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+ Liturgies & Church Offices in the upcomig period:
 Liturgies during the coming week will be celebrated as usual at the
church and the cathedral and as posted on the church website
 Attending all liturgies and services is previous registration through
the chucrch website or calling the church secretary.
 Vespers for the Martyrdom of St. Mina the wonder-worker:
Tue. Nov. 23 at the cathedral from 7-8 pm

: القداسات والخدمات الطقسية خالل الفترة القادمة+
 القداسات في األسبوع المقبل كالمعتاد بالكنيسة والكاتدرائية
حسب الجدول المعلن على موقع الكنيسة اإللكتروني
 حضور جميع القداسات والخدمات عن طريق التسجيل على
. أو االتصال التليفوني بالسكرتارية،موقع الكنيسة
: عشية استشهاد القديس مارمينا العجايبى
 م8-7  نوفمبر بالكاتدرائية الساعة23 يوم الثالثاء

+ Fr. Marcos commemoration:
The Fathers are preparing for the first year commemoration of the
departure of our beloved Father Hegumen Marcos Marcos, which will
be on Saturday December 11.
He schedule consists of the Divine Liturgy, followed by a programme
which will be announced next week.

: مرقس/ الذكرى السنوية لقدس أبونا الحبيب القمص+
يستعد االباء إلحياء الذكرى السنوية االولى البونا الحبيب
. ديسمبر11  مرقس مرقس وذلك يوم السبت الموافق/القمص
جدول اليوم سيبدأ بالقداس االلهى ويليه برنامج سيتم االعالن
.عنه االسبوع القادم بمشيئة الرب

+ Monthly Meeting of Pope Kyrillos VI Seniors Group:
The meeting will be held this month next Saturday, Nov 27, God willing,
after the liturgy in the cathedral’s cafeteria. Since a meal will be served,
all attendees of this meeting, seniors and servants alike, must be fully
vaccinated.

: االجتماع الشهري السرة البابا كيرلس السادس لكبار السن+
 نوفمبر بعد27 سيعقد االجتماع هذا الشهر يوم السبت القادم
، نظرا ألنه سيتم تقديم وجبة
ً .القداس فى الكافيتريا بالكاتدرائية
يجب على جميع الحاضرين في هذا االجتماع من كبار السن
.والخدام على حد سواء ان يكونوا قد تم تطعيمهم بالكامل

+ Full vaccination is required for attending agpe gathering:
Please note attening the agape meal in both the church and catheral is
only allowed for those parishioners who fully vaccinated. Your
cooperation and understaing regarding this matter highly appreciated.

: التطعيم الكامل مطلوب لحضور وجبة األغابي+
يرجى مالحظة أن حضور وجبة األغابي في كل من الكنيسة
والكاتدرائية مسموح به فقط ألفراد شعبنا الذين تم تطعيمهم
. تعاونكم وحرصكم بشأن هذا األمر محل تقدير كبير.بالكامل

+ Commemoration of the Departed:
In today’s liturgies we prayed for the repose of:
1)

: تذكارات المنتقلين+
:صلينا في قداسات اليوم من أجل نياح
)1

