St. Mark’s Coptic Orthodox Church, Toronto

WEEKLY ANNOUNCEMENTS
8 July 2018
+ The Apostle's Feast:
- Vespers, Procession of the Pure Relics of the Twelve Disciples, Wed.
July 11 from 7:30 – 9:00 pm @ Church
- Matins, Laqqan and D. Liturgy on Thurs. July 12:
First: from 4:30 - 7:30 am @ Church
Second: Matins, Laqqan from 8:00 – 9:30 am, followed by the D. Liturgy
(English & Arabic) from 9:30 – 11:30 am @ Cathedral
+ Vespers for the Repose of St. Pishoy & St. Karaas:
Sat. July 14 from 7:30 – 8:30 pm
+ Pastoral visits by our priests:
If you like one of priest to visit you at home or you know anyone who is
in need of a pastoral visit, kindly inform any of our priests or contact the
Church Secretary.
+ Summer Weekly Bazaar:
Will start next Sunday and continue all summer. We expect our
parishioners to donate new or gently used items to be sold in the bazaar.
Your unwanted items could be someone else’s treasure. Clothes must
be brand new. Kindly drop your donations on Friday or Saturday in
evening or on Sunday after the liturgies.
+ English Choir:
Every Sunday 8:30pm at Cathedral preparing for St. Mary's revival.
+ Arabic Bible Study every Wednesday at 8:00 pm:
Resumes the study of the Epistle to the Philippians.
+ Suggestions Box:
Now available at the church narthex (lobby) to receive your ideas and
comments regarding the service in our church.

كنيسة مارمرقس القبطية األرثوذكسية – تورنتو
التنبيهات األسبوعية
٢٠١٨  يوليو8
: عيد الرسل+
 يوليو الساعة11  زفة رفات التالميذ االثنى عشر يوم االربعاء:العشية
. م بالكنيسة9-7:30
:رفع بخور وقداس اللقان والقداس
 ص بالكنيسة7:30-4:30  يوليو الساعة12  الخميس:االول
 ص ويليه القداس االلهى9:30-8  رفع البخور واللقان الساعة:الثانى
) ص بالكاتدرائية (باللغتين11:30-9:30 الساعة
: عشية نياحة االنبا بيشوى واالنبا كاراس+
 م8:30-7:30  يوليو الساعة14 السبت
: الزيارات الرعوية لالباء الكهنة+
لمن يرغب فى زيارة من احد االباء الكهنة أو من يعرف احد االعضاء
.فى حاجة للزيارة برجاء االتصال باحد االباء أو بسكرتارية الكنيسة
: البازار االسبوعى الصيفى+
 ننتظر تبرعاتكم.سيبدأ االسبوع القادم ويستمر طوال فترة الصيف
.سواء أشياء جديدة أو مستعملة بحالة جيدة وذلك لبيعها بالبزار
.االشياء التى لست فى احتياج لها قد تكون كنز العضاء اخرين
 برجاء احضار تبرعاتكم يوم.بالنسبة للمالبس يجب ان تكون جديدة
.الجمعة أو السبت مساءا ً أو االحد بعد القداس
: الكورال باللغة االنجليزية+
 م بالكاتدرائية ويستعد لنهضة العذراء8:30 كل يوم احد الساعة
: م8  اجتماع درس الكتاب باللغة العربية كل أربعاء الساعة+
.يواصل الدراسة في الرسالة إلى أهل فيليبي
: صندوق المقترحات+
اآلن متوفر بمدخل الكنيسة الستقبال أفكاركم ومقترحاتكم بخصوص
.الخدمة بالكنيسة

+ Crying Rooms in the Cathedral:
We have 2 crying rooms, one on the 3rd floor and another on the 4th floor.
We invite you to try the new room on the 4th floor.

: حجرتان لألطفال أثناء القداسات بالكاتدرائية+
 ندعوكم الستخدام الحجرة.واحدة بالدور الثالث واألخرى بالدور الرابع
.الجديدة بالدور الرابع

+ 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 التي بحالة جيدة أو الجديدة
 ظ1 –  ص9  يوليو بالكاتدرائية الساعة21 لكل األعمار يوم السبت
.ًاألكياس البالستيك الخاصة بهذا الغرض ستتوفر قريبا
.برجاء عدم إحضار أي شيء قبل أو بعد هذا التاريخ
. الرب يبارك خدمتكم.برجاء فرز المالبس حسب العمر والجنس

+ Cathedral reception & security:
We need volunteers for the front desk services to monitor traffic in and
out of all the gates and to answer the phone. If you would like to
volunteer for this important service, please call Mr. Michael Ghobrial at
(647) 838-8843 or any of the priests.

: سكرتارية وامن الكاتدرائية+
تحتاج الكنيسة لمتطوعين للخدمة فى مكتب االستقبال لمراقبة مداخل
 على من يرغب فى االلتحاق.ومخارج الكاتدرائية والرد على التليفون
-838-8843  مايكل غبلاير/بهذه الخدمة الهامة االتصال باالستاذ
. أو باحد االباء الكهنة647

+ St. Mark’s Children Summer Camp:
Registration is available for grade Jk-6 for 7 weeks.
Grade 7&8 for 4 weeks (will start on July 24 till August 16), 2 days per
week (Tuesday and Thursday from 10:30 am to 2:30 pm). For details,
refer to website.
"Despite the lack of funds from the government, we are thankful that
Lord has provided, and the camp is fully staffed and fully resourced as
previous years”

: معسكر مارمرقس الصيفي لألطفال+
 أسابيع7  لمدةJK-G6  متاح لـ:التسجيل
 يوليو حتى24  أسابيع (وذلك فى الفترة من4  لمدةG7-8 وبالنسبة لـ
-10:30  أغسطس) يومين أسبوعيا ً الثالثاء والخميس الساعة16
. للتفاصل برجاء مراجعة موقع الكنيسة. م2:30
على الرغم من عدم الحصول على دعم الحكومة هذه السنة اال اننا
نشكر هللا الذى وفر لنا المعسكر بكامل طاقته وموارده مثل السنوات
السابقة

+ Florida Family Retreat rescheduled:
It is now from Aug 11 to Aug 18. Only few more condos are available.
+ Qorban Blessing:
If you would like to take part in the Qorban blessing, you can:
1) Bring 10 Kg Five Roses flower to Qorban room
2) Direct your donations to Qorban making
+ 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
The festival will be disturbing 20,000 flyers in the local community
through the post office, there is an opportunity to advertise your business
to gain exposure. For more details please contact Mina Tadrous 647461-1344. Deadline to advertise your business with us is June 24, 2018

: رحلة العائالت لفلوريدا تم تقديم ميعادها+
. متوفر عدد قليل من الشقق للحجز. أغسطس18  إلى11 ستكون من
: بركة خدمة القربان+
:اذا اردت اخذ بركة خدمة القربان يمكنك
 لحجرة القربانFive Roses  كيلو دقيق10 ) احضار1
) تقديم تبرعاتك لصنع القربان2
: 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
 إعالن على المنطقة المحيطة وذلك20000 سيقوم المهرجان بتوزيع
 وهذه فرصة لإلعالن عن عملك لمزيد من.من خالل هيئة البريد
 لمزيد من التفاصيل برجاء االتصال بمينا تادرس.التوسع
2018  يونيو24  آخر موعد لإلعالن.647-461-1344

+ 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

+ 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.

: الرحلة التبشيرية إلى بوليفيا+
 االشتراك المبكر قيمته. يناير3  ديسمبر إلى26 سوف تكون من
 االستعالم والتسجيل على موقع. دوالر حسب توفر األماكن1500
.الكنيسة اإللكتروني

+ Commemoration of the Departed:
Today, we prayed for the repose of the Late Ramy Assad Youssef,
husband of Mrs. Eman Rizk.
The family will be receiving condolences today Jul 8 from 7-8 pm at the
Cathedral
The funeral will be held on Monday Jul 9 at 12 pm at the Cathedral

: تذكارات المنتقلين+
 رامى اسعد يوسف زوج/اليوم صلينا من أجل نياح نفس المرحوم
 ايمان رزق/السيدة
. م بالكاتدرائية8-7 والعائلة ستتقبل العزاء اليوم الساعة
 ظ بالكاتدرائية12  يوليو الساعة9 وصالة الجناز ستقام يوم االثنين

