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AUG 7, 2022 

Janitor Andriy Spylchak  (204) 880 2100 

 



РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ від  17 січня   до  24 січня  2021 РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ від  17 січня   до  24 січня  2021 
Неділя 

Sunday, 7 
 

 
 

Пoнеділок 
Monday, 8 

 
Вівторок 

Tuesday, 9 
 

Середа 
Wednesday, 10 

 
Четвер 

Thursday, 11 
 

П’ятниця 
Friday, 12 

 
 

Субота 
   Saturday, 13 

 
 

Неділя 
Sunday,  14 

 

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ  від  7 серпня  до  14 серпня, 2022 

Schedule of Liturgies  from  August 7 to August 14,  2022 

9:00 a.m. Свята Літургія за всіх парафіян / Divine Liturgy for all pa

 rishioners 

11:00 a.m. Свята Літургія за всіх парафіян / Divine Liturgy for all pa

 rishioners 

9:00 a.m.   Свята Літургія за  упокій Мирона Крука / Divine Liturgy 

 in memory of Myron Kruk 

  

9:00 a.m. Свята Літургія за упокій Любомира, Михаїла, Олі від 

 Євгенії Булки/Divine Liturgy  in memory of Lubomyr, 

 Mykhailo, Olia from Evhenia Bulka 

 

9:00 a.m.  Свята Літургія за  упокій Мирона Крука / Divine Liturgy 

 in memory of Myron Kruk 

  

9:00 a.m.  Свята Літургія за  упокій Мирона Крука / Divine Liturgy 

 in memory of Myron Kruk 

 

9:00 a.m.  Cвята Літургія за здоров’я Євгенії і Зеновія від Євгенії 

 Булки/Divine Liturgy  for the health of Evhenia and Zeno

 viy 

 

9:00 a.m.  Свята Літургія за упокій померлих з родини від Стефи 

 Холод/Divine Liturgy in memory of deceased from the 

 family from Stepha Kholod 

 

9:00 a.m. Свята Літургія за добру догогу і Боже Благословення для 

 родини Чемеринських / Divine Liturgy for a happy travel 

 and God’s Blessing for Czemerynski family 

11:00 a.m. Свята Літургія за всіх парафіян / Divine Liturgy for all pa

 rishioners 

                                                                                    теле

Професійна підготовка і супровід справ: 
Спонсорство батьків, дітей, подружжя  

Провінційні програми, Візиторські, робочі і  
студентські візи, СуперВіза,  

Федеральні програми, Громадянство 
 Продовження Картки PR 

 

Люба Акімов 
Ліцензований                                                                                                 

Імміграційний Консультант  

www.rutaimmigration.com  тел: 204-295-9192    імейл: lakimov@rutaimmigration.com  

http://www.rutaimmigration.com
mailto:lakimov@rutaimmigration.com
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 Недільні пожертви/Sunday Donations —

$1745.00 

Loose Cash - $302.00 

General donations — $255.00 

Пожертви/Donations-Non members 

 - $2560.00 

Ukrainian Fund - $50.00 

Дякуємо Шевченківській Фундації за 

фінансову допомогу у проведенні 

дитячого табору для дітей з України / 

We would like to thank the Shevchenko 

Foundation for the financial assistance 

for a children's camp for Ukrainian youth 

—$2500. 

Пожертва від Rosanne Nemis-Church на 

допомогу Україні/Donation from Ro-

sane Nemis-Church for Ukraine—$50. 

Ми раді повідомити, що 

решта 10 дальматик для 

Вівтарної Дружини було 

о п л а ч е н о  д о б р им и 

парафіянами з нашої 

катедри.  Також щиро 

дякуємо тим, хто вніс 

кошти на оплату двох  

фелонів і 15 дальматик! 

Thank you for donating to 

cover the altar server vest-

ments! 

Пожертва віл Luba Gery / Donation 

from Luba Gery - $1000. 

Ми продовжуємо збірку грошей на ремонт 

парафіяльної кухні.  Наша ціль — зібрати 

$100 000.  Ця цифра є досить великою, 

але разом можливо все! Дякуємо за Ваші 

пожертви, які є вже внесені - $13,610. We 

continue collecting money for the kitchen 

renovation. It is not possible to not have a 

properly functioning kitchen. This is a very 

important project for us and we encourage 

you to participate. The financial goal is 

$100 000. Collected:$13,610. 

У неділю, 7 серпня після Літургії о 9 і об 11 

годині буде проводитися освячення 

автомобілів на парковці біля катедри. On 

Sunday, August 7 after the Liturgy at 9 and 

11am the blessing of the cars will be held 

at the parking lot. 

Щиро дякуємо всім жертводавцям 

за ваші пожертви. We thank all do-

nors for your donations. 
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 Щиро дякуємо всім, хто допоміг організувати парафіяльний празник у нашій 

катедрі, а також тим, хто приєднався до нашого святкування! Окрема подяка 

пану Максиму Пачесу за смачні страви.  


