УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА КАТЕДРА СВ. СОФІЇ
Квітень 2022 р.Б.
Дорогі брати і сестри у Христі,
Слава Ісусу Христу!
Минуло понад два роки, як нас торкнувся світовий виклик пандемії COVID-19. На щастя, цього року ми
будемо святкувати Свято Свят - Пасху Христову разом у набагато більшій кількості завдяки послабленню
державних обмежень щодо захисту здоров’я.
При нагоді приготування до Великодніх свят, звертаюся до вас за допомогою, адже від неї залежатиме
духовне процвітання нашого храму. Саме ваша постійна підтримка зміцнює наші сили для
продовження Божої справи в розбудові нашої парафії. Будь-які ваші пропозиції дуже цінні, як і ваша
фінансова підтримка та пожертви для розвитку нашого духовного життя, що включає гуманітарну
допомогу біженцям, які рятуються від жорстокого російського вторгнення в Україну.
Прошу вас, зверніть увагу на членські внески, якщо ви ще не заплатили, зробіть це при найближчій
нагоді. Ви також можете скористатися можливістю заплатити свою членську вкладку через інтернет за
адресою www.stsophiemontreal.com через Canada Helps, або через електронний переказ Interac etransfer
на адреcy stsophiemtl@gmail.com. Заздалегідь вдячний за вашу підтримку!
З любов’ю в Христі,
Симон Куклевський
Голова Церковної Ради
















ПОЖЕРТВИ
ІМ’Я: _________________________________________ членський номер: __________
ЧЛЕНСЬКА ВКЛАДКА
____ $180 (одиноки/ка)

_____ $300 (родина)

______Інші пожертви

ПОЖЕРТВА НА ПИСАНКУ
______ сума
ПОТРЕБИ НА КАТЕДРУ
____ $100

_____ $150

______ $200 ______Інші пожертви

ST. SOPHIE UKRAINIAN ORTHODOX CATHEDRAL
April 2022
Dear Brothers and Sisters in Christ,
Glory to Jesus Christ!
It has been over two years since we have been presented with the COVID-19 challenge that has affected the
world. Thankfully this year we will be celebrating the Feast of Feasts together physically in much greater
numbers, thanks to the lightening of government health restrictions.
As we prepare for the Paschal season in the liturgical year, the Resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ,
I appeal to you for your continued support. The spiritual growth of our St. Sophie Cathedral community
depends on your generosity. It is thanks to your prayers and contributions that we accomplish the Lord's work.
Any and all offerings are greatly appreciated as all donations support our objectives, which includes
humanitarian support for refugees escaping the brutal Russian invasion of Ukraine.
Please remit your membership dues if you have not already done so, and if you have, I thank you. Please note
that your dues and donations may now be made online. Please visit our website at
www.stsophiemontreal.com and click on Donations to the parish through Canada Helps or via Interac
etransfer to stsophiemtl@gmail.com. Thank you for your generosity!
With love in Christ,
Simon Kouklewsky
Parish Council President
















DONATION
NAME: _________________________________________ Membership Number: __________
MEMBERSHIP DUES
____ $180 (single)

_____ $300 (family) ______ Other amount

PYSANKA DONATION
______ Amount
CATHEDRAL NEEDS
____ $100

_____ $150

______ $200 ______Other amount

