Українська Православна Катедра Святої Софії
Saint Sophie Ukrainian Orthodox Cathedral
Cathédrale orthodoxe ukrainienne Sainte-Sophie
2019 FUNDRAISING CAMPAIGN
Dear fellow church members,
I am writing to you at this time to update you on the progress of our 2019 St Sophie Fundraiser. To
date we have had tremendous success selling tickets to many people including members of the
Ukrainian community and, not surprisingly, to the non-Ukrainian community. Personally I have
been overwhelmed by everyone’s kindness and generosity. People in general understand how
hard it is to operate a successful church and to raise funds.
Our present total is over $12,000. This is a respectable number but it is far short of our stated goal
of $50,000 - which I believe we can achieve if everyone takes an initiative to sell tickets. We have
one more month left before our Patronal Feast Day (Khramove Sviato) celebratory banquet on
September 22nd, which is the day of the draw. I thus kindly ask that each one of you reach out to
your friends outside of our church, your business associates etc and ask them to help us in our
cause. Each one, reach one!
Thank you.
Eugene Malynowsky

Українська Православна Катедра Святої Софії
Saint Sophie Ukrainian Orthodox Cathedral
Cathédrale orthodoxe ukrainienne Sainte-Sophie
БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ 2019
Дорогі парафіяни,
Хочу повідомите вас про збірку коштів у вигляді лотареї, яку ми проводимо з метою
зібрати кошти для Катедри Св. Софії. На сьогоднішній день ми мали величезний успіх у
продажу квитків багатьом людям, у тому числі членам української громади та, що не
дивно, неукраїнській громаді. Особисто мене вразила доброта та щедрість кожного. Не
легко збирати кошти для церкви, але коли ми пояснюємо людям ситуацію вони щедро
відгукуються.
Досьогодні ми зібрали понад $12,000. Це поважна сума, але це далеко не наша досягнута
мета. Отже ціль зібрати $50,000, якщо кожен долучиться до цієї акції. Розіграш лотереї
відбудеться під час бенкету нашому Храмовим святом 22 вересня 2019. Тому я люб'язно
прошу кожного з вас звернутися до своїх друзів поза нашою церковною громадою, до
ваших друзів і колеги по роботі, щоб купували квитки. Будемо вірити що спільними
зусиллями ми досягнемо нашої цілі.
Дякуємо!!!!
Євген Малиновський

