July - Липень 2018

Каплиця Всіх Святих Землі Української

“Христославні князі і святителі, преподобні й мученики, та незламні сповідники всіх часів християнської України,
моліть Христа Бога, щоб Він споглянув ласкавим оком на наш народ і дав йому ласку витримати в вірі,
та щоб спаслися душі побожних вірних, що вшановують священну вашу пам’ять”.

All Saints of Ukraine Chapel
1280 Dundas St. West, Oakville, ON
Priest: Fr. Dr. Jaroslaw Buciora
#905-855-7757 • buciora@rogers.com

Неділя: Sunday - Св. Сповідь в 9:30 ранку • Holy Confession at 9:30 a.m.
Божественна Літургія в 10:00 ранку • Divine Liturgy at 10:00 a.m.
Акафист/ Akathist –Cереда-Wednesday at 6:30 p.m.
***Please join us for coffee every Sunday after Liturgy***

Our warmest greetings are extended to all visitors and guests joining us in today’s Divine
Liturgy. What a joy it is to have you praying with us! Please be aware, however, that the Orthodox
Church does not practice “open communion” or “intercommunion”. After the service, please
introduce yourselves to Fr. Jaroslaw and find out more about the Orthodox faith.

ВІТАЄМО СОФІЙКУ ТРОЯН З ТАЇНСТВОМ СПОВІДІ

Сердечно вітаємо Софійку Троян з першим Таїнством Сповіді, котру вона отримає в
неділю 1-го липня 2018 р. Нехай Господь Бог поблагословить Тебе і Твою родину всяким
життєвим добром. Щасти Тобі Боже.

FIRST SACRAMENT OF HOLY CONFESSION for
Sophia Trojan
We would like to welcome Sophia Trojan on the occasion of her first Sacrament of Holy
Confession. May God bless you and your family with His heavenly blessing. God bless.

Акафист до Божої Матери
Акафист до Пресвятої Богородиці служитеметься
знову в місяці вересні.
Сердечно запрошуємо.

FOOD COLLECTION FOR THOSE IN NEED
Please note that we are always collecting non-perishable food items for those in need in Toronto. Please
remember that although we are fortunate to have the basic necessities of life such as food for ourselves,
кour children and our grandchildren, there are many who don’t….. for various reasons.
Please be generous in your donations.

