
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА КАТЕДРА СВЯТОЇ СОФІЇ  

 
ГРОМАДСЬКІ  ОГОЛОШЕННЯ ВЕРЕСЕНЬ 2019 

 

 
ХРАМОВЕ СВЯТО - відбудеться в неділю, 22-го  вересня, 2019 року. Святкування розпочнеться  
Літургією о 10-й ранку. По закінченні запрошуємо всіх на обід до церковної залі та мистецьку 
програму за участю дітей. Вартість квитка $25 студенти $15, а діти до 10-ти років - безкоштовно. 
Квитки можна придбати в неділю в церкві у Володимира Остапчука  або в Сергія Стасюка. Під 
час обіду буде розігруватися лотарея. Вартість квитка $100.00. Розіграються 3 призи: $3,000, 
$1,500 і $500. Лотарейний квиток можна придбати в церковній залі під час святкування.  Зібрані 
кошти призначаються на потреби церкви. Всіх запрошуємо взяти участь у родинному святі.   
 
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. Наша 
перша відправа розпочнеться  в неділю 6-го жовтня, 2019 в 11:00 год. ранку.  Якщо ви 
зацікавлені в проведенні такої служби, повідомте настоятеля о. Володимира (514) 947-2235 або 
координатора місії Симона Куклевського (514) 983-3358. Після відправи кава і солодке в 
церковній залі, на яку ми всіх запрошуємо.    
 
РІДНА ШКОЛА ІМЕНІ МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА 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 розпочинає навчання релігії, кожної неділі від 10:00 до 10:45 год.ранку для 
дітей віком від 5 до 12 років. За інформацією звертайтеся до прот. о. Володимира (514) 727-
2236. 
 
ВОСКРЕСНИЙ БЛАГОВІСНИК Якщо ви або хтось із ваших  знайомих, бажали би  отримувати 
наш парафіяльний бюлетень електронною поштою, перешліть Вашу адресу (email) до Люби 
Пукас, де ви зможете ознайомлюватися зі всіма подями в нашій церковній громаді.   
 
ОБІДНИЦЯ один раз на місяць, кожної другої середи, в каплиці Українській Резеденції буде 
служитися вечірня відправа. Перша така відправа розпочнеться 11-го вересня, о 7-й год. 
вечора. 
 
ЗМІНА АДРЕСИ зверніться до Володимира Остапчука, якщо ви поміняли або плануєте міняти 
свою домашню чи поштову адресу vostapchuk76@gmail.com. 
  
РІЧНА ЧЛЕНСЬКА ВКЛАДКА 2019 складає за родину $300.00, самітні $180.00. 
 
ЗУСТРІЧ ЗА КАВОЮ щонеділі після Літургії в церковній залі для всіх бажаючих є прийняття, 
кава, чай і солодке. Ми вас запрошуємо до родинного спілкування а  бажаючи вписаттися до 
парафії,зверніться до настоятеля о. Володимира. 
 
ЦЕРКОВНИЙ ХОР:: Репетиції що понеділка, о 19:15 год. в церковній залі.. Запрошуємо нових 
хористів! За  інформаціями  звертайтеся до Галини Ваверчак (514) 620-9494 
      
ПЕРЕКАЗАТИ ПОЖЕРТВУ ДЛЯ ЦЕРКВИ АБО ЗАПЛАТИТИ СВОЮ ЧЛЕНСЬКУ ВКЛАДКУ – 
НАТИСНІТЬ:  www.canadahelps.org. Дякуємо за ваші щирі пожертви. 

 



 

ST. SOPHIE UKRAINIAN ORTHODOX CATHEDRAL 

 
PARISH NOTICES, SEPTEMBER 2019 

 

 
PATRONAL FEAST DAY (KHRAMOVE SVIATO) - Will take place on Sunday, September 22. 
After Liturgy there will be a meal in the church hall as well as an artistic program by our children. 
Tickets are $25; students $15; children 10 years and younger - complimentary. You may obtain a 
ticket on Sunday at church from Walter Ostapchuk or Serhiy Stasiouk. Lottery tickets will be sold 
during the meal. Tickets are $100. There are 3 prizes: $3000, $1500 and $500. The funds are for 
the needs of the church. Everyone should take part in this family celebration. 
 
ENGLISH SERVICE - On the first Sunday of every month after the Ukrainian Liturgy, there will be 
a second service in two languages: English and French. Thus, only on this day, our regular 
service will begin at 9:30 a.m. On all other Sundays the service will begin at 10:00 a.m. as usual. 

The noon day service will start at 11:00 a.m.  Our first service will begin on Sunday, October 6, 
2019 at 11:00 a.m.  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. After the service there will be coffee and sweets in the church hall.  All are invited. 
 
METR. ILARION UKRAINIAN SCHOOL - Invites students to enrol and take up the study of the 
Ukrainian language and its literature. Classes are held every Saturday morning at 9:00 am on 
church premises. For more information, call Dobr. Ludmila Popovich at (514) 366-3684. 
 
SUNDAY SCHOOL – Every Sunday from 10:00 am to 10:45 am for children between the ages of 
5 and 12. For more information, please contact Fr. Volodymyr at (514) 727-2236. 
 
FELLOWSHIP HOUR – Every Sunday, after Divine Liturgy, join us for coffee and refreshments. 
This is an opportunity for our parishioners to meet and welcome guests to our family parish. 
 
NOON DAY SERVICES at the Ukrainian Residence chapel resume on September 11, and on the 
second Wednesday of each month thereafter, at 7:00 pm. 
 
CONTACT INFORMATION UPDATE: Please contact Walter Ostapchuk at 
vostapchuk76@gmail.com if your status, address, telephone numbers or e-mail address have 
changed. 
  
2019 ANNUAL MEMBERSHIP DUES:  For a family it is $300.00 and $180 for a single 
membership. 

  
CHURCH CHOIR: Rehearsals are on Monday evenings at 7:15 pm in the church hall. New 
members are always welcome. For more information, please contact Helena Waverchuck at 
(514) 620-9494.  
 
ONLINE DONATIONS & MEMBERSHIP PAYMENTS – can be made by visiting 
www.canadahelps.org. Thank you for your generosity. 
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