كنيسة القديس جوزيف– هال بأنجلترا
St. Joseph’s Coptic Orthodox Church – Hull. UK.
قام نيافة الحبر الجليل االنبا انتونى بسيامة القس تواضروس عبد مريم Fr Tawadros Abd Mariam
فى يوم  5مارس  .2014و بحضور صاحب النيافة االنبا انجيلوس  ,و شمل الحضور اسرة القمص تواضروس
و حضر خصيصا لهذه المناسبة من مصر اخيه الدكتور موريس تاوضروس .








بدأ القس تواضروس خدمته مؤقتا فى كنيسة القديس أثناسيوس و مارجرجس بنيوكاسل.
ونظرا الحتياج الخدمة ,قام القس تواضروس ببدأ خدمة جديدة فى مدينة هال  Hullو
أقيم أول قداس قبطى فى كنيسة هال فى يوم االحد الموافق  18أكتوبر  2014بحضور
لفيف من اعضاء الكنيسة والزوار.
ويتضمن شعب الكنيسة جنسيات متعدده من االقباط واآلرتريين و االثيوبيين والسودانيين
و بالد الشام (العراق) .و قد بدأت الخدمة بعدد قليل  ,و امتدت الخدمة الى ان تزايد شعب
الكنيسة  .و تقام الخدمة حاليا من خال تأجير كنائس انجليزية وهى كنيسة القديس
انطونيوس للكاثوليك St. Anthony R.C Church,و نتمنى أن تكون لنا كنيسة
قبطية فى المسقبل .
خدمة طالب الجامعة :و امتدت الخدمة لتشمل خدمة الطالب الجامعين  ,حيث تقام خدمة
للشباب الجامعى بمقر جامعة هال كل يوم أثنين من االسبوع أثناء العام الدراسى الى
جانب بعض االنشطة المسائية االخرى فى المناسبات  .و تشمل الخدمة صلوات خاصة
و خدمة االفتقاد و تقديم المشورة للطالب  ,و التى تتوافق مع ايماننا االرثوذكسى .





كل يوم أحد من كل اسبوع  ,بعد القداس االلهى تقدم الكنيسة دورات دراسة الكتاب المقدس و مدارس األحد في الكنيسة ،
كما يقوم بعمل بعض االنشطة لالأطفال .
ترتب الكنيسة رحالت مجانية لديرالقديس أثناسيوس – سكاربرا .و هو يقع على مسافة قريبه من هال .
وتقدم الكنيسة خدمات خاصة لطالبي اللجوء والالجئين ،و تتضمن استكمال أوراقهم والنماذج التي يحتاجون إليها لطلبات
الهجرة والمهام األخرى ذات الصلة .

فى  28يناير سافر مجموعة كبيرة من الكنيسة هال الى ليدز لحضور حفل زفاف اثنين من جماعتنا مع
اخوتنا فى المسيح فى الكنيسة االثيوبية.

فى  5فبراير رحبت الجماعة الزوجين السعيدين الى كنيسة القديس يوسف

حيث تناول اول مرةمن سر الشركة المقدسة معا كزوج وزوجة

18مارس

قامت مجموعة كبيرة من الجماعة بزيارة اكبر مركز للحياة البحرية فى اعماق بريطانيا

احد الشعانين  9ابريل كنيسة القديس يوسف هال
عيد القيامة  15ابريل
احتفلت الكنيسة بعيد القيامة فى دير القديس اثناسيوس سكاربورو
 30ابريل •
تم اجتماع مجموعة لالحتفال بشفاء بعد عملية جراحية لعضو من الكنيسة عضو
 10/9/8ستمبر

مجموعة من  38من اعضاء الكنيسة قضاء عطلة نهاية االسبوع فى دير القديس اثناسيوس

فى اسكاربورو من اجل نهاية اسبوع مبارك لتجديد نشاط ترفهى وروحى

 10ديسمبر
احتفلت الكنيسة بفرح مع عضو من الكنيسة بمناسبة تناوله من سر الشكر المقدس الول مرة
 .النشاط االخر الذى تشاركه كنيستنا هو دعم الطالب جامعة هال االرثوذكس والموظفين من خالل
كنيسة الجامعة
جزء من الخدمة هو فى شكل صالة الشكر يوم االثنين فى وقت الغذاء ودورة مفتوحة بعد الظهر
ويقام هذا فى كنسيسة الجامعة هال ويتزايد تناول الدعم تدريجيا
 .تساهم كنيستنا فى الجامعة سلسلة المعسكر الجامعى المفتوح من المحاضرات على االيمان
والقت محاضرة فى يونيو  2017بعنوان الروحانية ( نهاية الحياة والرعاية بالمسكنات )
 .نحن مسجلون لالتصال من خالل كهنة المستشفى للمرضى االرثوذكسية دعم المرضى
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