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WEEKLY ANNOUNCEMENTS
18 April 2021
+ Liturgies & Vespers in the upcomig period:
Attending all liturgies and services is previous registration through the
chucrch website or calling the church secretary.

كنيسة مارمرقس القبطية األرثوذكسية – تورنتو
التنبيهات األسبوعية
2021  أبريل18
: القداسات والعشيات خالل الفترة القادمة+
حضور جميع القداسات والخدمات عن طريق التسجيل المسبق
. أو االتصال التليفوني بالسكرتارية،على موقع الكنيسة

+ Honouring our beloved Fr. Marcos Marcos:
The Fathers of the church are planning to honour our beloved Father of
thrice blessedness Hegumen Marcos Marcos by documenting his life
and service in a book and a film.
All those who have special memory with his Reverence are kindly
requested to write it down in not more than 100 words or record it in a
two minutes video, and send it to evangelistofthewest@gmail.com
Due date for receiving all the memories is April 30th.

: مرقس مرقس/ تخليد ذكرى أبونا المحبوب+
يخطط اباء الكنيسة لتكريم أبونا المحبوب مثلث الرحمات
 مرقس مرقس وذلك من خالل توثيق حياته وخدمته فى/القمص
.كتاب وفيلم وثائقى
 أن يقوم بتدوينها،برجاء كل من له ذكرى خاصة مع قدس أبونا
 كلمة أو فيديو مدته ال تزيد عن دقيقتان100 فيما ال يزيد عن
evangelistofthewest@gmail.com وارسالها الى
 أبريل30 برجاء ارسال هذه الذكرى قبل يوم

+ Donations & Offerings:

: التبرعات والتقدمات+
،أذا كنت ممن يحب التبرع بتقدمات عينية للكنيسة مثل الدقيق
 يفضل أن يتم ذلك عن طريق التبرعات... ، مطهر اليدين،الماء
: نقاط3 النقدية وذلك بسبب
 تجنب األهدار-1
 إستفادة المتبرع من إيصال التبرع-2
 تستطيع الكنيسة التحكم فى النفقات بشكل أفضل-3

When you wish to donate an item like flour, water, hand sanitizer,
etc. to the church, it is preferred to be done by monetary funds, due
to 3 points
1- Avoid waste
2- Donor benefits from donation receipt
3- Church has better control on expenses.
+ Volunteers wanted for the Seniors Ministry:
We are looking for volunteers; especially from among the youth, to help
our seniors’ certain tasks during the pandemic such as booking
vaccination appointments, going to vaccination centers and performing
other tasks.Those who would like to help with this ministry may contact
Fr. Ammonius, Mr. Samir Lamy or leave your contact info with the
church ushers.
+ Summer Camp (on-site):
Duration: 7 weeks from Jul 5 – Aug 19, 2021
Fees: $700 per child (must completed JK)
Registration: online on the website
+ St. Mary fellowship for Evangelism:
The registration is open for a new round of studies on the topic
”Introduction to Evangelism”.
Those who would like to join, please follow the link on our website
http://stmarkstoronto.ca/evangelism
Deadline for registration is April 30
+ Kitchen Takeout Meals:
Takeout meals can be purchased from the cathedral kitchen after the
liturgies. No food is being consumed in the cathedral promises. Kindly
follow the ushers’ instructions on how line up of food purchasing.
+ Commemoration of the Departed:
In today’s liturgies we prayed for the repose of:
1) The Late Mr. Abdelmalek Riad Elsobky. He is the husband of Cecil
Elsobky and the late wife Angel Girgis. Father of Janet Attaalla (the late
Yehia), Riad (Jackline) Elsobky, Mervat (Abdolkoddous) Attwa, Magda
(Maged) Sidhom, Salwa (Fahmi) Saleib, Mona (Sameh) Sidhom, Boulos
(Mirette) Riad, Ghada (Hani) Rizk, Lillian (Amged) Toma.
The funeral will be held at the Cathedral today at 2 pm (by registration)

: متطوعين لخدمة كبار السن+
 خاصة من بين الشباب – وذلك- تبحث الكنيسة عن متطوعين
لمساعدة كبار السن فى مهام معينة أثناء فترة الوباء مثل حجز
.مواعيد التطعيم والذهاب لمراكز التطعيم ومهام أخرى
يرجى لمن يرغب التطوع فى هذه الخدمة الجليلة األتصال بأبونا
أمونيوس أو األستاذ سمير لمعى أو ترك بياناتك الخاصة مع
.مسئولى النظام بالكنيسة
: معسكر الصيف لألطفال بالكاتدرائية+
 أغسطس19 –  يوليو5  أسابيع من7 :المدة
)JK  دوالر للطفل (بشرط إتمام700 :رسوم االشتراك
 على موقع الكنيسة اإللكتروني:التسجيل
: جروب العذراء مريم للكرازة+
بدأ التسجيل للدراسة الجديدة والتى ستكون بعنوان
""مقدمة فى الكرازة
يرجى على من يرغب باألنضمام مراجعة الرابط الخاص
http://stmarkstoronto.ca/evangelism بالجروب
 أبريل30 أخر ميعاد للتسجيل
: وجبات المطبخ+
يمكن اآلن شراء وجبات سريعة من مطبخ الكاتدرائية بعد
. يرجى العلم انه ممنوع األكل داخل الكاتدرائية.القداسات
.برجاء اتباع تعليمات مسئولي النظام لتنظيم عملية الشراء
: تذكارات المنتقلين+
:صلينا في قداسات اليوم من أجل نياح
 زوج السيدة سيسيل. عبد الملك رياض السبكى/) المتنيح1
 والد كل من جانيت عطاهلل.السبكى والمرحومة أنجيل جرجس
 ميرفت، رياض (جاكلين) السبكى،)(المرحوم يحيى
) سلوى (فهمى، ماجدة (ماجد) سيدهم،(عبدالقدوس) عطوة
 غادة، بولس (ميريت) رياض، منى (سامح) سيدهم،صليب
. ليليان (أمجد) توما،(هانى) رزق
.) ظ (بالتسجيل2 وستقام صالة الجناز اليوم بالكاتدرائية الساعة

