الكنيسة
تقب الكنيسبة فى مدينة  Brayوالتى تبعد ع العاصبمة دبل حوالي  30دقيقة بالسبيارة .ويمك الوصبول
لها م دبل بالمحطة القطار BrayDartStationBrayDart Station ,
ومحطة االتوبي Ballywaltrim Bus 145

زيارة نيافة الحبر الجليل االنبا مكاريو ديسمبر :2016
قاو نيافة الحبر الجليل االنبا مكاريو االسقف العاو بالمنيا بزيارة كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة
ببراى وذلك خالل فعاليات موتمر االسرة والشباب الذي اقيو بالمركز الثقافى بكير فى الوترة م
 2016/12/27حتى  2016/12/29بعنوا ارجعوا الى.
وصلى نيافته مب نيافة الحبر الجليل االنبا انطونى واالباء الكهنة صالة رفب بخور عشية وكانت دناك
كلمة للشعب وكانت دذ الزيارة بركة كبيرة للكنيسة.

زيارة قداسة البابا تواضرو

الثانى اليرلندا مايو :2017

قاو قداسة البابا تواضرو الثانى بزيارة تاريخية اليرلندا فى شهر مايو  2017لمدة اربعة اياو قاو
خاللها قداس ته بعمل العديد م اللقاءات الرسمية مب مسئولى الدولة فى ايرلنداو ايضا مسئولى السوارة
المصرية وكذلك القيادات الدينية م مختلف الكنائ .

و كا لكنيسة السيدة العذراء و الشهيدة دميانة ببراى
نصيب م دذ الزيارة حي قاو قداسته و الوفد المراف
له بزيارة الكنيسة و عمل صالة رفب بخور عشية و
القاء كلمة وذلك بحضور نيافة الحبر الجليل االنبا
انطونى و الوفد المراف لقداسته و االباء كهنة ايرلندا و
انجلترا و لويف كبير م شعب الكنيسة و الشعب
القبطى بايرلندا و قدمت لقداسته ددية تذكارية م
الكنيسة و قد قاو قداسته بتوزيب ددية تذكارية على كل
الشعب و كا يوما مورحا جدا و بركة كبيرة لهذ
الكنيسة و شعبها .

اعمال صيانة شاملة بالمبنى خالل عاو:2017
تو عمل صيانة للمبنى السكنى الملح بالكنيسة م سقف وحوائط وطرق حول المبنى و نظاو تدفئة.
كما تو ايضا تغيير سقف القاعة السولى بالكنيسة قاعة االغابى وعمل سقف جديد يشمل نظاو اضاءة
حدي وموفر.
وايضا في خطوة جادة لتوفير سك ألبنائنا الطلبة والمغتربي تو عمل غرف جديدة تشمل كال منها حماو
خا متكامل وسرير وانترنت.
وقد بدأت دذ االنشاءات في شهر ابريل  2017واستمرت لبضعة أشهر.
بعض الصور للغرف التى تو انشائها خالل تلك الوترة .

زيارة نيافة الحبر الجليل االنبا اباكير سبتمبر :2017
قاو نيافة الحبر الجليل االنبا اباكير أسقف السويد و الدول االسكندنافية بزيارة لكنيسة السيدة العذراء و
الشهيدة دميانة ببراى وذلك خالل فعاليات موتمر االسرة والشباب بعنوا ماذا تريد ا افعل المقاو فى
تلك الوترة بالمركزالثقافى بكير فى الوترة م  2017/9/1حتى .2017/9/3
زيارة نيافة الحبر الجليل االنبا رافائيل نوفمبر : 2017
قاو نيافة الحبر الجليل االنبا رافائيل االسقف العاو لكنائ وسط القادرة وسكرتير المجمب المقد بزيارة
لبعض كنائ ايرلندا ومنها كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة ببراى و قد صلى نيافته القدا
االلهى مب االباء الكهنة و لويف م شعب الكنيسة وذلك يوو االربعاء  2017/11/22و كا دناك
جلسة مب الشعب بعد القدا و قد
كانت زيارة مملوءة بركة و
فر للجميب.

نشكر هللا على عنايته للكنيسته
وشعبه بكنيسة السيدة العذراء
والشهيدة دميانة على مدى االعواو
منذ بدء الخدمة فى ايرلندا وحتى
يومنا دذا

2019/2018
 +خالل دذا العاو م الخدمة سمح هللا باقامة العديد م القداسات االلهية – تقريبا بصقة يومية مب
انتظاو الخدمة بمدار االحد والخدمات االخرى ودرو االلحا للشمامسة والشعب فم االطوال)
اللحا المناسبات واسبوع االالو واجتماع اسبوعى للشباب والخريجي
 +تو الحصول على تصريح ببناء مبنى سكنى م طابقي على ارض الكنيسة القامة نيافة االسقف
وكاد الكنيسة مب وجود ثالثة غرف اخرى القامة الضيوف م االكليرو الزائري
 +اكتوبر 2018
تمت رسامة وترقية عدد م الشمامسة بيد صاحب النيافة االنبا انتونى
 +نوفمبر 2018
لقاءع الو وااليقونات القبطية مب استضافة ممثلي واعضاء م مختلف الكنائ

ببراي

 +ديسمبر 2018
تو استقبال نيافة الحبر الجليل االبنا برنابا أسقف روما وتوابعها اثناء زيارته إليرلندا
 +فبراير 2019
استقبال نيافة الحبر الجليل االنبا دميا مب مجموعة م شعب الكنيسة القبطية م المانيا اثناء زيارتهو
اليرلندا
 +مار 2019
استقبال مجموعة م الشباب القبطى م ايبرشيات مختلوة بأوروبا وأمريكا وأسيا ومصر
فى فمؤتمر لو الشمل لالعضاءم ملتقى الشباب القبطى مب قداسة البابا بمصر عاو )2018
مب ترتيب برنامج روحى وسياحى لهو ولقاء مب شباب الكنيسة
 +مايو2019
استقبال نيافة الحبرالجليل االنبا دانيال أسقف ورئي
 +يونيو 2019
استقبال ابونا بول

ديراالنبا شنودة باسترليا

جورخ اثناءزيارته اليرلندا للمشاركة فى مؤتمر الشباب بالمركز الثقافى بكير

 +ستمبر 2019
استقبال نيافة الحبر الجليل االنبا سولاير أسقف ملبور – استراليا

مشروع مبنى االب االسقف واالباء الكنهة:

تو بنعمة ربنا خلل عاو 2020تقديو على تصريح لبناء مبنى فى حديقة الكنيسة ليكو مسك لالب
االسقف وايضا لالباء الكهنة وقد تمت بنعمة ربنا وصلوات وتشجيب وتوجيهات االنبا انطونى الموافقة
على التصريح الطلوب.
وسوف يتو بنعمة ربنا بدء العمل يوو 2020-10-5
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