УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА КАТЕДРА СВЯТОЇ СОФІЇ
ГРОМАДСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ, ВЕРЕСЕНЬ 2020
ВІДКРИТТЯ ЦЕРКВИ – 13 ВЕРЕСНЯ
• Уникніть непорозумінь заздалегідь зареєструвавшись для відвідин недільної Літургії: Анна
Малиновська: (514) 232-2818 або home_anna@hotmail.com до суботи 12 pm. Ми не можемо
гарантувати місце після зазначеного часу (максимум 75).
• Потрібні волонтери (реєструвати і супроводжувати відвідувачів). Будь ласка, телефонуйте Оксані
Шахвєлєдовій (438) 921-1897 (після 17:30) або oksanafrance@ukr.net. Головний координатор:
Юрій Гела (514) 626-1625.
ХРАМОВЕ СВЯТО – 20 ВЕРЕСНЯ: Святкування розпочнеться Літургією о 10 ранку. За сприятливої
погоди, після Літургії відбудеться пікнік на церковному майданчику. Їжу та напої кожен приносить з собою.
ЗІБРАННЯ В ЦЕРКОВІЙ ЗАЛІ: Зогляду на епідемію COVID-19, після відправ кава і солодке в
церковній залі не відбудеться.
ПАРКУВАННЯ: Парковка обмежена через те, що Bellechasse зараз є односторонньою вулицею (захід),
а паркування дозволено лише з одного боку. Alfred Dallaire Memoria дозволяє нам користуватися їх
парковкою лише в неділю вранці.
АНГЛІЙСЬКА ВІДПРАВА: У першу неділю кожного місяця, після української служби, буде
служититися друга відправа англійською і французькою мовами. Отже, тільки в цей день наша ранішня
Служба буде розпочинатися 9:30 год. ранку. Початок відправи о 11:00 ранку. Якщо ви зацікавлені в
проведенні такої служби, повідомте настоятеля о. Володимира (514) 947-2235 або координатора місії
Симона Куклевського (514) 983-3358.
РІДНА ШКОЛА ІМ. МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА (ПОЧАТОК З 12 ВЕРЕСНЯ) запрошує учнів
для вивчення рідної мови і літератури, щосуботи о 9:00 год. ранку. Звертайтеся до директора школи,
добр. Людмили Попович: (514) 366-3684.
НЕДІЛЬНА ШКОЛА: Щотижневих занять не буде, проте заплановані онлайн-зустрічі. Для отримання
детальної інформації звертайтесь до прот. о. Володимира (514) 947-2235 або до Галини Пилипчик: (438)
931-8702, halynapylypchyk@gmail.com.
ВОСКРЕСНИЙ ЛИСТОК: Друковані копії не будуть доступні. Якщо Ви, або хтось із Ваших знайомих,
бажали би отримувати церковний листок електронною поштою, перешліть Вашу адресу (email) до Люби
Пукас (lpukas@bell.net), де Ви зможете ознайомлюватися зі всіма подiями в нашій церковній громаді.
ЗМІНА АДРЕСИ: Зверніться до Володимира Остапчука, якщо Ви поміняли або плануєте міняти свою
домашню чи поштову адресу vostapchuk76@gmail.com.
ПЕРЕКАЗАТИ ПОЖЕРТВУ ДЛЯ ЦЕРКВИ АБО ЗАПЛАТИТИ СВОЮ ЧЛЕНСЬКУ ВКЛАДКУ:
НАТИСНІТЬ: www.canadahelps.org або надішліть через електронний переказ Interac e-Transfer на
адресу stsophiemtl@gmail.com. Дякуємо за ваші щирі пожертви.
ЦЕРКОВНИЙ ХОР: Через пандемію не буде репетицій і хор не співає в церкві. За інформацією
звертайтеся до Галини Ваверчак (514) 620-9494.

ST. SOPHIE UKRAINIAN ORTHODOX CATHEDRAL
PARISH NOTICES, SEPTEMBER 2020
CHURCH RE-OPENING – SEPTEMBER 13
• Avoid disappointment by registering earlier to attend Sunday Liturgy: Anna Malynowsky: (514) 232-2818
or home_anna@hotmail.com by Saturday 12 pm. We cannot guarantee a place after that (maximum
75).
• Volunteers (scribes, ushers) needed. Please call Oksana Shakhvieliedova (438) 921-1897 (after 5:30
pm) or email: oksanafrance@ukr.net.
• Head coordinator: Yoris Gella (514) 626-1625.
PATRONAL FEAST DAY (KHRAMOVE SVIATO) SEPTEMBER 20: Weather permitting, after Liturgy
there will be a picnic on the church grounds. Bring your own food and drinks.
GATHERINGS IN THE HALL: Due to the pandemic, there will be no coffee and fellowship following Divine
Liturgy.
PARKING: Parking is limited due to the fact that Bellechasse is now a one-way street (west) and parking is
only allowed on one side. Alfred Dallaire Memoria is allowing us to use their parking lot Sunday mornings.
ENGLISH SERVICE: On the first Sunday of every month after the Ukrainian Liturgy, there will be a second
service in English and French. Thus, only on this day, our regular service will begin at 9:30 am. On all other
Sundays the service will begin at 10:00 am as usual. The noon day service will start at 11:00 am. If you are
interested in attending, do please let Fr. Volodymyr know at his phone number (514) 947-2235, or call our
mission coordinator, Simon Kouklewsky at (514) 983-3358.
METR. ILARION UKRAINIAN SCHOOL BEGINS SEPTEMBER 12: Students are invited to enroll and
take up the study of the Ukrainian language and literature. Classes are held Saturday mornings at 9:00 am on
church premises. For more information, call Dobr. Ludmila Popovich at (514) 366-3684.
SUNDAY SCHOOL: There will be no weekly classes, however online meetings will be planned. For more
details, please contact Fr. Volodymyr at (514) 727-2236 or Halyna Pylypchyk: (438) 931-8702,
halynapylypchyk@gmail.com.
SUNDAY BULLETIN: Printed copies will not be available. If you, a family member, or someone you know
would like to receive our parish bulletin electronically, please email Luba Pukas (lpukas@bell.net) and ask her to
add you to the e-mail distribution list.
CONTACT INFORMATION UPDATE: Please contact Walter Ostapchuk at vostapchuk76@gmail.com if
your status, address, telephone numbers or e-mail address have changed.
ONLINE DONATIONS & MEMBERSHIP PAYMENTS can be made by visiting www.canadahelps.org or
via Interac e-Transfer to stsophiemtl@gmail.com. Thank you for your generosity.
CHURCH CHOIR: There are no rehearsals during the pandemic and the choir will not sing in church. For
more information, please contact Helena Waverchuck at (514) 620-9494.

