ST MARYLEBONE KIRKON historia lyhyesti
Suunnilleen vuonna 1200 rakennettiin pieni kirkko Tybourn Roadille (nykyisin Oxford Street). Se oli
luultavasti puusta ja tarkoitettu Tybournin kyläkirkoksi. Tämä oli kylän nimi ennen kun se yhdistyi
Lontoon City of Westminsteriin. Tämä kirkko oli omistettu Johannes Kastajalle.
Suunnilleen vuonna 1400 kirkko rakennettiin uudelleen noin puoli mailin päähän Bournella (nykyisin
Marylebone High Street). Tämä rakennus oli omistettu St Mary-by-the-Bournelle, vaikkakin se
myöhemmin sai uuden nimen St Marylebone. Francis Bacon vihittiin tässä kirkossa 11 toukokuuta 1606.
Vuonna 1740 uusi kirkko rakennettiin samalle paikalle.Tämä oli kirkko, jonka pastori Charles Wesley
tunsi Lontoon aikanaan ja hänen hautansa on kirkon hautausmaalla. Charles Wesley kuoli 1788 ja
samana vuonna Lord Byron kastettiin kirkossa. Lord Nelson kävi tässä kirkossa jumalanpalveluksissa ja
hänen tyttärensä kastettiin sielllä 3 toukokuuta 1803.
Vuonna 1817 neljäs kirkko pyhitettiin käytöön. Tämä oli rakennettu neoklassiseen tyyliin ja sen oli
suunnitellut Thomas Hardwick. Tämä uusi kirkkorakennus oli New Roadin reunalla (nykyisin Marylebone
Road). Kaksi kuuluisaa henkilöä syntyi seurakunnassa vuonna 1812 ja molemmat kävivät
jumalanpalveluksissa tässä kirkossa, Robert Browning and Charles Dickens.
Neljäs kirkko, nykyinen kirkkorakennus, rakennettin alunperin ilman kirkon etuosan kuorta, tämä lisättiin
vuonna 1884. Alttarin alkuperäinen paikka oli nykyisessä kirkon vasemmassa sivulaivassa aivan kattoon
rakennetun ristin alla. Alttarin takana olivat alkuperäiset urut ja urkujen pillit ovat yhä nähtävissä.
Nykyiset urut ovat olleet virallisesti käytössä heinäkuusta 1987 ja ovat yhteishanke Royal Academy of
Musicin kanssa. Royal Academy of Music sijaitsee Marylebone Roadin toisella puolella. Opiskelijat
soittavat näitä Rieger urkuja säännöllisesti ja kirkon urkurit pitävät viikottaisia sooloesityksiä. Näistä
ilmoitetaan kirkon ulkopuolella.
Vuonna 1987 kirkon krypta avattiin virallisesti suuren jälleenrakennusohjelman jälkeen. Kryptassa
sijaitsee nykyisin Healing Centre, jonka Englannin kirkko on tunnustanut tärkeäksi osaksi healing työtä.
Musikkiterapian ja pastoraalisen neuvonnan kautta Marylebone Parish Church tarjoaa ainutkertaiset
palvelut kryptassaan yhdistäen uskonnon ja lääketieteen.
Sunnuntain jumalanpalvelukset ovat 8.30 pyhä ehtoollinen ja 11.00 jumalanpalvelus ja ehtoollinen, jossa
laulaa kirkkokuoro, sekä joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina 18.30 healing jumalanpalvelus.
Olet tervetullut kirkkoomme. Lisätietoja löytyy kirkon nettisivuilta www.stmarylebone.org

