St. Mark’s Coptic Orthodox Church, Toronto

WEEKLY ANNOUNCEMENTS
April 8, 2018
+ Easter Monday: Divine Liturgy 8:30 - 10:30 am (Church)

كنيسة مارمرقس القبطية األرثوذكسية – تورنتو
التنبيهات األسبوعية
2018  ابريل8
 ص بالكنيسة10:30-8:30  القداس اإللهي: شم النسيم+

+ Sunday School Annual Easter party:
St Mark’s church invites the angels to grade 8 children to join us for our annual
Easter party. this year the party will be in the form of an Activity day held on
Saturday, April 14 from 4:30 to 7:30.
All parents of children Grade 1 and up are requested to drop off their children by
4:30 pm and then to join us for gifts and dinner at 6:30 pm.

: حفلة مدارس األحد – عيد القيامة+
 لحضور حفل مدارس األحد الخاصG1-8 تدعو الكنيسة االطفال من
 هذه السنة سيكون الحفل عبارة عن أنشطة وذلك يوم السبت.بعيد القيامة
. م7:30-4:30  أبريل الساعة14 الموافق
 والعودة مرة4:30 برجاء من أولياء األمور إحضار أوالدهم الساعة
. للهدايا والعشاء6:30 أخرى الساعة

+ Servants Leadership Sessions - Fr. Tadros Hirmina
on Friday April 13th, 2018 at St. Mark's Cathedral we will be led by Fr. Tadros
through two sessions as an introduction to Leadership training. These sessions
are highly recommended for all head servants and all church servants are all
also encouraged to attend.
Agenda:
6:00pm - 7:00pm Agape meal
7:00pm - 7:45pm Types of Leaders part 1
8:00pm - 8:45pm Types of Leaders part 2 & Q&A

: تادرس هرمينا/ محاضرات عن فن القيادة – ابونا+
 سيقودنا ابونا تادرس خالل. ابريل بالكاتدرائية13 يوم الجمعة الموافق
.محاضرتين كمقدمة عن فن القيادة
هاتين المحاضرتين فى غاية االهمية لقادة الخدمة وندعو جميع الخدام
.للحضور لالهمية
:االجندة
 م وجبة اغابى7:00-6:00
1  م أنواع القادة – جـ7:45-7:00
 واسئلة2  م أنواع القادة – جـ8:45-8:00

+ Fr. Daoud Lamei:
Will be with us on Friday May 18th, 8:30 am – 11:00 pm
Morning at Church: starting by the Liturgy @ 8:30 am
Evening at Cathedral: starting by Vespers @ 7:00 pm

: داود لمعى/ أبونا القمص+
 م11 –  ص8:30  مايو الساعة18 يباركنا يوم الجمعة
 ص8:30 صباحا ً بالكنيسة ويبدأ بالقداس االلهى الساعة
 م7 مساءاً بالكاتدرائية ويبدأ بالعشية الساعة

Will take place during the period of Aug 21-29 at Redington Beach Florida. For
details and reservation, please contact Mr. Magdy Mekhael or the Church
Secretary.

: رحلة العائالت السنوية لفلوريدا+
Redington Beach  أغسطس بشاطئ29-21 ستكون في الفترة من
 مجدي ميخائيل أو/ للحجز واالستعالم برجاء االتصال باألستاذ.فلوريدا
سكرتارية الكنيسة

+ St. Mark's Coptic Museum:
Canadian Society for Coptic Studies and St. Mark’s Coptic Museum 11th Annual
Coptic Studies Symposium at the University of Toronto
THEME: Christian Pilgrimages in Egypt: Ancient and Modern
DATE: Saturday April 28, 2018
TIME: 9am-5pm
For more details check posters and the Museum’s website.

: متحف مارمرقس القبطي+
الجمعية الكندية للدراسات القبطية ومتحف مارمرقس يدعوكم إلى المؤتمر
السنوي الحادي عشر للدراسات القبطية – جامعة تورنتو
ً  قديما ً وحديثا-  الحج المسيحي في مصر:الموضوع
 م5 –  ص9  أبريل الساعة28  السبت:التاريخ
لمزيد من التفاصيل برجاء مراجعة البوستر وموقع المتحف

+ St. Mark’s Summer Camp:
Dates: July 3 to Aug. 16
Times: 9:00 am to 3:30 pm – Extended care (7:30 am to 5:30 pm)
See church’s website for more details

: معسكر مارمرقس الصيفي+
 أغسطس16 –  يوليو3  من:الفترة
 م5:30 - ص7:30  ظ وأيضا ً يوجد وقت إضافي3:30 -  ص9 :الوقت
برجاء زيارة موقع الكنيسة اإللكتروني لمزيد من التفاصيل

+ Annual Family Retreat in Florida:

+ 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.
+ 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.

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

