كنيسة القديسة مريم العذراء واألمير تادرس الشطبى Hastings

كنيسة مؤجرة

"وكانت كلمة هللا تنمو وعدد التالميذ يتكاثر فكانت الكنائس تتشدد فى اإليمان وتزداد فى العدد كل يوم( ".أع )5:16

مدينة Hastingsتقع جنوب شرق انجلترا وقد بدأت الخدمة فيها بخدمة الكلمة (الكتاب المقدس ومدارس األحد)
سنة  .2003واستمر الحال على ذلك الى ان دبر هللا لنا كنيسة في المنطقة وهي كنيسة تابعة Church of
 England.وقد وافق مجلس الكنيسة على إعارتنا الكنيسة إلقامة الخدمة فيها فى السبت األول من كل شهر
بإالضافة الى استخدامها لبعض المناسبات األخرى مثل رأس السنة وأسبوع األألم مقابل تبرع رمزي ندفعه
للكنيسة ونحن نشكرهم على ذلك.
اقيم أول قداس بالكنيسة يوم السبت الموافق  2017/9/16وصلى القداس القمص أنجيلوس األنطونى وكيل
اإليبارشية وخادم الكنيسة الذي دبر مستلزمات الخدمة مع كنيسة المالك واألنبا بيشوى – مارجيت .وقد حضر
القداس أكثر من  50شخصاً.
بارك نيافة األنبا ا نتونى أسقف إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا وتوابعها الكنيسة يوم السبت
 2018/3/24حيث صلى نيافته القداس األلهى واشترك معه بعض كهنة االيبارشية والقى نيافته العظة وأعلن
عن تأسيس الكنيسة باسم القديسة مريم العذراء واألمير تادرس الشطبى لخدمة المنطقة والمناطق القريبة منها.
وبعد نهاية القداس قام نيافته بعمل تطيب لرفات الشهيد تادرس الشطبى وكان لنيافته جلسات روحية مع شعب
الكنيسة .وانصرف الجميع وهم فرحين مشاركين وممجدين الرب.

االنبا انتونى يصلى القداس االلهى 2018/3/24

الكنيسة تخدم أكثر من  15أسرة من جنسيات مختلفة من العائالت المصرية والسودانية واألثيوبية واالرترية
وبعض األسر الذين انضموا للكنيسة االقبطية من شرق أوربا وإيران وهم مواظبون على االسرار المقدسة
وخدمات الكنيسة.
هذه هى الكنيسة الثانية بعد كنيسة القديس يوحنا الحبيب – بروملى  -التي تقوم بتأسيسها كنيسة المالك واالنبا
بيشوى – مارجيت .نسأل الرب ان يبارك هذه الخدمة ونصلى ان تكون لنا قريبا مبنى كنسي تابع للكنيسة القبطية
لخدمة العائالت بصفة دائمة.
إألستعداد الألزمة إلعادة فتح الكنييسة يوم السبت  18يوليو  2020بعد فترة اإلغالق التى استمرت ألكثر من
 4أشهر ابريل – يوليو .2019

فى يوم السبت  3أكتوبر تم معمودية األبن المبارك ماثيو فى كنيسة العذراء واألمير تادرس بهيستك .مبروك
للكنيسة وألسرته.
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