УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА КАТЕДРА СВЯТОЇ СОФІЇ / St. Sophie Ukrainian Orthodox Cathedral

Дорогі друзі,
Від імені Української православної катедри Св. Софії та Комітету благодійної акції
“Лотерея 2019 року» ми хотіли би подякувати вам за ваші щедрі пожертви та за вашу
участь.
Нашою загальною метою було зібрати $50,000. І, хоча ми не досягли цієї мети, проте
ми з гордістю повідомляємо, що зібрали загальну суму $30,200. [Всього було продано
245 квитків до розіграшу і ми змогли отримати додаткові пожертви в сумі $5,700].
Розіграш відбувся 22 вересня 2019 року під час бенкету з нагоди нашого храмового
свята. Обід складався з чудових страв, організованих церковнами жінками і концерту, в
якому брали участь учні школи мит. Іларіона, український танцювальний ансамбль
«Троянда», сольний гітарист Павло Приймак та показ мод української вишиванки, за
участі молодого покоління нашої парафії.
Було обрано три дівчини, які діставали квитки з барабану і таким чином визначились
три щасливих переможця.
Квиток №1237 - володар Гран-премії Володимир Остапчук - $3,000
Квиток № 1189 - переможець 2-го місця, Роман Мединський - $1,500
Квиток № 1039 - Переможець 3-го місця, Віктор Цвітков - $500
Сердечні вітання переможцям!
Чисті надходження допоможуть нам покрити наші поточні витрати і в наших намірах
принести зміну в нашу парафію.
Велика подяка!
Комітет благодійної акції «Лотерея 2019 року»
Євген Малиновський
Андреа Поврозник
Люба Пукаc
__________________________________
Dear Friends,
On behalf of the St Sophie Ukrainian Orthodox Cathedral and the 2019 Fund Raiser Lottery
committee we would like to thank you for your generous donations and very enthusiastic
participation.
Our overall goal was to raise $50,000. Although we were not succe ssful in reaching this lofty
goal we are however very proud to report that we raised a total $30,200. A total of 245
raffle tickets were sold and we were able to solicit an additional $5,700 in donations.

The drawing was held on September 22, 2019 during our patronal feast day banquet. Our
event consisted of a wonderful meal organized by women of the parish. Entertainment was
provided by the Met Ilarion School Students, Troyanda Ukrainian dance ensemble, Paul
Primak solo guitarist and a Ukrainian embroidery fashion show given by the younger
generation of our parish.
Three young girls were selected from the audience to pull the tickets from a well-shaken
ticket drum. The three lucky winners were:
Ticket #1237 - The Grand Prize winner, Walter Ostapchuk - $3,000
Ticket #1189 - The 2nd Place winner, Roman Medynski - $1,500
Ticket #1039 - The 3rd Place winner, Victor Zwektow - $500
Hearty congratulations to the winners.
Net proceeds will help us to subsidize our operating expenses and also aid us immensely in
our efforts to make a difference in our community.
THANK YOU!
The Fund Raiser Committee:
Eugene Malynowsky
Andrea Powroznyk
Luba Pukas

