Ukrainian Seniors’ Centre Newsletter
ЛИСТОПАД 2017 - Вісник Українського Центру Сеньйорів
Celebrating 33 years of service to the community
Святкуємo 33 роки послуг для громади
www.ukrseniors.org - For more information call: 705-673-7404
Tuesday, November 7
Celebration of Remembrance
Please join us as we pay tribute to our past and present members who passed away within the last year.
Following mass at St Mary’s there will be a short program and light refreshments at the Centre.
November Food Workshops
This month we will be preparing for our annual Christmas Bazaar & Food Sale.
Potato prep is on Monday, November 13. Pyrohy/varenyky will be made on Tuesday, November 14.
Holubtsi will be made on Tuesday, November 21. Refreshments and lunch will be provided.
Your assistance is greatly appreciated. If you can help, please do.

Sunday, November 12
Chapters & Verses: Action Bill’s Walk Through Life @ 2pm
The screening of a documentary film about Wasyl Kuryliw, a remarkable figure in the Sudbury Ukrainian
Canadian community.
Sunday, November 19
Holodomor Commemoration - 10:30a.m.
Ukrainians were starved to death by the Soviet regime led by Joseph Stalin. All grain and food was forcibly
seized and the borders were shut. In little more than a year, one quarter of the population perished. This crime
of genocide is known in Ukrainian as the Holodomor.
Please join us on Sunday, November 19th (following mass at St Mary’s) as we remember the forgotten. All
proceeds will be donated to the Holodomor Foundation.
Sunday, November 26
Christmas Bazaar, Food Sale & Luncheon @ 11am
Your donations of NEW ITEMS for the penny table, items for white elephant table and bake goods would be
appreciated.
A variety of bake goods, eat-in luncheon, penny table, white elephant table and draws will be available.

ВІВТОРОК, 7 Листопада Меморіальна Панахида
Запрошуємо всіх до пошани пам`яті наших членів та ваших рідних, яких втратили протягом
останнього року. Після Поминальної Служби Св.Покрови відбудеться коротка програма і
прийняття в Центрі Сеньйорів.
ЗАГОТОВКА ХАРЧІВ В ЛИСТОПАДІ

Цього місяця підготовлюємося до Різдв`яного Базару.
Бараболя – понеділок, 13 листопада
Вареники - в вівторок,14 листопада. Голубці - в вівторок, 21 листопада.
Обідня перекуска. Якщо ви можете допомогти, будь- ласка приходьте ми завжди раді і
вдячні за вашу поміч !
НЕДІЛЯ, 12 ЛИСТОПАДА
Розділи та вірші: Акція життя Василя в 2:00 пополудю
Це документальний фільм про Василя Куриліва, який приїжджає в Садбері. Історія
чудової постаті в українсько-канадській громаді міста Судбур.
В ПАМ'ЯТЬ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ - НЕДІЛЯ, 19 ЛИСТОПАДА В 10:30 ранку
Листопад - традиційно визнається місяцем поминання жертв Голодомору1932-33рр.
ГОЛОД 1932-33рр – є найтрагічнішою сторінкою в нашій українській історії. Це дуже
важливо, щоб ми продовжували пам`ятати і ніколи не забували цю трагедію. Запрошуємо
на коротку програму, якa відбудеться після Церковної Служби в Українському Будинку
Сеньйорів.
НЕ БУДЬМО БАЙДУЖІ !
НЕДІЛЯ, 26 ЛИСТОПАДА в 11:00 ранку
РІЗДВ`ЯНИЙ БАЗАР та ГАРЯЧІ СТРАВИ
Просимо приносити свіжу випічку, та нові НЕ ВЖИВАНІ речі. Ми з вдячністю щиро
приймемо ! Ви зможете насолодитися гарячим обідом, домашньою випічкою та
розіграшом товарів споживання !

DON’T FORGET TO CHECK YOUR CALENDAR FOR EVENT DATES!
PLEASE RENEW YOUR MEMBERSHIPS.

