ST. MARK CATHEDRAL & ST. MARK'S CHURCH, TORONTO

COPTIC ORTHODOX PATRIARCHATE

SERVICES AND ACTIVITIES IN THE MONTH OF DECEMBER, 2020

www.stmarkstoronto.ca Live stream for Sunday Liturgy ONLY
Cathedral

8:30 am – 11:00 am

Divine Liturgy - Martyrdom of St. Sarapamon, bishop of Niku

Mon.7/12

Cathedral

5:30 am – 7:30 am

Divine Liturgy – Commemoration of the Annunciation, Nativity and Resurrection

Tue, 8/12

Divine Liturgy - Consecration of the Church of Sts. Kosmas & Damian, Martyr. St. Macarius 9:00 am – 11:30 am

Wed.9/12

Cathedral
Both Chur.

8:30 am – 11:00 am

Thur. 10/12 Divine Liturgy - Repose of St. Peter, the Iberian, Bishop of Gaza

Cathedral

8:00 am – 10:30 am

Fri 11/12

Cathedral

Sat. 12/12 Divine Liturgy - The Entry of the most Holy Virgin Mary, the Theotokos into the temple8:30 am – 11:00 am

Cathedral
Cathedral

Divine Liturgy - Repose of Abba Hor the Monk
)Vespers for the first Sunday Koiahk Praises (Cathedral

7:00 pm- 12:30 am
6:30 am – 9:00 am

st

9:30 am – 11:30 am Cathedral

nd

)Divine Liturgy - (1 , D.L) (English & Arabic

Sun.13/12

Divine Liturgy - (2 , D.L) (English) Repose of St. Andrew, the Apostle

9:00 am – 11:30 am Church
Cathedral

8:30 am – 11:00 am

)Divine Liturgy - (Arabic
Mon.14/12 Divine Liturgy - Repose of St. Nahum, the prophet& Martyr. St.Victor

Cathedral

5:30 am – 7:30 am

Tue, 15/12 Divine Liturgy - Repose of St. Abraham, 62nd Patriarch of Alexandria

Cathedral

9:00 am – 11:30 am

Wed. 16/12 Divine Liturgy - Consecration of St. Epskhiron of Keleen Church

Both Chur.

8:30 am – 11:00 am

Thur. 17/12 Divine Liturgy - Martyrdom of Sts. Barbara, Juliana, Repose of St. Samuel the confessor

Cathedral

8:00 am – 10:30 am

Fri 18/12

Cathedral

8:30 am – 11:00 am

Cathedral
Cathedral

7:00 pm- 12:30 am

Divine Liturgy - Repose of St. Poemin, the Confessor

Sat. 19/12 Divine Liturgy - Translocation of the bodies of St. Severus

)Vespers for the Second Sunday Koiahk Praises (Cathedral
st

)Sun. 20/12 Divine Liturgy- (1 , D.L) (English & Arabic

6:30 am – 9:00 am

9:30
am – 11:30 am Cathedral
Divine Liturgy - (2nd, D.L) (English) Repose of St Pidjimi & Martyr St. Aptalmos from
Dandara
9:00 am – 11:30 am Church

بطريركية اﻷقباط اﻷرثوذكس

)Divine Liturgy - (Arabic

كاتدرائية القديس مارمرقس وكنيسة مارمرقس بتورنتو
قداسات الكنيسة في شهر ديسمبر 2020

اﻻثنين 12 - 7

القداس اﻹلهى  -شهادة القديس صرابامون أسقف نقيوس

 8:30ص  11:00 -ص

بالكاتدرائية

الثﻼثاء 12 - 8

القداس اﻹلهي  -تذكار البشارة والميﻼد والقيامة )فرايحي( ،شهادة ق .بطرس خاتم الشهداء بابا اﻷسكندرية 17

 5:30ص  7:30 -ص

بالكاتدرائية

اﻷربعاء 12 - 9

القداس اﻹلهي -تكريس ك .ق .قزمان ودميان وأخوتهما وأمهم ،نياحة ق.أكاكيوس بطريرك القسطنطينية

 9:00ص  11:30 -ص

بالكاتدرائية

الخميس 12 - 10

القداس اﻹلهى  -نياحة القديس بطرس الرهاوي أسقف غزه ،نياحة البابا يوأنس الثالث البطريرك 40

 8:30ص  11:00 -ص

بالكنيستين

الجمعة 12 - 11

القداس اﻹلهي نياحة القديس أباهور الراهب ،نياحة القديس اﻷنبا هورمينا السائح

 8:00ص  10:30 -ص

بالكاتدرائية

السبت 12 - 12

القداس اﻹلهى -تذكار دخول السيدة العذراء إلي الهيكل بأورشليم ،استشهاد القديس بسطفروس صليب الجديد

 8:30ص  11:00 -ص

بالكاتدرائية

 7:00م –  12:30ص

بالكاتدرائية

اﻷحد 12 - 13

اﻻثنين 12 - 14
الثﻼثاء 12 - 15
اﻷربعاء 12 - 16
الخميس 12 - 17
الجمعة 12 - 18
السبت 12 - 19
اﻷحد 12 - 20

عشية اﻷحد اﻷول من كيهك ،والتسبحة الكيهكية )بالكاتدرائية(
 6:30ص  9:00 -ص
القداس اﻹلهي) -باللغة العربية واﻹنجليزية(
 9:30ص 11:30 -ص
القداس اﻹلهي ) -باللغة اﻹنجليزية(
القداس اﻹلهي )باللغة العربية( شهادة ق أندراوس الرسول ،تذكار نقل جسدي القديسين اﻷنبا بيشوى وبوﻻ الي النطرون  9:00ص 11:30 -ص
 8:30ص  11:00 -ص
القداس اﻹلهى  -نياحة القديس ناحوم النبى ،نياحة القديس بقطر فى أيام ديقلديانوس
 5:30ص  7:30 -ص
القداس اﻹلهي  -نياحة القديس ابرآم بن زرعة السرياني بطريرك اﻹسكندرية ال 62
 9:00ص  11:30 -ص
القداس اﻹلهي  -تذكار تكريس ك .الشهيد آبسخيرون القلينى ،استشهاد المهندس القبطي سعيد بن كاتب الفرغاني
القداس اﻹلهى  -شهادة القديستين برباره ويوليانه ،شهادة القديسين إيسى وتكﻼ أخته ،نياحة القديس صموئيل المعترف  8:30ص  11:00 -ص
 8:00ص  10:30 -ص
القداس اﻹلهي  -نياحة القديس بيمن المعترف
 8:30ص  11:00 -ص
القداس اﻹلهى  -نقل جسد القديس ساويرس بطريرك انطاكيه ،نياحة القديس نيقوﻻ اسقف مورا
 7:00م –  12:30ص
عشية اﻷحد الثانى من كيهك ،والتسبحة الكيهكية )بالكاتدرائية(
القداس اﻹلهي) -باللغة العربية واﻹنجليزية(

بالكاتدرائية
بالكاتدرائية
بالكنيسة
بالكاتدرائية
بالكاتدرائية
بالكاتدرائية
بالكنيستين
بالكاتدرائية
بالكاتدرائية

بالكاتدرائية

 6:30ص  9:00 -ص

بالكاتدرائية

 9:30ص 11:30 -ص

بالكاتدرائية

القداس اﻹلهي ) -باللغة اﻹنجليزية(
القداس اﻹلهي ) -باللغة العربية( نياحة القديس اﻷنبا بيجيمى ،استشهاد القديس أبطلماوس من أهل دندرة  9:00ص 11:30 -ص

بالكنيسة

