تم افتتاح الكنيسة يوم  26ابريل  2014بحضور صاحب النيافة الحبر الجليل نيافة االنبا
انتوني أسقف االيبارشية وتشريف صاحب النيافة االنبا انجيلوس األسقف العام وحضور
جميع اباء أيرلندا واالباء من انجلترا
كيفية شراء كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس
 +فكرة شراء الكنيسة
نظرا لتواجد العديد من األسر في منطقة وسط البلد وتوافد الطلبة من مختلف بلدان العالم
للدراسة في ايرلندا (كندا  -قبرص  -االمارات  -مصر …) واهتمام ابينا الحبيب نيافة
االنبا انتوني بخالص النفس الواحدة فكان البد من شراء كنيسة في هذه المنطقة
 +اجتماع سيدنا مع كهنة دبلن
كان ذلك في فبراير  2013م في دير البابا اثناسيوس في انجلترا (سكاربرا) وكان
االجتماع في وجود ابونا أثناسيوس فهمي ،ابونا رويس االنبا بيشوي ،كان محور الكالم هو
االحتياج لوجود كنيسة وسط البلد ،طلب سيدنا ان يتم اختيار اسم للكنيسة الجديدة وتم
االتفاق على اسم القديسين مكسيموس ودوماديوس ،وطلب سيدنا فتح حساب باسم الكنيسة
 +قداسات في شمال دبلن
طلب سيدنا البحث عن مكان للصالة في شمال دبلن (مذبح متنقل) فعال وصلنا لمكان دير
الراهبات في دبلن وذلك للصالة مرة في الشهر وكان ذلك في شهر 2013 /10 ،9

دير الراهبات الذي تم الصالة ألول مرة في الكنيسة الخاصة بهم

 +خالل  6شهور
أول لقاء لسيدنا الحبيب مع الشعب بعد القداس قال للشعب ولنا ان شاء هللا بالكثير  6شهور
ويكون عندنا كنيسة ،بالمنطق البشري كان من المستحيل ،إزاي؟ فين؟ واالسعارعالية جدا
في هذه االماكن .لكن كنا متعودين لو سيدنا قال حاجة ربنا بيستجيب
 +نوفمبر 2013
تم االعالن عن بيع كنيسة في نفس الشارع الذي فيه الدير عبارة عن كاتدرائية ،ذهب سيدنا
ليراها وكان رد فعل سيدنا إنه قال يا هنشتريها ،يا هنشتريها

ومن االشياء التي لن تنسى بالنسبة لي ان
سيدنا عندما دخلنا المنطقة ألول مرة قال لي
بالحرف الواحد "هي دي المنطقة اللي ربنا
عايز فيها الكنيسة"  -كأن الكالم اتكتب في
السماء  -وقد كان.
 +شراء الكنيسة
كان المبلغ بالنسبة لنا مستحيل ان احنا نشتري
الكنيسة ،ولكن عند هللا كل شيء مستطاع ،كان
كل ما نطمح فيه هو أي مكان بسيط نغيره
لكنيسة زي جراج أو ورشة..
لكن هللا يعطي بسخاء وبال حدود
اخر شهر يناير  2014اتصل سيدنا وكان ذلك بعد عيد القديس مكسيموس وقال اشتروا
الكنيسة بأي مبلغ ..وطلب نبلغ المحامي بذلك
سألت ليه يا سيدنا وغريبة انه الزم نستعجل ونأخذها (القديس مكسيموس قال انتوا ليه لسه
مخدتوش الكنيسة بتاعتي ؟!!)

 +عيد البابا كيرلس
يوم عيد البابا كيرلس  2014/3/9تم كتابة العقد وكان ربنا دبر ثمن الكنيسة وذلك بتعب
سيدنا من اجل انه يفرح اوالده بالكنيسة.
لم يخل االمر من الحروب ،ولكن هللا والقديسين عايزين الكنيسة ،ربنا كمل بطريقة معجزيه
لم تكن متوقعة أبدا بال كنا نرى يد هللا تسبق الجميع إلتمام هذا العمل الذي فرح القديسين به
 +استالم الكنيسة واعمال النظافة
اشتراك كل شعب الكنيسة والشباب في نظافة الكنيسة لنصل لهذه الصورة وكان ذلك في
اسبوع االالم 2014

افتتاح الكنيسة 2016/4/26
تم استالم الكنيسة  2014/4/14تقريبا في أسبوع االالم (اعتقد اثنين البصخة) وكان الوقت
ضيق جدا ،سيدنا طلب ان يتم افتتاح الكنيسة يوم  ،4/26ولكن كيف واحنا في أسبوع األالم
والعيد ،فكان الوقت صعب ،بل شبه مستحيل ان يحدث ذلك ،الكنيسة تحتاج إلى نظافة
شديدة وتجهيز حاجة الكنيسة فكان الموضوع صعب.
لكن ببركة ربنا وشفاعة قديسين الكنيسة وصلوات سيدنا ،فعال تم تجهيز الكنيسة لكن
بطريقة غير بشرية ومحبة شديدة من الناس .كل الناس فرحانة وهي بتعمل اللي تقدر علية
من نظافة ،بياض ،غسيل الرخام ،التجهيزات .وفعال تم االفتتاح يوم  2014/4/26بيد
سيدنا الحبيب نيافة االنبا انطوني أسقف االيبارشية وتشريف صاحب النيافة االنبا انجيلوس
أسقف استيفنتج وكل اباء ايرلندا ووكيل االيبارشية ابونا انجيلوس االنطوني و سكريتير
االيبارشية ابونا كاراس االنبا بيشوي (نيافة االنبا كاراس االسقف العام)
وحضر االفتتاح راهبات من دير مارجرجس  -راهبات من الكنيسة الكاثوليكية وكاهن من
الكنيسة الكاثوليكية وبعض الضيوف ،كان يوم مفرح للجميع للسماء قبل األرض
إلهنا كل مجد وكرامة من اآلن وإلى األبد آمين

االصالحات التي تم عملها في الكنيسة
الكنيسة
 -1تم عمل نظام للتدفئة في الكنيسة (كهربا)

 -2تم عمل نظام تدفئة غاز

 -3تم شراء  3تلفزيون لعرض القراءات

 -4تم شراء سور حول المذبح لتحديد المذبح

 -5تم شراء  2كرسي للمناسبات

 -6تم عمل مكتبة لكتب الكنيسة

 -7تم شرا ترابيزة للتناول صدف من تصنيع
دير االنبا بيشوي
 -8تم اهداء منجلية نحاس من الكنيسة
الكاثوليكية
 -9تم شراء مقصورة صدف ألجساد القديسين
والستخدامها في اسبوع االالم

اهداء  2ترابيرة شمع كهرباء من
-10
الكنيسة الكاثوليكية
 -11تم عمل صيانة للسقف الخاص
بالكنيسة القاعة
 -12تم عمل كأنتين ومكتبة بجوار القاعة
 -13تم عمل ترميمات بالقاعة وتجديد
األرضية بالخشب الباركيه وتركيب
كشافات كهربا وتدفئة
 - 14تم شراء  50كرسي للقاعة
(احمر) بخالف الكراسي األخرى
 -15تم شراء  2ترابيزة للقاعة
 -16تم بياض القاعة
 -17تم عمل مكتبة صغيرة للقاعة

 - 18تم عمل ترميمات في الممر
الخاص بالقاعة

 -19تم عمل نظام كاميرات في
الكنيسة  4 -كاميرات  -واحدة داخل
الكنيسة  -واحدة في الممر  2 -على
األبواب الخارجية لتأمين المكان

القالية
 -20تم انشاء قالية للراهب المقيم
بالكنيسة وتحتوي علي مطبخ و صالون
و محبسه و حمام

بيت لحم
 -21تم عمل مكان لعمل القربان وتجهيزه وعمل ترميمات في
نفس الحجرة

المعمودية
 -22تم شراء معمودية  +رخام من مصر
من دير مارمينا ولم يتم التركيب بعد

تم عمل ترميمات لمدخل حجرة المعمودية

 -24تم إنشاء  2حجرة فوق المعمودية
تستخدم أحدهم كمذبح متنقل والثانية إلقامة
الضيوف

المطبخ والحمامات
 -25تم تجهيز مطبخ للكنيسة

 -26تم إنشاء  4حمامات  2 -سيدات  2رجال
الدور الثاني
 -27تم إنشاء دوالب لتخزين فرش المذبح والستور والصور
الكنسية وكل مستلزمات الكنيسة

 -28تم عمل ترميمات للحوائط والسقف الخاص
بالدور الثاني.

 -29تم تركيب سجاد للكنيسة والهيكل

 -30عمل صالون الستقبال الضيوف

جدول الخدمات بالكنيسة
(حاليا)
بعد افتتاح الكنيسة كانت
الخدمات كما يلي:
تصلي الكنيسة ثالث
قداسات اسبوعيا
األحد واالربعاء والجمعة
من الساعة ١٢-١٠
وحصة لأللحان والتسبحة
يوم الجمعة مساء الساعة
 ٧وبعدها تصلي تسبحة
نصف الليل
حصة الحان للكبار يوم
األربعاء مساء

السبت

من  7مساء الي 8:30

رفع بخور عشية واعترافات

من 7مساء الي 9:30

اجتماع الشباب

السبت الثالث من كل شهر

القداس االلهي بدير مارجرجس

من  9:30الي 12:00

القداس االلهي

بعد االفطار

مدارس االحد

بعد االفطار

دراسة كتاب مقدس للكبار

من  7:30الي 9:30

اجتماع اعداد خدام

االثنين

من  9:30الي 11:30

القداس االلهي

االربعاء

من  8:00الي 9:30

حصة الحان للكبار

من  9:30الي 11:30

القداس االلهي

من  7:30الي 9:30

حصة الحان لمدارس االحد

من  7:30الي 9:30

اجتماع اعداد خدام  -تسبحة

االحذ

الجمعة

مهرجان الكرازة
تم االشتراك في مهرجان الكرازة ألول مرة سنة  2011وتم عمل مسابقات المهرجان بين
كل كنائس ايرلندا
وقد باركنا نيافة االنبا انطوني ونيافة االنبا موسى لتوزيع الهدايا في كنيسة القديسين
مكسيموس ودوماديوس
ويتم االشتراك في مهرجان الكرازة كل عام يبدأ في شهر سبتمبر ويتم توزيع الكؤوس والهدايا
يوم االحتفال بعيد الكنيسة

االحتفال بعيد القديسين مكسيموس ودوماديوس
ويحرص نيافة الحبر الجليل االنبا انطوني على االشتراك مع اوالده بعيد شفيعي
الكنيسة وكل اباء ورهبان كنائس ايرلندا و الدير و كل شعب ايرلندا
ويتم صالة القداس وبعد ذلك كل كنيسة تقدم عروض للكورال وااللحان والتمثيل،
ويكون ذلك االحتفال يوم مفرح للجميع
زيارات االباء االساقفة للكنيسة
 -1نيافة االنبا انجيلوس أسقف استيفنتج
 -2نيافة االنبا موسى االسقف العام للشباب
 -3نيافة االنبا اباكير أسقف الدول االسكندنافية
 -4نيافة االنبا مينا أسقف كندا
 -5نيافة االنبا كاراس االسقف العام بامريكا

نيافة االنبا انجيلوس أسقف استيفنتج
نيافة االنبا موسى االسقف العام للشباب

نيافة االنبا اباكير أسقف الدول االسكندنافية
رسامات الشمامسة
رسامة شمامسة للكنيسة االثيوبية بيد صاحب النيافة
االنباانطوني

مدارس االحد
 -1فريق للكورال
 -2فريق للكشافة
مؤتمرات الشباب ومدارس االحد
 -1تشترك الكنيسة في مؤتمر شباب اوروبا كل عام
 -2يتم عمل مؤتمرات لمدارس االحد والشباب خالل فترة الصيف واالجازات المتاحة اثناء
المدارس و يشترك في المؤتمر شباب بعض الكنائس من ايرلندا
مؤتمر شباب اوروبا بهولندا

مؤتمرات لمدارس االحد والشباب

تم تدشين الكنيسة ببد قداسة البابا توا ضروس الثاني في2017\5\21
بحضور كل من
األحبار األجالء
نيافة االنبا انطوني أسقف اإليبارشية
أنبا انجيلوس األسقف العام
أنبا اباكير أسقف السويد و الدول اإلسكندنافية
أنبا مقار اسقف الشرقية
أنبا بافلي األسقف العام

افتتاح اللوحة التذكارية للتدشين ببد قداسة البابا
وحضور نيافة األنبا أنطوني أسقف
اإليبارشية والقمص رويس األنبا بيشوي كاهن الكنيسة

قام قداسته بتدشين الكنيسة و المعمودية و األيقونات
بحضور األباء األساقفة الوفد المرافق لقداسته

في يوم األربعاء ٢٥أكتوبر تم زيارة وفد من
الكنيسة االنجليكانية والكنيسة السريانية والكنيسة
الهندية والكنيسة القبطية األرثوذكسية الي كنيسة
القديسين مكسيموس و دوماديوس بدبلن و ذلك
خالل جلسات ألنباالحوار الالهوتي بين الكنائس
وكان ممثال للكنيسة القبطية األرثوذكسية نيافة
الحبر الجليل المطران االنبا بيشوي مطران دمياط
و كفر الشيخ.....و نيافة الحبر الجليل األنبا
أنجيلوس االسقف العام باستيفينج ) اسقف لندن
حاليا (و االباء كهنةايرلندا و تم عمل صالة رفع
بخور عشية و كلمة ترحيب بالوفد و بعدجلسة مودة
.لكنيسة
ولقد أرسل رئيس أساقفة دبلن خطاب شكر لكنيستنا
الستقبالهم
٢٠١٧/ ١١/٢٢
زيارة نيافة الحبر الجليل االنبا روفائيل
األسقف العام لكنائس وسط البلد وسكرتی
المجمع
المقدس لكنيسة القديسين مكسيموس و
دوماديوس
و لقد صلي رفع بخور عشية بحضور اآلباء
كهنة ايرلندا و الراهبات المسؤولين عن دير
مارجرجس بدلفن
وألقى نيافته كلمة روحية للشعب و كان لقاء
ممتع لشعب الكنيسة و الشباب

لقد قام نيافتة بزيارة دير الراهبات المجاور
للكنيسة وكان برفقة نيافتة األباء الرهبان و
الراهبات
بأيرلندا و تم التعارف بين راهبات كنيستنا
القبطية و راهبات الكنيسة الكاثوليكية
حفلة التخرج للشباب الكنيسة
اول حفلة للتخرج
بيشوي شحاته
مينا اد َود
انطوني بيتر
ساندرا جندي

زيارة نيافة المطران سلوان
من الكنيسة السريانية

نيافة االنبا ماثيو أسقف
في الكنيسة
االرثوذكسية الهندية

حفل تخرج 2019

رسامة وترقية شمامسة بيد نيافة االنبا انتونى أسقف االبرشية سبتمبر 2019

زيارة نيافة الحبر الجليل االنبا سولاير
سبتمبر 2019

حفلة عيد القيامة
2019

رحلة مدارس االحد مايو 2019

اسبوع االالم 2019

مؤتمر
مدارس
االحد
اغسطس
2019

معمودية مارس 2019
حفل مهرجان الكرازة يناير 2019

2020 حفل مهرجان الكرازة يناير
بحضور ومباركة نيافة االنبا انطوني
٢٠٢٠ -٢-١ انه في السبت
في احتفال الكنيسة بعيد القديسين مكسيموس ودوماديوس تم
توزيع هدايا مهرجان الكرازة
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