Dec. 10 - Dec. 17, 2017

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 –Wednesday at 7:00 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.

ЗБИРАЄМО ЇДУ ДЛЯ ПОТРЕБУЮЧИХ
Почавши від наступної неділі будемо збирати їду для потребуючих міста Торонто. Памятаймо,
що не всі в змозі завжди мати їду навіть для своїх дітей. Будьмо щедрі
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.

Піст “ПИЛИПИВКА” почався 28-го листопада
Пригадуємо всім, що піст Пилипивка, котрий приготовляє нас до Свята Різдва Христового,
почався в вівторок, 28-го листопада. Просимо всіх в міру можливостей дотримовуватися цього
посту.

Акафист до Божої Матері
Акафист до Пресвятої Богородиці служитеметься
кожної середи в год. 7:00 вечером.
Сердечно запрошуємо.

Велике Дякуємо- Sincere Thank you
Наша особлива подяка знову для Михайла Волошина і його сестри Марійки за
спонсорство останньої ікони “Введення Пресвятої Богородиці” для нашої каплиці. Нехай
Господь Бог наш поблагословить Вашу благородну родину всіма Своїми дарами.
Сердечно дякуємо
Our sincere thank you to Michael Woloshyn and his sister Mary for sponsoring the very last icon
“The entrance of the Mother of God” in memory of their parents Stefania Majczak and Alex
Woloshyn for our Chapel. May God bless you with His heavenly blessings.

“But this I say: He who sows sparingly will also reap sparingly, and
he who sows bountifully will also reap bountifully”.
2 Corinthians 9:6

ОСОБЛИВЕ ЗАПРОШЕННЯ ДО НЕДІЛЬНОЇ
ШКОЛИ ЦІЄЇ НЕДІЛІ
Сердечно запрошуємо всіх наших дітей до нашої недільної
школи на другу неділю, де передбачаються особливі зайняття
перед Святами Св.Миколая і Різдва Христового.
Просимо наших батьків привезти Ваших потіх до каплиці в
цю неділю.

TO HONOR ST. NICHOLAS……..
We invite all parents, grandparents and children to attend next Sunday’s service at the Chapel for 10 a.m.
Please bring your children and grandchildren to Sunday School as a special lesson and activity have
been planned. Join us after liturgy to enjoy a time-honored St. Nicholas tradition!

Our new Website: allsaintschapel.ca
We would like to inform you that our new website is currently under development and
partially operational at: allsaintschapel.ca Please also visit the Cathedral facebook site at:
https://www.facebook.com/stvolodymyr.ca/

