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+ The Feast of the Holy Cross:
- Vespers today from 7:00 - 8:30 pm @ Church
There will also be a Doxology and a spiritual word commemorating the departure of
H.H. Pope Shenouda III and distribution of gifts for our children and youth who
participated in the annual contest of “Pope Shenouda III for Coptic Studies”.
This year we have almost 90 participants - from kindergarten till Grade 9.
- Raising of Incense & Cross Procession tomorrow from 8 – 9 am @ Church
- Divine Liturgy tomorrow. Mar. 19 from 9:00 – 11:00 am @ Church

: عيد الصليب المقدس+
 م بالكنيسة8:30-7 العشية اليوم االحد الساعة
ويعقبها تمجيد وكلمة روحية فى ذكرى نياحة البابا شنودة الثالث وتوزيع
الهدايا على االطفال والشباب الذين اشتركوا فى المسابقة السنوية والتى
.تقيمها جروب البابا شنودة الثالث للفن واالدب القبطى
G9 – KG  مشترك من90 هذه السنة لدينا
 ص بالكنيسة9-8  مارس19 رفع بخور باكر ودورة الصليب يوم االثنين
 ص بالكنيسة11-9  مارس19 القداس االلهى يوم االثنين

+ Spiritual Eve in commemoration of Archangel Michael and Fr. Pishoy Kamel
- Tuesday Mar. 20 from 7:00 - 8:00 pm @ Church

 بيشوى كامل/ أمسية روحية لتذكار رئيس المالئكة ميخائيل والقمص+
 م بالكنيسة8-7  مارس الساعة20 يوم الثالثاء

+ Couples (up to 5 yr of marriage) meeting:
Thursday Mar. 22 for date night 8pm
Topic of discussion: "Washing each other’s feet”
Place: for this time we will meet in the cafeteria downstairs for a date night setting.
Discussion will be led by: Mina Tadros
+ St. Mark's Arabic & English choir:
Would like to invite you to a praise and mediation evening “Everlasting Love” this
coming Sat. March 24 @ 6:30 - 9 pm in the Cathedral.
+ St. Marks Coptic Museum:
As a part of Toronto's 3rd Annual March Festival of Myseum Toronto whose theme
this year is Arrivals + Departures, St. Mark’s Coptic Museum & The Coptic
Canadian History Project are presenting: “The Journeys of The Copts And Their
Artifacts.” The program will include stories about what Toronto was like when the
first Copts arrived, milestones of their vision to share Coptic Culture in Canada, the
challenges and achievements of Copts who have joined the Culture sector, launch
of the series on nine icons by Victor Fakhoury on the Church and Copts after the 25
January 2011 uprising, and more!
Check details of this five-day exhibition on the Museum’s and Church websites
+ Bookstore:
كتاب البابا حبيب اآلباء السواح
كتاب سر التقوى القديس حبيب جرجس
 قداسة البابا شنودة- كتاب حياة الفضيلة و البر
 القمص بيشوي وديع- كتاب شاهد و شهيد
Book of the Holy Pascha - In Arabic, Coptic and English

:) سنوات5  أجتماع المتزوجين (من سنة الى+
 م8  مارس الساعة22 الخميس
 غسل ارجل بعضنا البعض:موضوع المناقشة
 هذه المرة ستكون بالكافتيريا:المكان
 سيقود المناقشة مينا تادرس:المحاور
: كورال مارمرقص باللغتين العربية واالنجليزية+
24 يدعوكم ألمسية تسبيح وتأمل "للمنتهى أحببتنى" يوم السبت القادم
 م بالكاتدرائية9-6:30 مارس الساعة
: متحف الكنيسة+
كجزء من االحتفال السنوي الثالث للمهرجان المسمى مايزييم تورنتو في
."شهر مارس الحالي وموضوعه هذا العام عن "الوصول والمغادرة
سيقوم كل من متحف مارمرقس القبطي والمشروع القبطي الكندي للتاريخ
 وسيتضمن البرنامج قصص."بتقديم عرض عن "رحالت األقباط وآثارهم
 وتحديات وإنجازات األقباط،عن حالة تورنتو عند وصول األقباط إليها
 أيقونات للفنان فيكتور9  مع عرض،اللذين انضموا لقطاع الثقافة بتورنتو
.2011  يناير25 فاخوري عن الكنيسة واألقباط بعد أحداث
 أيام برجاء زيارة5 لمزيد من التفاصيل عن المهرجان والذي يقام لمدة
.الموقع اإللكتروني للمتحف والكنيسة
: مكتبة الكتب+
كتاب البابا حبيب اآلباء السواح
كتاب سر التقوى القديس حبيب جرجس
 قداسة البابا شنودة- كتاب حياة الفضيلة و البر
 القمص بيشوي وديع- كتاب شاهد و شهيد
كتاب البصخة المقدسة باللغة القبطية والعربية واالنجليزية

+ Great Recordings to treasure during Holy Lent:
Our Audiovisual Library has prepared the following 2 audio files:
1- All daily readings of Holy Lent and Passion Week (daily Katamars) including
weekdays prophecies.
2- Concise commentaries on all Old Testament books by Fr Daoud Lamy. Each
book is summarized in ½ hour.
The recordings are in MP3 format and can be obtained from the Audiovisual Library
on a CD or they can be copied on your own USB

: تسجيالت رائعة لالقتناء في فترة الصوم المقدس+
:المكتبة الصوتية قامت بتجهيز مجموعتين من التسجيالت الصوتية كاآلتي
) القراءات اليومية للصوم المقدس وأسبوع اآلالم (القطمارس اليومي-1
.متضمنة نبوات كل يوم من االثنين للجمعة
 كل سفر. داود لمعي/ تفسيرات موجزة لكل أسفار العهد القديم للقمص-2
.ملخص في تسجيل صوتي مدته نصف ساعة فقط
 ويمكنك الحصول عليها من المكتبةMP3 التسجيالت كلها على طريقة
. الخاص بكUSB  أو يمكن نسخها على الـCD الصوتية محملة على

+ Scouts camp:
Scouts camp registration is now OPEN!
Please note that the camp is ONLY for Grades 3-9.
To register your child(ren), please use St. Mark's website, under church services--Children Scouts----Camp 2018.

: معسكرالكشافة+
فريق الكشافة يعلن عن بدء التسجيل للمعسكر
 فقطG 3-9 هذا المعسكر ل
لتسجيل أوالدك برجاء زيارة موقع الكنيسة االلكترونى – خدمات الكنيسة
2018 – الكشافة – معسكر

+ Meet and Greet Gathering:
Youth group is inviting the parents of Grade 9 to 12 youth for a “Meet and Greet”
gathering at the Cathedral on Sunday April 22, 2018 from 6:00 to 8:00 pm.
Refreshments will be provided.
+ Seniors Annual Spring Retreat:
Will take place from the 4th to the 11th of June 2018 at a 5-star resort in Punta
Cana, Dominican Republic. We receive a special group rate. This retreat is also
open to all church families. Please contact Youssef Hanna or Samir Lamy for
reservation and more details.

G 9-12  اجتماع "التالقي والمودة" مع آباء وأمهات+
 لحضور اجتماع مع خدام الشبابG 9-12 اجتماع الشباب يدعو أهالي
. م8-6  أبريل الساعة22 وذلك بالكاتدرائية يوم األحد الموافق
.سيتم تقديم وجبة خفيفة خالل االجتماع
: رحلة المصيف السنوية لكبار السن+
 نجوم في بونتا كانا بالدومينيكان5  يونيو بفندق11-4 وذلك في الفترة من
 الرحلة مفتوحة لكل عائالت.أمكننا الحصول على سعر خاص للمجموعة
 يوسف حنا أو/ للحجز واالستعالم برجاء االتصال بالمهندس.الكنيسة
 سمير لمعي/المهندس

+ Commemoration of the Departed: In today’s liturgy, we prayed for the repose of

: صلينا في قداس اليوم من أجل نياح كل من: تذكارات المنتقلين+

