
 یوم كل العدد فى وتزداد اإلیمان فى تتشدد الكنائس فكانت یتكاثر التالمیذ وعدد تنمو هللا كلمة وكانت"
) 5:16 أع ( ".

 المقدس الكتاب (  الكلمة بخدمة فیھا الخدمة بدأت وقد انجلترا شرق جنوب تقع Hastings  مدینة
 یسةكن وھى المنطقة فى كنیسة لنا هللا دبر ان الى ذلك على الحال واستمر .  2003  سنة )  األحد ومدارس
Church  تابعة of England  فى افیھ الخدمة إلقامة الكنیسة إعارتنا على الكنیسة مجلس وافق وقد .
 بوعوأس السنة رأس مثل األخرى المناسبات لبعض استخدامھا الى بإالضافة شھر كل من األول السبت
. ذلك على نشكرھم ونحن للكنیسة ندفعھ رمزى تبرع مقابل  األألم
 األنطونى أنجیلوس القمص القداس وصلى 16/9/2017  الموافق السبت یوم بالكنیسة قداس أول اقیم
 مارجیت –  بیشوى واألنبا المالك كنیسة مع الخدمة مستلزمات دبر الذى الكنیسة وخادم اإلیبارشیة وكیل

ً  50 من أكثر القداس حضر وقد .  . شخصا

 یوم الكنیسة ھاوتوابع انجلترا شرق وشمال واسكتلندا أیرلندا إیبارشیة أسقف انتونى األنبا نیافة  بارك
 نیافتھ والقى االیبارشیة كھنة بعض معھ واشترك األلھى القداس نیافتھ صلى حیث 24/3/2018  السبت
 المنطقة لخدمة  الشطبى تادرس واألمیر العذراء مریم القدیسة باسم الكنیسة تأسیس عن وأعلن العظة

 وكان ىالشطب تادرس الشھید رفات بتمخیط نیافتھ قام القداس نھایة وبعد .  منھا القریبة والمناطق
 لربا وممجدین مشاركین فرحین وھم الجمیع وانصرف . الكنیسة شعب مع روحیة جلسات لنیافتھ
 ةواألثیوبی والسودانیة المصریة العائالت من مختلفة جنسیات من أسرة 15  من أكثر تخدم الكنیسة
 لىع مواظبون وھم وایران أوربا شرق من االقبطیة للكنیسة انضموا الذین األسر وبعض واالرتریة
 . الكنیسة وخدمات المقدسة االسرار
 كنیسة سھابتأسی تقوم التى  -  بروملى –  الحبیب یوحنا القدیس كنیسة بعد الثانیة الكنیسة ھى ھذه

 . مارجیت – بیشوى واالنبا المالك
 لخدمة  طیةالقب للكنیسة تابع كنسى مبنى قریبا لنا تكون ان ونصلى الخدمة ھذه یبارك ان الرب نسال

. دائمة بصفة العائالت

 Hastingsتاریخ الخدمة فى منطقة 



٢٠١٧-٩-١٦القداس األول بالكنیسة 

 ٢٠١٨-٣-٢٤االنبا انتونى یصلى القداس االلھى 

ارجالشكل العام لمبنى الكنیسة من الداخل والخ



 ٢٠١٧ لیلة رأس السنة 

 ٢٠١٨صألة الجمعة العظیمة وقداس عید القیامة المجید 


