St. Mark’s Coptic Orthodox Church, Toronto

WEEKLY ANNOUNCEMENTS
30 September 2018
+ Vesper for the Martyrdom of St. Maurice:
Thurs. Oct. 4 from 7:30 – 8:30 pm @ Church

كنيسة مارمرقس القبطية األرثوذكسية – تورنتو
التنبيهات األسبوعية
٢٠١٨  سبتمبر30
: عشية استشهاد القديس موريس+
 م بالكنيسة8:30-7:30  اكتوبر الساعة4 يوم الخميس

+ Mr. Michael Aziz:
Attending with us today, is a dear member of our community. Michael
Aziz is running for council in ward 2 Richmond Hill. He will be staying
behind after liturgy to introduce himself and to answer all questions

: مايكل عزيز/ االستاذ+
 وهو.حضر معنا القداس اليوم وهو من االعضاء االعزاء لمجتمعنا
. Richmond Hill سيقوم بدخول االنتخابات عن المنطقة الثانية بـ
.وسيكون حاضر معنا بعد القداس لتقديم نفسه واالجابة على اسئلتكم

+ H.E. Anba Tadros' visit to our church: His Eminence will pray the
liturgy at the chapel next Saturday, Oct 6 from 8:30 to 11:00 am.
This is in addition to the Saturday liturgy at the mother church that will be
celebrated as usual.

: زيارة نيافة االنبا تادرس+
6 سيصلى نيافته القداس االلهى بكنيسة القديس أبسخيرون يوم السبت
. ص11-8:30 أكتوبر الساعة
هذا باالضافة الى قداس السبت المعتاد بالكنيسة

+ A special guest speaker at University Class:
Tasoni Laura Michael, a gifted writer and speaker from Florida, will
address our University Class at the chapel on Friday, Oct 12.
All our youth are welcomed.
More details will be posted on the church website.

: متكلم متخصص فى اجتماع الجامعيين+
 ستقوم.تاسونى لورا مايكل وهى كاتبة موهوبة ومتحدثة من فلوريدا
بالقاء الكلمة باجتماع الجامعيين بكنيسة القديس أبسخيرون يوم الجمعة
. جميع الشباب مدعوين. أكتوبر12
.لمزيد من التفاصيل برجاء زيارة موقع الكنيسة

+ Bolivia Fundraiser Dinner:
Sunday October 28 @ 5 pm, @ SMSV, Admission $30/person
+ Tour of Israel: Nov. 15 - 24 for $2977 (tax included) – for more info

: حفل عشاء لتعضيد بوليفيا+
 دوالر للفرد30  التذكرةSMSV  م بـ5  اكتوبر الساعة28 يوم االحد

please visit church’s website.

 دوالر2977  السعر، نوفمبر24-15  الفترة من: رحلة أورشليم+
شاملة الضرائب – لمزيد من التفاصيل برجاء مراجعة موقع الكنيسة

+ Good Shepherd casserole collection:
Beef and Macaroni casserole collection for the homeless will take place
on Sunday Oct. 14. Empty containers are available every Sunday after
the liturgies. Thanks for your generosity.

Homeless  خدمة الراعى الصالح للـ+
. صوانى مكرونة باالحمة المفرومة. اكتوبر14 ستكون يوم االحد
الصوانى الفارغة ستكون جاهزة بالخارج بعد كل قداس بالكاتدرائية
 شكرا ً لمحبتكم وكرمكم.والكنيسة

+ Youth Graduation:
St. Mark Youth Group invites the graduating youth of High School and
University and their parents to a dinner starting with vespers @ 7:30 pm
on Saturday Oct. 13, 2018 at the Cathedral. Everyone is welcome to
attend and share in the joy of our successful youth.

: حفلة التخرج للشباب+
اسرة الشباب بالكنيسة يسرها دعوة الشباب وعائالتهم لحضور حفل
13 عشاء تخرج اوالدها من شباب ثانوى وجامعة وذلك يوم السبت
 الكل. م بالكاتدرائية7:30 اكتوبر ويبدأ الحفل بصالة عشية الساعة
.مدعو للحضور ومشاركة افراح شبابنا الخريجين

+ E.D.G.E. Grad Convention:
Subject: Identity Crisis
Date & Place: Oct 12-14 in Trenton, ON
Guest Speakers:H.G. Bishop Angaelos & Fr. Anthony Mourad
Registration: the deadline to register is Sep 30

: E.D.G.E.  مؤتمر الخريجين+
 أزمة الهوية:الموضوع
 أكتوبر فى تيرنتون14-12 :الزمان والمكان
 انتونى مراد/ انجيلوس وابونا/ نيافة االنبا:المتكلم
 سبتمبر30  اخر موعد للتسجيل:التسجيل

+ Three Basketball leagues: will start for grades 5 to 11 on Sundays for
the winter season. The league will have a professional basketball coach
and refs and including jerseys for a fare and affordable fee. There is a
maximum number of players who can join.
The deadline date is Oct 15. Registration is available online.
For more details you may contact Samir Iskander

: دورى كرة السلة+
 سيكون هناك مدرب. يوم االحد خالل فصل الشتاءG 5-11 سيبدأ لـ
 هناك حد.وحكام متخصصين وذلك بسعر مناسب يتضمن تى شيرت
.أقصى لعدد الالعبين
. اكتوبر15  اخر موعد للتسجيل.برجاء التسجيل على موقع الكنيسة
لمزيد من التفاصيل برجاء االتصال بسمير اسكندر

+ St. Mark Scout:
Registration for grades 1&2 only is now open online on the church's
website. Existing scouters from gr.3-8 will register separately. Sibling
discount is available. Please contact Mariam Tadros for more details

: كشافة مارمرقص+
 بالنسبة لالعضاء. اونالين على موقع الكنيسةG 1&2 بدأ التسجيل لـ
. يوجد خصم لالخوات. التسجيل منفصلG 3-8 القدامى
.لمزيد من التفاصيل برجاء االتصال بمريم تادرس

+ St. Mark’s Ladies Boot camp: 7 classes for $50 - starting Sept 25 till
Nov. 6, every Tuesday evening from 6:15 - 7:15 pm
+ The Café at the Cathedral is now open daily:
Monday to Saturday evenings from 7:00 to 11:00 pm
Tuesday, Wednesday, Thursday &amp; Sunday from 10 am to 2 pm
+ Commemoration of the Departed:

 دوالربداية من50  فصول باشتراك7 : نادى السيدات الرياضى+
 م7:15-6:15  نوفمبر كل يوم ثالثاء الساعة6  سبتمبر حتى25
: الكافيه اآلن مفتوحة يوميا بالكاتدرائية+
 م11-7  الساعة:االثنين إلى السبت
. ظ2 –  ص10  الخميس واألحد الساعة، األربعاء،الثالثاء
: تذكارات المنتقلين+

