كنيسة مارمرقس القبطية األرثوذكسية – تورنتو
التنبيهات األسبوعية
 4فبراير 2018
 +عشية عيد نياحة االنبا بوال أول السواح:
يوم الخميس  8فبراير بالكنيسة الساعة  8 -7م
 +مكتبة الكتب:
كتب المتنيح االنبا يؤانس مطران الغربية
السماء ،ايماننا االقدس ،كتابنا المقدس ومسيحنا القدوس ،العبادة في كنيستنا
وروحانيتها .وكتب اخري
 +مؤتمر األسرة والخريجين الشهر القادم:
تحت رعاية وتشريف نيافة الحبر الجليل األنبا مقار ،يشترك كل من
اجتماعي المنارة والقديس مرقوريوس والقديسة مارينا في تنظيم مؤتمر
لألسرة والخريجين في عطلة يوم األسرة أيام  19-17فبراير بمنطقة
ميدالند أونتاريو .موضوع المؤتمر عن "بناء هيكل للرب" وهو مستوحى
من نبوة حجي .الجميع مدعوون .للحجز والتفاصيل برجاء االتصال بخدام
االجتماعين
 +خدمة إطعام الذين بال مأوى :صواني اللحمة والمكرونة سوف يتم
توزيعها عليهم يوم  25فبراير .برجاء التكرم بأخذ الصواني الفارغة عن
خروجكم اليوم من الكنيسة وإحضارها مملؤة ومجمدة يوم  25فبراير.
الرب يعوضكم على محبة للمحتاجين.
 +االنتخابات الرئاسية بمصر في عام :2018
جاءتنا رسالة من القنصلية المصرية بخصوص االنتخابات ويمكن
االطالع عليها بلوحة اإلعالنات بالكاتدرائية والكنيسة.
 +تذكارات المنتقلين:
صلينا في قداس اليوم من أجل نياح:
 -المرحوم/
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+ Vespers for the Repose of St. Paul, the first hermit:
Thursday Feb. 8 from 7:00 - 8:00 pm @ Church
+ Bookstore:
كتب المتنيح االنبا يؤانس مطران الغربية
السماء ،ايماننا االقدس ،كتابنا المقدس ومسيحنا القدوس ،العبادة في كنيستنا وروحانيتها .وكتب اخري
+ Family & Graduates Convention next month:
Under the guidance of H.G. Anba Makar and in his presence, the Lighthouse
Family Meeting jointly with St. Marcurios & St. Mariana Grad Meeting are
organizing a convention during the Family Day weekend (Feb 17-19) in Midland
ON. The convention theme is “Building a Temple for the Lord” as inspired by the
message of Haggai the Prophet. All are invited. For booking and further detail,
please contact the servants of any of the organizing meetings.
+ Feeding the Homeless Service: Beef and Macaroni casseroles will be collected
on February 25. Please participate by picking up the empty containers at the door
and bring them back frozen on February 25, 2018.
May God reward your love for the needy
+ Egypt Presidential Elections in 2018:
The church received a message from the consulate regarding this matter. The
message is displayed on bulletin boards in both cathedral and church
+ Commemoration of the Departed:
In today’s liturgy, we prayed for the repose of:
-

