
 

 

WWoorrsshhiippppiinngg  TTooggeetthheerr  

oonn  SSuunnddaayyss  aatt  1100::3300aamm  

wwhheenn  yyoouu  ccaann……  

……EExxppeerriieennccee  SSccrriippttuurree  ffoorr  ttooddaayy  

……JJooiinn  iinn  TThhoouugghhffuull  aanndd    

JJooyyffuull  mmuussiicc  

……SSeeee  CChhiillddrreenn  &&  YYoouutthh  EEnnjjooyy  

SSuunnddaayy  SScchhooooll  

……FFiinndd  RRoooomm  ffoorr  PPrraayyeerr  

……RReefflleecctt  oonn  RReelleevvaanntt  PPrreeaacchhiinngg    

……KKnnooww  tthhaatt  YYoouu  AArree  NNoott  AAlloonnee  

……DDiissccoovveerr  tthhee  PPrreesseennccee  ooff  GGoodd  

 

  

 

BBaappttiissmm  
BBaappttiissmm  iiss  tthhee  rriittee  ooff  wweellccoommee  

wwiitthhiinn  tthhee  CChhrriissttiiaann  ttrraaddiittiioonn..    IItt  

ccaann  hhaappppeenn  aatt  aannyy  aaggee  ffrroomm  bbiirrtthh  

ttoo  ddeeaatthhbbeedd,,  wwhheenn  aa  ppeerrssoonn  ffeeeellss  

rreeaaddyy..    IInn  tthhee  bbaappttiissmm  ooff  iinnffaannttss  

aanndd  cchhiillddrreenn,,  tthhee  ppaarreennttss  aanndd  tthhee  

cchhuurrcchh  mmaakkee  pprroommiisseess  ttoo  hheellpp  tthhee  

cchhiilldd  lleeaarrnn  aanndd  ggrrooww  iinn  ffaaiitthh,,  GGoodd  

bbeeiinngg  oouurr  hheellppeerr..  TTaallkk  ttoo  tthhee  

cchhuurrcchh''ss  mmiinniisstteerr  ffoorr  mmoorree  iinnffoo::  

mmiinniisstteerr@@ssttddaavviiddsslleedduucc..ccoomm  

 

 

WWeellccoommiinngg  IInn  

TThhee  mmiissssiioonn  ooff  SStt..  

DDaavviidd''ss  iiss  ttoo  wweellccoommee  
aallll  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  iittss  

nnuurrttuurriinngg  CChhrriissttiiaann  
ccoommmmuunniittyy  aanndd  ttoo  

iinnssppiirree  iittss  ppeeooppllee  ttoo  
sseerrvvee  ootthheerrss  aass  CChhrriisstt  

ttaauugghhtt!!  
  

RReeaacchhiinngg  OOuutt  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ooffffiiccee@@ssttddaavviiddsslleedduucc..ccoomm    778800--998866--22008855 

CChhiillddrreenn    

aanndd    

YYoouutthh    
bbeelloonngg  aatt  

SStt..  DDaavviidd''ss  
UUnniitteedd  CChhuurrcchh 

wwhheerree  tthheeyy  aarree  

wweellccoommeedd,,  

  

aacccceepptteedd,,  

  

ppaarrtt  ooff    

tthhee  ffaammiillyy  ooff  GGoodd  

wwwwww..ssttddaavviiddsslleedduucc..ccoomm  
44661144--4488  ssttrreeeett      

LLeedduucc,,  AAllbbeerrttaa  
    @stdavidsleduc  



 

 

  
  

MMaaiinnllyy  MMuussiicc  
TTuueessddaayy  MMoorrnniinnggss  

AA  ssppiirriittuuaalliittyy  tthheemmeedd  ssiinnggiinngg  aanndd  

ppllaayy  pprrooggrraamm  ffoorr  pprree--sscchhooooll  

cchhiillddrreenn  aanndd  tthheeiirr  

ppaarreennttss//ccaarreeggiivveerrss    

  
WWoorrsshhiipp  CCiirrccllee  --  

NNuurrsseerryy  
SSuunnddaayy  MMoorrnniinnggss  

CChhiillddrreenn  aanndd  tthheeiirr  ffaammiilliieess  aarree  

wweellccoommee  ttoo  eennjjooyy  cchhuurrcchh  ffrroomm  aa  

ffrriieennddllyy,,  ssppaacciioouuss  wwoorrsshhiipp//ppllaayy  

cciirrccllee  ((oorr  aa  sseepprraattee  nnuurrsseerryy  rroooomm))  

  

CChhiillddrreenn’’ss  CChhooiirr  
TTuueessddaayy  AAfftteerr  SScchhooooll  

FFoorr  tthhoossee  iinn  ggrraaddeess  22  ttoo  88  wwhhoo  

lloovvee  mmuussiicc  aanndd  wwaanntt  ttoo  lleeaarrnn  tthhee  

aarrtt  aanndd  jjooyy  ooff  ssiinnggiinngg..    
  

SStt..  DDaavviidd’’ss  iiss  aa  ppllaaccee  ffoorr  

eevveerryyoonnee  ttoo  ccoommee    

aass  tthheeyy  aarree,,    

wwhhoo  tthheeyy  aarree..  

  

CChhiillddrreenn  aarree  eennccoouurraaggeedd  

ttoo  aacctt  tthheeiirr  aaggee..  

GGooddllyy  PPllaayy    

SSuunnddaayy  SScchhooooll  
SSuunnddaayy  MMoorrnniinnggss  

PPeeooppllee  ooff  aallll  aaggeess  aarree  wweellccoommee  ttoo  

eennjjooyy  tthhee  eennttiirree  cchhuurrcchh  sseerrvviiccee..    

AAllssoo,,  ffoorr  tthhoossee  wwhhoo  aarree  

iinntteerreesstteedd  ((aabboouutt  2200  mmiinnuutteess  iinnttoo  

tthhee  sseerrvviiccee))  aann  iinntteerraaccttiivvee,,  

ccrreeaattiivvee,,  ssttoorryy--bbaasseedd  pprrooggrraamm  iiss  

aavvaaiillaabbllee..  

  

SSccoouuttiinngg  PPrrooggrraammss  
OOnnee  EEvveenniinngg  PPeerr  WWeeeekk  

SStt..  DDaavviidd’’ss  ssppoonnssoorrss  tthhee  SSeeccoonndd  

LLeedduucc  ((SStt..  DDaavviidd’’ss))  SSccoouuttiinngg  

AAssssoocciiaattiioonn  wwhhiicchh  ooffffeerrss  

pprrooggrraammss  ffoorr  bbooyyss  aanndd  ggiirrllss  aaggeedd  

55  aanndd  uupp  aatt  tthhee  cchhuurrcchh..  

wwwwww..lleedduuccssccoouuttiinngg..ccaa  

 
  

YYoouutthh  GGrroouupp  
Every Second Friday 

JJuunniioorr  aanndd  SSeenniioorr  HHiigghh  aaggeedd  

yyoouutthh  aarree  iinnvviitteedd  ttoo  ggaatthheerr  

ttooggeetthheerr  oonn  aalltteerrnnaattee  FFrriiddaayyss  ffoorr  

ffuunn  aanndd  ssppiirriittuuaalliittyy..    CCoonnttaacctt  tthhee  

yyoouutthh  lleeaaddeerrss  ffoorr  mmoorree  

  iinnffoorrmmaattiioonn::  

yyoouutthh@@ssttddaavviiddsslleedduucc..ccoomm

 


