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23-ТЯ НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ
РІВНОАПОСТОЛЬНОГО АВЕРКІЯ,
ЄПИСКОПА ІЄРАПОЛЬСЬКОГО,
ЧУДОТВОРЦЯ (БЛ. 167); І СЕМИ
ЮНАКІВ, ЩО В ЕФЕСІ ( БЛ. 250; 408450). ГОЛОС 6-ИЙ. АПОСТОЛ: ЕФ. 2:410 [ЗАЧАЛО 220]. GOSPEL: ЛК. 16:1931 [ЗАЧАЛО 83]
НЕДІЛЯ, 4-ГО ЛИСТОПАДА, 2018
Тропар Воскресний – Голос 6:
Ангельські сили на гробі Твоїм і ті, що
стерегли, умертвіли, і стояла Марія у
гробі, шукаючи Пречистого Тіла твого.
Полонив Ти ад, не спокушений ним;
зустрів єси Діву, даруючи життя.
Господи, що воскрес із мертвих, слава
Тобі.

23RD SUNDAY AFTER PENTECOST
THE HOLY EQUAL-TO-THE-APOSTLES AND
WONDERWORKER ABERCIUS, BISHOP OF
HIEROPOLIS (C. 167); AND THE SEVEN
YOUTHS OF EPHESUS (C. 250; 408-450).
TONE 6. EPISTLE: EPH. 2:4-10
[BEGINNING 220]. GOSPEL: LK. 16:19-31
[BEGINNING 83]
SUNDAY, NOVEMBER 4, 2018
Tropar of the Resurrection – Tone
6: The angelic powers were at Your tomb;
and the guards became as dead men; and
Mary stood by Your grave seeking Your
Most Pure Body. You captured hades, not
being tempted by it; You came to the Virgin,
granting life. Lord, Who rose from the
dead, glory to You.

Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові.

Glory to the Father, and to the Son, and
to the Holy Spirit.

Кондак Воскресний – Голос 6:
Життєдавець
Христос
Бог,
животворчою рукою з темряви безодні
воскресивши
всіх
померлих,
воскресіння подав людському родові.
Він бо є Спаситель, Воскресіння, Життя
і Бог усіх.

Kondak of the Resurrection – Tone
6: When Christ God, the Giver-of-life,
raised all of the dead from the valleys of
darkness with His life-giving hand; He
bestowed resurrection on the human race.
He is the Saviour, the Resurrection, the Life
and the God of all.

І нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

Both now, and ever, and unto the ages of
ages. Amen.

Богородичний Воскресний –
Голос 6:
Назвавши Свою Матір
благословенною, прийшов єси з Своєї
волі на страждання; засяявши на
Хресті, захотів Ти знайти Адама,
промовляючи до ангелів: Радуйтеся зі
Мною, бо знайшлася загублена драхма.
Боже наш, Ти все мудро впорядкував,
слава Тобі.

Theotokion of the Resurrection –
Tone 6: Having called Your Mother
Blessed, You came of Your own free will to
the Passion. Wishing to find fallen Adam
You shone forth from the Cross crying out
to the angels: Rejoice with Me, for I have
found the lost drachma. O God Who in
wisdom has ordered all things, glory to
You.

Прокимен – Голос 6-ий: Спаси,

Prokeimenon – Tone 6: O Lord,
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Господи, людей твоїх і благослови
насліддя Твоє.
Стих: До Тебе, Господи, взиваю,
Боже мій, не мовчи передо мною.

save Your people, and bless Your
inheritance.
Verse: To You O Lord, I call, O my God,
be not silent before me.

Єф. 2:4-10: Браття... Бог же, багатий
на милосердя, через Свою превелику
любов, що нею Він нас полюбив, і нас,
що мертві були через прогріхи, оживив
разом
із
Христом,
спасені
ви
благодаттю, і разом із Ним воскресив, і
разом із Ним посадив на небесних
місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних
віках показати безмірне багатство
благодаті Своєї в добрості до нас у
Христі Ісусі. Бо спасені ви благодаттю
через віру, а це не від вас, то дар Божий,
не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми
Його твориво, створені в Христі Ісусі на
добрі діла, які Бог наперед приготував,
щоб ми в них перебували.

Eph. 2:4-10: Brethren… But God, who
is rich in mercy, for His great love with which
He loved us even when we were dead in sins
has made us alive together with Christ, by
grace you are saved, and has raised us up
together and made us sit together in the
heavenlies in Christ Jesus, so that in the ages
to come He might show the exceeding riches
of His grace in His kindness toward us
through Christ Jesus. For by grace you are
saved through faith, and that not of
yourselves, it is the gift of God, not of works,
lest anyone should boast. For we are His
workmanship, created in Christ Jesus to
good works, which God has before ordained
that we should walk in them.

Алилуя – Голос 6-ий: Хто живе під
охороною Всевишнього,
той під
покровом Бога небесного оселиться.
Стих: Каже він до Господа: Ти
пристановище і захист мій, Бог мій, і я
уповаю на Тебе.

Alleluia – Tone 6: He that dwells under
the protection of the Most High, will abide
under the shelter of the God of heaven.
Verse: He says to the Lord: You are my
God, my haven and refuge, and I hope in
You.

Лк. 16:19-31:
Один чоловік був
багатий, і зодягався в порфіру й віссон, і
щоденно розкішно бенкетував. Був і
вбогий один, на ім'я йому Лазар, що
лежав у воріт його, струпами вкритий, і
бажав годуватися кришками, що зо столу
багатого падали; пси ж приходили й рани
лизали йому. Та ось сталось, що вбогий
умер, і на Авраамове лоно віднесли його
Анголи. Умер же й багатий, і його
поховали. І, терплячи муки в аду, звів він
очі свої, та й побачив здаля Авраама та
Лазаря на лоні його. І він закричав та
сказав: Змилуйся, отче Аврааме, надо
мною, і пошли мені Лазаря, нехай
умочить у воду кінця свого пальця, і мого

Lk. 16:19-31: There was a rich man,
who was clothed in purple and fine linen
and who feasted sumptuously every day.
And at his gate lay a poor man named
Lazarus, full of sores, who desired to be fed
with what fell from the rich man's table;
moreover the dogs came and licked his
sores. The poor man died and was carried
by the angels to Abraham's bosom. The rich
man also died and was buried; and in
Hades, being in torment, he lifted up his
eyes, and saw Abraham far off and Lazarus
in his bosom. And he called out: Father
Abraham, have mercy upon me, and send
Lazarus to dip the end of his finger in water
and cool my tongue; for I am in anguish in
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язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї
цім. Авраам же промовив: Згадай, сину,
що ти вже прийняв за життя свого добре
своє, а Лазар так само лихе; тепер він тут
тішиться, а ти мучишся. А крім того
всього, поміж нами та вами велика
безодня поставлена, так що ті, що хочуть,
переходити не можуть ізвідси до вас, ані
не переходять ізвідти до нас. А він
відказав: Отож, отче, благаю тебе, щоб
його ти послав у дім батька мого, бо
п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить,
щоб і вони не прийшли на це місце
страждання. Авраам же сказав: Вони
мають Мойсея й Пророків, нехай
слухають їх. А він відказав: Ні ж бо, отче
Аврааме, але коли прийде хто з мертвих
до них, то покаються. Йому ж він
відказав: Як Мойсея й Пророків не
слухають, то коли хто й із мертвих
воскресне, не йнятимуть віри.

this flame. But Abraham said: Son,
remember that you in your lifetime received
your good things, and Lazarus in like
manner evil things; but now he is comforted
here, and you are in anguish. And besides
all this, between us and you a great chasm
has been fixed, in order that those who
would pass from here to you may not be
able, and none may cross from there to us.
And he said: Then I beg you, father, to send
him to my father's house, for I have five
brothers, so that he may warn them, lest
they also come into this place of torment.
But Abraham said: They have Moses and
the prophets; let them hear them. And he
said: No, father Abraham; but if some one
goes to them from the dead, they will
repent. He said to him: If they do not hear
Moses and the prophets, neither will they be
convinced if someone should rise from the
dead.

Причасник:
Хваліть Господа з
небес,
хваліть
Його
во
вишніх. Алилуя, Алилуя, Алилуя.

Communion Verse: Praise the Lord
from the heavens, praise Him in the highest.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ
Середа, 7-го листопада - Святого Великомученика Дмитрія Солунського - Велика
Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 год. вечора.
Четвер, 8-го листопада - Святого Великомученика Дмитрія Солунського - Св. Літургія
- 10:00 год. рано.
Субота, 10-го листопада - Вечірня й Сповідь - 6:30 год. вечора.
Неділя, 11-го листопада - Св. Літургія - 9:30 год. рано, після якої слідує Заупокійна
Літія Дня Спомини.
Субота, 17-го листопада - Вечірня й Сповідь - 6:30 год. вечора.
Неділя, 18-го листопада - Св. Літургія - 9:30 год. рано.
Вівторок, 20-го листопада - Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил
Безплотних - Велика Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 год. вечора.
Середа, 21-го листопада - Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил
Безплотних - Св. Літургія - 10:00 год. рано.
Субота, 24-го листопада - Вечірня й Сповідь - 6:30 год. вечора.
Неділя, 25-го листопада - Св. Літургія - 9:30 год. рано.
Від середи 28-го листопада до неділі 6-го січня – Різдвяний Піст
(Пилипівка)
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ОГОЛОШЕНЬ
ЩИРЕ ПРИВІТАННЯ: Українська Православна Соборна Громада Св. Володимира
сьогодні щиросердечно вітає всіх своїх членів, прихильників та гостей̦ зібравшися̦
щоб громадно відзначити 100-річчя Української Православної Церкви в Канаді̦90річчя відправлення першої Св. Літургії в місті Калгарі̦ і День Подяки!
ОБІДНІ БІЛЕТА: Після сьогоднішньої Св. Літургії сердечно запрошуємо всіх Вас
перейти до культурного осередку на святочний обід з відповідною програмою, де
будемо продовжувати наших святкувань. Квитки на обід: Дорослі 17 років та старші
– $25.00; Студенти / Сеніори (65+) $20, Молодь 7-12 років – $10.00; Діти 6 років і
менше – вільний вступ.
БУДЕ ВІДПРАВЛЕНА В НАШІЙ ЦЕРКВІ ЗАУПОКІЙНА ЛІТІЯ З НАГОДИ ДЕНЬ
СПОМИНИ в неділю 11-го листопада зараз після Св: Літургії за тих мужчин і жінок,
які поклали життя своє на вівтар свободи, захищаючи нашу країну, волю й
демократію. Просимо всіх Вас прибути та помолитися за цих людей!
РІЧНІ ЗБОРИ МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ ОРДЕНУ СВ. АНДРЕЯ відбудуться в неділю 11го листопада, зараз після програми день спомини. Ласкаво просимо, щоб усі члени
цього відділу прибули на ці річні збори!
РІЧНІ ЗБОРИ МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ СОЮЗУ УКРАЇНОК КАНАДИ відбудуться в
неділю 18-го листопада зараз після Св. Літургії. Ласкаво просимо, щоб усі члени
цього відділу прибули на ці річні збори!
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ СПОМИНИ: Калґарський Відділ КУК запрошує Вас шанувати
пам’ять всіх наших братів і сестер, які були замучені в Україні штучним голодом в
1932-33 роках. Це шанування відбудеться в суботу 24-го листопада о год. 11:00 рано
в нашому культурному осередку.
ПРИМІТКА ЩОДО СВ. ПРИЧАСТЯ – Св. Православна Церква розуміє Причастя,
як повну спільність у духовному житті, приналежність до одного віросповідання,
і що можуть приймати Св. Причастя тільки ті, хто є членами Православної Церкви,
і які належно підготували себе до цього через молитву, піст і нещодавню Сповідь.
Якщо у вас є питання, щодо вищої примітки, або якщо ви хотіли б стати членом
Православної Церкви, будь ласка, звертайтеся до о. Тараса або о. Тимофія.
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DIVINE SERVICES
Wednesday, November 7 - The Holy Great Martyr Demetrius of Thessalonica - Great
Vespers with Litia and Confession - 6:30 PM
Thursday, November 8 - The Holy Great Martyr Demetrius of Thessalonica - Divine
Liturgy - 10:00 AM.
Saturday, November 10 - Vespers and Confession - 6:30 PM.
Sunday, November 11 - Divine Liturgy - 9:30 АМ followed by a Remembrance Day
Memorial Litia.
Saturday, November 17 - Vespers and Confession - 6:30 PM.
Sunday, November 18 - Divine Liturgy - 9:30 АМ.
Tuesday, November 20 - Synaxis of the Archangel Michael and other Bodiless Heavenly
Powers - Great Vespers with Litia and Confession - 6:30 PM.
Wednesday, November 21 - Synaxis of the Archangel Michael and other Bodiless Heavenly
Powers - Divine Liturgy - 10:00 AM.
Saturday, November 24 - Vespers and Confession - 6:30 PM.
Sunday, November 25 - Divine Liturgy - 9:30 АМ.
Wednesday, November 28 to Sunday, January 6 - Nativity Fast (St. Philip’s Fast)
ANNOUNCEMENTS
A MOST SINCERE WELCOME: St. Vladimir's
Ukrainian Orthodox Sobor Congregation today
most sincerely welcomes all of her members,
adherents and guests, having gathered in
community to commemorate the 100th
Anniversary of the Ukrainian Orthodox Church
of Canada, the 90th Anniversary of the serving
of the first Divine Liturgy in the city of Calgary
and Thanksgiving Day!
DINNER TICKETS: We sincerely invite everyone
to proceed over to our Cultural Centre
immediately following today’s Divine Liturgy for
dinner and appropriate program where we will
continue our celebrations. Tickets: Adults 17
years of age and older – $25, Students / Seniors
(65+) – $20, Youth 7-12 years of age – $10,
children 6 years of age and under – no charge.
A REMEMBRANCE DAY MEMORIAL LITIA
will be served in our church on Sunday,
November 11 immediately after Liturgy for all
men and women who gave their lives in defence
of our country and of freedom and justice
everywhere. Please make every effort to attend
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SUNDAY COFFEE HOUR
The following people have
graciously volunteered to be our
hosts and volunteers for Coffee
Hour for:
November 4 – HIERARCHAL
VISITATION AND UOCC CENTENIAL
CELEBRATIONS
November 11 – REMEMBRANCE
DAY
November 18 – Iryna Koval &
Zenovia Stanislavska
November 25 – Natasha Holden,
Galina
Samarina
&
Larysa
Taranenko
We sincerely thank our Coffee Hour
hosts and volunteers for providing
us
with
this
expression
of
congregational hospitality and the
opportunity for extended Christian
fellowship! God bless you for your
generosity and hospitality!

this special Remembrance Day Service and program which will follow!
THE ANNUAL MEETING OF THE LOCAL BRANCH OF THE ORDER OF ST. ANDREW
will be held on Sunday, November 11 immediately following the Remembrance Day program.
We graciously request that all members of this branch come out to this annual meeting!
THE ANNUAL MEETING OF THE LOCAL BRANCH OF THE UKRAINIAN WOMEN'S
ASSOCIATION will be held following the Divine Liturgy on Sunday, November 18. All
members of this branch are encouraged to attend this important meeting!
UKRAINIAN REMEMBRANCE DAY:
Calgary’s Ukrainian community will be
commemorating the forced famine-genocide in Ukraine of years 1932-33 on Saturday
November 24 at 11:00 a.m. at St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Cultural Centre.
2019 CALENDAR DATES: The 2019 Congregation Calendar of Services and Events is
currently being prepared. All congregation organizations are asked to supply a list of dates
and events you wish to have included in this calendar to Fr. Taras via e-mail:
krochakt@shaw.ca no later than Thursday, December 6. Thank you for your co-operation
and assistance in this matter!
ACOLYTE SERVING SCHEDULE: If your son or someone you know, wishes to serve Christ
and His Church as an Acolyte, please contact Fr. Timothy (fr.t.chrapko@gmail.com or 403700-9947) so that they can be added
to the 2019 Acolyte serving schedule.
CALGARY RECIPIENTS – UOCC CENTENARY
AWARD OF ST. ANDREW

Karpo
&
Varvara
Komarnycky
–
Posthumous Award
Paul & Jean Makowsky – Posthumous
Award
Fred Maluta – Posthumous Award
Daria Severson – Youth Award
Markian Severson – Youth Award
Greg Faryna – Family Award
Rev. Fr. Dr. Timothy Chrapko – Clergy
Award
Olga Kurczaba – Parish Award
William Miske – Parish Award
Mel & MaryAnn Pasichnuk – Parish Award
Paul & Elaine Amiot – Eparchial Award
Dobr. Donna Krochak – Eparchial Award
Nestor Papish – Eparchial Award
Theresa & Jules Klepak – National Award
Rt. Rev. Fr. Taras Krochak – Clergy,
Parish, Eparchial and National Award
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DEEPEST
SYMPATHIES
ARE
EXTENDED TO the Orest Fodchuk
family upon his recent repose. May the
Merciful Lord ease your sorrow and
grant His newly reposed servant Orest
Memory Eternal – Вічна Пам’ять!
UPDATE – UOCC CENTENARY
AWARD RECIPIENTS: As previously
reported, a number of our congregation
members have received the UOCC
Centenary Award of St. Andrew. We
congratulate and extend our sincerest
best wishes to all the most-worthy
recipients. We pray that God grant
them many blessed years of continued
love and service in His Holy Church! На
многії Літа! We will continue to
announce the recipients as this
information is made available.
UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH

OF CANADA - ST. ANDREW NATIONAL CENTENARY AWARD: The Saint Andrew
National Centenary Award is a prestigious one-time recognition of excellence, achievement
and contributions at a national or international level to the spiritual and community life of the
Ukrainian Orthodox Church of Canada. The selection of successful recipients of the St.
Andrew National Centenary Award will be made by a National Adjudication panel. For more
information, or to fill out an Online Nomination Form please visit
https://uocc100awards.com/awards/ Nomination Forms are also available on the pamphlet
rack at our Cultural Centre. Deadline for nominations has been extended to Monday,
December 31, 2018.
SINCEREST GREETINGS ARE EXTENDED TO: Michele Faryna, Paul Luciuk, Orest
Skibinski, Michael Sovyn, Thea Sovyn and Katherine Sydoruk who recently celebrated their
birthdays. May the Lord bless them with good health and grant them Many Years – На
Многії Літа!
NOTE—BIRTHDAY AND ANNIVERSARY GREETINGS: If you wish to have your Birthday
or Anniversary included in or removed from the weekly announcements, please inform
Fr. Taras of your request.

2018 MEMBERSHIP FEES DUE IMMEDIATELY: Please pay your membership dues
before October 31st, 2018 if you have not done so. There are a large number of members
who are in arrears, and we count on your fees to support our Church, the Western Eparchy
and the Consistory. If there is a concern please contact Walter Ozimko or Michele Faryna.
AUTOMATED FUNDS TRANSFER: St. Vladimir's Sobor now offers Automated Debit for
the purpose of donating to our congregation. Further information can be found at
http://stvlads.com / by clicking on the “Resources” tab near the top of the home page, then
clicking on “Forms” and reviewing the information located under the heading “PreAuthorized Debit” section.
SOUTHERN ALBERTA MISSION PROJECT (SAMP): St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Sobor
sincerely thanks everyone who generously contributed to the Southern Alberta Mission Project
in the past and humbly requests your continued support of this most worthy project by voluntarily
donating $75/member in support of this important work of the Church. If you wish to donate to
this project, please indicate on your offering envelope that this is a donation to the Southern
Alberta Mission Project (SAMP) in order that the congregation may track the progress of this
program.
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КОНСТАНТИНОПОЛЬ ПОВЕРНУВ УКРАЇНСЬКУ ЦЕРКВУ В
СВОЄ ЛОНО – КОМУНІКАТ СИНОДУ
Синод Вселенського Патріархату прийняв низку рішень, що
стосуються автокефалії Української Православної Церкви,
повідомив 11 жовтня в Стамбулі Митрополит Гальський Еммануїл,
який зачитав комунікат Синоду.
Комунікат Вселенського Синоду - (11/10/2018).
Під головуванням Вселенського Патріарха, Святий і Священний Синод зібрався на
чергове засідання з 9 по 11 жовтня 2018 року для вивчення та обговорення питань
порядку денного.
Священний Синод детально та тривалий час обговорював церковну справу України
в присутності Його Преосвященства Архиєпископа Даниїла Памфільського та Його
Преосвященства Єпископа Іларіона Едмонтонського, Патріарших Екзархів в Україні,
та ухвалив після розширеного обговорення:
1) Підтвердити вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський Патріархат
приступив до надання автокефалії Церкві України.
2) Відновити станом на сьогоднішній день Ставропігію Вселенського Патріарха в
Києві, одну з його багатьох Ставропігій в Україні, які завжди там існували.
3) Прийняти та розглянути прохання про апеляцію від Філарета Денисенка, Макарія
Малетича та їх послідовників, які опинилися у схизмі не з догматичних причин, у
відповідності до канонічних прерогатив Константинопольського патріарха отримувати
такі звернення від ієрархів та інших священнослужителів з усіх Автокефальних
Церков. Таким чином, згадані вище особи були канонічно поновлені у своєму
єпископському або священицькому сані, також було відновлено сопричастя їхніх
вірних з Церквою.
4) Скасувати зобов'язання Синодального листа 1686 року, виданого за обставин
того часу, який надавав у порядку ікономії право Патріарху Московському
висвячувати Київського митрополита, обраного собором духовенства та вірян його
єпархії, який мав згадувати Вселенського Патріарха як свого Першоієрарха за будьяким богослужінням, проголошуючи та підтверджуючи свою канонічну залежність від
Матері-Церкви Константинополя.
5) Звернутися до всіх залучених сторін із закликом утримуватися від захоплення
церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій
та помсти, щоб перемагали мир і любов Христа.
Вселенський Патріархат, 11 жовтня 2018 року
Головний Секретаріат Святого і Священного Синоду
https://risu.org.ua/
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FROM THE ECUMENICAL PATRIARCHATE
Announcement of the Holy and Sacred Synod of the
Patriarchate of Constantinople concerning Autocephaly for
the Orthodox Church in Ukraine.
Announcement (11/10/2018).
Presided by His All-Holiness, the Ecumenical Patriarch, the Holy
and Sacred Synod convened for its regular session from October
9 to 11, 2018, in order to examine and discuss items on its agenda.
The Holy Synod discussed in particular and at length the ecclesiastical matter of
Ukraine, in the presence of His Excellency Archbishop Daniel of Pamphilon and His
Grace Bishop Hilarion of Edmonton, Patriarchal Exarchs to Ukraine, and following
extensive deliberations decreed:
1) To renew the decision already made that the Ecumenical Patriarchate proceed
to the granting of Autocephaly to the Church of Ukraine.
2) To reestablish, at this moment, the Stavropegion of the Ecumenical Patriarch in
Kyiv, one of its many Stavropegia in Ukraine that existed there always.
3) To accept and review the petitions of appeal of Filaret Denisenko, Makariy
Maletych and their followers, who found themselves in schism not for dogmatic
reasons, in accordance with the canonical prerogatives of the Patriarch of
Constantinople to receive such petitions by hierarchs and other clergy from all of the
Autocephalous Churches. Thus, the above-mentioned have been canonically
reinstated to their hierarchical or priestly rank, and their faithful have been restored
to communion with the Church.
4) To revoke the legal binding of the Synodal Letter of the year 1686, issued for the
circumstances of that time, which granted the right through oikonomia to the
Patriarch of Moscow to ordain the Metropolitan of Kyiv, elected by the Clergy-Laity
Assembly of his eparchy, who would commemorate the Ecumenical Patriarch as
the First hierarch at any celebration, proclaiming and affirming his canonical
dependence to the Mother Church of Constantinople.
5) To appeal to all sides involved that they avoid appropriation of Churches,
Monasteries and other properties, as well as every other act of violence and
retaliation, so that the peace and love of Christ may prevail.
At the Ecumenical Patriarchate, the 11th of October, 2018
From the Chief Secretariat of the Holy and Sacred Synod
www.patriarchate.org/announcements/
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UOCC 100th ANNIVERSARY LAPEL PIN: UOCC Centenary Pins are
available for purchase. PRICE: $7.50 EACH (includes shipping and
postage). Please make cheque payable to the National Jubilee
Committee UOCC. Orders are to be sent to: NJC, 139 Machray Ave.,
Winnipeg, R2W 0Z2.
EMAIL ADDRESS UPDATES! St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox
Sobor is updating our member database of email addresses. If you
would like to add your email to our records, or change your email
address, please send an email to administrator@stvlads.com stating
that you wish to update your email address. In order to reduce our
operating costs, we are hoping to email items such as meeting agendas
instead of using regular mail. Thank you for your help in this matter!
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