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IMPORTANT INFORMATION RE CHURCH ATTENDANCE
In keeping with the lock down restrictions set out by the Provincial Government that will take effect as
of December 26th, 2020 we are only allowed 10 attendees at our Liturgies. Besides the priest, a cantor,
and registrar at the entrance we will only be able accommodate 7 other attendees. Therefore, the first
seven who register will be able to attend. If we have more than 7 registrations, we will defer them to the
next Liturgy if they so wish. This is a difficult time for all of us and we request your cooperation in this
effort. The same registration process is still in effect, i.e. either by calling me at 289-887-0626 or by emailing me at stvladshamilton@yahoo.ca Thank you for your continued understanding and
cooperation. Best wishes for your good health and continued Faith.

REMINDER
Thank you to our members who have responded to our letter regarding the establishment of a
Foundation. Just a reminder that if you have not as yet submitted your response, we ask that you do so
before the end of December.
Respectfully,
Orysia Sushko C.M.
Parish Council President
..................................................................................

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСТЬ В СЛУЖБАХ
Згідно з обмеженнями, встановленими урядом нашої провінції, починаючи 26 грудня 2020 року,
нам дозволено лише 10 учасників на наших Літургіях. Крім священика, дяка і реєстратора при
вході ми зможемо розмістити тільки 7 інших осіб. Тому перші сім, які реєструються, зможуть
бути присутніми. Якщо буде більше як 7 реєстрації можна буде їх записати на наступну
Літургію, якщо вони цього захочуть. Це важкий час для всіх нас, і ми просимо вашої співпраці в
цих зусиллях. Той самий процес реєстрації дальше діє, тобто або зателефонувавши мені на число
289-887-0626 або електронною поштою до мене на - stvladshamilton@yahoo.ca
Дякуємо Вам за Ваше вирозуміння і співпрацю. Бажаю всім кріпкого здоров’я та подальшої Віри.

ПРИГАДКА
Дякуємо всім нашим членам, які, відгукнулися на наш лист щодо створення Фундації. Якщо ви
ще не надіслали свою відповідь, то просимо зробити це до кінця грудня.
З повагою,
Орися Сушко
Голова Парафіальної Ради

