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بداية الخدمة:
بدأت التجمعات فى أوائل السبعينات فى مدينة جالسجو وما حولها .وبدأها الشمامسة
والخدام الذين كانوا يدرسون فى جامعة جالسجو وكان أولهما خادمان من الجيزة كانا
يدرسان الهندسة وهما الدكتور المهندس واتسون بشارة والدكتور المهندس ماهر أبو يوسف
ولحق بهما من الخدام بعد ذلك الدكتور جورج عطاهلل (قدس أبونا جورجيوس عطا هللا) ود.
منير نجيب الذي ال يزال يخدم بالكنيسة وغيرهم من الشمامسة.
ويٌنسب الفضل فى ايجاد أماكن مؤجرة إلى المرحوم أ.د .فكرى مرقس الذي أنتقل من
عالمنا الفانى فى مايو  1998وكان رئيسا لقسم الهندسة المعمارية بجامعة بجالسجو و أ.د.
كمال أندراوس رئيس قسم الهندسة المدنية بنفس الجامعة.
كانت الصالة اوال فى كنيسة لليونان االرثوذكس ثم فى كنيسة مؤجرة تابعة لمدينة
جالسجو .ثم توالى بعد ذلك تأجير عدة كنائس فى أماكن مختلفة فى كركالدى حيث توجد
الكنيسة األولى والتي حملت أسم كاروز الديار المصرية مار مرقس.
وكانت هذه المجموعات تقوم بالترتيب والقيام بجميع االمور المالية لحضور اآلباء الكهنة
من لندن وذلك فى أيام السبوت مرة أو مرتين في الشهر ،وتم االتفاق على تسمية الكنيسة
التى فى جالسكو بإسم السيدة العذراء والمالك ميخائيل ،وهي الكنيسة التي ندون تاريخها.
بدأت الخدمة في عام 1974بالقمص ويصا السرياني (نيافة األنبا ايساك حاليا) والذي كان
يخدم كل التجمعات القبطية أنذاك فى جميع ارجاء المملكة البريطانية ،ولكن كانت تقام
القداسات بصورة غير منتظمة .ثم تاله بعد ذلك المتنيح القمص أنطونيوس فرج ثم القمص
شنودة دوس .وفى بداية الثمانيات تبادل الخدمة كل من القمص بيشوى بشرى والقمص
انطونيوس ثابت وكانت الخدمة تشمل دراسة كتاب وافتقاد واعترافات في مساء يوم الجمعة
ثم القداس اإللهى صباح السبت.
وفى عام  1986إنتدب قداسة البابا القمص اشعياء ميخائيل لخدمة اسكتلندا وأيرلندا وويلز
فكان يتنقل بينهم موزعا وقته بين يومي السبت واألحد للصالة في كل من جالسجو
بأسكتلندا ونيوبورت بوليز ودبلن بإيرلندا.
وفى عام  1990وصل نيافة االنبا سرابيون أسقف الخدمات في ذلك الوقت للدراسة فى
جامعة ادنبرة وبقي فيها بضعة شهور قام خاللها بصلوات القداسات واالجتماعات الروحية
و اقترح ان تبذل كل الجهود إليجاد مكان للصالة يوم االحد بدال من يوم السبت .وتم بالفعل
االتفاق مع دير الكارمليت الكاثوليكى للراهبات بمنطقة دايسرت بكركالدى للصالة فى
كنيسة الدير ايام االحاد مع استمرار الصالة يوم السبت فى جالسجو

وفى  28ديسمبر  1990وصل القمص أكسيوس االنبا بيشوى (نيافة االنبا أنطوني) لخدمة
أسكتلندا وايرلندا وويلز .فسعى اثناء وجوده لشراء كنيسة بدال من الكنائس المؤجرة وبالفعل
في نهاية عام  1991ثم شراء الكنيسة األولى بمدينة كركالدى وأصبح لنا في أسكتلندا
كنيسة ملك في  Kirkcaldyباسم القديس مارمرقس الرسول وكنيسة مؤجرة فى
 Glasgowباسم السيدة العذراء والمالك ميخائيل.
سيامة أول اسقف ألسكتلندا:
لما كان الرب قد أفتقد أبناء الكنيسة أآلقباط فى أيرلندا وأسكتلندا ونيو كاسل وسائر بالد
الجزء الشمالى والشرقى من إنجلترا وتأسست فيها كنائس وصار لها شعب فى حاجة إلى
أسقف يقوم برعايته وتدبير كافة أموره الروحية  ،لذلك وقع إختيار قداسة البابا شنودة
الثالث على أبنه الراهب النشيط الذى أتصف بالغيرة المقدسة والعمل على نشر ملكوت هللا
وهو القمص أكسيوس األنبا بيشوى من دير القديس األنبا بيشوى بأسقيط مكاريوس ببرية
شيهيت ليكون أسقفا لهذه االيبارشية فى أيرلندا وأسكتلندا وشمال شرق إنجلترا وتوابعها،
وتمت السيامه بيد قداسة البابا شنودة الثالث وإشتراك حوالى  60من مطارنة وأساقفة
الكرسى المرقسى للكنيسة القبطية االرثوذكسية وذلك فى عيد البنطقستى(حلول الوح
القدس -العنصرة)الموافق  11يونيو4 -1995بؤونه  1711ش) وقد دعى نيافة االنبا
أنتونى"
(نقال عن تقليد صاحب النيافة االنبا أنتونى)
وفى  27يوليو  1996تم تجليس نيافة االنبا انطونى بكنيسة مار مرقس بإسكتلندا بحضور
اصحاب النيافة االنبا سيرافيم واالنبا صرابامون واالنبا سرابيون و االنبا تادرس و االنبا
ميصائيل و االنبا رويس

سيامة أول كاهن ألسكتلندا:
وفى يوم  18يوليو  1996قام قداسة البابا شنودة ونيافة االنبا انطونى وبحضور عدد كبير
من اساقفة المجمع المقدس وذلك يوم عيد رهبنة قداسة البابا برسامة المهندس نشأت بخيت
اول كاهن لمذبح مار مرقس باسكتلندا بأسم القس مارك بخيت عزيز والذي يخدم حتى األن
كنيسة القديس مارمرقس في كركالدى وكنيسة العذراء والمالك في جالسكو .وفى يوم
السبت  16فبراير  2008قام نيافة االنبا انطونى بترقية القس مارك عزيز الى درجة
القمصية بحضور االباء القمص صليب النقلونى (االنبا صليب) والقمص انجيلوس
االنطونى والقس بوليكاربوس الصموئيلى والقس موسى رشدى.

ترقية القس مارك عزيز الى درجة القمصية بيد صاحب النيافة :األنبا أنطوني أسقف
اإليبارشية 2008/2/16
شراء كنيسة فى جالسكو
لما نمت الخدة وازداد عدد أعضاء الكنيسة وبعد المسافة بين الكنيستين  ،فكر األقباط
المقيمين فى جالسكو وامناطق القريبة ممنها على البحث جديا ً عن كنيسة لهم بدا التى
يستخدمونها بااليجار وبنعمة ربمنا تم شراء كنيسة فى منطقة هاميلتون غرب اسكتلندا ،
وتم إساالم الكنيسة يوم السبت  3أغسطس  2013وإقيم أول قداس بها يوم السبت 24
أغسطس  2013وقد رأس القداس نيافة الحبر الجليل األنبا انتونى أسقف االيبارسية

وشاركه القمص مارك عزيزكاهن اسكتلندا والقمص كاراس األنبا بيشوى كاهن كنيسة
نيوكاسل وعدد كبير من شعب اسكتلندا وكان يوما ً مفرحا ومباركا ً إلضافة بيت جديد للرب
فى اإليبارشية .
الكنيسة تقع على مساحة  412متر مربع باإلضافة إلى حوالي نصف فدان من األراضى
حولها .وبها قاعتين ومطبخ ملحقين بها.

كنيسة العذراء مريم والمالك ميخائيل – جالسكو – اسكتلندا

انتداب القمص انجيلوس السريانى الى الخدمة بالكنيسة وذلك ابتدء من سبتمبر 2013

 +خدمة القداسات
قداسات االحد او السبت من 10ص الى  12:45ظ
قداس الثالثاء من  6:30م الى  8:30م
قداس الخميس من 6ص الى 8ص
قداسات المناسبات
 +خدمة مدارس االحد
 فصل حضانة فصل ابتدائىويتم تدريس الحان مجتمعين ثم موضوع

مدارس االحد

+اقيمت ايام روحية ومؤتمرات وخلوات باديرة البابا اثناسيوس فى سكاربره وفى
واترفورد فى ايرلندا
 +رحالت ترفيهية روحية

 +درس الكتاب المقدس بعد القداس واالغابى

 +اجتماع للشباب بعد القداس

 +خدمة الشباب روحية وترفيهية كل يوم خميس الذهاب الحد المطاعم وعمل كلمة روحية
 +خدمة االعترافات
+االفتقاد والزيارات االسرية
+خدمات طقسية صالة القنديل اثناء
الصوم الكبير لكل العائالت فى جالسجو
والمناطق المحيطة بها
 +معموديات اطفال جدد وكبار
منضمين للكنيسة
+خدمة صالة االكليل
 +خدمة صالة المنتقلين

 +شراء مدافن جديدة
 +االنشاءات
 تسوية ارضية الهيكل -تركيب حامل االيقونات

 تجهيز حجرة االطفالوالمعمودية

 -تركيب االيقونات فى صحن الكنيسة

 -عمل صلبان للبنوك والحوائط

 دهان الكنيسة تغير االضاءه -تغير ارضية الكنيسة وفرش موكيت جديد

-

تجهيز حجرة اقامة لالب الكاهن
دهان الصالة الكبرى
تصليح السقف الخارجى
عمل كرسى للمناسبات
زراعة الحديقة باالشجار

في يوم األحد الرابع من أغسطس عام  ،2019صلى نيافة االنبا أنطوني القداس االلهى في
كنيسة القديسة مريم والمالك ميخائيل في جالسكو ،اسكتلندا .انضم إلى الخدمة القس إليشع
رمزي الذي وصل مع أسرته للخدمة في الكنيسة .بعد القداس ،رحبت الكنيسة بالقس إليشع
رمزي وعائلته كذلك تم رسامة الشماس بيشوى القس شماسا بيد نيافة االنبا أنطوني.
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