St. Mark’s Coptic Orthodox Church, Toronto
WEEKLY ANNOUNCEMENTS
4 November 2018
+ Vespers for consecration of the Church of St. Mark, the
Evangelist: Thurs. Nov. 8 from 7:30 - 8:30 pm @ Church.
+ Ring in Christmas:
On Sat. Nov. 17, 2018 at 7:30 pm the handbell will have their third
Scarborough Mass Ring event “Ring in Christmas” Christmas festival at
St Mark Cathedral.
It will be gathering more than 5 hand-bell choirs to celebrate Christmas,
as well as a Soloist who will share with us a unique hand-bell
performance. Doors will be opened @ 7:00 pm
+ High is a Lie
How will marijuana affect your life?
Guest speaker: Fr. Athanasius Iskander
Lighthouse family meeting on Dec. 7 from 7:30-9:30 pm
+ Sister Dr. Youanna St. Phoebe
will bless us with 3-day (Nov 14-16) visit at St. Mark’s
Topics: related to “Dealing with Difficult & Sensitive Issues”
For more details please visit the website

كنيسة مارمرقس القبطية األرثوذكسية – تورنتو
التنبيهات األسبوعية
2018  نوفمبر4
: عشية تكريس كنيسة مارمرقص االنجيلى+
 م بالكنيسة8:30-7:30  نوفمبر الساعة8 الخميس
Ring in Christmas +
 م يقدم فريق االجراس7:30  نوفمبر الساعة17 يوم السبت الموافق
.“ وذلك بالكاتدرائيةRing in Christmas” الحفل الثالث
 فرق لالحتفال بالكريسماس باالضافة5 حيث يقوم بالعرض اكثر من
.الى عزف منفرد الداء فريد من نوعه
 م7 الدخول الساعة
High is a Lie +
كيف تؤثر الماريجوانا على حياتك
 اثناسيوس أسكندر/ ابونا:المتكلم
 م9:30-7:30  ديسمبر الساعة7 اجتماع المنارة للعائالت يوم الجمعة
 يوأنا سانت فيبى/ االخت الدكتورة+
 نوفمبر16-14  ايام من3 ستقوم بزيارة الكنيسة لمدة
" تتعلق بـ "التعامل مع القضايا الصعبة والحساسة:المحاضرات
لمزيد من التفاصيل برجاء زيارة موقع الكنيسة

+ ESL for Newcomers: The church is starting an ESL (English As a
Second Language) course for newcomers.
The first course will be Conversational English that will start on
November 13. The church encourages all those who will benefit to
register online or at the secretary front desk at the Cathedral. Deadline
for registration is November 6th.

: كورسات إنجليزي للمهاجرين الجدد+
.ستبدأ الكنيسة كورسات إنجليزي للمهاجرين الجدد
. نوفمبر13 الكورس األول عن المحادثة باللغة اإلنجليزية ويبدأ يوم
الكنيسة تحث من يريد االستفادة على التسجيل بموقع الكنيسة أو لدى
.السكرتارية بالكاتدرائية
 نوفمبر6 آخر موعد للتسجيل يوم

+ Bookstore:
 القدس للقمص روفائيل البرموسى – فكرة عن تاريخ هذه االرض المقدسة والظلم الواقع بخصوصدير السلطان – البوم صور

 مكتبة الكتب+
 القدس للقمص روفائيل البرموسى – فكرة عن تاريخ هذه االرضالمقدسة والظلم الواقع بخصوص دير السلطان – البوم صور

+ Volunteers for the Front Desk Ministry:
The Cathedral is seeking new volunteers to serve at the front desk to
welcome visitor, monitor the main entrance and answer phone calls. If
interested, please call Michael Ghobrial or Fr. Ammoniius.
+ Commemoration of the Departed:
In today’s liturgies we prayed for the repose of:
1) Late Boctor Wasif Boctor: who passed away in Sudan on Oct 31,
Father of Nasir Wasif and Father In-law of Ibtisam Wasif in Canada. The
father of Joseph and Omena-Epraxia in Khartoum, and Nasra in PortSudan. Also, the Grandfather of Mina and David Wasif in Canada and
the grandfather of Mariham and Mouhrail in Port-Sudan
Family will receive condolences at St. Mark's Church, Tomorrow Monday
Nov. 5, 2018 at 7:00 pm
2) The late Mr. Emanuel Rofael Abd Elmaseh (3rd year memorial). The father
of Mervat Emanuel the wife of Mark Nakhla.

: مطلوب متطوعين لخدمة مكتب االستقبال بالكاتدرائية+
الكاتدرائية تحتاج إلى متطوعين للخدمة بمكتب االستقبال للترحيب
. والرد على المكالمات التليفونية، ومراقبة األبواب الرئيسية،بالزوار
.لكل من لديه رغبة رجاء االتصال بمايكل غبلاير أو القمص آمونيوس
: تذكارات المنتقلين+
:صلينا في قداسات اليوم من أجل نياح
 أكتوبر31  بقطر واصف بقطر والذى توفى بالسودان يوم/) المرحوم1
 ووالد جوزبف.وهو والد ناصر واصف وحما أبتسام واصف بكندا
. ابراكسيا بالخرطوم وأيضا ً نصرة ببورسودان/وامنا
وجد مينا وديفيد واصف بكندا وأيضا ً جد ماريهام ومهرائيل
.ببورسودان
 م7  نوفمبر بالكنيسة الساعة5 واالسرة تتقبل العزاء باكر االثنين
) الذكرى السنوية الثالثة لالب الغالي عمانوئيل روفائيل عبد المسيح2
والد ميرفت عمانوئيل زوجة مارك نخلة

