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Поїздка на Страусину ферму 
 

10 червня 2017 року відбулася 
чудова  поїздка на страусину 
ферму учнів і їхніх батьків з 
недільної школи Української 
православної церкви св. Анни. 
Чудовий настрій, свіже повітря, 
приємне спілкування, ігри і 
звичайно страуси стали чудовим 
завершенням навчального року.   
 
Наші діти мали можливість побачити близько 50 страусів, 
більше дізнатися про життя цих цікавих птахів. Ще на фермі 
можна було побачити  кроликів, курей, індиків, пограти у 
цікаві ігри, прогулятися лісом. Екскурсія була надзвичайно 
цікавою не тільки для дітей, але й для дорослих, які також 
змогли на хвилину стати дітьми, коли наприклад годували 3-
метрових страусів. 

 
Ось так насичено і цікаво ми 
провели свою поїздку. Багато 
спогадів і усмішок, і 
найголовніше – спілкування 
одне з одним, те, чого так не 
вистачає нам усім сьогодні, 
зробили цей день незабутнім. 
Хочеться подякувати всім 
батькам, які долучилися до 
поїздки, і особливо добродійці 

Наталі за підтримку і допомогу.   
 
Зараз у нашій недільній школі канікули, то ж відпочиваємо і з 
нетерпінням чекаємо вересня і нових поїздок! 
 

         Підготувала вчитель недільної школи Христина Грушник 

 

Trip to the Ostrich 
Farm 

 
On June 10, 2017, students from 
the Sunday School of the St. Anne’s 
Ukrainian Orthodox Church and 



 

 

their parents had a wonderful trip 
to the ostrich farm. Great mood, 
fresh air, pleasant communication, 
games and, of course, ostriches 
have become an excellent 
completion of the school year. 
 
Our children had the opportunity 
to see about 50 ostriches, to learn 
more about the life of these 

interesting birds. There was an opportunity to see rabbits, 
chickens, turkeys, play interesting games, and walk through the 
wood. The excursion was extremely interesting not only for 
children, but also for adults who were also able to become 
children for a minute when, for 
example, fed 3-meter ostriches. 
 
That is how we spent our trip – in 
a full and interesting manner. 
Many memories and smiles, and 
most importantly - 
communication with each other, 
something that we lack today, 
made this day unforgettable. I 
would like to thank all parents 
who joined the trip, and especially the Dobrodiyka Nataliya for 
support and assistance. 
 
There are holidays in our Sunday School now. Rest and look 
forward for ptember and new trips! 
 
                         The teacher of the Sunday School Khrystyna Hrushnyk 

 

Пікнік у парафії  
Української православної  

церкви св. Анни 
 

Цьогорічний Родинний пікнік у 
парафії Української 
православної церкви св.Анни у 
Скарборо відбувся 25 червня і 
зібрав чимало прихожан і 
гостей.  Започаткований багато 
років тому у громаді св. Анни,  



 

 

такий пікнік став чудовою нагодою до 
спілкування і об’єднання громади, що 
вкрай важливо для всіх православних 
церков у Канаді.  
 
Цьогорічний пікнік став особливим, 
всі охочі мали змогу скуштувати 
неймовірно смачні закарпатські 
страви - гуляш, уху, шашлик, 
запечену картоплю, приготовлені 
шефом з 
України на 
вогні. Діти 
брали участь у 
майстер-класі і 
зробили 
метеликів, 
грали в цікаві 
ігри і 
отримували 

подарунки.  
 
На подвір’ї біля храму відбувся 
справжній чемпіонат з футболу, а 
переможці виграли кубок! 
 
Хочеться особливо подякувати людям, 
які активно долучилися до організації 
цього свята: о. Володимиру і добродійці 
Наталі, Олі та Андрію Феськів, пані Ірині 
Гаврилюк, пані Лілі та пану Ніку Скотт, 

Павлу і Христині Грушник, голові 
церковної управи Тарасу Гільчуку і його 
дружині Христині та багатьом іншим 
людям. 
 
 

St. Anne’s Ukrainian  
Orthodox Church   

Parish Picnic 
 

This year's Family Picnic in the Parish of St. 
Anne’s Ukrainian Orthodox Church in 
Scarborough was held on June 25 and 
gathered many parishioners and guests. 



 

 

Launched many years 
ago in the community 
of St. Anne, such a 
picnic has become a 
great opportunity to 
communicate and 
unite the community, 
which is extremely 
important for all 
Orthodox Churches in 
Canada. 
 
This year's picnic 
became special, 
everyone was able to 

enjoy the taste of incredibly delicious 
transcarpathian dishes - goulash, fresh-
soup, kebab, baked potatoes, cooked by a 
chef from Ukraine on fire. The children 
took part in the master class and made 

butterflies, played 
interesting games and 
received gifts. 
A real football championship 
took place in the courtyard 
near the temple, and the 
winners won the cup! 
 
We would like to thank 
people who were actively 
involved in organizing this 
holiday: Father Volodymyr 
and Dobrodiyka Nataliya, 

Olga and Andriy Feskiv, Mrs. Iryna 
Havrylyuk, Mrs. Lila and Mr. Nick Scott, 
Pavlo and Khrystyna Hrushnyk, chairman 
of the church council Taras Hiltschuk and 
his wife Christine and many other people.  



 

 

   
 

 
 

Web Site 

Our web site calendar is being updated constantly . 
Please bookmark and visit our web site often for the most current 
information. 
 

http://www.stannesorthodox.com 
 
click > Schedule 
 

to view the latest monthly information.  Click on any calendar 

entry to see details for that specific event. 

http://www.stannesorthodox.com


 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


