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 تورنتو –كنیسة مارمرقس القبطیة األرثوذكسیة 
 یةتنبیھات األسبوعال

 ۲۰۲۳ ینایر ۲۲
   

+ Liturgies & Church Offices in the upcoming period:  
 Liturgies during the coming week will be celebrated as usual at the 

church and the cathedral and as posted on the church website. 

 خالل الفترة القادمة: القداسات والخدمات الطقسیة+  
  في األسبوع المقبل كالمعتاد بالكنیسة والكاتدرائیةالقداسات 

 حسب الجدول المعلن على موقع الكنیسة اإللكتروني
   

+ High School inter parish meeting with HG: 
This coming Fri, Jan 27th at 8 pm in the Cathedral, there will be an inter-
parish meeting for High School youth and HG Anba Archilids. 
Topic: Escape for your life (Gen 19:17). The meeting will be followed by 
an Agape and fellowship for all participants. Please encourage your HS 
youth to attend 

 سیدنا:مع  ثانوى بالمنطقة شباب عام لكل + اجتماع 
الكاتدرائیة ، لقاء بین بم  ۸الساعة ینایر  ۲۷ مةالجمعة القاد

 مع نیافة االنبا أرشیلیدس بالمنطقة ثانويشباب 
 ).۱۷:۱۹(تكوین  اھرب لحیاتكالموضوع: 

 على شبابالتشجیع برجاء ،  یلیھ وجبة اغابى لكل الشباب
 الحضور

   

+ Important announcement regarding the security of our church 
and cathedral building: (2) 
Keeping our church and cathedral buildings safe is the duty of all their 
members. Most trespassers enter the building as our parishioners are 
exiting after services and activities. If you see unfamiliar people trying to 
enter, approach them politely and ask them to report to front desk 
servants on duty; or call Michael Ghobrial or Fr. Ammonius, if there is 
no one serving at the front desk. We welcome many visitors every week 
who properly book appointments for guided tours of the cathedral 
before they drop in. 
Please report to the security team any suspicious movements or the 
presence of strangers in the building. Do not deal with them yourself. 
Our security team is traind to handle this task. 
May the Lord keep all churches safe and open to everyone. 

  مبنى الكنیسة والكاتدرائیة: إعالن ھام بخصوص أمن + 
ھو واجب جمیع  أمن مبنى الكنیسة والكاتدرائیة آمنینالحفاظ 

أثناء خروج یدخل معظم المتسللین إلى المبنى عادة ما . ءعضااأل
بعد الخدمات واألنشطة. إذا رأیت أشخاًصا غیر  أعضائنا

 كل محبة واحترام،اقترب منھم ب الدخول،مألوفین یحاولون 
واطلب منھم إبالغ موظفي مكتب االستقبال المناوبین؛ أو اتصل 

 موجودإذا لم یكن ھناك أحد  مونیوس،آ أبوناغبلایر أو  بمایكل
نرحب بالعدید من الزوار كل أسبوع  نحن في مكتب االستقبال.

الذین یحجزون المواعید بشكل صحیح للجوالت المصحوبة 
برجاء إبالغ فریق األمن  .بمرشدین في الكاتدرائیة قبل وصولھم

حركات مشبوھة أو وجود غرباء في المبنى. ال تتعامل  عن
 .مع ھذه المھمة للقیامفسك. فریق األمن لدینا متدرب معھم بن

 یحافظ على جمیع الكنائس آمنة ومفتوحة للجمیع. الرب قادر أن
   
+ برنامج شیق الجتماع القدیس مرقوریوس والقدیسة مارینا   

 )0( العربي:
وصلنا في سلسلة بیوت صالة، بیوت طھارة، بیوت بركة إلي 

العظات في األسابیع القادمة عن كیف الجزء األخیر حیث تحدثنا 
ننال بركة یعبیص في بیوتنا، وبركة یوسف في أشغالنا، وبركة 

إبراھیم في أجیالنا، وبركة عصر الرسل في كنائسنا. الجمیع 
 مدعوون للحضور.

   

+ New services provided by the audiovisual library: (0) 
  1- For the care of patients residing in hospitals and treatment centres 
for a long time, an electronic (tablet) that works without the Internet 
loaded with a large Christian library of sermons and movies. 
  2- All our congregation members can also own this device or donate to 
this project. 
  3- There is a version of this (tablet) suitable for children, with 
numerous cartoon films and Christian teachings loaded on it. 
  4- The library also converts your taped recordings video files and store 
them on a USB. 

 جدیدة تقدمھا المكتبة السمعیة البصریة: ات+ خدم 
 وأماكن العالج تالمستشفیارضي المقیمین في لرعایة الم -۱  

یعمل  )tabletإلكتروني لوحي ( جھاز لفترة طویلة یمكن تقدیم
 .فالمأمن عظات وكبیرة  مكتبة مسیحیة علیھ إنترنیتبدون 

التبرع  أو أیضا ھذا الجھاز اقتناء ناشعبلكل أفراد  مكنی -۲  
 .لھاذا المشروع

محمل  لألطفال مناسبة )tabletیوجد نسخة من ھذا الـ ( -۳  
 .الكرتون والتعالیم المسیحیة أفالمعلیھ كل 

 شرائطالمكم الموجودة عل أفبتحویل  أیضاتقوم المكتبة  -٤  
 .USB وتنزیلھا علي 

   

+ Commemoration of the Departed: 
In today’s liturgies we prayed for the repose of: 
1) Mr. Kamal Guindi whose 40th Day Commemoration is today. Kamal 
was one the founding members of St. Mark’s Parish, the official 
calligrapher of the Building Magazine and the artist who decorated our 
church with many handwritten signs before the age of Computer 
graphics. 
We extend our heartfelt condolences to his wife, Donia, his son, Andre 
and the entire family who are present with us at cathedral today during 
the 2nd liturgy. May the Lord repose his soul in the Paradise of Joy. 

 :+ تذكارات المنتقلین 
 صلینا في قداسات الیوم من أجل نیاح:

. النتقالھكرى األربعین حیث الیوم ھو ذ السید كمال الجندي  )۱
 لكنیسة مارمرقس بتورنتو،أحد األعضاء المؤسسین  ھو كمال

والفنان الذي زین كنیستنا بالعدید  ،والخطاط الرسمي لمجلة البناء
 .من الالفتات المكتوبة بخط الید قبل عصر رسومات الكمبیوتر

وجمیع أفراد  "أندریھ"وابنھ  "دنیا"نتقدم بتعازینا القلبیة لزوجتھ 
األسرة الذین حضروا معنا الیوم في الكاتدرائیة خالل القداس 

 .الثاني
 ندعو هللا أن ینیح نفسھ الطاھرة في فردوس النعیم. 


