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Janitor Andriy Spylchak (204) 880 2100

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ від 17 січня

до 24

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ
січнявід
202116 січня до 23 січня, 2022
Schedule of Liturgies fromSchedule
January
16 to January
23, 2022
of Liturgies
from December
20 to DecemРОЗПОРЯДОК
РОЗПОРЯДОКБОГОСЛУЖЕНЬ
БОГОСЛУЖЕНЬвід
від
17
17
січня
січня
до
до
24
24
січня
січня
2021
2021
ber 27 2020
9:00 am

Неділя
11:00am
Sunday, 16
Пoнеділок
9:00 am
Monday, 17
8:00am
Вівторок 9:00 am
Tuesday, 18

Навечіря
Богоявлення

9:30 pm
9:00 am

Середа
Wednesday, 19
8:00 pm
Богоявлення

9:00 am
Четвер
Thursday, 20 9:15 pm

П’ятниця 9:00 am
Friday, 21
Субота 9:00 am
Saturday,22
Неділя 9:00 am
Sunday, 23
11:00am

Свята Літургія за упокій Тереси Басараб від сина з
родиною у річницю смерті/ Divine Liturgy
Свята Літургія за всіх парафіян / For all parishioners

Свята Літургія за упокій Богдана, Надії, Василя, Анастасії,
Ігора, Гаврила, Анастасії, Петра, Галини, за упокій душ в
чистилищі/Divine Liturgy
Царські часи/Great (Holy) Hours
Вечірня з Літургією за здоров’я і Боже Благословення для
Марії Саракули від ЛУКЖК/ Divine Liturgy for the health
and God”s Blessing for Maria Sarakula from UCWLC
Велике Йорданське водосвяття
Свята Літургія / Divine Liturgy
Архиєрейська Свята Літургія за всіх парафіян / Divine Lit
urgy For all parishioners,Велике Йорданське водосвяття
Онлайн молитовна зустріч спільноти «Матері у моли т ві » /
Online prayer meeting of “Mothers in Prayer” group
Свята Літургія за здоров’я і Боже Благословення для
Христини Чемеринської з родиною / Divine Liturgy
Онлайн молитовна зустріч спільноти «Матері у моли т ві » /
Online prayer meeting of “Mothers in Prayer” group
Свята Літургія за здоров’я і Боже Благословення для
о.Ігора та його родини у новому році від Ярослава
Чубенка/ Divine Liturgy
Свята Літургія за всяке прошення від Ярослава/ Divine
Liturgy
Свята Літургія / Divine Liturgy
Свята Літургія за всіх парафіян / Divine Liturgy For all
parishioners

З огляду на різке поширення Коронавірусу наші богослуження до 18 січня будуть
тільки онлайн. Катедра буде зачинена. Просимо єднатися з нами в молитві онлайн!
Christ is born! Due to the increasing of the Covid-19 cases all our services for the next
few days until January 18th will be held online. The cathedral will be closed for the public.
Please join us virtually!
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Пожертви на церкву
Недільні пожертви/Sunday Donations —
$2870.00
Loose Cash - $543
Загальні пожертви на церкву/General
church donation – $200.00 (ex. electronic
transactions)
Пожертви/Donations-Non members - $0.00
Electronic Transactions - $850
Різдвяні пожертви/Christmas donations —
$2270
Коляда/Carolling — $1255

Donations to the church
Пожертва на церкву від Stephan Bandera/Donation to the church from Stephan Bandera — $400
Пожертва на церкву від Lyubov Akimov
/Donation to the church from Lyubov
Akimov — $100
Пожертва на церкву від George & Irene
Chuchman/Donation to the church from
George & Irene Chuchman — $100

Пожертва на церкву від John Zacharuk
/Donation to the church from John
We have updated our PayPal Link. The
Zacharuk—$100
new link is PayPal.Me/stsvladimirandolga
You can find it on our website as well.
Пожертва на церкву від Orysia Parkasewych в пам’ять Roman and Olga
Пожертва на церкву від сім’ї Sanchак /
Semchuk/Donation to the church from
Donation to the church from Sanchак
Orysia Parkasewych in memory of Rofamily — $100
man and Olga Semchuk—$100
Загальний річний
звіт
буде
Пожертва на церкву від Vera Hu- опубліковано найближчим часом
sarewycz /Donation to the church from
Просимо зауважити, що пожертви до
Vera Husarewycz — $150
бюлетеня будуть даватися тільки після
Пожертва на церкву від Oksana Stan- того, як вони будуть пораховані
owych /Donation to the church from довіреними особами. Please pay attention that all donations to the bulleOksana Stanowych — $100
tin will be added only after they have
ДЯКУЄМО!
been balanced by trustees.
Просимо слідкувати за нашими веб ресурсами. Please follow us online.
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https://www.facebook.com/
stsvolodymyrolha



Livestream: stvo.ca/live



www.stsvladimirandolgacathedral.ca
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