كنيسة القديس جوزيف– هال بأنجلترا

St. Joseph’s Coptic Orthodox Church – Hull. UK.

قام نيافة الحبر الجليل االنبا انتونى بسيامة القس تواضروس عبد مريم
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 توا ضروس ببدء خدمة جديدة في مدينة هال
 Hullوأقيم أول قداس قبطي في كنيسة هال في يوم االحد الموافق  18أكتوبر
 2014بحضور لفيف من اعضاء الكنيسة والزوار.
ويتضمن شعب الكنيسة جنسيات متعددة من االقباط واإلرتريين واالثيوبيين
والسودانيين وبالد الشام (العراق) .وقد بدأت الخدمة بعدد قليل ،وامتدت الخدمة
الى ان تزايد شعب الكنيسة .وتقام الخدمة حاليا من خال تأجير كنائس انجليزية
وهي كنيسة القديس انطونيوس للكاثوليكSt. Anthony R.C Church,
ونتمنى أن تكون لنا كنيسة قبطية في المستقبل.
خدمة طالب الجامعة :وامتدت الخدمة لتشمل خدمة الطالب الجامعين ،حيث
تقام خدمة للشباب الجامعي بمقر جامعة هال كل يوم أثنين من االسبوع أثناء
العام الدراسي الى جانب بعض االنشطة المسائية االخرى في المناسبات.
وتشمل الخدمة صلوات خاصة وخدمة االفتقاد وتقديم المشورة للطالب ،والتي
تتوافق مع ايماننا األرثوذكسي.

• 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 .

في  28يناير سافر مجموعة كبيرة من الكنيسة هال الى ليدز لحضور حفل زفاف اثنين من
جماعتنا مع اخوتنا في المسيح في الكنيسة االثيوبية.
فى  5فبراير رحبت الجماعة الزوجين السعيدين الى كنيسة القديس يوسف

حيث تناول اول مرة من سر الشركة المقدسة معا كزوج وزوجة

18مارس

قامت مجموعة كبيرة من الجماعة بزيارة أكبر مركز للحياة البحرية في اعماق بريطانيا
أحد الشعانين  9ابريل كنيسة
القديس يوسف هال
عيد القيامة  15ابريل
احتفلت الكنيسة بعيد القيامة في
دير القديس اثناسيوس سكاربرا
 30ابريل •
تم اجتماع مجموعة لالحتفال
بشفاء بعد عملية جراحية
لعضو من الكنيسة عضو
 10/9/8سبتمبر

مجموعة من  38من اعضاء الكنيسة قضاء عطلة نهاية
االسبوع في دير القديس اثناسيوس
في اسكاربرا من اجل نهاية اسبوع مبارك لتجديد نشاط
ترفيهي وروحي
 10ديسمبر
احتفلت الكنيسة بفرح مع عضو من الكنيسة بمناسبة
تناوله من سر الشكر المقدس ألول مرة
 .النشاط االخر الذي تشاركه كنيستنا هو دعم الطالب
جامعة هال االرثوذكس والموظفين من خالل كنيسة الجامعة
جزء من الخدمة هو في شكل صالة الشكر يوم االثنين في وقت الغذاء ودورة مفتوحة بعد
الظهر
ويقام هذا في كنسيسة الجامعة هال ويتزايد تناول
الدعم تدريجيا
 .تساهم كنيستنا في الجامعة سلسلة المعسكر
الجامعي المفتوح من المحاضرات على االيمان
والقت محاضرة في يونيو  2017بعنوان
الروحانية (نهاية الحياة والرعاية بالمسكنات )

 .نحن مسجلون لالتصال من خالل كهنة
المستشفى للمرضى االرثوذكسية دعم
المرضى

Year 2019
+ NEW YEAR CELEBRATION -FIRST OF JANUARY 2019 Due to the generosity of our
Host RC Church from
whom we rent the Church
for our Masses three
Sundays each
month, we were able to
hold prayers and
celebrations including
quizzes and singing to
welcome the New Year at
midnight. We were joined
by members of the RC
Church.

+ CHRISTMAS
CELEBRATION -7th
JANUARY 2019- This
year was the first year
we were
able to hold the Mass for
the Nativity and there
was great rejoicing with
traditional
singing after the mass.

+ JONAH’S FAST -18/19/20/21St
FEBRUARY 2019 -ST
ATHANASIUS MONASTERY Small groups from St Joseph’s
Church attended each day
ferried by cars some staying
overnight to gain full benefit
and blessing.

10th MARCH 2019 - Baptism of baby
Bethlehem

FEAST OF THE RESURRECTION
The Procession of the Feast of
the Resurrection on 28 April
2019

ST ATHANSIUS MONASTERY
RETREAT - For three days,
30/31 August & 1 September
2019.

15/9/19 - BAPTISM of baby
MIKHALE

Fr. Tawadros Abd-Mariam
Coptic Orthodox Priest –
Hull
Tel. 07889799079
Email :
frtawadros2am@gmail.com
Gamal Samuel
07533920611
Benjamein 07459917978

