كنيسة القديس يوسف النجار بمنطقة ترالى ( :كنيسة مؤجرة ) :
بدات الخدمة فى هذه الكنيسة عن طريق ابونا بفنوتيوس افا مينا ( نيافة الحبر الجليل االنبا
مينا اسقف ميسساجا بكندا حاليا ) وذلك فى يوليو  2006حيث بدات بخدمة مذبح متنقل فى
بيت دكتور روؤف جبران حيث كان يصلى القداس االلهى ويعقبه االغابى ومدارس االحد
ودرس الكتاب واخذ االعترافات واالفتقاد مرة كل شهر ومع زيادة عدد االسر تم اخذ كنيسة
كاثوليكية للصالة بها بدال من المنزل مرة كل شهر وذلك عام  2008واستمر قدس ابونا
بفنوتيوس فى خدمة هذه الكنيسة الى ان سيم اسقفا فى  2009/6وحضر قدس ابونا
ابيفانيوس افا مينا الذى استلم الخدمة بدال من االنبا مينا وذلك فى سبتمبر 2009واستكمل
الخدمة فى هذه الكنيسة مرة كل شهر بصالة القداس االلهى ثم عمل الخدمات االخرى من
درس كتاب ومدارس احد وافتقاد واخذ اعترافات وظل كذلك الى ان وصل ابونا ثاؤفيلس
افا مينا للخدمة واستلم هو خدمة هذه الكنيسة فى  2012/10/17ثم ابتدا يصلى مرة كل
ثالثة اسابيع ثم اسبوعين ثم كل اسبوع الى ان اسند له خدمة كنيسة السيدة العذراء والشهيدة
دميانة ببراى وذلك فى  2016/7/9ثم تم اسناد خدمة هذه الكنيسة الى قدس ابونا داود
يساعده فى ذلك قدس ابونا ابيفانيوس صلى قدس ابونا داود اول قداس له فى هذه الكنيسة
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اعضاء هذه الكنيسة :
بدات الكنيسة بكال من:
 د .ماجد فيليب وزوجته ان ماري واوالدهم ايمى واندرو. د .رؤوف جبران وزوجته نيفين غطاس واوالدهم جون ومريم وريموند الذي تم عمادهفي سبتمبر .2011
 ممتاز سامي وزوجته. سامر اليشع سامي وزوجته رشا امين ،واوالدهم كيرا ،وايمى ،وماريا. محسن ليشع وزوجته ليسا واوالدهم صوفيا وايزبال. ثم انضم لهم رفعت موريس الذي تزوج في كنيسة مارمينا بكير من ماجدة موريسولديهم اطفال ناردين وكاراس اللذين تم معموديتهم في كنيسة ما رمينا بكير ناردين
 2014/2/2كاراس يوم .2015/9/27
 وايضا انضم لهم شريف مجدي ليشع سامي الذي تزوج في مصر من يوستينا اسكندراللذان رزقا بمولودة في يوليو .2016
 ثم فى  2015انضم ثالثة اسر عراقية من الالجئين هم اسرة فواد فيليب وزوجتهاخالص واوالدهم الثالثة بنتين وولد.
 واسرة رونى وزوجته فيفيان واوالدهم مارجريت وكيرلس. واسرة رامى وزوجته شذا واوالدهم حال والياس. -كما يوجد اسرتين الجئين لكنهم غير مقيمين بتراللى.

زيارة نيافة الحبر الجليل االنبا انطونى لتراللى :
فى يوم  2011/8/5قام نيافة الحبر الجليل االنبا
انطونى بزيارة تراللى وتقابل مع بعض االسر
وكان معه قدس ابونا ابيفانيوس.

انضمام اعضاء جدد للكنيسة :

تم نعمة ربنا معمودية كال من الطفلة ميال سامي
بتاريخ  2016/10/15وايضا معمودية الطفلة ميال رونى بتاريخ  2017/01/14بيد كال
من االباء ابونا ابيفانيوس وابونا داود و ابونا ثاؤفيلس ليصبحا اعضاء جدد في كنيسة هللا.
كما انضم للكنيسة بعض اخواتنا من العراق وسوريا الذين يسكنون في منطقة ليمرك
واالماكن القريبة من تراللى.
وكالعادة بعد كل قداس يتم عمل الخدمات المختلفة من مدارس أحد و درس كتاب و افتقاد و
اعترافات و خدمات طقسية اخرى.
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