بطريركية األقباط األرثوذكس
وكنيسة مارمرقس -سكاربورو  -أونتاريو

كاتدرائية القديس مارمرقس -ماركهام -أونتاريو
قداسات وخدمات الكنيسة في شهر يناير 9102
www. stmarkstoronto.ca
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إحتفال برأس السنه الميالدية
القداس اإللهى  ( -األول) نياحة داود النبى  ،قداس رأس السنه
القداس اإللهى ( -الثانى)
القداس اإللهي  -شهادة القديس أغناطيوس بطريرك إنطاكية
القداس اإللهي  -نياحة القديس يوحنا كاما
القداس اإللهي  -شهادة القديسة أنسطاسيه ،برامون عيد الميالد المجيد
القداس اإللهي  -شهادة القديس األنبا بسادى األسقف ،برامون عيد الميالد المجيد
القداس اإللهي ( -باللغة اإلنجليزية)
القداس اإللهي ( -باللغة اإلنجليزية والعربية) برامون عيد الميالد المجيد
تسبحة نصف الليل
رفع بخور باكر العيد
قداس عيد الميالد المجيد
القداس اإللهى  -ثاني يوم عيد الميالد المجيد (فرايحي) -نياحة األنبا يؤنس قمص شيهيت
عشية عيد استشهاد القديس أسطفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء
القداس اإللهي  -عيد استشهاد القديس أسطفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء
القداس اإللهي  -تذكار قتل أطفال بيت لحم
القداس اإللهي  -نياحة القديس يوحنا اإلنجيلى الالهوتى
القداس اإللهي ( -باللغة اإلنجليزية) شهادة القديس أوساغنيوس الجندي
القداس اإللهي ( -باللغة اإلنجليزية)
القداس اإللهي ( -باللغة اإلنجليزية والعربية)
القداس اإللهي ( -باللغة العربية
عشية عيد ختان السيد المسيح
القداس اإللهي  -عيد ختان السيد المسيح
القداس اإللهي  -شهادة القديس سلفستروس بابا رومية  005م
القداس اإللهي  -تكريس كنيسة القديس مكاريوس بديره ،وعودة رأس مارمرقس الرسول
القداس اإللهي  -برمون عيد الظهور اإللهي المجيد
تسبحة نصف الليل
لقان عيد الغطاس المجيد
رفع بخور باكر العيد
قداس عيد الظهور اإللهي المجيد
القداس اإللهي( -باللغة اإلنجليزية)
القداس اإللهي ( -باللغة اإلنجليزية)
القداس اإللهي – (باللغة اإلنجليزية والعربية )
القداس اإللهي – (باللغة العربية) ثانى يوم عيد الغطاس و تذكار رئيس المالئكة الجليل ميخائيل
عشية عيد تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل ،شهادة القديسة دميانة
القداس اإللهي  -عيد تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل ،عيد استشهاد القديسة دميانة
القداس اإللهي  -نياحة عيد القديس مكسيوس أخ القديس دماديوس ،عيد استسهاد القديسة مهرائيل
القداس اإللهي  -نياحة القديس عوبديا النبى
القداس اإللهي – نياحة عيد القديس دماديوس شقيق القديس مكسيوس
القداس اإللهي  -نياحة القديس يعقوب أسقف نصيبين عام  008م
القداس اإللهي ( -باللغة اإلنجليزية)
القداس اإللهي ( -باللغة اإلنجليزية)
القداس اإللهي ( -باللغة اإلنجليزية والعربية)
القداس اإللهي (باللغة العربية) وجود أعضاء الشهداء أباهور وبيسورى وأمبيرة أمهما
عشية عيد نياحة السيدة العذراء والدة اإلله ،نياحة القديسه إيالرية
القداس اإللهي  -عيد نياحة السيدة العذراء والدة اإلله ،نياحة القديسه إيالرية
القداس اإللهي – نياحة القديس العظيم األنبا أنطونيوس عام 056م
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الخدمات األسبوعيه و الخدمات العامه بالكنيسه والكاتدرائية
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الثالثاء

فريق أوتار الفرح ( -بالكاتدرائية) 39.03 - 37.03........................................................................م

األربعاء

الكتاب المقدس (باللغه اإلنجليزية) 38.03 - 37.03.........................................................................م
الكتاب المقدس (باللغه العربية)  39.33 - 38.33...........................................................................م
درس ألحان لألطفال المتقدمين  39.33 - 37.03............................................................................م
اجتماع الخريجين (باللغه اإلنجليزية) 13.33 - 38.33.....................................................................م
التسبحه باللغه اإلنجليزية11.03 - 13.33...................................................................................م

الخميس

إجتماع صالة ( -بالكاتدرائية) 38.03 - 37.03............................................................................م

الجمعة

إجتماع السيدات (بالكنيسة) العنوان االلكترونى 13:03.... stmarkholyfamily@gmail.comص  12:03 -م
إجتماع األسرة  39.15 - 37.03..............................................................................................م
إجتماع الشباب ( -بالكاتدرائية) 39.15 - 38.33...........................................................................م

السبت

مدارس األحد (الصفوف  12.03 - 11.03.......................................................................)12 - 1م
نشاط أطفال مدارس األحد  7.33 - 5.33.................................................................................م
نشاط مرحلة ( 7.33 - 5.33 ..................................................................................... )8 - 7م
تسبحة عشية وصالة رفع بخور عشية.).بالكنيستين) 38.33 - 37.33..................................................م
صالة نصف الليل (األجبية)  38.03 - 38.33................................................................................م
تسبحة نصف الليل  11.33 - 38.15..........................................................................................م
أسرة البابا كيرلس لكبار السن (آخر سبت من الشهر)  34.33 - 12.33.................................................م
أسرة ق .مرقوريوس و ق .مارينا (إجتماع للكبار  -عربى) ( ..بالكاتدرائية) 7.03 - 5.33......................م

األحد

مدارس األحد (الصفوف "....................................................................... )12 -1بعد كل قداس"
درس ألحان لألطفال المبتدئين 11.33-13.03(...............................ص) و أيضا  32.33 -31.03.......م
درس ألحان الشمامسه الكبار (..بالكنيسة) 6.03 - 5.03..............................................................م
كورال  30.33 - 32.33......................................................................................................م

مكتب السكرتارية0

يوميا ً (ما عدا السبت و األحد) 13.33...........................................................ص  34.33 -م

مكتبة اإلستعارة0

االحد عقب كل قداس

المتحف القبطى0

مفتوح طوال األسبوع بمواعيد

االتصال باالنترنت0

(العنوان االلكترونى للكنيسه)http://www.stmark.toronto.on.ca :

رقم تليفون الكنيسة والعنوان 41 Glendinning Ave., Scarborough, ON M1W 3E2 (416) 494 – 4449 0

رقم تليفون الكاتدرائية والعنوان(416) 800 – 5500 0

444 Ferrier St. , Markham, ON L3R 5Z2

