The Distribution of the Congregation:

West coast (Ayr and Dumfries) 4
Glasgow :3
Between Edinburgh –Glasgow: 10
 East coast (Elgin – Aberdeen- Dundee – Kirkcaldy, EdinburghCarlisle):
38
Total: 55
The 55 families/ addresses have 16 different nationalities

تاريخ الكنيسة فى اسكتلندا
بداية التجمعات القبطية
بددد ال جمعات دددأل ئدددل اعجندددف جمددددب السأل ئدددل ت السددد ا دددداع عتدددأ حعمهدددأ عبددد ااأ جمشتأتدددد
عجمخددد ج جمددد الا ودددأسعج ال ىددددعا ئدددل اأت ددد ا دددداع عودددأا اعمهتدددأ خأ تدددأا تدددا جماالددد وأسدددأ
ال ىددددددأا جمهس دددد د عب ددد د حتدددددعمهتأ لىدددددل جمددد د وععىج لدددددأ ج مدددددل تتدددددى مىعددد د ىال ئدددددل
جماأت ددددأل عاتددددأ جمددد وععى جمتهسددد عجعدددددعا بشددددأى ع جمددد وععى جمتهسددد تددددأاى ابددددع العدددد
عمحددده بهتدددأ تدددا جمخددد ج ب ددد مدددهلل جمددد وععى ادددعى ل دددأ (قددد ابعسدددأ اعىاالدددع ل دددأ
هللا) ع تسالدددى ساالددد جمددد ال الددد جف الخددد بأموسالدددد عودددأا العدددى لىدددل تتدددى ع الدددىا تدددا
جمشتأتد
عالٌسددد د جمفضددددف ئددددل جالاددددأ اتددددأوا تددددعاى مددددل السددددالا تددددا جم ىتددددأسالالا اتددددأ جمتىحددددع ا
ئودددىر تدددىق جمددد اسعقدددف تدددا لأمتسدددأ جمفدددأسل ئدددل تدددأالع  1998عودددأا ىنالددددأ مقدددد جمهس دددد
جمت تأىالدددد باأت دددد با ددددداع ع ا وتددددأف اسدددد ىجع ىنددددال قددددد جمهس ددددد جمت سالدددد بددددسف
جماأت
وأسددددل جمتدد د جعال ئددددل وسالددد د مىالعسددددأا جالىلددددع و لدد د ئددددل وسالددد د تددددعاى عأب دد د مت السدد د
ا دددداع لددد عدددعجمل ب ددد مدددهلل عدددفاالى لددد وسدددأن ئدددل اتدددأوا تخعىفددد ئدددل وىوأمددد ر حالددد
ععا جموسالد جمحأمال
عوأسددددل ادددد جمتاتعلددددأل عقددددع بأمعىعالدددد عجمقالددددأ باتالددددم جالتددددعى جمتأمالدددد محضددددعى ج بددددأ
جموهس تا مس ا ع مهلل ئل االأ جمدبعل تى اع تىعالا ئل جمشهى
ععدددد جقعفددددأم لىددددل عدددددتال جموسالددددد جمعددددل ئددددل ا دددددوع ب ددددد جمدددددال جم دددد ىج عجمتدددد هلل
تالخأنالف ،عاي وسالد ع شىجعاأ تعخىج ً

بداية القداسات واآلباء الذين خدموا بالكنيسة
بددد ال جمخ تددد ئدددل لدددأ 1974جمقتدددي عالتدددأ جمددددىالأسي (سالأئددد جقسبدددأ جالددددأهلل حأمالدددأ) عجمددد
ودددأا الخددد ودددف جمعات دددأل جمقب الددد اسددد جهلل ئدددل اتالدددم جىادددأ جمتتىوددد جمبىال أسالددد  ،عمودددا وأسدددل
عقدددأ جمق جددددأل بتدددعى الدددى تسعظتددد لددد عددد ب ددد مدددهلل جمتعسدددالس جمقتدددي اس عسالدددع ئدددى
لدد د جمقتددددي شددددسع ع عئددددل ب جالدد د جملتأسالددددأل عبددددأ ف جمخ تدد د وددددف تددددا جمقتددددي بالشددددعر
بشدددىر عجمقتدددي جس عسالدددع لأبددددل عوأسدددل جمخ تددد عشدددتف ىجدددد وعدددأ عجئعقدددأ عجلعىجئددددأل
ئي تدأ الع جمات ل جمق ج جإلمهل تبأح جمدبل
عئددددل لددددأ  1986اىدددددف ق جددد د جمبأبددددأ جمقتددددي جشدد د الأ تالخأنالددددف مخ تدد د جدددددوعىس ج عاالىمسدد د ج
ععالىددد ئودددأا العسقددددف بالدددسه تع لددددأ عقعددد بددددالا الدددعتي جمددددبل عجقحددد مىتددد ئددددي ودددف تددددا
ا ددددداع بف دددددعوىس ج عسالعبددددعىل بددددعمال ع بىددددا ب الىمسدد د ج عودد د مهلل بددددأقل جالددددأ جالدددددبع ب دد د جع
قبف جمق ج مبأقي جمخ تأل جموسالد
عئدددل لدددأ  1990عتدددف سالأئددد جالسبدددأ دددددىجبالعا اددددق جمخددد تأل ئدددي مدددهلل جمعقدددل مى ىجدددد
ئدددي اأت ددد ج سبدددى عبقدددي ئالهدددأ بضددد شدددهعى قدددأ خ مهدددأ بتدددىعجل جمق جددددأل عجالاعتألدددأل
جمىعحالدد د عجقعددددىح جا عبدد د ف وددددف جماهددددع إلالاددددأ توددددأا مىتدد د الددددع جالحدد د بدد د ال تددددا الددددع
جمدددددبل ععدد د بأمف ددددف جالعفددددأم تددددم الددددى جموأىتىالددددل جموددددألعمالول مىىجابددددأل بتس قدد د جالدددددىل
بوىوأمدد د ر مىتدد د ئددددل وسالددد د جمدد د الى جالددددأ جالحددددأ تددددم جدددددعتىجى جمتدد د الددددع جمدددددبل ئددددل
ا داع
عئل  28الدتبى  1990اىدف ق جد جمبأبأ جمقتي اودالع جالسبأ بالشعر (سالأئ جالسبأ اس عسي) مخ ت
ادوعىس ج عجالىمس ج ععالى ئد ل جلسأ عاع مشىج وسالد ب ال تا جموسأن جمتعاى عبأمف ف ئل سهأال لأ
 1991ل شىج جموسالد جمحأمال بت الس وىوأ ر عجمعي حتىل اد وأىع جم الأى جمتتىال تأى تىق
عقددد ددددأل جمقتدددي اوددددالع جالسبدددأ بالشدددعر ئدددل شدددىج اددد جموسالدددد تاتعلددد تدددا جمخددد ج
علىددددل دددددبالف جمتلددددأف ال جمحتددددى دددددتالى حوددددال جمدد د مدد د الدد د خى اهدد د ج دددددعج ئددددل شددددىج
جموسالدددد اع عاهال ادددأ عال أنهدددأ جمشدددوف جمقب دددي جمددد تدددأىل بددد تددد جىج مولالدددى تدددا جموسدددأن
جالخددددىر عودد د مهلل لتددددأ دددددع ع ا ابددددىجاال عددددأ ى عآخددددىعا ولالددددىالا ااددددىا تحفددددعظ
ئل جمدتأ
تدشين الكنيسة:
عئدددل الدددع جمات ددد  21ئبىجالدددى عتدددف ق جدددد جمبأبدددأ شدددسع جمدددل ت السددد سبدددى وضدددال ىددددتي
مىوسالددد د جقدددددوعىس ال ععدد د جدددددعقبأف ق جدددددع ئددددل جمتىودد د جمىنالدددددل مىوسالددد د بحضددددعى ىنددددال
جموسالددددد جقددددددوعىس ال عجمىنأددددددأل جموسددددددال موأئدددد جم عجندددد جمتددددددالحال بأددددددوعىس ج عقدددد قدددددأ
ق جددد د جمبأبددددأ ب مقددددأ وىتدد د لىددددل اتالددددم جمحأضددددىالا ع ئددددل تددددبأح الددددع جمدددددبل  22ئبىجالددددى
 1992ععاددد تعوددد ق جدددد جمبأبدددأ تددددا ت السددد ج سبدددى جمددددل ت السددد وىوددددأ ر مع شدددالا جموسالدددد
عت دد د جتددددحأ جمسالأئدد د (جالسبددددأ تالتددددأنالف عجالسبددددأ بددددعال عجالسبدد دأ والددددىم ع جالسبددددأ اس عسالددددع
تدددددىق ع جالسبدددددأ ىعالددددد عجالسبدددددأ ددددددىجبالعا) عبحضدددددعى ودددددف وهسددددد بىال أسالدددددأ (جمقتدددددي
جس عسالدددددع لأبدددددل ع جمقتدددددي بالشدددددعر بشدددددىر ع جمقتدددددي جوددددددالع جالسبدددددأ بالشدددددعر ودددددأاا
جموسالد (جالسبأ جس عسل حأمالأ) ع جمق اىا بعم ) عد ئىح جمش

عاتبس مسأ ئي ادوعىس ج وسالد تىهلل ئي  Kirkcaldyبأد جمق ال
 Glasgowبأد جمدال جم ىج عجمت هلل تالخأنالف
االباء الذين خدموا بالكنيسة بعد تدشينها:

تأىتىق

جمىدعف عوسالد تعاى ئي

عسظدددىج معددددأ خ تددد جمقتدددي جوددددالع جالسبدددأ بالشدددعر ئدددل مدددهلل جمعقدددل عشدددىجع وسدددأن ئدددل
عالىددد عجالىمسدد د ج عودد د مهلل ب جالددد خ تدد د ا الدد د متس قددد سالعوأدددددف اىدددددف ق جدددد جمبأبددددأ جمقتددددي
ئالىددددب جالسبددددأ بالشددددعر ئددددل  8جبىالددددف  1992عجمدد د خدد د بأموسالددد د حعددددل السددددأالى  1993لدد د
عدددد جمتعسددددالس جمقدددد لالع عدددددالع جالسبددددأ بالشددددعر عجمدددد خدددد ئعددددى قتددددالى تددددا تددددأى
 1993حعددددل تددددأالع  1993لدد د خدد د بأموسالددد د جمقدد د جىدددددأسالع جالسبددددأ بالشددددعر ئددددل جمفعددددى
تددددا  19سددددعئتبى  1993حعددددل جسعقددددف مى تددددف ئددددل دددددوىعأىال ق جددددد جمبأبددددأ ئددددي  10السددددأالى
 1995عئددددل الددددع دددددبل م ددددأ ى لددددأ  1995حضددددى جمقدددد بعمالوددددأىبع جالسبددددأ بالشددددعر
عجم خ بأموسالد حعل جالدبع جملأسل تا جمختأدالا جمتق د 1996
سيامة أول اسقف للمنطقة:
جخعددددأىل جم سأالدددد جالمهالدددد جمقتددددي جودددددالع جالسبددددأ بالشددددعر مسددددعجف س تدددد جالدددددقفال مالىلددددل
ب دددل جموسدددأن جمعدددل قدددأ بشدددىجنهأ عمالعدددد وسدددأن ا الددد ئدددل تسدددأ ه شدددتأف شدددىم جساىعدددىج
ععخعتهأ
ئفددددل الددددع لالدددد جم ستددددى جمتعجئدددده  11العسالددددع  1995قددددأ ق جددددد جمبأبددددأ شددددسع عجلضددددأ
جمتاتدددم جمتقددد بعضدددم جمالددد لىدددل جمقتدددي جوددددالع جالسبدددأ بالشدددعر مالودددعا جعف جددددق لىدددل
جددددوعىس ج عجالىمسددد ج عشدددتأف شدددىم جساىعدددىج
ععخعتهأ
عئددددددل  27العمالددددددع  1996عدددد د عاىددددددال
سالأئد د جالسبدددأ جس دددعسل بوسالدد د تدددأى تدددىق
ب دددددددوعىس ج بحضددددددعى جتددددددحأ جمسالأئدددد د
جالسبدددددأ ددددددالىجئال عجالسبدددددأ تدددددىجبأتعا ع
جالسبددددددأ دددددددىجبالعا ع جالسبددددددأ عددددددأ ى ع
جالسبأ تالتأنالف ع جالسبأ ىعال

تدشين المعمودية وحامل االيقونات:
عقدد د جى ق جددد د جمبأبددددأ شددددسع جموسالددد د مىتددددى جملأسالدد د ئددددي الددددع لالدد د جمتددددىال  27دددددبعتبى
 1995عت دددد جتددددحأ جمسالأئدددد جالسبددددأ تالتددددأنالف عجالسبددددأ بىسأبددددأ ع جالسبددددأ جس ددددعسل مع شددددالا
جمت تع الدددد ع حأتددددف جالالقعسددددأل عحضددددى جمتدددد لدددد تددددا جالبددددأ جموهسدددد عددددد ئىحدددد
جمش

خ أ ق جد جمبأبأ بتسأدب شىج جموسالد

تعى تتأ وعب ق جد جمبأبأ الع ع شالا جموسالد

سيامة أول كاهن على مذبح الكنيسة:
عئدددل الدددع  18العمالدددع  1996قدددأ ق جدددد جمبأبدددأ شدددسع عسالأئددد جالسبدددأ اس دددعسي عبحضدددعى لددد
وبالدددى تدددا جددددأقف جمتاتدددم جمتقددد ع مدددهلل الدددع لالددد ىابسددد ق جدددد جمبأبدددأ بىددددأت جمتهسددد
سشددددفل بخالددددل جعف وددددأاا متدد د بس تددددأى تددددىق بأدددددوعىس ج بفددد د جمقدد د تددددأىهلل بخالددددل ل الدد د
عجمدد د الخدد د حعددددل جالا عمدد د عععقدد د جمتدد د بأموسالددد د خدد د ف ئعددددىجل لدد د ععجادد د جمقدد د
تددددأىهلل وددددأاا جموسالددددد حالدددد عسددددأع جمتدددد سالأئدددد جالسبددددأ جس ددددعسل عجمقتددددي جىشددددال ع
جمتقددددأىر وددددأاا وسالدددد تددددأى اددددىا عجالسبددددأ جلسأدددددالع بسالعوأدددددف عجمقددد التعىالددددع جالسبددددأ
بالشددددعر وددددأاا وسالددد د جالسبددددأ جس عسالددددع ب عسوأدددددعى عئددددل الددددع جمدددددبل  16ئبىجالددددى 2008
قدددأ سالأئددد جالسبدددأ جس دددعسل بعىقالددد جمقددد تدددأىهلل ل الددد جمدددل ىاددد جمقتتدددال بحضدددعى جالبدددأ
جمقتددددددي تددددددىال جمسقىددددددعسل (جالسبددددددأ تددددددىال ) عجمقتددددددي جساالىددددددع جالس ددددددعسل عجمقدددددد
بعمالوأىبع جمتتعنالىل عجمق تعدل ىش ر

عىقال جمق

تأىهلل ل ال جمل ىا جمقتتال بال تأح جمسالأئ جقسبأ جس عسل ادق
2008/2/16

جإلالبأىشال

اعمال تجديدات فى الكنيسة :
ئل لأ  2000ح عى ئل دق جموسالد تتأ لى لىل جمدق تا جم جخف عبس ت جمتدالس عجئقل شىو
جمعفتالا لىل جمقالأ باتالم جلتأف جالت ح تا جم جخف ع جمخأى عقأتل جموسالد بعحتف تأ ج لىل مهلل ئع
لتف جالعي:
 – 1جت ح جمدق جمخأىال بأموأتف مىوسالد
 -2عا ال جمدق جمخأىال بأموأتف مىقأل جمتغالى عجمحتأتأل
 -3لتف دق ت ىه مىوسالد تتأ القىف جمحا جمت ىع ع ئنع عال ال تا وفأن سظأ جمعدخالا
 -4لتف سظأ جضأ ا ال تعوأتف موف جموسالد
 -5اأا وف حعجن ب عىتالتهأ تا جم جخف
 -6ا حتأتأل جمىاأف عجمدال جل عجمعي ال ال لتىاأ لا  -5دس علتف عا ال شأتف
-7عغالالى وف جىضالأل جمقأل جمتغالى عجمتتىجل عجمتوعب
 -8عىتال جمدق جم جخىل مىقأل جمتغالى عجلأ اأسعهأ
 -9عىوال اهأ جس جى مىدىقأل تىعب بخ جمعىالفعا الب غ اىب تا جلضأ جموسالد ئل سف جمعقل ئل
حأم عاع ا جقعحأ مىوسالد
 -10لتف آالأل تسأدب عع ىالقهأ بأموسالد
 -11لتف دعأالى لىل جمشبأبالهلل جخف جموسالد بتعى ب ل جالبأ عوعأبأعه
 -12عغالى شوف جمت خف جالتأتل مىوسالد جمل عغ ال بأالحاأى
 -13شىج ئال الع بىعاالوععى مىوسالد عشأش لىل مععبم جمق ج
 -14شىج توالس عتعالى ا ال مىخ ت
 -15شىج دعأنى ا ال مىهالوف
أعم عجخىر مىبىالىى ع علأمل مىببالل ئع عو مهلل شبو عتضأى بأ تسععا
 -16شىج عىجبال عس
م سش جمىالأضال بأمقأل جموبالى
 -17شىج وىجدي ا ال مىقأل
 -18لتف شبأهلل ح ال مىشبأهلل جقىضي جم ال خف تس جمىتعي
 -19لتف وهلل خشبال ئل تتى عشحسهأ مىوسالد ب ال تا جموىجدي
 -20لتف تقتعىعالا قادأ جمق الدالا عجالالقعسأل
 -21ع عا ال جمت بخ ب جم جمق ال علتف جخى ا ال
 -22شىج دأم ج بأم بأمت بخ
 -23لتف حأا خشبل ئل جمقأل جمتغالى مفتعف ت جى جالح

جمتعى مىوسالد ب

جمعا ال جل

Weekly services
Kirkcaldy
Sunday:

9:30 To 12:30 Liturgy (English)
13:15 to 14:30 Sunday School (Church)
13:15 Adults Bible Study (Church big Hall) (English/Arabic)
14:30 Servant’s meeting (English)

Wednesday: Liturgy from 7pm to 9 pm (Arabic)
Glasgow:
Saturday (Every send and fourth week of the month)
9:30 To 12:30 Liturgy (English)
13:15 to 14:30 Sunday School (Church)
13:15 Adults Bible Study (Church Hall) (Arabic)
Dundee:

Bible study every 3rd Tuesday of the month (English)

Aberdeen: Bible Study every 4th Tuesday of the Month (Arabic)
Dunfermline: Bible Study every 2nd Tuesday of the Month (English)
Youth Weekly meetings:
Sunday/Saturday: After Liturgy in Kirkcaldy and Glasgow (English)
Friday: every week, Alternating between Glasgow and Edinburgh. (English
Ladies’ Weekly meetings
Evey Monday in Edinburgh: 10 am to 12 noon (Arabic)
Online weekly services:
Online Arabic Bible Study:
Every Thursday: 8:15pm to 9.45pm
Online English Bible Study:
Every Monday from 9 pm to 10 pm

Website:
www.stmarkscotland.org
Podcast: HTTP://ITUNES.APPLE.COM/GB/PODCAST/COPTIC-SCOTLANDPODCAST/ID508965222?MT=2&LS=1
Live Arabic TV show Every Monday
From 11 pm till 1 am
On Monday, stopped now but it will resume in July
Monthly Services
Every First Saturday of the month:
For the Whole church Sunday school, Youth and Adults, Same topic in different
levels. Spiritual day from 10 am to 5 pm
(Alternating: one English and one Arabic)
Ladies’ Monthly Outing: Every 4th Monday of the Month
Annual Services
Youth Conferences:
1) For local youth:
3rd weekend
of February
3rd weekend of June
between 25th Dec and 31st of Dec.
2) Open for youth from outside the church (from all-over Europe)
3rd Weekend of October.
Opening the Conferences to others is limited due to the limitation of spaces.
Church communal outings
Christmas outing (Christmas day)
Easter outing (Easter day)
Summer Sports day (last Sunday of August after Church)

Community outreach
Yearly Evetns:
BBQ outreach in the public Park : July
Open Doors : Spetmeber
Monthly : Jumble sale + coffe morning
Weekly: Coffe morning every Thursday

كتب اصدرتها الكنيسة:
جت ىل جموسالد وعأبأا:
جلتددد د لىبدددددل – جساىالددد د ر – قب دددددل علىبدددددل تس دددددعم بأمىغددد د
جعمهتدددددأ خدددددعالال بدددددل
جالساىال الدددد عوددددأا التددددىل بدددد اولددددى تددددا ختددددد لشددددى لأتددددأ حعددددل عتددددف جمخددددعالال
جمت بددددع ئددددل جموأع ىجنالدددد بفشددددىج ق جددددد جمبأبددددأ (قددددأ ب لددددأ شتأتددددد عخدددد ج جموسالددددد
عحل جشىج جمتىحع ا ئوىر تىق )
ق تأى

جمتع جموبالى عجاللالأ جمدسعال بأمىغ جالساىال ال ال ج

دتالى حوال

المكتبة الكنسية:
ععاددد توعبددد بالددددم بهددددأ وعددد عشددددىجن بددددأمىغعالا جم ىبالددد عجالساىال الددد عدددددالوعا اسددددأهلل توعبددد
جدع أى قىالبأ
الناحية المالية:
ع عد ال لتا جموسالد بأموأتف عال ععا ار العا لىل جموسالد
العضوية الكنسية:
اتالدددم ائدددىج جموسالدددد تدددداىالا ئدددل تىددد جم ضدددعال جموسددددال عععاددد سددددخ تدددم جال جالددددق
عسدددددخ اخددددىر تددددم وددددأاا جموسالددددد تددددداف ئالهددددأ اتالددددم بالأسددددأل جالدددددى تددددا لسددددأعالا
ععىالفعسأل عععجىالخ جمتال

2012 ع2011 تععتى جمشبأ اوععبى

Jews for Jesus day Explaining
showing Christ in it March2013

the

Jewish

Passover

and

Christmas BBQ Easter 2013

Coptic Orphans in Scotland July
2012

Ladies’ monthly outings

Ladies Christmas Dinner

Servants of the Coffee Morning

weekend

Conference
Family
with Dr Nabil Baky Feb 2013

Community outreach in the
Public Park – July 2012

Bishop Antony
blessing our
Christmas
celebration
2010& 2011

Children’s Christmas Celebration
2012

Pharaohs and Copts in Fife
Exhibition Mark 2010

Mother’s Day celebration March 2013

Church Weekly breakfast

Spiritual Day in Linlithgow 2001

Sunday School Fun day Jan 2013

Family and youth confernces

Youth Conference with Fr Tadros Sept
2009

Spiritual day With Fr Abraham (Zambia)
April 2012

Greek and Patristic course with
Joseph Faltas August 2010

Dr

New baptised families joining the church

أول اجتماع مسكونى بالكنيسة:
اقأتدددددل جموسالددددد  1998 / 10 / 24اعف جاعتدددددأ تددددددوعسل ب شدددددعىجهلل ودددددف جم عجندددد عىاددددد
سالأئدد د جقسبددددأ اس ددددعسي ع Dr. Alan Mainىنددددال جموسالددد د جقدددددوعىس ال ع حضددددى جولددددى
تا  150جدق عوأاا عقدال تا جولى تا  15أنف تخعىف

Ecumenical gathering Nov. 1998

)Africa mission July 2011 (ZAMBIA
AFRICA MISSION 2012
)(Kongo

With the Eritrean Community

Supporting Egypt in the
Olympic games July 2012

The Pope’s
meeting with H G Anba Antony
and the diocese priests 2004
سعئتبى :٢٠١٦
ئل شهى سعئتبى  ٢٠١٦قأتل جموسالد
بتععتىاأ جمدسع وأا جم سعجا "جمبسأ
جمتحالس" حال عح جمقتي تأىهلل ل ال
عجم وععى تأالوف بسالأتالا لا والفال جمبسأ
جمتحالس مىحالأ جمىعحال حضى جمتععتى
حعجمي  ١٠٠تا جمشبأ جمقب ل تا وأئ
اسحأ جمتتىو جمتعح عاعىعبأ عجحعفف ئي

جمتععتى بفلالأ تال

جمشبأ جمعل ئل شهى سعئتبى

ئبىجالى – سعئتبى :٢٠١٧
بدب تىل جبسع جموبالى دأئى جمقتي تأىهلل ل ال جل اتىالوأ مالوعا تم جبسع ئي ا جمفعى جم تالب ،
سىاعاأ تا جمى جا الع شفأ اأ دىال أ ئل ا جمفعى قأ جبأ جقبىشال عجبأ جخى تا تتى بأمخ ت ئل
جموسالد عا :
جبعسأ جساالىع جالس عسل
جبعسأ جبأ الى جمتقأىر
جبعسأ جبالفأسالع جئأ تالسأ
جبعسأ جع دأسل اس عسي
جبعسأ تأالوف ل ال
جبعسأ العد الدل
جبعسأ والىم حسأ
جبعسأ تأتعنالف حسأ
جبعسأ بأئىل تعىال – جمقأاى
ِل َعل – جمقأاى
جبعسأ جىدأسالع
جبعسأ تعل جمتسبأ ل – جمقأاى
جبعسأ ىعئأنالف دأتي – جم قأ اله
مال عل جمى ع به اتال أ تم ش ب
جبىالف ٢٠١٧
قأ جمحبى جماىالف جالسبأ اس عسي ب الأى ىلعال مىوسالد جقدبع
جمدأبه قدبع معفق جمش عجمخ ت بأموسالد ع جاعتم تم
الضأ تاى جموسالد متسأقش اتعى جمخ ت ب جا ا
جمقتي تأىهلل ل ال جمل جتىالوأ بسأا لىل ىب مظىع لأنىال
عى بع ئل جمععجا اسأهلل

يوليو ٢٠١٧
 قأ جمحبى جماىالف ب الأى ىلعالمىوسالد عجاعتم تم جمش ع وأا العتأ
تفىحأ مىاتالم

عجالضدددددأ ئدددددي شدددددهى العمالدددددع  ٢٠١٧قدددددأ
شددددبأ جموسالددد د بحضددددعى جمتدد دععتى جمدد د
سظتعددددد جقبىشددددددال ئددددددي الددددددى جمقددددد ال
جلسأدددددددالع بدددددددوىبىج حددددددعف تعضددددددع
عادددع هللا ،جمخىددده عسظىالددد جمع دددعى عقددد
جددددددعفأ جمشدددددبأ ولالدددددىج تدددددا جمتدددددععتى
عقضدددددعج عقعدددددأ بهالادددددأ عوعسدددددعج تدددد قأل
ولالى تم ابقل شبأ جقبىشال

سعئتبى ٢٠١٧
ىا جبأ
ب جمت عجمعشأعى عجدع
بأالالبأىشال عتاى عخ ج عجىجخس عا ىبال
ش وسالد Kirkcaldy St. Mark
عقىى دالأت جمشتأ تالخأنالف أ قدأ
لىل جموسالد عق عتل جمىدأت الع جمدبل
 ٢٥سعئتبى  ٢٠١٧ئي جموسالد بحضعى
جمحبى جماىالف جالسبأ اس عسي ع جمحبى جماىالف
جالسبأ جبأوالى جدق جم عف جإلدوس سأئال ع
جمحبى جماىالف جالسبأ اىدأسل جدق اعمس ج ع
مفال تا وهس جقبىشال ع وف ش جدوعىس ج عق حضى جمىدأت جالضأ تتلىالا مىتحأئ جمتحىال عالضأ
جمتاى جمتحىل مت الس وىوأم ر عق عتل ىدأت جمشتأ تالخأنالف بأد جمق اعا أ ع ب
جمىدأت ععا جمق اعا جمل الى جمق ال جلسأدالع بدوىبىج مقضأ ئعى جقىب الا الع عق وأا العتأ
تفىحأ مىاتالم
ئل مالى لال جمتال ( ٦السأالى  )٢٠١٨قأ سالأئ جمحبى
جماىالف جالسبأ اس عسي بتحب جمق بأئىل تعىال ب الأى
جموسالد عت ق ج جم ال وأا ا ج جم ال جعف ق ج لال
تال مىق اعا أ ب ىاعل تا جقىب الا الع
جمعل قضأاأ ئل الى جمق ال السأدالع عقأ جالسبأ اس عسي

تم جمش

بأالحعفأف بأدعقبأف جموأاا جما ال ب

قأ سالأئ جمحبى جماىالف جالسبأ اس عسي بتحب
الدتبى  ٢٠١٨م حعفأف بأموىالدت عق
جساالىع جمدىالأسل عق قأ جالبأ جقدأقف
ئي ىعب جبتأمع عق قأ شبأ ت جى
تتع

قج

جم ال عوأا العتأ تفىحأ مىاتالم

جمحبى جماىالف جالسبأ سالأف ادق امتأسالأ ب الأى جموسالد الع ٣٠
ات ح جالبأ ئي جم الأى جمقتي جدعفأسع لأ ى عجمق
بعىقال جلسأا تا جمشتأتد ئي ىعب جالب الأوعا عىدأت شتأ
جقح ب تف حفى جموىالدت ب جمق ج جالمهل ععق ال ئقىجل
عوأا العتأ تبهاأ مىاتالم

قأ شبأ ت جى جقح ب تف خىع ىعحال ئل
جمفعى تأ بالا  ١٥جف  ١٧ئبىجالى  ٢٠١٩ئل بالل
خىع بشىم جدوع س ج عوأا تعضع جمخىع
جمعح الأل جمعل ععجا جمشبأ ئل جم تى جمح ال ئي
جمت جى عجماأت أل عق عخىف جمخىع جمق ج جالمهل
عجمولالى تا جقم أ جمعل شأىهلل ئالهأ جمشبأ عق
وأسل جمخىع
سأا ا ج عتفال عق أم جمشبأ بعوىجىاأ دسعالأ

ئل االح جالخالى تا جمتالأ جموبالىجمتعجئه جمىجبم لشى تا جبىالف  ٢٠١٩ب اخ جمبىو عجمحف تا سالأئ
جالسبأ اس عسي قأ جمق اعا بع تال جالسد وأىعمالا وعالا معتالى لضع ئل جموسالد جمقب ال بأد جالىالسل
جقخل وأىعمالا وأسل لضع ئل جموسالد جإلساىالوأسال ئي جدوعىس ج عق اأ ل جمل جموسالد جمقب ال ب ل ا
مهي
ئل جقح جالعف تا العسالع جمتعجئه  ٢العسالع ٢٠١٩
قأ سالأئ جمحبى جماىالف جالسبأ اس عسي ب الأى ىلعال
مىوسالد قأ ئالهأ سالأئع بع ال ىئأل جمق ال
جم ظال تأى تىق جمىدعف عىدأت ب ل
جق فأف ئي ىعب جالبتىع عوأا العتأ تفىحأ
مىاتالم

ب

ئل الع  ٢٥ج د
جمق ج جالمهل قأ ش
وسالد تأى تىق بأمخىع
دعالأ قح جمشعج ل بشىم
جدوعىس ج حال جدعتعم
جماتالم بأمشت جمتشىئ
عاعج جمبحى عوأا العتأ
تفىحأ مىاتالم

عحل ىلأال سالأئ جمحبى جماىالف جالسبأ اس عسي قأت وسالد
جمق ال تأى تىق ب دوعىس ج ب تف تععتى جمشبأ
جمدسع بأ سبى ئل جمفعى تأ بالا  ٢٧جمل  ٢٩اوععبى
 ٢٠١٩عوأا لسعجا جمتععتى ا ج جم أ "وا اىالنأ"
عوأا ضال جمشى ئي جمتععتى جمق اس عسي تىج
وأاا وسالد جمشهال تأىاىا عجالسبأ اس عسالع
بأعس أىالع وس ج عق حضى جمتععتى اولى تا  ١٠٠تا
شبأ عشأبأل اعىعبأ ع اتىالوأ ع ق وأا تععتى سأاحأ
ع تفال ج مىاتالم

 ٢٤نوفمبر ٢٠١٩
بأىهلل سالأئ جالسبأ جس عسي وسالد وىوأم ر بأم الأى معفق احعجف جمش عتىل جمق ج تم ش جموسالد وتأ
اسأ االضأ جمق اعا بأم ال جملأسل مىدأتع ق لىل جموسالد عاالضأ جحعفف بألالأ تال ب ل تا ا فأف
جموسالد ع وأا العتأ تفىحأ مىاتالم

 ١٦-١٤فبراير ٢٠٢٠
عحل ىلأال سالأئ جالسبأ جس عسي ع لتف جمتععتى جمدسع مشبأ ت جى جالح عوأا تعضع جمتععتى لا
جم قأل جمتق د عحضى حعجمي  ٥٠تا شبأ جدوع س ج ععخىف جمتععتى جمى أ عتدأبقأل تبها مىاتالم

فيروس الكرونا
بدب ئالىع جموىعسأ عض ل جمب عحل جمحاى جمتحل تا شهى تأى  ٢٠٢٠جمل شهى العمالع ٢٠٢٠
عع ج م وأئ جموسأن عموا عشأ تىجح جمهسأ جمق الى جا عغىه وسالدعأا ئي جدوع س ج عالفعس جمهسأ لشىجل
جموسأن ئي بالعل جمتعتسالا ئي ئعى جمغىه جدعخ تسأ بىسأتج عع مساعتم دعالأ ش وسالد جم ىج
عجمت هلل تالخأنالف بهأتالىععا عش وسالد تأى تىق بوىوأم ر وف الع تدأ مس ى جموعأ جمتق
ئفعتتسأ دفى جسالأف عجعتتسأ جمل جالتحأح جمخأت عجمل لالا تا دفى جش الأ عال مسأ س ى ئال ع ىدسأ
جساالف العحسأ عاالضأ تىالسأ وف دعجلي جمبتخ جمتبأحال عجمتدأنال ئي ادبع جالال عاالضأ تىعجل
جمات جم ظالت عئي مالى دبل جمسعى جاعت سأ دعالأ مسقىج ىعالأ العحسأ عالع لال جمقالأت جمتاال جاعت سأ
مسهسئ ب ضأ بقالأت جمتخىي ىبسأ الدع جمتدالس عوأا عقل ت ر عتفىح مىاتالم جئعق عسأ ئال تىجح جمى
جمهسأ جم الخى تا جماأئي ح ع عتا جالوف الخى جو

Church details: St. Mark Coptic orthodox church
Of Scotland
Links street Kirkcaldy
Scotland. UK
Tel: 0044 1592 643333
Fr John Ghattas
29 Preston field Drive,
Kirkcaldy, Fife.
KY2 6YD
Scotland, UK
Tel: 0044 1592 643333
Fax: 0044 1592 593593
Mob: +(44) 7817 7771535
E-mail: frjohnghattas@gmail.com
Website: www.stmarkscotland.org
Podcast: HTTP://ITUNES.APPLE.COM/GB/PODCAST/COPTICSCOTLAND-PODCAST/ID508965222?MT=2&LS=1

