St. Marina church
Bristol- England

كنيسة القديسة مارينا
Bristol

مقددمة:
مدينةةةةة تريسةةةةلمد مةةةةي المةةةةدي الكتيةةةةر تةةةةي المم كةةةةة المل ةةةةد ملقةة ة تةةةةي ةةةةر
ةةةةدمد كنيسةةةةلي ت يمةةةةم متمرنمةةةةم ممةةةةي
انج لةةةةرا مي ةةةةدنا مةةةةي الجنةةةةم
الغر قناد تريسلمد ممي الشرق كنيسة جي فمرد.
المناطق اللى لخدمها الكنيسة:
نطاق خدمة الكنيسة مدي تريسلمد تا

مسلري سمتر مير.

معةةةةةدد ا سةةةةةر  14أسةةةةةر تة اةةةةةاتة الةةةةةى ت ةةةةةن الط تةةةةةة الةةة ة يي يدرسةةةةةمي
تالجام ةةةةام الممجةةةةمد تةةةةالقر مةةةةي المدينةةةةة يةة ة لمجةةةةد جام ةةةةة تريسةةةةلمد
مجام ةةةة ةةةر انج لةةةرا ااةةةاتة الةةةى جام ةةةة مدينةةةة تةةةا ع ةةةى مسةةةاتة عشةةةر
امياد منها.
تداية الخدمة:
د

النياتة األنتا أنطمني لكنيسة ت يمم ط
تي ستلمتر  2009متي ا دى زيارام صا
تدي جمرج مزمجله د نانسي مي نياتله أي يسمح -لم كاي ن ا ممكنا – تةقامة قداس تي
منطقة تريسلمد لخدمة ط تة الجام ة ي إي اتنلهما سمف ل ل ق تك ية الط نناك م
تداية شهر أكلمتر .تماتق نياتله ع ى ن ه الفكر ي كانم ن ه ر تله مي سنمام لخدمة
ن ه المنطقة مط مي الران تمليكارتمس الصممئي ي – كاني كنيسة ت يمم اإلشراف
ع ى ن ه الخدمة .ت ن ملقاتد م األسقف الكاثمليكي تالمنطقة ال ي معده تلمتير كنيسة
كاثمليكية لإليجار تي أيام الصال م لك ت د لدتير األمر م كهنة المنطقة .متالف د ت د
دراسة األمر لم السماح ل كنيسة القتطية تاسلخدام إ دى الكنائس الجمي ة تي المنطقة.
منك ا تدأ القداس األمد يمم  31يناير 2010تي ن ه المنطقة ملمم لسمية الكنيسة تاسم
القديسة مارينا .متدأ ال دد يلزايد مي ط تة الجام ة ممي المصرييي المقيميي تي تريسلمد
مالمناطق الم يطة تها لى ت غ  30تردا .تاإلااتة إلى اإلخم اإلريلرييي ماألثيمتييي.
مكانم القدسام لُقام تي الستم األمد مالثال مأياا الخامس – إ ا مجد – مي كد شهر.
ماتق مث الر مام قداسة التاتا شنمد الثال ع ى إنلدا الران القس جمرجيمس
المقارى ل خدمة تى منطقة ترسيلمد مالمناطق الم يطه تها  .متى شهر اكلمتر 2012

مصد الران جمرجيمس ماسل م خدمة الكنيسة ملم إسلئجار منزد قري مي الكنيسة
ل سكي
كانم نناك كنيسة لات ه لألخم الكاثمليك ير ٌمسلخدمة ممغ قة تط تنا اسلخدامها تصفة
مسلديمة يمم األ د ل خدمة مماتقما ت مد هللا ممي يمم األ د  2013 / 6 / 16من ي
نسلخدمها تصفة منلظمة.
متدأم الخدمة لنلظم تي المنطقة يمم األ د مي كد أستمع تدد مي يمم الستم ي لتدأ
تصال القداس ي قته خدمام مدارس األ د مدراسة الكلا المقدس مألمد مره سيشارك
أطفاد الكنيسة تى مهرجاي الكراز ل ام 2013
الخدمام الكنسية:
قام نياتة األنتا أنطمني تالزيار األملى ل كنيسة تي  18ستلمتر  2010مقام تصال
القداس اإللهي ملدشيي أماني ل م تح كما قام نياتله أياا ً ترشامة أمد شماس تالكنيسة منم
أليكس شريف.

خدمة الط تة تالجام ام:
ت ةةةد المقةةةاتالم الشخصةةةية متنةةةام ع ةةةى ل كيةةةة مةةةي قداسةةةة ا سةةةقف المكةةةرم انتةةةا
انلةةةةمني لةةةةم قتةةةةمد القةةةةس جةةةةامرجيمس ل مةةةةد  chaplainتجام ةةةةة تريسةةةةلمد
لرعايةةةةةة الط تةةةةةة األقتةةةةةاط تالجام ةةةةةة مكةةة ة لك مةةةةةي الكنةةةةةائس األخةةةةةرى مللقةةةةةديم
المشةةةةةمر الرم يةةةةةة مالشةةةةةهاد ل مسةةةةةيح مسةةةةةط الجام ةةةةةة مالل ريةةةةةف تالكنيسةةةةةة
القتطية
إنامام أعاام جدد ل كنيسة القتطية:
لم م ممدية تلاه انج يزية تي شهر ديسمتر المااي مانامم الى
الكنيسة القتطية.

األ لفاد ت يد القديسة مارينا 2013
ا لف ةةةةم الكنيسةةةةة ت يةةةةد القديسةةةةة مارينةةةةا يةةةةمم السةةةةتم  2013 / 8 / 3متةةةةارك
األ لفةةةةاد نياتةةةةة األنتةةةةا انلةةةةمنى تصةةةةال القةةةةداس األلهةةةةى مم ةةةةه مجممعةةةةة مةةةةي
األتةةةةام الكهنةةةةة مم تةةةةى الكنيسةةةةة مقةةةةام نياتلةةةةه تلدشةةةةيي ت ةةةةن أمانةةةةي المةةة تح
ملمخةةةةين رتةة ةام القديسةةةةة مارينةةةةا تةةةةال نمط مرشةةةةم ت ةةةةن الشمامسةةةةة مكةةةةاي
لنياتلةةةةةه ج سةةةةةام رم يةةةةةة مةةة ة ال اةةةةةمر معقةةة ة األ لفةةةةةاد انلقةةةةةد الجميةةة ة
لم اينة الكنيسة الجديد المزم شرائها انشاهلل .

الكنيسة الجديد اللى لٌسلخدم األي تصفة مسلمر

In Google Maps

The Church when received

The first mass Palm Sunday 2014
Singing the Lease contract for the First year for free 10 April
2014

Signing the purchase contract April 2015

Installing the heating system fixing the alter
Installing the Iconostases
2nd of August 2015 the official opening. for the church
Painting the ceilings
Repairing the roofs
The first anniversary for the church 2016image1.JPG
تم منة ر المجد يسمع متركة السيد ال رام مريم مالشهيد مارينا متص مام صا
القداسة التاتا الم ظم األنتا لماارمس مشريكه تي الخدمة الرسملية اتينا المكرم ا نتا
انلمني نسجد اعماد الخدمة تكنيسة الشهيد مارينا تتريسلمد تانج لرا.
تي ال دد الساتق لخصنا اعماد الخدمة لى لم شرام الكنيسة
تي ن ا ال دد ن رن الخدمام اللي لمم تي الكنيسة مني كثير مملنمعة تمتني الكنيسة
كنيسة تريسلمد تي ازدياد
قديم مملهدم ما لاج الي الكثير مي الصيانة كما اي ش
كنيسة تريسلمد
مي لاج الي رعاية رم ية عالية مخصمصا الشتا منم مايميز ش
ي انهم الغالتية ال ظمي ماكثرنم مغلرتيي
منتدأ ت رن الخدمام الرم ية:
 +الخدمة ا ستمعية ال ادية:
 +للكمي مي درمس ا ل اي مصال عشية
ملست ة نصف ال يد مالقداس ا لهي
ما اتي ممدارس ا د كد أستمع

 +خدمة الل ميد:

 +قام قدس اتمنا جمرجيمس المقاري تل ميد مالي  7اطفاد مقام قدس اتمنا
انجي مس ا نطمني تل ميد طفد تي الكنيسة

 +خدمة ا تراح:
 +قام قدس اتمنا جمارجيمس المقاري مقدس أتمنا تمليكارتمس مقدس أتمنا
تي متالير ت قد اك يد ا تي نتيد ع ي ا تنه تيج 2013

 +خدمام اجلماعية:
 +ي قام قدس أتمنا جمرجيمس تا

لفاد تكد الملزمجيي ديثا تالكنيسة

 +اجلماع الشتا ا ستمعي ل م عنماي :Focus
 +متيه يقمم الشتا تال ديد مي ا نشطة الرم ية ما جلماعية م فالم التيلزا
مالشمام مدراسة الكلا المقدس ل م اشراف ا خ المتارك مارك مل د انم
ا نشطة ا جلماعية اللي قامم تها تي الفلر ا خيره ني خدمة المشرديي تي
تريسلمد ي قام شتا الكنيسة ت مد مجتام ممشرمتام داتئة مقامم تلقديمها
لهم م ت ن ا طية مالكمتيام مالقفازام.

 +ماياا يقمم شتا الكنيسة ت مد فالم الشمام تي الكنيسة تي جم أسرى يسمد المد
مالم تة:

 +ا لفاد الكنيسة ت يد القديسة مارينا:
 +ل لفد الكنيسة ت يد الشهيد مارينا تي شهر يمليم مي كد عام تمتاركة ملشريف
النياتة ا نتا انلمني مأتام كهنة كثيريي مي جمي أن ام انج لرا
ار صا
ماياا عمد تريسلمد معدد مي الش صيام ال امة ميقمم الكهنة ت مد ال نمط
مالتركة

 +ماياا يقمم ار صا
شتا الكنيسة:

النياتة ا نتا انلمني ترسامة ت ن الشمامسة الجدد مي

اما تخصمص خدمام الصيانة مالنظاتة تهي كثير جدا نظرا لقدم المتني مق ة ا مكانيام
ل ا تقد قام تم ظمها متاركيي ملطمعيي مي ش الكنيسة تي تريسلمد مأياا رجاد مي
كنائس أخري مثد كنيسة ترايلمي مكنيسة مي ز ملل خص تي:

 +لقطام ل كنيسة قتد تدم ال مد تيها:

ى

عمد اتمنا جمارجيمس المقارى الى ديره مانلدا اتمنا دامد اتا مينا
رج اتمنا جمارجيمس الى ديره ت د اي خدم تى الكنيسة مي  2012الى 2017
ثم لم انلدا اتمنا دامد اتا مينا ل خدمة تالكنيسة تى شهر ستلمتر  2017ممازاد يخدم ته
لى ا ي

اسل ران لت ن ا صال ام تالكنيسة:
 +انشام نظام لدتئة دي :

 +لجديد سقف الكنيسة مالقاعة م عمد مام ل مى ا

لياجام الخاصة:

 +تنام الم تح الرئيسي ل كنيسة مي الرخام:

 +تنام م تح كنيسة اتم مقار الصغير مي الرخام:
 +عمد امد ا يقمنام:

+

 +لم عمد شتاتيك زجاج مزدمج جديد ل كنيسة ماياا لم عمد كهرتام جديد ل كنيسة
معمد داير ل يفزيمنية

 +لجديد مطتخ القاعة مالممر م مامام معمد كهرتام جديد تالقاعة ملمم اعماد نظاتة
تالكنيسة ماللخ ص مي القمامة مجاري عمد جر نمم متيم ل م:

 +لم اياا شرام شقة ل كنيسة تجمار الكنيسة سكي ل كاني

لم عمد شتاك تالهيكد دتد جالز

v

 +لم رسامة شمامسة ت يد القديسة مارينا يمم
2019/7/27

 +لم عماد الطفد جمناثاي مينا

 +نشكر هللا ع ى عم ه م نا ي تم منة رتنا مص مام
سيدنا الم تم ا نتا انلمنى لم ا نلهام مي
اي ا

(تانلمكرالمر) يمم 2020/10/11

م لك تالمجهمدام ال اليه لشتا الكنيسة

النياتة ال تر الج يد ا نتا انلمني ن رن
تن مة رتنا يسمع المسيح متص مام صا
ر إنج لرا اللي
اعماد التنام مالل ديثام تكنيسه الشهيد مارينا تمدينه ترسلمد تجنم
.لمم تي الفلر خالد عام  ٢٠٢٠لى يمليم ٢٠٢١
.شتاتيك القاعة لم ا نلهام منها تلركي شتاتيك جديده مي الزجاج ما لممنيمم
م ممدية جديده لكتار السي ما طفاد
ممكيم جديد ل كنيسة
عمد سنفره ألرايه الكنيسة مدنانها
لركي نجف جديد ل كنيسة
لم لغير كد كتالم الكهرتام عمد م اره مدنانام تالجزم ا يسر ل كنيسة ملم عمد ايقمنام
ع ى شتاتيك الكنيسة س دمره عيد الص ي مالش انيي
عمد نظام ل ريق
.كاميرام مراقته داخد مخارج الكنيسة

Church details:
St. Marina Church.
Netham Road -Redfield
Bristol - BS5 9PF
10-Rev.Fr David ava mina
17 Dillon Court
Redfield- Bristol- BS5 9PF
Mobil: 00353892476961
E-mail: davidmina888@gmail.com

