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I’m very happy to announce an 
exciting new contest for this year’s 
Global Coptic Day. 

As you know, the Feast of the Entry of 
our Lord Jesus Christ and the Holy 
Family into Egypt is on June 1st, which 
is also the 2nd Annual Celebration of 
Global Coptic Day. 

This year, God willing, we will be 
having a contest for Global Coptic Day 
called, “My Coptic Hero” Video 
Contest. We are asking Copts of all 
ages to shoot a one- or two-minute 
video telling us who is your favorite 
Coptic Orthodox Hero and why. There 
are four categories to choose from: 1) 
Male Saints and Clergy (like popes, 
bishops, priests, monks, or deacons), 
2) Female Saints, 3) Martyrs and 
Confessors (male or female) and 4) 
Laypeople (male or female). In your 
video, you should tell us and show us 
who is your hero and why you selected 
them. You should be creative and use 
visuals, icons, or props, and wear 
costumes, if you like. Any age group 
may enter and you may submit videos 
individually or as a group. The 
deadline for submission is on the 

ة لليوم   ي أن أعلن عن مسابقة جديدة مث سعد
ذا العام.    العاملي القبطي ل

علمون  سوع املسيح والعائلة  كما  نا  ، عيد دخول ر
و أيًضا  مصر  األول من يونيو  املقدسة إ ، و

ي باليوم القبطي العاملي.    االحتفال السنوي الثا
، سنجري مسابقة لليوم  ، إن شاء هللا ذا العام

س مسابقة الفيديو "بط  القبطي العاملي 
ي أو مث األع القبطي". نطلب من األقباط    )(قدو

ر مقطع فيديو ملدة دقيقة  من جميع األعمار تصو
نا من ن يخ القبطي   ألعمثلك او  أو دقيقت

ناك أرع فئات   األرثوذك املفضل وملاذا. 
ا:  ن ورجال الدين (مثل  ١لالختيار من بي س ) القد

بان االباب  نة والر وات واألساقفة والك
سات اإلناث ٢، والشمامسة) داء  ٣، ) القد ) الش

 ( فون (ذكر أو أن اص عاديون  ٤وواملع ) أ
).  الفيديو  اص بك (ذكر أو أن ، يجب أن  ا

و  ن لنا من  نا وتب وملاذا حددتھ.  مثلك األع  تخ
ستخدم املرئيات   ون مبدًعا وأن  يجب أن ت

اء  ، إذا أردت. قد  واأليقونات أو الدعائم وارتداء األز
مكنك إرسال مقاطع  تدخل أي فئة عمرة و
ي   ا ل فردي أو كمجموعة. املوعد ال ش الفيديو 

و عيد الرسل     ٢٢  و.  ٢٠٢٠يوليو    ١٢  للتقديم 
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Apostles’ Feast July 12th, 2020. On 
August 22nd, St. Mary’s Feast, we will 
announce the winners.  

We will select the best three videos 
from each category. The winning 
prizes will be donations from Global 
Coptic Day to whatever Coptic 
Orthodox Church the winner chooses: 
$1,000 for 1st place, $750 for 2nd place 
and $500 for third place. There will be 
12 winning videos total. You may 
submit videos from any country and 
everyone will have an equal chance to 
win. Please enter only one category. 

To participate, just post your videos on 
Facebook or Instagram using the 
hashtag #GlobalCopticDay and also 
email them to: 
MyCopticHero@gmail.com. 

May the Lord bless this service for the 
glory of His Holy Name through the 
intercession of St. Mary, Mother of 
God, and the prayers of St. Mark the 
Evangelist and His Holiness Pope 
Tawadros II. 

Glory be to God forever, Amen. 

سة مرمأغسطس ، سنعلن عن  ، عيد القد
  الفائزن. 

ل فئة.   سنختار أفضل ثالثة مقاطع فيديو من 
عات من اليوم القبطي   ون ت وائز الفائزة ست ا
ا  سة قبطية أرثوذكسية يختار العاملي إ أي كن

دوالر   ٧٥٠و دوالر للمركز األول  ١٠٠٠الفائز: 
ون  ٥٠٠وي للمركز الثا دوالر للمركز الثالث. سي

مقطع فيديو فائًزا. يمكنك إرسال مقاطع   ١٢ناك  
ة   ساو ميع فرصة م تاح ل فيديو من أي بلد وس

  للفوز. الرجاء إدخال فئة واحدة فقط.
شر مقاطع الفيديو   للمشاركة،  ما عليك سوى 

اصة بك ع    Instagramأو  Facebookا
 يفباستخدام عالمة التص

#GlobalCopticDay  
 : ي إ و يد اإللك ا بال رسال و

MyCopticHero@gmail.com.  
د اسمھ ال دمة  ذه ا س  و قدليبارك الرب 

سة مرم أم  س   هللا،شفاعة القد وصلوات القد
ي.    مرقس اإلنجي وقداسة البابا تواضروس الثا

د ن.  وا   إ األبد آم

 


