
  
 

Богослуження  – Church Services  
 

неділя 12 березня 
2-гa Неділя Великого Посту – Св. Григорія Палами –  Літургія 10:00 

Вечірня в Православним Соборі Христа Спасителя (721 Somerset St. W.) 18:00 

середа 15 березня 
Літургія Ранішосвячених Дарів 

(пісна перекуска та дискусія на духовні теми після Богослуження) 
18:00 

субота 18 березня Поминальна Літургія – Сорокоусти 10:00 

неділя 19 березня 
 

Хрестопоклонна 
Неділя 

3-тa Неділя Великого Посту – Літургія 10:00 

Вечірня в Коптським Православним Соборі Св. Юрія і Св. Антонія 
 (1081 Cadboro Road, Gloucester) 

18:00 

середа 22 березня 
Літургія Ранішосвячених Дарів 

(пісна перекуска та дискусія на духовні теми після Богослуження) 
18:00 

субота 25 березня 
Поминальна Літургія – Сорокоусти 10:00 

Вечірня 18:00 

неділя 26 березня 

4-тa Неділя Великого Посту – Св. Івана Ліствичника – Літургія 10:00 

Обідниця (в англійські мові) 12:15 

Вечірня 18:00 

   

Sunday, March 12 
2nd Sunday of Great Lent – St. Gregory Palamas –  Liturgy 10am 

Vespers – Christ the Saviour Orthodox Church (721 Somerset St. W.) 6pm 

Wednesday, March 15 
Liturgy of Pre-Sanctified Gifts 

(followed by a light Lenten snack & discussion about spiritual topics) 
6pm 

Saturday, March 18 Memorial Liturgy – Sorokousty 10am 

Sunday, March 19 
 

Veneration of the 
Cross 

3rd Sunday of Great Lent – Liturgy 10am 

Vespers – St. George & St. Anthony Coptic Orthodox Church 
(1081 Cadboro Road, Gloucester) 

6pm 

Wednesday, March 22 
Liturgy of Pre-Sanctified Gifts 

(followed by a light Lenten snack & discussion about spiritual topics) 
6pm 

Saturday, March 25 
Memorial Liturgy – Sorokousty 10am 

Vespers 6pm 

Sunday, March 26 

4th Sunday of Great Lent – St. John Climacus – Liturgy 10am 

English-language Service 12:15pm 

Vespers 6pm 
 

Уроки Недільної Школи – 10:00 до 11:00 щонеділі Sunday School Classes – Sunday morning 10am – 11am 
 

Український Православний Собор Успіння Пресвятої Богородиці 

Assumption of the Blessed Virgin Ukrainian Orthodox Cathedral 
Parish Priest: Rev. Fr. Ihor Okhrimtchouk        Parish Council President: Michael Reshitnyk 

1000 Byron Avenue, Ottawa, Ontario  K2A 0J3    Tel: Church Office 613-728-0856    Cell (24 hours): 613-325-3903 
E-mail/Е-пошта: stamaryuocc@sympatico.ca Church Website / Церковна Bеб-Cторінка: www.ukrainianorthodox.info 
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Парафіяльні Оголошення  
(Події відбуваються в церковні залі, після Літургії, 

якщо не вказано інше) 

Parish Announcements 
(Events occur in the church hall, after the Liturgy, 

unless specified otherwise) 

П’ятниця 17 березня – 19:00 – Гра в Кулі – 

Merivale Bowling Centre, 1916 Merivale Road. 
Запрошуємо всіх на цей вечір веселощів. 

Friday, March 17 – 7pm – Parish Bowling 
Night at Merivale Bowling Centre, 1916 Merivale 

Road. Everyone is welcome for this evening of fun. 

Неділя 19 березня – 12:00 – Загальні Річні 
Збори нашої парафії – Всіх запрошуємо на ці збори 

щоб довідатися про парафіяльні справи. Легенький 
пісний обід буде поданий перед початком зборів.  

Sunday, March 19 – 12 noon – Annual 
General Meeting of our Parish – Everyone is 

welcome to attend to learn about matters that are 
important to our parish. A light Lenten lunch will be 
served prior to the meeting. 

П’ятниця 24 березня – Майстерня Писанків – 

18:45 - 21:00 в церковній залі. Всі запрошені прийти 
навчитися і написати писанки. За дальші інформації і 
щоб записатися просимо звертатися до Добр. 
Дженифер (613-292-2255, okhri1jr@gmail.com). 
Деталі на ст. 5 

Friday, March 24 – Pysanka Workshop 

6:45pm - 9pm in the church hall – All ages welcome 
to come, learn and make traditional Ukrainian Easter 
eggs. For more information and to register, contact 
Dobr. Jennifer (613-292-2255, okhri1jr@gmail.com). 
Details on page 5 

Неділя 2 квітня – 11:30am  – Весняний Базар 
– Організовано нашою Жіночою організацією. 
Печево, вареники, голубці, борщ, м’ясні продукти, i 
цікаві речі будуть продаватися. Теплий обід 
традиційних страв можна буде купити. 

Sunday, April 2 – 11:30am – Spring Bazaar – 

Fundraiser organized by our Ladies’ Group. Easter 
baking, perogies, cabbage rolls, borshch, cured 
meats, and crafts for sale. A warm lunch of 
traditional Ukrainian foods will be available for 
purchase.  

 

ПАСХАЛЬНЕ ПОЗДОРОВЛЕННЯ : Якщо Ви бажаєте помістити Ваше особисте поздоровлення в 
Пасхальному виданні нашого квартального вісника, прохання переслати Ваше привітання до 20 
березня до Галі Безначук (halynab@hotmail.ca) 

 

EASTER GREETING: If you would like to place your personal Easter greeting in the 2017 Spring 
Bulletin, please send your greeting by March 20 to Halyna Beznaczuk (halynab@hotmail.ca) 

 

 Великий Піст – 27 лютого до 15 квітня Great Lent – February 27 to April 15  
 Kвітна Неділя – неділя 9 квітня Palm Sunday – Sunday, April 9 
 ВЕЛИКДЕНЬ  – неділя 16 квітня EASTER – Sunday, April 16 

 
 

 

 
 

Пригадуємо приступити до Сповіді та до Причастя під час Великого Посту 
 

Oхрещені православні Християни, котрі молитвою, постом  та Сповіддю приготували 
себе до Святого Таїнства Причастя можуть приступати до цього Таїнства.  Якщо Ви не 
приступали вже кілька тижнів до Сповіді, чи вас щось духовно турбує, прохання 
прийдіть до Сповіді чи до духовної розмови.  Сповідь відбувається щонеділі о 9:30, або 
30 хвилин перед кожним Богослуженням  під час Великого Посту.  Ви також можете 

домовитися з о. Ігорем зустрітися у зручний для Вас час.  Якщо Ви, рідні або близькі 
не мають можливість прийти до церкви то можна домовитися з о. Ігорем 
прийняти Сповідь і Причастя в дома. 
 
 

mailto:okhri1jr@gmail.com
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mailto:halynab@hotmail.ca


12 March 2017  12 березня 2017  
   

3 

A kind reminder to come for Confession and Communion during Great Lent 
 

Christened Orthodox Christians that have prepared with prayer, lent and Confession prior to Communion may 
partake of this Holy Sacrament.  If you have not offered Confession for a few weeks, or there is something 
that is troubling you spiritually, please come for Confession or for a spiritual discussion. Confession is heard 
every Sunday morning at 9:30am, or 30 minutes before any Liturgy during Great Lent.  Otherwise, please 

contact Fr. Ihor to arrange for a mutually agreeable time.  If you, a family member or a friend is not able to 
come to church, please contact Fr. Ihor to arrange to receive Confession and Communion at home. 

 

ПРО ПОМИНАЛЬНІ СУБОТИ ПІД ЧАС ВЕЛИКОГО ПОСТУ  
В дні Великого Посту в монастирях і храмах, в яких служать щоденно, в будні по закінченні вечірнього 
богослужіння щодня звершують заупокійні літії – короткі поминальні молитвослів’я. В суботні і недільні 
дні Великого Посту відправляються панахиди. В ці ж дні, коли звершується Божественна літургія 
святителя Іоанна Золотоуста або святителя Василя Великого, ви можете подати імена померлих на 
проскомідію. Не звершуються поминальні служби під час Страсної та Світлої Седмиць – тобто, тижнів 
перед і після Пасхи. Разом з тим, під час Світлої Седмиці і погребання звершується особливим 
пасхальним чином. 
 

У нашій парафії ми маємо традицію служити поминальні служби (так звані “Сорокоусти”) кожної суботи 
під час Великого Посту.  Відслжуимо ці поминальні служби відслужимо у суботи, 18-го і 25-го березня та 
1-го і 8-го квітня. Частиною цієї традиції є залишати ‘грамотки’ (пом’яні книжечки де записуються імена 
спочилих) і придбати поминальні свічки для молитви за спочилих.  Щоб придбати свічі та грамотки 
прохання звертатись до о. Ігоря після або перед Богослуженням. Кошт свічки – $20, кошт пом’яної 
книжки – $10.   Якщо поминальні свічі не згоряють повністю під час поминальних богослужень то їх 
можна буде принести на цвинтар на проводи для поминання ваших близьких. 
 

Що можна принести на поминальні служби за як пожертву за спочилих? У православній церкві є багато 
традицій щодо поминання померлих, проте центральною темою є жертвенність.  Кожен приносить по 
змозі свою лепту – їжу (на приклад колачі, коливо, овочі) та/або посильну пожертву на храм – за 
дорогих спочилих у Христі. Просимо тих, які мають можливість, прийти і помолитись за ваших спочилих 
родичів і близьких. Якщо пожертвою є їжа то вона роздається присутнім або ж залишається до неділі 
для спільної перекуски. Спаси Вас Господи! 
 

 MEMORIAL SATURDAYS DURING GREAT LENT  
Our Church Calendar provides many occasions when we are asked to face up to the fact of death, and during 
Great Lent there are "Saturdays of the Souls". We pray for the dead especially on Saturdays because it was on 
the Sabbath day (Saturday) that Christ lay dead in the tomb, "resting from all His works and trampling down 
death by death". Praying for the dead is an expression of love. We ask God to remember our departed loved 
ones because we love them. The relationship of love survives, and even transcends, death. There is an inner 
need to continue to express our relationship with a loved one even after death. Often even more so after a 
loved one has died since physical communication is no longer possible. The Church encourages us to express 
our love for our departed brethren through memorial services and prayers. 
 

The Orthodox Church prays for the dead to express her faith that all who have fallen asleep in the Lord, live in 
the Lord; their lives are "hidden with Christ in God" (COL.3:3). Whether on earth or in heaven, the Church is 
one family, one body in Christ. Death changes the location but it cannot sever the bond of love. Just as we 
pray for the dead, so we believe they continue to love us, remember us and pray for us now that they are 
closer to God. Death can only be properly understood in the light of Christ's Resurrection from the dead. 
Everything that we have in our possessions is a gift of God and it is anticipated that we treat it as such, by 
giving some part of what we have to those in need, to charities, and to the church to support its ministries. 
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These special memorial prayers (“Sorokousty” or “Forty-day prayers”) will be held at 10am on Saturdays – 
March 18 and 25, April 1 and 8 – during the Liturgy. We invite all parishioners to come to these services and to 
provide Fr. Ihor with their memorial booklets or a list of the names of their departed loved ones for 
commemoration. Special memorial candles, which are lit during the memorial service, are available for $20 
and the memorial booklets, from which the names of the reposed are read, are available for $10 (to purchase 
please contact Fr. Ihor). We also invite parishioners who come for the services to bring Kolachi (breads) or 
Kolyva (boiled wheat kernels with honey), honey or communion wine for one of these memorial services.  
When possible, a donation to the church in memory of the reposed loved ones would be appreciated. God 
Bless You! 
 

  
 

Пізніше святителю Григорію довелося захищати віру від нападу монаха Варлаама, який оголосив 
практику духовної молитви єретичною. Таким чином, друга неділя Великого Посту святого Григорія 
Палами також відома, як друге Торжество Православ'я. В 14-му столітті Православна Церква засудила 
дії його ворогів, а Св. Григорія вшанувала за його труди та вчення в церкві. 
 

Під час Великого Посту життя Св. Григорія нагадує нам про важливість молитви. Саме через молитву ми 
об'єднуємо наші почуття, наше тіло і розум з Богом. Лише через молитву ми можемо зрозуміти, скільки 
Бог зробив для цього світу та для спасіння наших душ, пославши нам Свого сина, Господа Ісуса Христа. 
Через молитву, піст і покаяння згодом ми зможемо вітати Світле Воскресіння Спасителя нашого, 
сприймаючи його через святе таїнство Євхаристії. 
 

SECOND SUNDAY OF GREAT LENT –  ST. GREGORY PALAMAS  
Today we celebrate the triumph of the teachings of St. Gregory Palamas, who upheld the Orthodox doctrine 
that humans can know God not through the intellect alone, but through experience of God's uncreated 
energies. The Council of Blachernae in 1351, which upheld St. Gregory's teachings, was considered a second 
Triumph of Orthodoxy. "[E]very day we should stand in awe of Him, as He is with us, and do what is pleasing 
before Him. If we are unable now to perceive Him with our physical eyes, we can, if we are watchful, see Him 
continuously with the eyes of our understanding, and not just see Him, but reap great benefits from Him. This 
vision destroys all sin, demolishes all evil, and drives away everything bad. It gives birth to purity and 
dispassion, and bestows eternal life." – St. Gregory Palamas 

 

  

ДРУГА НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ  
– СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРІЯ ПАЛАМИ  

У  цю неділю Церква святкує пам'ять святителя Григорія Палами, 
архиєпископа Солунського. У віці до 20 років, Григорій вступив до 
Ватопедського монастиря на св. горі Афон, залишивши світське життя і 
перейшовши у молитовне. Відомо, що святитель Григорій жив життям 
пустельника і лише для проведення Божественної літургії і проповідування 
повертався до своєї пастви. Святий Григорій був послідовником практики 
духовної молитви (ісихазм), яку він пізнав в монастирі Глоссіа. Це давня 
форма безперервної молитви, яка була основана святими отцями в 
четвертому столітті, в результаті виконання директиви Святого Павла на 
"невпинно моліться "(I Солунян 5,17). 
 



12 March 2017  12 березня 2017  
   

5 

 

МАЙСТЕРНЯ  ПИСАНКІВ 
 

п’ятниця 24 березня  18:45 – 21:00 
Yкраїнський Православний Зал, 1000 Byron Ave., Оттава 

 

Для дорослих та дітей віку 5 років і старше 
(Буде спеціальний клас для дітей віку 5 років і молодше) 

Майстерня обмежена до 30 учасників – Реєстрація закінчується 22 березня 
 

За дальші інформації і щоб записатися просимо звертатися до 

Добр. Дженифер (613-292-2255, okhri1jr@gmail.com) 
 

Ласкаво просимо учасникам принести легеньку перекуску для спільного столу 
 
 

                        
 

PYSANKA  WORKSHOP 
 

Friday, March 24  6:45pm – 9pm 
Ukrainian Orthodox Church Hall, 1000 Byron Ave., Ottawa 

 

For Adults and Children aged 5 years & older 
(There will be a special class for children under 5 years of age) 

Workshop is limited to 30 participants – Registration closes on March 22 
 

For more information and to register 

contact Jennifer (613-292-2255, okhri1jr@gmail.com) 

 
Participants are kindly requested to bring a light snack for the potluck table 

mailto:okhri1jr@gmail.com
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Загальні Інформації  General Information 
Поминальні Свічки можна купити за $20; ‘Грамотки’ 
(поминальні книжечки) можна купити за $10. Просимо 
звертатися до о. Ігора або до Слави, Вівтарного 
старшого брата. 

Memorial Candles are available for $20 each; Memorial 
Booklets are available for $10 each.  Please see Fr. Ihor or 
Slava, the elder Altar server. 

Освячення Домів – Можна замовити – Щоб домови-
тися просимо звернутися до Отця Ігоря (613-325-3903, 
e-пошта: stamaryuocc@sympatico.ca)  

House Blessings – On request – To make arrangements 
please contact Father Ihor (613-325-3903, or email 
stamaryuocc@sympatico.ca) 

Членська вкладка за 2017 рік: За 12-місячний період від 
1 січня до 31 грудня вкладка є $155 для одного і $310 за  
сім'ю. Передайте вашу вкладку до нашого скарбника, 
Віри Гуцуляк. Приймається готівка або чек (будь ласка, 
напишіть чек на “Ukrainian Orthodox Church” зазначено 
“2017 Membership”). 

2017 Membership Fees: For the 12-month period from 
January 1 to December 31 the fees are $155 for Single and 
$310 for Family. Please provide your payment to our 
Treasurer, Vera Hutzuliak. Cash or cheque are accepted 
(please make cheque payable to “Ukrainian Orthodox 
Church” noted with “2017 Membership”). 

Запрошуємо Вас до церковного хору Проби кожен 
четвер о 19:00 в церковні залі. За інформації прошу 
звертатися до Оксани (e-пошта: oxana.genina@gmail.com) 

Church Choir welcomes new members. Rehearsals every 
Thursday evening, 7pm, in the church hall.  Contact Oxana 
for information (email: oxana.genina@gmail.com) 

Скринка для запитань та побажань знаходиться при 
вході до храму. Просимо використувати її для ваших 
запитань до Отця Ігоря або до церковної управи. 

Our Question & Request Box is located at the entrance to 
our Church.  Please use this box to submit questions to the 
parish priest or parish council. 

Пастирська Опіка: Якщо ви знаєте когось, хто перебуває у 
лікарні або вдома і потребує пастирської опіки, прошу 
дати знати Отцеві Ігорові (тел: 613-325-3903, e-пошта: 
stamaryuocc@sympatico.ca) 

Pastoral Care: If you know of anyone in the hospital or at 
home who would like a pastoral visit, please contact Father 
Ihor (tel: 613-325-3903, email: stamaryuocc@sympatico.ca) 

Подавання Записок “За Здоров’я” і “За Упокой” 
Ви завжди можете подати записки з іменами ваших 
рідних щоб помолитися за їх здоровя і благополуччя 
та/чи за упокій померших під час Літургії. Запишіть данні 
імена і передайте записки до Вівтаря перед Літургією або 
покладіть записки в кошик біля Ікони на Тетраподі. 

Prayers For Health and For Repose: At any time you can 
request Fr. Ihor to say prayers for the health of family 
members/friends and/or for the repose of the departed.  
Please write their first names on the specially-provided lists 
found at the entrance to the church and pass along the list(s) 
to one of the Altar servers before the Liturgy or place the 
list(s) in the basket beside the icon on the Tetrapod (small 
table in front of the Altar). 

Просимо стрінутись в церковні залі після Літургії на 
спілкування та легеньку перекуску . Під час Великого 
Посту ласкаво просимо принести пісні перекуски коли 
можливо. 

Fellowship Hour after the Liturgy: Please join your fellow 
parishioners for light refreshment in the church hall.  During 
Great Lent, we welcome small contributions of sweet or 
savoury Lenten items when possible. 

Церковний калєндар на 2017 рік: $500 в церковнім бюрі 2017 Church calendar: $500 in the Church Office 

Винаймання церковної залі -- За інформації : 
тел. 613-722-1372, веб-сторінка www.1000byron.org 

Hall Rental – For information about renting the church hall – 

Tel: 613-722-1372, Website: www.1000byron.org 

Щоб отримувати наш Листок через е-пошту прошу дати 
знати Отцеві Ігорові (stamaryuocc@sympatico.ca). Копії 
попередніх Листків Ви можете знайти на нашій церковній 
веб-сторінці. Щотижнева електронна пошта містить 
інформацію додаткову до інформації, що міститься в 
данному друкованному листку. 

To receive our Sunday Newsletter by email every week, 
please contact Father Ihor (stamaryuocc@sympatico.ca). 
Copies of previous newsletters can be found on our church’s 
website.  Please note that the weekly email contains 
information in addition to the information in this printed 
newsletter. 

 

 

Please visit us on Facebook: https://www.facebook.com/UkrOrthodoxChurchOttawa 
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