السبت

٣

الجمعة
القداس  ٥ص

أجتماع ) فرح أبدى(

عشية ٦: ٣٠م

باللغة اإلنجليزية
شباب ثانوى ٨م

درس الكتاب واأللحان ٧: ٣٠م

شباب جامعة ٨م

١٠

٩

درس الكتاب واأللحان ٧: ٣٠م
التســبحة ٨: ٣٠م

١٧

شباب ثانوى ٨م
شباب جامعة ٨م

كورال األطفال ٦: ٠٠م
كورال الشباب ٧ - ٦م

عشية ٧: ٠٠م

الكبادوكى

القداس ٨: ٣٠ص

٧:٣٠م ٩ -م

١٤
القداس ٨: ٣٠ص

١٣

مدارس األحد ١١: ٣٠ص
الحان للشمامسة الكبار ١٢ظ

أجتماع ) فرح أبدى(

شباب ثانوى ٨م

باللغة اإلنجليزية

شباب جامعة ٨م

٧:٣م ٩ -م
٧:٣٠م

٢٢

القداس  ٥ص

كورال األطفال ٦: ٠٠م

عشية ٦م

باللغة اإلنجليزية

حفل عشاء ٦: ٣٠م بمناسبة

٧:٣٠م ٩ -م

عيد المالك ميخائيل
بقاعة ثيؤتوكوس بالكنيسة

شباب جامعة ٨م

٢٩

٦: ٣٠  

٢١

٢٠

القداس  ٥ص

٢٨

٢٧

القداس ٨: ٣٠ص

  

القداس العربى  ٧: ٣٠ص
القداس األنجليزى  ٨ص
مدارس األحد ١١: ٣٠ص
الحان للشمامسة الكبار ١٢ظ
أجتماع أعداد الخدام ١٢ظ

٢٦
نياحة القديس
يوحنا
ذھبى الفم

أجتماع ) فرح أبدى(

١٨

عيد المالك ميخائيل

 

  

١٩

عشية ٧: ٣٠م

  


أجتماع أعداد الخدام ١٢ظ
أجتماع الخدام  ١: ٠٠ظ

القداس ٨: ٣٠ص نياحة القديسة
حنة والدة
عيد المالك ميخائيل السيدة العذراء
أجتماع ) فرح أبدى(

١١
القداس األنجليزى  ٨ص

اجتماع السيدات ٧م

الثامنة عشر
ألسرة المريمات

شباب ثانوى ٨م

١٢

تكريس كنيسة
العذراء بدير المحرق

شھادة القديس مارمينا
العجائبى



أجتماع صالة ٧: ٣٠م

األحتفال بالسنة

٢٣

مدارس األحد ١١: ٣٠ص
الحان للشمامسة الكبار ١٢ظ
أجتماع أعداد الخدام ١٢ظ
ظ Crowns of Love ١:٣٠

باللغة اإلنجليزية

١
١٥

تكريس كنيسة
القديس جاؤرجيوس

٦

٥

٤
القداس العربى  ٧: ٣٠ص
القداس األنجليزى  ٨ص

القداس ٨: ٣٠ص

أجتماع ) فرح أبدى(

القداس ٨: ٣٠ص

٢٤

٧

القداس  ٥ص
تكريس كنيسة القديس
مرقس اإلنجيلى

١٦

٨: ٣م
التســبحة ٣٠

٧:٣٠م ٩ -م

٨

القداس  ٥ص

درس الكتاب واأللحان ٧: ٣٠م

شھادة القديس
لوقا الطبيب

٧   

القداس ٨: ٣٠ص
كورال األطفال ٦: ٠٠م
كورال الشباب ٧ - ٦م
اجتماع عرس قانا الجليل٧: ٣٠م

األربعاء

األثنين

١

٢
القداس ٨: ٣٠ص
اجتماع أسرة المحبة
كورال األطفال ٦: ٠٠م
كورال الشباب ٧ - ٦م

الخميس

الثالثاء

األحــد

أجتماع صالة ٧: ٣٠م

٢٥
بدء صوم الميالد
المجيـــــد
القداس األنجليزى  ٨ص

مدارس األحد ١١: ٣٠ص

الحان للشمامسة الكبار ١٢ظ

باللغة اإلنجليزية

أجتماع أعداد الخدام ١٢ظ

٧:٣٠م ٩ -م

أجتماع الخدام  ١: ٠٠ظ

