St. Mark’s Coptic Orthodox Church, Toronto

WEEKLY ANNOUNCEMENTS
10 June 2018
+ Martyrdom of St Episkhairon:
Vesper: Wed. June 13 from 7:00 - 8:00 pm @ Chapel
Divine Liturgy: Thurs. June 14 from 9:30 - 11:30 am @ Chapel
+ Arabic Bible Study every Wednesday at 8:00 pm:
Resumes the study of the Epistle to the Philippians.
+ Bookstore:

كنيسة مارمرقس القبطية األرثوذكسية – تورنتو
التنبيهات األسبوعية
٢٠١٨  يونيو10
: عيد القديس أبسخيرون القلينى+
 م بكنيسة ق أبسخيرون8-7  يونيو الساعة13  االربعاء:العشية
 ص بكنيسة11:30-9:30  يونيو الساعة14  الخميس:القداس االلهى
ق أبسخيرون
:م8  اجتماع درس الكتاب باللغة العربية كل أربعاء الساعة+
.يواصل الدراسة في الرسالة إلى أهل فيليبي

بستان الروح – مثلث الرحمات االنبا يؤانس
صياد الجليل بطرس الرسول
"Lord What Do You Want me to Do? By: Father Daoud Lamei

: مكتبة الكتب+
بستان الروح – مثلث الرحمات االنبا يؤانس
صياد الجليل بطرس الرسول
"Lord What Do You Want me to Do? By: Father
Daoud Lamei

+ Marriage Preparation Course:
Summer Course will be take place at the Cathedral every Sunday
evening during the period of Jun 3 – July 8. Register online at the church
website or by calling Fr. Ammonius Guirguis.

: فصل اإلعداد للزواج+
سيتم عقد دورة الصيف بالكاتدرائية مساء كل يوم أحد وذلك خالل
 يمكنك التسجيل على موقع الكنيسة. يوليو8  يونيو إلى3 الفترة من
.اإللكتروني أو عن طريق االتصال بالقمص آمونيوس جرجس

+ Father’s Day Celebration and Lunch:
Will take place immediately after the liturgy at the cathedral on Sunday,
June 17. We will be blessed by the presence of H.G. Anba Makar and
Fr. Marcos Marcos during the celebration. Food will be served at the
gym and our congregation will be seated outdoor, in the cafeteria or in
the café. Lunch will be offered free of charge to the fathers who are over
75 years and to some special church guests such as those whose
fathers left us and now live with our Heavenly Father.

: احتفال ووجبة غذاء عيد األب+
، يونيو بالكاتدرائية عقب القداس اإللهي مباشرة17 وذلك يوم األحد
 سيتم.وبتشريف نيافة األنبا مقار وحضور أبونا القمص مرقس مرقس
تقديم الطعام بالصالة الرياضية ويجلس أعضاء شعبنا إما بالفناء
.الخارجي أو الكافيتريا أو الكافيه
،وجبة الغذاء سوف تقديم مجانًا لآلباء فوق الخمسة والسبعين سنة
ولبعض ضيوف الكنيسة مثل األسر التي أبوها األرضي تركنا ويعيش
.اآلن مع أبونا السماوي

+ Smart Mission
which is Mahragan Elkeraza has opened the registration for 2018
season for all kids ages as well as university and graduate youths in
addition to couples and seniors. Registration is online on
https://saintmarksundayschool.com/MK_Mahragan.aspx
Dead line is July 1st"

Smart Mission +
 لكل االطفال من جميع2018 بدأ التسجيل فى مهرجان الكرازة لعام
.االعمار وكذلك الشباب والخريجين والمتزوجين وكبار السن
التسجيل على الموقع االلكترونى للكنيسة
https://saintmarksundayschool.com/MK_Mahragan.aspx

 يوليو1 اخر موعد للتسجيل

+ Collecting clothes:
God willing, we will be collecting clothes in good condition or brand new
for all ages on Saturday July 21st at the Cathedral from 9 am to 1 pm.
Plastic bags for this purpose will be available soon. Please do not bring
things before that date and not after. Use the specified transparent bags
for that purpose and sort them by age and sex. God bless

: تجميع المالبس+
بمشيئة الرب ستبدأ الكنيسة بتجميع المالبس التى بحالة جيدة أو الجديدة
 ظ1 –  ص9  يوليو بالكاتدرائية الساعة21 لكل االعمار يوم السبت
.ًاالكياس البالستيك الخاصة بهذا الغرض ستتوفر قريبا
.برجاء عدم أحضار اى شئ قبل أو بعد هذا التاريخ
. الرب يبارك خدمتكم.برجاء فرز المالبس حسب العمر والجنس

+ St. Mark’s Children Summer Camp:
Date: 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 لألطفال+
 أغسطس16 –  يوليو3  من:الفترة
5:30- ص7:30 م وأيضا ً يوجد وقت إضافي3:30 -  ص9 :الوقت
 برجاء زيارة موقع الكنيسة اإللكتروني لمزيد من التفاصيل- م

+ St Mark festival: will be held on the 7th to the 9th of September. The
church is calling on all vendors who require a booth and a table to sell
their products to apply now and catch the early bird pricing.
For details check church website or contact Mariam Michiel (647) 549
2222

: مهرجان مارمرقس+
 والكنيسة تدعو كل من يرغب. سبتمبر9-7 سيكون خالل الفترة من
في تأجير كشك أو منضدة لبيع المنتجات الخاصة به أن يقوم بالتسجيل
 للتفاصيل برجاء مراجعة موقع.وذلك للتمتع بأسعار التسجيل المبكر
647-549-2222 الكنيسة أو االتصال بمريم ميخائيل

+ Kids/Cool Convention:
The kids Convention for Grades 3 - 6 will be held on August 10-12.
The COOL convention for grades 7 and 8 will be held on August 17-19.
Please save these dates and registration information will follow soon.

: مؤتمر األطفال+
 أغسطس12-10  سيكون في الفترة منG 3-6 مؤتمر األطفال
 أغسطس19-17  سيكون في الفترة منG 7-8 COOL مؤتمر الـ
ً برجاء تذكر هذه التواريخ وسنوافيكم بالتفاصيل قريبا

+ Ladies Fitness: is every Tuesday at 6:15-7:15 pm till Jun 26 in the

 م7:15-6:15  كل يوم ثالثاء الساعة: نادى السيدات الرياضي+

gym
+ Missionary Trip to Bolivia:
Will be from Dec 26 - Jan 3. Early bird $1500 till July 1 while spots last.
Limited to 20 participants. See church website for details and to
registration.
+ Commemoration of the Departed:

The 40th day Commemoration of the late of Maj. Gen. Dr. Rafik
Assaad Sidhom at the Cathedral

 يونيو بقاعة الجيم بالكاتدرائية26 حتى يوم
: الرحلة التبشيرية إلى بوليفيا+
 االشتراك المبكر قيمته. يناير3  ديسمبر إلى26 سوف تكون من
 االستعالم والتسجيل على موقع. دوالر حسب توفر األماكن1500
.الكنيسة اإللكتروني
: تذكارات المنتقلين+
 رفيق أسعد سيدهم بالكاتدرائية/ذكرى األربعين للواء الدكتور

