
 ВЕСНА — 2016 — SPRING 

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ СОБОР  УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN UKRAINIAN ORTHODOX CATHEDRAL 

1000 Byron Ave, Ottawa, Ontario, K2A 0J3    
Tel: (613)728-0856(office)  Hall Rentals:(613) 722-1372  Cell:(613) 325 3903(for pastoral emergencies)  E-mail: stamaryuocc@sympatico.ca   

Church website: www.ukrainianorthodox.info  Church Facebook: www.facebook.com/UkrOrthodoxChurchOttawa 
Hall: www.1000byron.org 

Parish Priest: Fr. Ihor Okhrimtchouk  Parish Executive President:  Michael Reshitnyk (613) 728-4923  
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У  цьому  номер і :  
• Розклад Богослужень 
• Пасхальні  Привітання 
• Події у громаді 
• Кампанія Писанки 
• Наступне Богослуження англійською 

мовою—Обідниця—Неділя, 22 травня 

    I n  th is  i ssue :  
• Schedule of Services 
• Paschal Greetings 
• Parish Events 
• Pysanka Campaign 
• Next Service in English—Obidnytsya — 

will be served on Sunday, May 22 

Нехай Ваші душі будуть багаті на 
добро, як святковий стіл,  

чисті як Великодній рушник і веселі, як 
українські писанки.  

Хай малинові дзвони Великодня 
принесуть у Вашу оселю радість, віру, 

надію і любов. 
Христос Воскрес! 
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Календар Богослужень та Громадських Подій  
Квітень — Травень 2016 р. 

Cубота, 23 квітня  Лазарева субота—поминання померлих   Літургія 10:00 
Субота, 23 квітня         Вечірня 18:00 
Неділя, 24 квітня  Вербна Неділя     Літургія 10:00 

ОСВЯЧЕННЯ ЛОЗИ ПІСЛЯ БОГОСЛУЖЕННЯ 

Лекція Др Браєна Бутчера про значення Богослужень Страсного тижня 
Понеділок, 25 квітня    Страсний Понеділок — Літургія Ранішосвячених Дарів – 18:00    
Вівторок, 26 квітня   ПАНАХИДА У ПАМ*ЯТЬ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ  19:00 
Середа, 27 квітня   Таїнство Маслосвяття у Храмі Христа Спасителя  — 19:00 
Четвер, 28 квітня   Страсний  Четвер.  Літургія Св. Василія Великого, 10:00 

Прибирання Храму після Богослуження 
Четвер, 28 квітня   Страсний  Четвер.   Страсті Христові - 19:00 
П’ятниця, 29 квітня   Страсна П'ятниця.  Винесення Плащаниці, — 18:30 
Субота, 30 квітня   Страсна Субота   Надгробна Служба  Літургія 10:00 

Субота, 30 квітня   ПАСХАЛЬНЕ БОГОСЛУЖЕННЯ — Читання діянь Св. Апостолів  21:00     

   Полуношниця з каноном Великої Суботи — 22:30    Обхід Церкви — 23:15    

 Великодня утреня — 23:30  і  ОСВЯЧЕННЯ ПАСОК — 00:30  

Неділя, 1 травня   ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ       Святкова Літургія  — 9:00    
освячення Пасок - 11:00     

ПАСХАЛЬНИЙ СНІДАНОК ПІСЛЯ ОСВЯЧЕННЯ ПАСОК 
 Понеділок, 2 травня   Світлий Понеділок      Літургія 10:00 
 Середа, 4 травня  КЛАСИ З ВИВЧЕННЯ БІБЛІЇ    19:30 
 Субота, 7 травня         вечірня 18:00  
 Неділя,  8 травня   Томина Неділя       Літургія 10:00 

СПІЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ ПІСЛЯ БОГОСЛУЖЕННЯ І СВЯТКУВАННЯ ДНЯ МАТЕРІ 
Субота, 14 травня  ПРИБИРАННЯ ПАРАФІЯЛЬНОГО ЦВИНТАРУ 9:00 — 12:00 
Неділя, 15 травня  Неділя жон-мироноcиць    Літургія 10:00 
Середа, 18 травня  КЛАС З ВИВЧЕННЯ БІБЛІЇ    19:30 
Субота, 21 травня         Вечірня 18:00 
Неділя, 22 травня  Неділя про Паралізованого  Літургія 10:00  Обідниця 12:00 
Неділя, 29 травня  Неділя про Самарянку    Літургія 10:00 

ОСВЯЧЕННЯ ПАРАФІЯЛЬНОГО ЦВИНТАРУ—13:00 



SCHEDULE OF SERVICES AND COMMUNITY EVENTS 

FOR APRIL — MAY 2016 
Saturday, April 23  Lazarus Saturday      Liturgy 10 am 

Saturday, April 23          Vespers 6 pm 

Sunday, April 24   Palm Sunday, Entry of the Lord to Jerusalem   Liturgy 10 am 
Blessing of the willows after the service 

Dr. Brian Buther lecture on the meaing of services during the Passion week 
Monday, April 25  Liturgy of Presanctified Gifts     Liturgy 6 pm 

Tuesday, April 26 PANAKHYDA IN MEMORY OF CHORNOBYL DISASTER  Panakhyda 7 pm 

Wednesday, April 27   Holy Unction at Christ the Saviour Orthodox Church  7 pm 

Thursday, April 28   Holy Thursday.  Liturgy of St. Basil the Great   Liturgy 10 am 

Church clean up after the service 

Thursday, April 28  Holy Thursday.  Holy Friday Matins—Strasti   7 pm 

Friday, April 29  Holy Friday Vespers — Plaschanytsya    6:30 pm 

Saturday, April 30  Holy Saturday Reading of the Book of Acts 9 pm  

The Midnight Office—10:30 pm   Paschal Procession around the Church — 11:15 

Paschal Matins — 23:30      Followed by the Blessing of Baskets—12:30 am 

Sunday, May 1 PASKA— RESURRECTION OF OUR LORD     Divine Liturgy — 9 am    

Followed by the Blessing of the baskets in the church hall — 11 am 

POTLUCK BRUNCH FOLLOWS THE BLESSING OF THE BASKETS. 

Monday,  May 2   Bright Monday       Liturgy 10 am 
Wednesday, May 4  BIBLE STUDY CLASS     7:30 pm 
Saturday, May 7         Vespers 6 pm 
Sunday, May 8    St. Thomas Sunday     Liturgy 10 am 
SPILNE SVYCHENE — COMMUNITY LUNCH AFTER THE SERVICE AND MOTHER’S DAY CELEBRATION 

Saturday, May 14  PARISH CEMETERY CLEAN UP  9 AM—NOON 
Sunday, May 15    Sunday of the Myrrh- Bearing woman    Liturgy  10 am 
Saturday, May 21         Vespers 6 pm 
Sunday, May 22 Sunday of the Paralyzed Man Liturgy 10 am    Noon Day service 12 pm 
Sunday, May 29  Sunday of the Samaritan woman    Liturgy 10 am 

CEMETERY BLESSING—1 PM 
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ПАСХАЛЬНЕ  ПРИВ І Т АННЯ  В І Д  ПАРОХА ,  УПРАВИ  ТА  Ж ІНОЦТВА  
P A S C H A L  G R E E T I N G  F R O M  T H E  P A R I H  P R I E S T ,  E X E C U T I V E  A N D  L A D I E S  A S S O C I A T I O N  

ХРИСТОС ВОСКРЕС!  ВОІСТИНО ВОСКРЕС! 

Дорогі браття і сестри у Христі! 
Щиро вітаємо Вас із Великоднем. Чудо Христового 

Воскресіння об’єднує всіх нас вірою у перемогу світла над 
темрявою, добра над злом, життя над смертю. Сьогодні ми 
відкриваємо Богові свої душі, просимо наповнити їх духовною 
силою і надією та сподіваннями на краще прийдешнє. 

У цей день ми дякуємо Господу Богу за те, що у дні 
випробувань ми відчували його захист і підтримку. В 
найскладніші часи ми непохитно вірили – Господь не залишить 
нас. Великдень нагадує нам про духовне відродження і єдність, 
яке потрібне  як нам, українцям, по світу розсіяних так і всім 
людям доброї волі. 

Молимось і просимо всевишнього за мир в Україні, 
припинення війни, знаходження злагоди для всіх громадян 
України.  Ми кожної неділі проводимо збір фондів на 
підтримку жертв війни в Україні і направляємо ці кошти 
туди, де вони найнеобхідніші і поміщаяємо звіти про це у 
нашому листочку та в інтернеті. Ірформації є у цьому 
листочку. 

Бажаємо всім Вам душевної чистоти і гармонії, миру у світі 
в Україні та спокою в сімейних оселях. Нехай Чудо Воскресіння 
Христового надихає нас на добрі та праведні справи. Нехай 
Пасхальне Свято стане для кожного початком нового життя 
- кращого і добрішого.  

Ми додаємо до цього листка конверт на нашу весняну 
Кампанію Писанки і надіємось на Вашу жертвенну підтримку 
нашої громади і наперед вам сердечно дякуємо за Вашу 

жертвенність.  Також прикладений розклад наших 
Богослужень і подій у громаді.  Просимо підтримати нашу 
громаду беручи участь у Кампанії прямого депозиту, — 
кожна невеличка лепта є конкретною допомогою для громади.  
Надіємось на Вашу підтримку і молимось за Ваше здоров*я і 
духовну злагоду.  

Також у цьому листочку Ви знайдете повідомлення про 
проекти і починання нашої громади—зокрема проект 
іконографії спонсорований нашим жіноцтвом — перший етап 
вже закінчений, і жіноцтво тепер спонсорує другий етап.  
Якщо б Ви бажали спричинитися до проекту іконографії, то у 
нас буде інформація про те як би Ви могли б стати спонсором 
цього унікального у всьому світі проекту. 

Наостанку закликаємо Вас до активної участі у 
громадському і молитовному житті нашої парафії, 
оскільки Ви своєю участю зможете спричинитися до розквіту 
громади і в результаті станете кроком ближче і до власного 
спасіння у Христі.  Бути однією родиною у Христі і разом 
молитися і працювати ради нашого спасіння — що є метою 
нашого короткого земного життя. 

Дорогі і возлюблені — у Воскреслому Христі вітаю вас і 
бажаю всіх Божих благ і благословення — ми є одна сім*я у 
Христі і поводьмося та працюймо разом щоб бути для світу 
взірцем цієї реалії.  Приходьте до нашого храму і молімося 
разом за мир у світі і в Україні, молімося за всіх людей доброї 
волі, молімося і за наше спасіння і за наших близьких.   

ВОЗЛЮБІМО ОДИН ОДНОГО  У ВОСКРЕСЛІМ ХРИСТІ 
У Воскреслім Господі Нашім Ісусі Христі   
О. Ігор, настоятель Собору з родиною 

Цього року о.Ігор планує відвідати всіх наших парафіян і прихожан для спільної 
молитви та бесіди — прохання дати йому знати про найзручніший для вас час 

This year Fr. Ihor will try to visit all of our parish members and friends of the parish for a 
friendly chat and a prayer — please let him know of the time convenient for you to have a 

visit 

СПИСОК ДЛЯ ПЕРЕКУСОК ПІСЛЯ БОГОСЛУЖЕННЯ — У 
ПАРАФІЯЛЬНОМУ ЗАЛІ БУЛЕ ЛИСТОК З ЧИСЛАМИ І ВИ 
ЗМОЖЕТЕ ПІДПИСАТИСЬ НА ОДНУ З ОКРЕМИХ ДАТ, ЩOБ 
ПРИНЕСТИ ЩОСЬ НА ПЕРЕКУСКУ ПІСЛЯ БОГОСЛУЖЕННЯ.   
Парафіяльні стінні календарі на 2016 р. МОЖНА ПРИДБАТИ 

у  нашому парафіяльному офісі за пожертвами .  Вони є 
спонсоровані похоронним заведенням  Hulse Playfair and Mac-
Gerry.  Прохання дати о. Ігореві знати якщо ви бажаєте придбати 
календар. 
Скринька для запитань та побажань знаходиться при 

вході до храму — просимо використовувати її для ваших 
запитань 

SIGN UP SHEETS FOR THE SNACKS AFTER THE LITURGIES   
is available in our parish hall every Sunday.  The sign up sheet is 
available in our parish hall as well — please sign up for a certain 
date to bring snack  to share with everyone. 

Parish Calendarі for 2016 this year are sponsored by Hulse, 
Playfair and MacGerry Funeral Home and are available currently  in 
our parish office in exchange for free will donation.  Please let Fr. 
Ihor know if you would like a copy of a calendar 

Our new question box is located at the entrance to our Church 
— please use this box to  ask priest of executive a question  



P A G E  5  

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС! 
СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО ВСІХ ПАРАФІЯН, ГОСТЕЙ І ПРИХОЖАН  КОТРІ ПРИЙШЛИ 

ВІДВІДАТИ НАШ ХРАМ У ЦЕЙ СВЯТКОВИЙ ЧАС І МОЛИМОСЬ, ЩОБ 
ВОСКРЕСЛИЙ ГОСПОДЬ ОБДАРОВУВАВ ВАС СВОЇМ БЛАГОСЛОВЕННЯМ.  

НАДІЄМОСЬ БАЧИТИ ВАС ЧАСТІШЕ У НАШІМ ХРАМІ.  ЯК НІКОЛИ НАМ ТЕПЕР 
ПОТРІБНА ВАША УЧАСТЬ І ДОПОМОГА У РОЗБУДОВІ НАШОЇ ГРОМАДИ 

Управа громади Собору Успіння Пресвятої Богородиці 

Привітання від Союзу 
Українок Канади 

Христос Воскрес!  Christ Has Risen! 
2015 рік був доволі успішним для жінок нашої 

громади у їхньому іконоґрафічному проекті.  
Перша ікона Благословенної Діви-Богородиці та 

Причастя була створена іконографом Михайлом 
Капелюхом й отримала благословення Митрополита 
Юрія та архиєпіскопа Андрія під час їхнього візиту 65 
річниці нашої парафії. 

 Іконоґрафічний проект вдалося здійснити завдяки 
наполегливій праці наших жінок, особливо під час 
Весняної й Різдвяної ярмарок-продажів. Жінки 
висловлюють велику подяку всім добровольцям, хто 
зміг помогти і зробити усе можливе для здійснення 
проекту.  
Без загальної посвяти й зобов’язання зробити це б 

не вдалося.  Висловлюємо особливу подяку 
Будучності за щедрий внесок у іконоґрафічний 
проект. 
На 2015 рік Союз Українок Канади знову зробив 

внесок  на  виконання  решти 
ікон.Велике СПАСИБІ  від жіночого 
Союзу. 
Голова Оттавського відділу Союзу 

Українок Канади 
                        Ліза Маларек 

2016 Ukrainian Women's Association of Cana-
da - Ottawa Branch 

2015 was a great year for the ladies association 
with their icon project.   The second stage of icono-
graphy had been completed in our church — painted 
by iconographer  Michael Kapeluck and  blessed by 
our Bishop Andrij.  Ladies Association donated all of 
the  costs for the second stage.  The icon project 
came through with the ladies' hard work at their 
Spring and Christmas Bazaars.   

The ladies would like to thank the many volunteers 
who were able to help us out to make sure that this 
project would come true. Without everyone's commit-
ment this would not have happened.  The ladies 
would also like to thank  Buduchnist for their gener-
ous donation towards the icon project and working 
hard to make our church a beautiful place. 

From the ladies, again a big THANK YOU to all. 
     Presi-
dent- Liza Malarek 

Our next event will be the 
Spilne Sviachene  

traditional Paschal Lunch on 
Sunday, May 8, 2016 
Admission is by donation.  

Пасхальні 
привітання 

Paschal   
Greetings 

Православні християни  по 
цілому світі вітаються на 
своїх мовах Пасхальним 
привітанням — від Паски до 
Вознесіння Господнього.   

Orthodox Christians through-
out the world greet one anoth-
er with the following expres-
sions during the forty-day peri-
od from Pascha to Ascension:  
Language        
 Greeting / Response  
Ukrainian 
    Христос Воскрес /  
 Воістину Воскрес 
English  
    Christ is Risen! /  
 Indeed He is Risen!  
Greek     
 Christos Anesti /  
 Alithos Anesti  
Slavonic  
          Christos Voskrese /  
 Voistinu Voskrese 
Romanian  

Hristos A înviat /  
Adev Úarat A înviat  

Arabic  
 Al masi h qam /  
  hakan qam  

Spanish       
       Christo ha resucitado /  

en verdad ha resucitado  
French    
      Le Christ est Resucitée /  

Vraiment est Resucitée  
German     
    Kristus ist Auferstanden /  

Sicherlich ist Auferstanden  
Gaelic                
 Kriost Eirgim / Eigim  
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Cemetery Annual Spring Clean up – May 
14, 2016 

Can you volunteer a few hours on Saturday May 14, 2016 to 
help clean up the winter debris from our orthodox community par-
ish cemetery?  

When    Saturday May 14, 2016 
Time     9:00 AM  -  12:00 noon  
Where   1888 Merivale Road   
             Located on Merivale Road, south of the main intersec-

tion of Hunt Club and Merivale Rd 
The parish will provide: 

- lots of black earth to fill in holes and use for planting of flowers 
on the graves 
- disposable paper bags to collect branches and grass, debris etc 
- bottled water 

We ask that you bring: 
- your spirit, 
- garden work gloves, rakes, hedge clippers/ trimmers,  
- shovels, wheelbarrow 
- possibly a chainsaw? 
Looking forward to a clear cool day and your participation! 
Bohdan Shumsky, Cemetery Supervisor  
Email address      bmshumskyparish@gmail.com   
 
PROVODУ – Blessing of the Graves – Sunday 

May 29, 2016 
Parishioners and family members are invited to attend the 
annual Blessing of the graves, Provode, 
To be held at our parish cemetery on: 
 
When    Sunday May 29, 2016 
Time      1:00   PM 
Where   1888 Merivale Road   
                
Cemetery is located on Merivale Road south of the Hunt 
Club and Merivale Road intersection. 
Memorial service will start at 1:00 pm with blessing of the 
individual graves to follow. 
 
Please bring your camping chairs.  
 
Xpucmoc Bockpec!  Christ is Risen! 
 
Rev. Ihor Okhrimtchouk, Pastor 
Bohdan Shumsky, Cemetery Supervisor 

Cemetery Annual Report 

January 1, 2015 to December 31, 2015 
Remembering our parishioners:  
- Members who died in 2015 and are buried in the Parish ceme-

tery located at 1888 Merivale Road.   
  Long live their memory!   Vichnya Pamyiat! 

 Maria Kostiuk March 2015 
      Diana Lavrov             May 2015 
      Vera Czich  May 2015 
      Stepan Marchenko October 2015 

Cemetery Statistics: 
Number of plots sold in 2015 =  1  sale   
Total number of occupied graves =  191   (47%) 
Number of grave plots available =  216   (53%) 

2015 Sale Price of single grave plot for a paid church member      
= $1,820   ($1,300 to the Church & $520 for Perpetual Mtce. 
to the Ontario Govt.) 
e.   2015 Sale Price, single plot, of Orthodox faith, non mem-

bers    =     $3,300 
Annual Spring Clean up – Saturday May 2, 2015 
A special thank you to the 17 volunteers who donated their 

Satuday morning to clean up the cemetery: 
Betty Komarnisky and family; Deborah, Christopher and David 
Jaroslav and Christopher Horban   
Angelina Reshitnyk 
Ludmilla Solenya and husband, Amir 
Zoia Lashewsky and Maria Stadnyk - Marchenko 
Mikola Czich and George Sluzar 
Otec Ihor Okhrimtchouk and Anatoly Kyrylchuk 
Bohdan and Matthew Shumsky 
 4. Activities during the 2015 year:  
 a) Zeleni Sviata – Provody – Sunday May 24, 2015 
  - annual blessing of the graves by Otec I. Okhrimtchouk 

held at 1:00 pm 
- 62 people attended (the largest attendance in the past decade) 
- $830 was donated towards the repair and new crushed of the 
driveway 

b)  Financials: 
 - total income =  $1,102.35  (donations & interest) 
 - expenses =  $2,835.62  (grass cutting, driveway 

repairs, etc.) 
c) Maintenance: 
• grass cutting services contracted to Konstantin Bass  
• - front portion of driveway surface leveled and re-filled 

with crushed stone  
Special appreciation to parishioners who donated towards the 
repair of the roadway:   Olga Simpson, Irene Rocha, Tanya 
Mushka, Olga & Terry Sametz, Larry Hrehoriak,  Ludmilla 
Solenya, Betty & Deborah Komarnisky, M. Reshitnyk, Irene 
Lind, Victoria Vasilieva 
 

Prepared by Bohdan Shumsky, Cemetery Supervisor, Febru-
ary 29, 2016 
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ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ 
СЕРЕДНІХ ШКІЛ !  
На нашому Парафіяльному пікніку 7 
червня ми будемо відзначати випускників 
середніх шкіл з нашої громади.   Прохання 
дати знати о. Ігореві про те що Ваші діти 
чи онуки закінчують середню школу, щоб 
ми могли їх відповідно привітати під час 

пікніку  

ATTENTION  
GRADUATES!  
During our picnic on June 7 we will be 
celebrating high school graduates from 
our community.  If your children or 
grandchildren graduate this year from 
the High School, please let Fr. Ihor know 
to make sure that we will be able to hon-
our their High School Completion. 

 ПРОХАННЯ ЗАНОТУВАТИ!    PLEASE NOTE!   
Святкувати 67‐ліття нашої громади  

Собору Успіння Пресвятої Богородиці у Оттаві 
15-16 Жовтня 2016 року — 15-16 October 2016 

Celebration of the 67th anniversary of our parish in Ottawa 
Класи з вивчення Біблії та 

дискусії на теми віри — кожної 
другої середи ,  

починаючи з 4 травня в 
парафіяльному залі 19:30—21:00 

  
Bible Study Classes — every sec-
ond Wednesday, starting on May 4  

in our parish hall — from 7:30 
pm—till 9 pm 
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ДОПОМОЖІТЬ НАШІЙ ГРОМАДІ  
КОРИСТУЮЧИСЬ ПОСЛУГАМИ ПРЯМОГО ДЕПОЗИТУ 

Що це таке ПРЯМИЙ ДЕПОЗИТ? 
Сьогодні багато людей платять за борги, позички, тощо користуючись заздалегідь одобреними виплатами (так 

званими Pre-Authorized Debit ). Парафіяльна рада налагодила дуже простий процес послуги прямого депозиту 
безпосередньо на рахунок церкви для того, щоб допомогти парафіянам і прихожанам нашої громади простіше та 
зручніше робити регулярні пожертви на потреби нашої церкви. Ви можете зараз постійно і регулярно в рамках 
вашого бюджету скласти свої пожертви на церкву, користуючись системою безпосереднього чи прямого депозиту. 
Чому користатись Прямим депозитом? 
1. Навіть коли Ви не зможете бути у церкві Ви автоматично складаєте свій дар любови парафії, і парафія 

скористає через постійну фінансову стабільність, маючи засобів покривати необхідні оперативні витрати. 
2. Зручність: не треба писати чеки кожного місяця, чи найти готівку покласти у конверт—все це робиться 

автоматично для Вас. 
Як можна долучитись до програми Прямого Депозиту 
1. У цьому конверті є вкладений лист з Кредитової спілки *БУДУЧНІСТЬ* у якому знаходться форма на підпис на 

Прямий Депозит, або ж 
2. Візьміть бланк у церковній канцелярії, і 
3. Заповніть форму для безпосереднього депозиту. 
4. У цій формі вкажіть скільки Ви бажали бпожертвувати щомісячно на громаду , підпишіть цю форму та 

інформацію про Вас (адресу та ім*я). До форми долучіть анульований (непідписаний) чек з вашого рахунку, на 
якому по діагоналі проведіть лінію і напишіть англійськими літерами слово “void”. 

5. Підписану форму і чек прохання надіслати до Кредитівки *Будучність* або до парафіяльної 
канцелярії. 
Якщо у вас є додаткові запитання щодо використання прямого депозиту і/або вам потрібна додаткова допомога чи 

інформація, будь-ласка, телефонуйте пані Наді Дубик 613 722-7075.  Наперед Вам дякуємо за Вашу 
жертвенність. Спаси Вас Господи.   

Христос Воскрес ! Воістино Воскрес ! 

Членські внески на 2015 рік 
Членські внески на 2015 рік такі: за одну особу $144, родина 

(розраховано на 2 особи) $288  
Членські внески підтримують не тільки нашу парафію, а 

також і роботу Консисторії Української Православної Церкви 
Канади (КУПЦК) та Коледж Св. Андрія (обидві установи 
знаходяться у Вінніпезі та у Східній Єпархії в Торонто). 
У 2018 році, як і за минулі роки, сума членського внеску за 

одну особу зросла на $4, а родинного - на $8 в цілому 
(відповідно до цін, встановлених на Соборі в 2010 році).   
Список членських внесків на 2015 рік представлений нижче: 

    За одну особу    За родину 
Наша церква в Оттаві                   $ 35                       $ 70 
Консисторія УПЦК                         $ 80     $ 140 
Східна Єпархія                              $ 20                        $ 40 
 Колеія Св. Андрея   $ 9                          $ 18 
Всього:               $144                       $288 

Ми будемо дуже вдячні, якщо Ви сплатите свій членській 
внесок нашому директору Тамарі Харламбій, або нашому 
скарбничому Олені Баран до 30 червня 2015 року. Для вашої 
зручності, Membership Sunday відбудеться в неділю 19 квітня 
та в неділю 26 квітня, протягом яких Ви зможете сплатити свої 
членські внески.  
Приймаються як чеки, так і готівка.  Будь ласка, на чекові 

вкажіть “для Української Православної Церкви”, призначення: 
“членській внесок 2015”.   
Якщо ви є учасником програми Прямого Депозиту у нашій 

парафії, Ви можете сплатити свій членській внесок за рахунок 
коштів, які ви жертвуєте нашій церкві за допомогою цієї 
програми.   
Для цього, будь ласка, зверніться до церковного 

адміністратора Тетяни Зубаревої за телефоном 613-728-0856 
та залиште повідомлення для скарбничого для того, щоб 
зробити відповідні домовленості, а також щоб скористатися 
программою Прямого Депозиту.  
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++++++++++++++++++++++++++==+++++=++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++HELP OUR CHURCH  
BY USING THE DIRECT DEPOSIT PROGRAM 

What is DIRECT DEPOSIT Program? 
Just as most of us pay our bills by pre-authorized remittance, the Direct Deposit program allows us to 

donate to our church consistently through automatic debits directly from our bank account. 
What are the benefits? 
1.Even when you’re away, you maintain your commitment to the church, and the parish benefits from 

an increase in overall financial stability, allowing for regular expenditures. 
2.Convenience: no writing cheques each month, or finding cash for your weekly envelope – it’s all 

done automatically for you. 
How to Sign In for the Direct Deposit Initiative: 
1.Complete and sign a pre-authorized debit agreement and provide a void cheque. 
2.The copy of the agreement is in each envelope or you can obtain it in the office. 
3.The signed form and a void cheque can be mailed to our office or directly to the Buduchnist Credit Union 913 Carling Ave. 

Ottawa, ON K1Y 4E3 
4.Once these documents are received, then approximately 10 days are needed to activate the arrangement-Fill in the au-

thorization form in the church office, and attach a VOID cheque from your account. 
You can also arrange for your annual membership fees to be paid using the donations you make through Direct Deposit. 
If you need more help or further information, please contact Nadia Dubik of Buduchnist Credit Union in Ottawa at 613 722-

7075. We prayerfully asking you to support our community through this undertaking. 
May God Bless you and your family in this Paschal season. 

Христос Воскрес ! Воістино Воскрес ! 

PARISH MEMBERSHIP FOR 2016 
PLEASE MAKE CHEQUES PAYABLE TO  

"UKRAINIAN ORTHODOX CATHEDRAL" -- RE: 
2016 MEMBERSIP 

Some people have already paid their 2016 memberships for the 
year, and others will do so hopefully soon. Olena will be able to 

make the necessary adjustments to bring the newly paid member-
ships up to the totals below. (Difference of $2.00 an oversight on 

the St. Andrew College Portion). 
Consistory Levy:  2015   2016 
Consistory Portion  $ 80   $ 85 
St. Andrews College  $9   $10 
------------------------------------------------------------------ 

Total Annual Levy  $ 89   $ 95 per person 

Our Parish Annual Membership fee for 2016 
Consistory $ 85, St. Andrews College 10  

Our parish levy 35, Eastern Epachy 20 
--------------------------------------------------------- 

Our total annual INDIVIDUAL membership $ 150  for 2016 FAMI-
LY membership is $300. 

The Sobor approved an increase of $5.00 per year for the Consis-
tory, annual increases of $5 thereafter. 

A $1.00 increase for the St. Andrews College Seminary, which 
remains constant then 

for the 5 year period at $10 per year. 
Eastern Eparchy didn't increase their levy at the Nov 2015 AGM. 
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Projects to help the victims of war in Ukraine  
If you would like to get help in the Current situation in Ukraine as well as looking for the  projects wherе you can get en-
gaged,  please visit the link for the Ukrainian Canadian Congress www.ucc.ca or approach Fr. Ihor directly.  Our parish 

helps Ukraine in many different ways.  We work with volunteers who help the wounded, refugees, children of the fallen sol-
diers.  You can also buy a ticket for the Ukrainian Night at the Races to support our efforts to help Ukraine. 

Проекти допомоги нашою парафією жертвам війни в Україні 
Якщо Ви бажаєте знати, як Ви зможете допомогти чимось Україні, чи стати задіяним у однім з проектів допомоги 

громад Канади Україні, прохання відвідайте наступний лінк — Конгресу України в Канаді www.ucc.ca чи або ж дайте 
знати о. Ігореві якщо Ви бажаєте допомогти Україні.  Ви також зможете долучитись до проектів нашої громади, у 
яких ми співпрацюємо з кількома волонтерськими організаціями України.  Ми відсилаємо одяг для дітей загблих 

воїнів, для дітей втікачів та переселенців, допомагаємо сиротам, пораненим воїнам, військовим. 
Наша громада щонеділі збирає фонди допомоги і співпрацює з різноманітними місцевими проектами та місцевими 
організаціями — Євромайдан, КУК і інші.    Долучайтесь до допомоги і молитовно разом ми зможемо посприяти 

відновленню миру  і злагоди в Україні та допомогти потерпілим. 
Також запрошуємо Вас на Український Вечір на Іподромі 15 травня організований відділом ТУС — всі зібрані 

кошти будуть використані на допомогу Україні.   
Христос Воскрес — Воскресне Україна  

The Work of Our Ukrainian Assis-
tance Fund 

Congratulations to our parish and its donors! Our last money 
transfer to the volunteers that work for the Burns Department of 
the Dnipropetrovs’k Hospital #2 was $500 CAD. This time they 
have spent it for two important pieces of equipment that the sur-
geons have been waiting for. Less than in two weeks the equip-
ment is in operation! 

Suction unit, paid 3,800 hryvnyas ($190 CAD) – this is a de-
vice used during surgery to remove liquid from the wound. The 
Dnipropetrovsk surgeons have already done several operations 
using their new suction unit and saying that it works perfectly and 
evacuates very well all liquid and dirt from the operative field. The 
surgeons also appreciate that this machine is very quiet.  

Another machine they bought for our money was blood centri-
fuge. It cost 5,200 hryvnyas ($260 CAD). They needed one on 
the unit to use it for their intensive care patients who need their 
blood tested very frequently in order to monitor their condition and 
dynamics. Very important for quick therapy planning.  

We are sure that the 
whole parish will join in 
honouring our Golden 
Donor George Las-
chewski. His contribu-
tion towards this medi-
cal equipment was as 
much as $300, and 
shortly after he brought 
in another $200 for a 

future money transfer to Ukraine. Dear George, thanks a million! 
Your generosity goes a long way, especially these days when, 
unfortunately, the war in Ukraine leaves more and more death and 
devastation. 

Please rest assured, dear friends: the activists of the Ukrainian 
Assistance Fund of our church, together with TUS (Ukrainian 
Self-Reliance Association), are constantly working to raise funds 
and help Ukraine through our compatriot volunteers in Dneprope-
trovsk and Odessa. For the last $500 transfer, TUS gave $140 
(selling Pysanka eggs), plus 3 more people contributed $20 each. 
For our next transfer we already have $315: $200 from George 
Laschewski, $50 from Emil & Olena Baran (thank you, Emil and 

(Continued on page 11) 

(From left to right): a surgery nurse; V.V. Slesarenko (surgeon, head of 
the burns department); Kateryna Kaminska (one of the volunteers we 

are working with). 
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Olena!!!), and $65 from Oxana Genina (from her third borsch fundraiser in her office building – 
talk to her if you would like to know how she does it).  
Dear Friends! Our church and TUS are encouraging you to share your hard-earned money 
with our compatriots who need it the most today, through the well-tested and trusted, yet con-
stantly controlled volunteers. Certainly, you will get a tax receipt from the church. Father Ihor, 
or Oxana Genina, or Olena and Myron (our accountants) will be happy to take your cash or 
cheques (payable to “Ukrainian Orthodox Church – Ukrainian Assistance Fund”). 

Як працює наш Фонд Допомоги Україні 
Велика подяка нашій парафії і ії 

донорам! Наш останній переказ грошей волонтерам, які працюють для опікового 
відділення Дніпропетровської лікарні №2, був $ 500. Цього разу вони витратили 
гроші на дві важливі частини обладнання, шо чекали опікові хірурги. Менш ніж 
через два тижні обладнання знаходиться в робочому стані! 
Блок всмоктування коштував 3,800 гривень ($ 190) - це пристрій, що 

використовується під час операції для видалення рідини з рани. Опікові хірурги 
Дніпропетровську вже зробили кілька операцій, використовуючи їх новий блок 
всмоктування, і кажуть, що машина гарно працює і дуже добре евакуює всю 
рідину і бруд з операційного поля. Хірургам також подобається, що цей прилад 
працює дуже тихо. 
На фото (на попередній сторінці, зліва направо): операційна медсестра; В.В. 

Слесаренко (хірург, зав. відділення опіків); Катерина Камінська (одна з наших 
волонтерів в Дніпрі, з якими ми з вами працюємо). 
Друга машина, яку вони купили за наші з вами гроші, це центрифуга крові. 

Вона коштувала 5,200 грн ($ 260). Цей пристрій буде використовано для 
поранених в реанімаціі, які потребують дуже частий аналіз крові для того, щоб 
стежити за їх станом і динамікою. Дуже важливо мати цей прилад в опіковому 
відділенні для швидкого планування терапії. 
Ми впевнені, що весь прихід приєднайється до шанування нашого Золотого 

Донора Джорджа Лашевського. Його вклад в це медичне обладнання складає 
цілих $300 доларів, і незабаром після цього як він передав ще $200 для 
майбутнього переказу грошей в Україну. Дорогий Джордж, щира Вам від нас всіх 
подяка! Ваша щедрість дуже багато варта, особливо в ці дні, коли, на жаль, війна в Україні залишає все більше і більше смерті і 
руйнувань. 
Будь ласка, будьте впевнені, дорогі друзі: ми, активісти Фонду Допомоги Україні нашої церкви, разом з ТУС (Товариство 

Українців-самостійників), постійно працюємо над тим, щоб зібрати кошти і допомогти Україні через наших співвітчизників 
волонтерів в Дніпропетровську і Одесі. Для отримання останньої передачі $ 500 в Дніпро ТУС дав $ 140 (з продажу Писанок), плюс 
ще троє дали по $20 доларів. А для нашого наступного переказу в нас вже є $315: $200 від Джорджа Лашевського, $50 від Еміля з 
Оленою Баран (спасибі, Еміль та Олена!!!), і $65 від Оксани Геніної (від її третього збору коштів борщу в офісі - якщо вам цікаво, як 
вона це робить, запитайте її). 
Шановні друзі! Наша церква і ТУС заохочують вас 

поділитися тяжкою працею заробленими грошима з 
нашими співвітчизниками, які сьогодні потребують 
допомоги найбільше, через добре перевірених і 
надійних, але під постійним контролем працюючих 
волонтерів. Звичайно, ви отримаєте податкову квитанцію 
від церкви. Отець Ігор, або Оксана Геніна, або Олена і 
Мирон (наші бухгалтери) будуть раді прийняти ваші 
готівку або чеки (виписані на"Ukrainian Orthodox Church – 
Ukrainian Assistance Fund"). 

(Continued from page 10) 
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Parish Celebration — September 26—27, 2015. 
Bishop Andriy visited our parish on September 26-27, 2015.  It was a modest 
celebration of our parish family.  On Saturday, September 26, after the Ves-
pers everyone present went to the hall for a nice fellowship time and possibil-
ity to have a chat with our hierarch.  During the evening bishop Andriy had an 

opportunity to personally thank pani Maria Holuk for her knitted hays for 
the orphans in Ukraine.  He emphasized that everyone can contribute 
towards those in needs, both domestically or in Ukraine.  Tragically, due 
to the war in Ukraine, the number of people in need of help had in-
creased dramatically.  Orphans, refugees, wounded, widowers — all of 
the result of Russian led proxy war in eastern Ukraine.  
Bishop thanked our parish for our hard efforts to help the victims of war 
in Ukraine.  He reminded gathered about our responsibility as a Chris-
tian, by quoting from the book of Acts: “I have shewed you all things, 
how that so labouring ye ought to support the weak, and to remember 
the words of the Lord Jesus, how he said, It is more blessed to give 
than to receive” and encouraged us with the quote from the book of 

Isaiah “For thou hast been a strength to the poor, a strength to the needy in his distress, a refuge 
from the storm, a shadow from the heat, when the blast of the terrible ones [is] as a storm 
[against] the wall. ”  Tow people received a Metropolitan’s Hramota for many years of their hard 
work for our parish community — Michael Chinkiwsky and Larry Hrehoriak.  May God Bless them 
for their hard work.  On this page there are some of the pictures form bishop’s visit. 

26-27 вересня 2015 — візит єпископа Андрія до нашої 
громади.  Його візит був затишним святкуванням нашої 
парафіяльної родини.  ПІд час візитку нашого Ієрарха, були 
вручені нагороди — митрополичі грамоти отримали багатолітні 
члени нашої парафіяльної родини — Лері Грегоряк та Михайло 
Чинківський 
У суботу, після вечірнього богослуження, була невеличка 
тардиційна трапеза в парафіяльному залі, під час якої наші 

парафіяни і прихожани мали нагоду погомоніти між собою і поспілкуватися 
з нашим єпископом.  Панувала невимушена та дружня атмосфера.  
Владика Андрій подякував нашій парафії за вагому допомогу Україні в ці 
трагічні дні, коли на сході тривають військові дії.  Громада у Оттаві, за його 
словами є зразком допомоги у багатьох гуманітарних проектах в Україні.  
Кожен посильно допомагає чим може.  Він висловив особливу подяку також 
пані Марії Голюк, котра зв*язала кілька десятків зимових шапок для сиріт 
в Україні.  Нехай Бог дає їй силу і здоров*я у її стараннях.   
В заключному слові Владика також попросив і надалі посильно допомагати 
нашим братам і сестрам в Україні, оскількии допомога ближньому і є 
відображенням Творця у кожному з нас — ми не модемо називатися 
християнами а жити осторонь страждань інших.  (У цьому листочку також 
подані деякі фото з святкувань)  
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ДО УВАГИ зацікавлених  у вивченні УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. 
Школа імені Лесі Українки починає прийом учнів на 2015-2016 навчальний рік. Приймаються учні віком від 4-х років до 8-го класу 
включно. В шкільну програму включені вивчення української мови та літератури, культурних та історичних традицій, а також 

додаткові заняття в гуртках, які проводяться після уроків. Заняття проходять щосуботи з 9-ти ранку до 12-ти дня   (робота гуртків 
з 12:10 до 2:00) за адресою: 35 Melrose Ave, Ottawa.   З усіх питань можна звертатися до Оксани Багрій (oksanalpg@yahoo.com). 

For those interested in learning UKRAINIAN LANGUAGE.  
Lesya Ukrainka School welcomes students for 2015-2016 academic year. Students from 4 years  old to 8th grade inclusive are accepted. School’s 

curriculum includes the study of Ukrainian language and literature, cultural and historical traditions, and additional after curriculum activities. Classes 
are held every Saturday from 9 am to 12 pm (after curriculum activities from 12:10 to 2:00 pm) at:  
35 Melrose Ave, Ottawa.  Any questions, please contact Oksana Bagriy (oksanalpg@yahoo.com). 

Membership in the Ukrainian  
Orthodox Church of Canada 

What is It, and Why Does It Matter? 
What do we mean by “member” (chlen) and 

“membership” (chlenstvo) in relation to the church community 
(hromada)?  Every baptized Orthodox Christian is a member of the 
Church in a spiritual sense. Here, the term “member” is used in a 
more specific sense, i.e. a registered member who takes part in the 
organizational life of the Ukrainian Orthodox Church of Canada 
(UOCC) and supports the Church financially through the payment 
of membership dues.  

What is the historical basis for the concept of church mem-
bership?  Historically, the task of defending the Orthodox faith and 
upholding Orthodox institutions in Ukrainian lands fell not only to 
the clergy (bishops, priests, and monastics), but also the laity – 
ordinary believers who responded to the call to serve their Church. 
At the height of the Cossack age, the involvement of lay brother-
hoods (bratstva) in scholarship, book publishing, and the establish-
ment of schools made Ukraine the centre of learning in the Ortho-
dox world. The brotherhoods also attended to the social aspect of 
the Church’s work, for example, by supporting orphanages. In the 
early twentieth century, when Ukrainians sought to reassert an au-
thentic national identity for their Church, lay men and women again 
took a leading part. Both in Ukraine and in Canada sobor-
nopravnist’ (governance by council) was accepted as the norm of 
church administration, reflecting the belief both clergy and laity 
have important roles to play fulfilling the Church’s mission in the 
contemporary world.  

What is the role of members today in the Ukrainian Orthodox 
Church of Canada?  At the parish level, members have the right to 
vote at general meetings (zbory), and to serve as officers on the 
parish council. The elected members of the parish council assume 
responsibility, on a voluntary basis, for administering all aspects of 
the church community on behalf of the faithful. 

Dues paid by members also provide the operating revenue the 
UOCC’s central administration (the Consistory, which includes the 
Metropolitan’s chancellery) and for the Eastern Eparchy (the Bish-
op’s residence and administrative offices). Parish delegates to reg-
ular and extraordinary Church councils (sobory) – the highest gov-

erning authority of the UOCC – are selected from among other 
members.  

Thus, in all of its organizational structures, the UOCC is founded 
on the participation and voluntary efforts of members. The Church 
calls its faithful to be active participants, to give their time and tal-
ents, and not simply to be passive bystanders. The model is one of 
personal service and responsibility.  

Are there spiritual reasons for signing up as a member? 
Yes. Fr. Ihor Kutash has written: "The Church is fully manifested 

in its congregations, its hromady. It is our gift and priviledge to be 
part of a hromada. It also requires our active participation, particu-
larly in worship but also in its life in the world that is to come, and 
so must be governed as an earthly institution, always bearing mind 
that it is also a heavenly reality. Thus, people … support and serve 
in it as members in the earthly juridical sense, as well as in heaven-
ly sense, as fellow sojourners on the way to the eternal Kingdom 
which is already among us but also yet to come in all its majesty 
and glory." 

Is formal membership a requirement? 
No. Church welcomes everyone who identifies with the Ukrainian 

Orthodox tradition, and our community has always included both 
members and non-members. The decision is up toy the individual. 
However, we encourage parishioners to consider registering as 
members, as a way of meeting their obligations as Orthodox Chris-
tians, and as an opportunity to deepen their involvement in the life 
of the Church.  You can also pay your membership via Direct De-
posit Program. 

Does our Church derive income from membership dues? 
Yes.  Our membership fees are 150 per individual member or 300 

per family. The breakdown of the membership fees is shown  on 
pages 6-7 of this Bulletin. Our parish collects 35 per member to 
cover some of our operational expenses.  To meet its own financial 
needs, our Church depends mainly on Sunday plate collections and 
goodwill donations. If you would like to help financially our parish 
we encourage you to sign up for the Direct Deposit program.  

What is the process of becoming a member?  New applicants 
are asked to complete a form. Copies can be obtained in the 
church office. Upon acceptance, membership is renewed every 
year by payment of the prescribed dues, as set by parish council. 



P A G E  1 4  Q U A R T E R L Y  N E W S L E T T E R   К В А Р Т А Л Ь Н И Й  Л И С Т О Ч О К  

БОГОСЛУЖЕННЯ СТРАСНОГО ТИЖНЯ 
Страсний тиждень присвячується співпережиттю зі Спасителем 

останніх днів земного життя Месії, Його страждань на Хресті, 
смерті та погребіння, з точністю відтворюються всі події кожного 
цього дня. Через велич і важливість цих подій кожний день тижня 
іменується святим і великим. З апостольських часів і до тепер дні 
Страсного тижня віруючі проводять у найсуворішому пості, 
усердній молитві та подвигах доброчинності й милосердя. У 
перші три дні служиться Літургія Передосвячених Дарів.  
У Великий понеділок споминаємо прокляття Господом 

безплідної смоковниці, що служить образом лицемірних 
книжників та фарисеїв, що в них не знайшлося добрих плодів 
віри й благочестя, а лише лицемірну тінь Закону.  
У Великий вівторок - розвінчання книжників та фарисеїв; Його 

бесіди та притчі, сказані цього дня в Єрусалимському храмі - про 
податок кесареві, воскресіння мертвих, Страшний Суд, десять дів 
і про таланти.  
У Велику середу згадується про жінку-грішницю, яка обмила 

сльозами та обтерли дорогоцінним миром ноги Спасителю на 
вечері в домі Симона прокаженого, і цим приготувала тіло 
Господа на похорон. Також споминається і подія змови Юди з 
юдейськими старійшинами, щоб видати Ісуса Христа за 30 
срібняків.  
У четвер Страсного тижня згадуються чотири важливі події: 

Тайна вечеря, на якій Господь установив таїнство Святого 
Причастя; умивання ніг учням Його як знак найбільшого 
смирення й любові до них; молитва у Гефсиманському саду та 
Юдина зрада. У кафедральних соборах за архиєрейським 
богослужінням єпископ, під час читання відповідного місця з 
Євангелії, умиває та обтирає рушником ноги сидячим по обидва 
боки 12 священикам.  
День Великої п'ятниці присвячується події засудження на 

смерть, Хресних страждань і смерті Спасителя. На ранній 
Великої п'ятниці (зазвичай служиться у четвер увечері) читається 
12 євангелій Святих Страстей.  У кінці вечірні Великої п'ятниці 
здійснюється обряд винесення Плащаниці, яка зображає 
покладання Христа до гробу.  
Велика субота - поховання Ісуса Христа, перебування Його 

тіла у гробі, зшестя душею до аду для провіщення там перемоги 
над смертю і визволення душ тих, хто з вірою чекав Його 
пришестя, а також уведення благорозумного розбійника в рай. 
Богослужіння, яке починається з раннього ранку, вирізняється 
особливою урочистістю і піднесенням, триває цілий день. Навіть 
Божественну Літургію приписано служити надвечір, годині 
приблизно о 16-тій.  
Десь коло 20-ї години в суботу православні християни 

сходяться до храму і всі з увагою слухають читання книги Діянь 
апостольських. А по закінченні читання починається пасхальна 
Північниця, на якій перед Плащаницею прочитується величний 
канон. Далі при співі кінцевої пісні канону, на словах "Устану-бо і 
прославлюся" Плащаниця урочисто вноситься у вівтар та 
покладається на Престолі аж до свята Вознесіння. Царські двері 
зачиняються, і цим замикається Страсний тиждень. Починається 
служба ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО 

ІСУСА ХРИСТА. 
Джерело: http://www.vox.com.ua/data/osnovy/2006/03/06/

bereznya-5-rozpochavsya-velykyi-pist.html 

EXPLANATION OF THE HOLY WEEK SERVICES 
GREAT AND HOLY MONDAY    The week of our Saviour’s Pas-

sion begins with Holy and Great Monday. The first three days of 
Holy Week recall Christ’s last teachings with His disciples. These 
teachings inspire the readings and hymns. The services consist of 
Great Compline, Matins, Hours, and the Liturgy of the Presanctified 
Gifts with Vespers. On Holy and Great Monday the Church tells us 
the parable of the barren fig tree. It is the symbol of those who think 
only of outward goodness which does not come from the heart. The 
Gospel also tells about Christ’s prophecies about the fall of Jerusa-
lem, wars and tribulations, and the end of the world. 

GREAT AND HOLY TUESDAY   On Holy and Great Tuesday we 
listen to our Saviour’s replies to the wily questions of the Pharisees 
and scribes, who tried to trap Him; we hear His stern rebukes of 
their envy and deceit. The parables of the Ten Virgins and of the 
Talents remind us how we should always keep watch over our con-
science and use in God’s service any gift or talent we have re-
ceived from Him. The Gospel then tells Christ’s prophecy of His 
second coming and the Last Judgment. It ends with the awful warn-
ing: ‘Ye know that after two days is the feast of the Passover, and 
the Son of Man is betrayed to be crucified.’ 

GREAT AND HOLY WEDNESDAY   On Great Wednesday the 
Church commemorates the act of contrition and love of the sinful 
woman who poured precious myrrh-oil on our Saviour’s head, and, 
though she did not know it, ‘prepared Him for burial.’ And in con-
trast we hear of the dark act of Judas, whose greed led him to be-
tray his Master. All the readings and hymns of the day warn us to 
beware of greed and love of money, which even tempted a disciple 
of Christ. We too can betray Him, if we let greed and selfishness 
get hold of us, while every deed of humility and love at once.  On 
Holy Wednesday night the Orthodox Church administers the sacra-
ment of Holy Unction for the bodily and spiritual health of the partici-
pants. At this sacrament, the oil is consecrated by prayer and the 
clergy anoint the people. 

GREAT AND HOLY THURSDAY   The Gospels of Holy and 
Great Thursday tell how our Saviour and His disciples came to Je-
rusalem to celebrate His last feast of the Passover, how He washed 
their feet. They tell the account of that Mystical Supper when our 
Lord ordained the Mystery of His Most Holy Body and Blood ‘for the 
remission of sins and life everlasting.’ They speak of Christ’s in-
struction to the Apostles, and how He told them that they would all 
forsake Him that night; they speak of Peter’s rash promise that he 
would always remain faithful; of Christ’s vigil in the garden; of how 
He was seized and led away to the high priest’s court; of the scene 
in the courtyard; of Peter’s three-fold denial and his grief; of the 
high priest’s mocking questions; and of how our Saviour Christ 
God, wearing the crown of thorns, beaten and insulted by the sol-
diers, was led before Pilate. 

The readings and hymns of Matins dwell on Judas’ betrayal, on 
‘the dark night’ which settled in his soul. We pray that we may keep 
ourselves from greed and deceit, and be made pure by partaking of 



On Sunday, March 6 — our parish hosted 4th annual Borsch Cook-Off competition for the Orphans.  We had 13 Borsch submissions.  On the 
pictures — the participants of the competition.  We were able to fundraise over $2000 to help the orphans in Kryvy Rih, Ukraine 
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the holy Mysteries of Christ’s Body and Blood. On this day the Lit-
urgy of Saint Basil the Great is celebrated together with Vespers. 

The whole narration of our Lord’s Passion is given at the Matins 
of Holy and Great Thursday. It is commonly called ‘the Service of 
the Twelve Gospels.’ The whole story of the Passion is read from 
the four evangelists and is divided into twelve parts. It begins with 
the ‘Gospel of the Testament’ and the prayer at the Mystical Sup-
per, in Saint John’s Gospel, and continues through the four Gos-
pels to the burial of Christ by Joseph of Arimathea. After each read-
ing the choir chants, ‘Glory to Thy forbearance, 0 Lord, glory to 
Thee.’  

HOLY AND GREAT FRIDAY   Great Friday is the most solemn 
day of Holy Week. In awe and trem-
bling, we stand before the Cross on 
which our Saviour died and we see 
the image of Him dead, lying in our 
midst, on the Epitaphios (the Wind-
ing Sheet).   
The solemn Vespers of Great Friday 
is celebrated in the afternoon at the 
time of our Lord Jesus’ death. Again 
all the readings remind us of the 
suffering Christ and His glory. After 
the entrance, lessons are read in 
which the Prophet Isaih speaks of 

‘the Lamb led to the slaughter,’ and an Epistle of Saint Paul on the 
power and wisdom of the Cross; again a Gospel is read describing 
our Lord’s trial before Pilate, His Crucifixion and burial. 

After the usual petitions, ‘Let us all say ...,’ ‘Vouchsafe ...,’ ‘Let us 
complete ...,’ etc., the choir slowly chants the Aposticha, during 
which the procession exits from the Sanctuary, with the priest and 
deacon bearing the Shroud of Christ, their heads uncovered, pro-
ceeded by candles and censer. All kneel with head bowed low be-
fore the image of our dead Saviour. A bier stands in the middle of 
the church, with candles lit round it. On it the Shroud is laid rever-
ently and censed all round by the priest.  

Then, after the Lord’s Prayer, the dismissal hymns are chanted: 
‘The noble Joseph ...’ and ‘Unto the myrrh-bearing women ...’ fol-
lowed by the prayers of dismissal 

HOLY AND GREAT SATURDAY   Holy and Great Saturday is a 

reverent vigil at the tomb of the Son of God, slain for our sins. By 
anticipation, the Saturday Matins is held on Friday evening.   After 
the Six Psalms and the Great Litany, the Royal Doors are opened 
clergy come out with candles and censer. The choir sings ‘The Lord 
is God and hath appeared unto us,’ and then the appointed tro-
paria: 

In the meantime, the priest and deacon cense the Shroud, then 
stand in front of it. The priest and the choir then chant the 
‘Lamentations’ with the verses of the 118th Psalm: ‘Blessed are the 
blameless in the way, who walk in the law of the Lord.’ Each verse 
of the Psalm is followed by a verse of the Lamentations. It is like a 
long poem depicting the Angels in Heaven and all creatures on 
earth overwhelmed by the death of their Creator, and their gratitude 
at being freed from death’s power by Christ.  

The Liturgy of Holy and Great Saturday is that of Saint Basil 
the Great.  Because the Vespers portion of the service belongs to 
the next day (Pascha) the burial hymns of Saturday are mingled 
with those of the resurrection, so that this service is already full of 
the coming Paschal joy. 

After the Liturgy the faithful take their meal, observing the strict 
fast, to strengthen them to keep watch the rest of the day and 
evening. This is the only Saturday of the year on which a strict fast 
is kept. In the monasteries and convents, the refectory meal is tak-
en in complete silence, out of reverence for the burial of Christ. The 
world awaits the proclamation of His Resurrection.    www.monachos.net 



Вечірня  Звичайно кожної 2 & 4 суботи місяця о 18:00.   
Літургія   10:00 рано кодної неділі (9:30 від 1-oго червня до 
 “Labour Day”) 10:00 рано з нагоди свят (Cлужимо 
 Літургію переважно по-українському, а головні 
 частини виконуємо двомовно) 
Сповідь Після Вечірні, перед Літургією, або за 
 домовленням. 
Хрещення 

Батьки особисто зустрігаються з отцем щоб 
полагодити хрещення. Куми (хрещенні батьки) 
мусять бути православними християнами. 
Батьки зобов язані виховати своїх хрещенних 
дітей згідно з вченням православної церкви. 

Вінчання 
Пари, які мають намір вінчатися в церкві, мусять 
сконтактуватися з отцем заздалегідь. Для не- 
православних які хочуть вінчатися в церкві 
можуть бути певні умовини. 

Парафіяльний зал         Щоб винаймати зал дзвоніть 
 613-722-1372  чи відвідайте вебсторінку нашого 
 залу www.1000byron.org 
Крамниця 

Відкрита після богослужень, або за 
домовленням 613-830-1472. 

Церковний Хор 
Проби що-четверга, о 7:30 вечора. За 
інформацію: 613-729-0042. 

Союз Українок Канади 
Дзвоніть на число 613-830-1472 за інформацією. 

Недільна Школа 
Для дітей від 3 до 10 років. Що неділі від 10:00- 
11:00. Телефонуійте 613-728-0856 
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  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ                 GENERAL INFORMATION 
Vespers  
 65:00 P.M. usually every 2 & 4 Saturday of the month. 
Divine Liturgy          
 10:00 A.M. on Sundays (9:30 AM from  June 1st till 
 Labour Day) The Liturgy is served in Ukrainian, with 
 selected portions in English 
Confession  
 After Vespers, before the Liturgy, or by appointment. 
Baptisms  Parents must arrange a personal meeting with 
 Father to make arrangements. God-parents must be 
 practicing Orthodox Christians. Baptising a Child in the 
 Orthodox Church presupposes that the child will be 

raised as an Orthodox Christian. 
Weddings 

Couples must arrange a personal meeting with the 
priest to make arrangements. If one of the parties is 
not Orthodox certain conditions may apply. 

Hall Rentals 
Please call 613-722-1372 or visit our website at 

 www.1000byron.org 
Boutique 

Open after Liturgy, or by appointment.                      
Сall  613-830- 1472. 

Church Choir 
Rehearses on Thursdays at 7:30 P.M.               
For information call 613-729-0042. 

Ukrainian Woman’s Association of Canada 
 For information call 613-830-1472 
Sunday School 

For children aged 4 - 10, Sundays from 10:00 A.M.  to 
11:00 A.M. Call 613-728-0856 for information. 

VISIT OUR WEBSITE : WWW.UKRAINIANORTHODOX.INFO 
OUR DACEBOOK:  https://www.facebook.com/UkrOrthodoxChurchOttawa 

 

KEEP CURRENT ON WHAT IS HAPPENING IN OUR COMMUNITY 
JOIN OUR CHURCH’S E-MAIL DISTRIBUTION LIST  

TO JOIN EMAIL US AT  STAMARYUOCC@SYMPATICO.CA 
 

 БАЖАЄТЕ БУТИ ПРОІНФОРМОВАНИМИ ПРО ПОДІЇ У НАШІЙ ГРОМАДІ.  

НАПИШІТЬ НАМ ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ З ЦИМ ЗАПИТОМ ЗА АДРЕСОЮ   STAMARYUOCC@SYMPATICO.CA  

BE INFORMED ! BE INFORMED !  BE INFORMED !  BE INFORMED ! 
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Tickets will be available for sale in our parish hall after the service  
on Sunday, April 24 and Sunday, May 8 




