
 ВЕСНА — 2014 — SPRING 

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ СОБОР  УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
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У  цьому  номер і :  
 Розклад Богослужень 

 Пасхальні  Привітання 

 Події у громаді 

 Літні табори 

 Проект Іконографії 

 Кампанія Писанки 

    I n  th is  i ssue :  
 Schedule of Services 
 Paschal Greetings 
 Parish Events 
 Summer Camps 
 Pysanka Campaign 
 Iconography Project update 

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  
Травень—Червень  2014 р. 

Субота, 19 квітня   Читання Діянь Св. Апостолів  — 21:00 

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

Великодня утреня — 23:30 і освячення пасок 

Неділя, 20 квітня  СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ   

     Святкова Літургія  — 9:00  і освячення Пасок - 11:00   

ПАСХАЛЬНИЙ СНІДАНОК ПІСЛЯ ОСВЯЧЕННЯ ПАСОК 

 Понеділок, 21 квітня   Світлий Понеділок      Літургія 10:00 

 Неділя,  27 квітня   Томина Неділя       Літургія 10:00 

СПІЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ ПІСЛЯ БОГОСЛУЖЕННЯ 

Субота, 3 травня          Вечірня 18:00 

Неділя, 4 травня  Неділя жон-мироноиць     Літургія 10:00 

Субота, 10 травня  ПРИБИРАННЯ ПАРАФІЯЛЬНОГО ЦВИНТАРУ 9:00 — 12:00 

Неділя, 11 травня   Неділя про Паралізованого   Літургія 10:00 

СВЯТКУВАННЯ ДНЯ МАТЕРІ після Богослуження 

Субота, 17 травня         Вечірня 18:00 

Неділя, 18 травня   Неділя про Свмврянку   Літургія 10:00 

Неділя, 25 травня  Неділя про Сліпонароденого    Літургія 10:00 

Четвер, 29 травня  Вознесіння Гоподнє     Літургія 10:00 

Спільне Богослуження з парафією Христа Спасителя 

Неділя,  1 червня  7 Неділя по Пасці     Літургія 10:00 

ПРОВОДИ НА ЦВИНТАРІ — 13:00 

Субота, 7 червня  Поминальна Батьківська Субота    Літургія 10:00 

Субота, 7 червня         Вечірня 17:00 

Неділя, 8 червня  ЗЕЛЕНІ СВЯТА—П*ЯТИДЕСЯТНИЦЯ    Літургія 10:00 

ПАРАФІЯЛЬНИЙ ПІКНІК ПІСЛЯ БОГОСЛУЖЕННЯ 

Понеділок, 9 червня  День Святого Духа     Літургія 10:00 

Неділя,  15 червня   Неділя Всіх Святих     Літургія 10:00 

Понеділок, 16 червня  ПОЧАТОК ПЕТРІВКИ — АПОСТОЛЬСЬКОГО ПОСТУ 

Субота, 21 червня          Вечірня 18:00 

Неділя, 22 червня   2 Неділя по П*ятидесятниці    Літургія 10:00 

Неділя, 29 червня   3 Неділя по П*ятидесятниці    Літургія 10:00 



SCHEDULE OF SERVICES AND COMMUNITY EVENTS 

FOR MAY — JUNE 2014 
Saturday, April 19  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 

Sunday, April 20 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,  April 21   Bright Monday       Liturgy 10 am 

Sunday, April 27  St. Thomas Sunday     Liturgy 10 am 

Spilne Svychene — Community Paschal Lunch after the Service 

Saturday, May 3         Vespers 6 pm 

Sunday, May 4    Sunday of the Myrrh- Bearing woman    Liturgy  10 am 

Saturday, May 10  PARISH CEMETERY CLEAN UP  9 AM—NOON 

Sunday, May 11  Sunday of the Paralyzed Man    Liturgy 10 am 

Mother’s Day celebration after the service 

Saturday, May 17         Vespers 6 pm 

Sunday, May 18  Sunday of the Samaritan woman   Liturgy 10 am 

Sunday, May 25   Sunday of the Man Born Blind    Liturgy 10 am 

Thursday,  May 29  Ascension of the Lord     Liturgy 10 am 

Joint service and reception with Christ the Saviour Orthodox Church 

Sunday, June 1 7th Sunday of Paska      Liturgy 10 am 

PROVODY AT THE PARISH CEMETARY  — 1 PM 
Saturday, June 7 Memorial Saturday — Commemoration of the Departed Liturgy 10 am 

Saturday, June 7         Vespers 5 pm 

Sunday, June 8 SUNDAY OF PENTECOST     Liturgy 10 am 

PARISH YEAR END PICNIC AFTER THE LITURGY 
Monday, June 9 DAY OF THE HOLY SPIRIT     Liturgy 10 am 

Sunday, June 15  Sunday of All Saints      Liturgy 10 am 

BEGINNING OF THE APOSTOLIC LENT — PETRIVKA 

Saturday, June 21         Vespers 6 pm 

Sunday, June 22 Sunday of All Saints of Rus-Ukraine    Liturgy 10 am 

Sunday, June 29 3rd Saturday after Pentecost     Liturgy 10 am 
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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  

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ!  ÂÎІÑÒÈÍÎ 
ÂÎÑÊÐÅÑ! 

Äîðîãі áðàòòÿ і ñåñòðè ó Õðèñòі! 
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 як і всім людям доброї волі. 

Бажаємо всім Вам душевної чистоти і гармонії, миру у 
світі та на 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.  Якщо ви зможете 
підтримати нашоу громаду беручи участь у компанії 
прямого депозиту, то просимо вас допомогти громаді у 

цьому — 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 цтого 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 —і 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 

Привітання від Союзу Українок Канади 
Христос Воскрес!  Christ Has Risen! 

We are well into the New Year and the Ukrainian Women’s Association Ottawa Branch  
is working hard towards its goal of funding the second stage of  the Iconography.   

The success of our efforts over the past several years has ensured that we sponsored the first icon in 
our Church. The  new icon is a very beautiful tribute to our faith and culture.  Everyone entering our Church can 
now feel the prayerful presence of this icon.  Please come and enjoy the beauty of our Temple and, in whatever 

way you can, please become the participants of our Church family.  
Our major fundraising efforts have been focused on the Christmas & Easter Bazaars, but it is the generosity of 
the UWAC members who unfailingly volunteered their time and hard work that ensured  we raise  the neces-

sary funds to invest in an icon for the sanctuary. 
Thank-you to all the parishioners and volunteers who lent a hand, who helped us reach our goal!   We could not have done it without you! 

Thank-you! 
As in past years, UWAC sponsored the annual Pysanka Workshop organized by Dobr. Jennifer and Suzanna Soroka . This year the work-
shop was held on Friday, April 11, 2014.  Nadia Dubyk was the instructor.  UWAC  New  members are always welcome. Uncertain if you 

want to be a member?  Volunteer.   We would love to have you join our team 

Our next event will be the Spilne Sviachene – traditional Easter Lunch to held on Sunday, April 27, 2014 
Admission is by donation.     In Christ,  Lisa Malarek, President of UWAC Ottawa Branch 
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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 

Greeting from the Parish Executive President: 

Dear Members and Friends of the Assumption of the Blessed Virgin Ukrainian Orthodox Ca-
thedral: 

As we enter the 65th anniversary year of the parish, it is worthwhile to reflect a bit about the 
history of our parish and its future.  The Cathedral was originally established in 1949 by young 
Ukrainian Canadians, mostly in their 20’s, who had recently come to Canada to escape the 
second World War, famine and Soviet oppression and felt the need to establish a Ukrainian 
Orthodox church to serve their religious, cultural and social needs.  The names of all of these 
founders and builders can be found on a plaque dedicated to them at the entrance to the 
church above the candles. Only a few remain today. 

In the past 20 years immigration from Ukraine to Canada and Ottawa has resumed.  Most 
newcomers are well educated professionals seeking a brighter economic future for themselves 
and their families.  Sadly the current situation in Ukraine will encourage more to leave.  It 
seems that every Sunday I see and meet new arrivals to our parish who are seeking a religious 
and social connection with the existing and recent Ukrainian Canadians. It is our obligation to 
welcome them and where possible and help them adjust to their new environment.    

It was brought to the parish council’s attention at the recent annual general meeting of the 
parish on March 30th that  a better job can be done  explaining how our church;s operation dif-
fer from churches in Ukraine.  Our parish like most other  churches under the auspices of the 
Ukrainian Orthodox Church of Canada are responsible for the financial needs of their own facil-
ities and operations.  In other words each church is self supporting.  For us this means that the 
parish council, members and friends of the parish must raise close to $250,000 annually to pay 
operating expenses, salary and build a reserve fund for any emergencies that may arise. 

In this regard the parish council and other volunteers work hard at raising funds through rent-
als and special events and containing expenses. In addition to these efforts direct support is 
required from members and friends to insure the Cathedrals future.  I am seeking your help in 
this regard through regular donations, if possible through signing up for a monthly direct deposit 
donation to the church and support of our three fundraising campaigns at Easter (Pysanka 
Campaign) in the fall at the Khramove Sviato and at Christmas.   

Your support will insure that our Cathedral can continue to serve current and future genera-
tions of Ukrainian Canadians.  Income tax receipts for donors are provided annually. 

CHRIST IS RISEN!  INDEED HE IS RISEN!  ХРИСТОС ВОСКРЕС!  ВОІСТИНО ВОСКРЕС! 

Michael Reshitnyk, Parish Executive President. 
 

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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Звіт про Парафіальний Цвинтар - за період - 2013 року. 
1.  Пам̓ятна згадка про парафіян: 
Імена наших парафіян, які померли в 2013 році й поховані на 
нашому цвинтарі за адресою 1888 Мерівейл Роуд.  Хай з Богом 
спочивають, Вічная Пам̓ять! 

Тетяна Штепа  - травень 2013 
Наталія Дем̓яненко  - вересень 2013 
Микола Штепа  - грудень 2013 

2. Статистика про цвинтар  

Кількість місць для заховання на продаж у 2013 = продажів не було 

Кількість зайнятих могил =   183   (45%) 

Кількість місць для заховання =  224  (55%) 

Ціна поодинокого місця для заховання на 2014 рік для дійсного 
члена парафії = $1,820 

( $1,300 надходить до Церкви, $520 за постійний догляд до уряду 
провінції Онтаріо) 

Ціна поодинокого місця для заховання для членів парафії, 
Православного обряду, але без дійсного заплаченного річного 
внеску за членство =    $3,200 

Догляд за надмогильним монументом поодинокого заховання, на 
момент установлення =    $125  

3.  Щорічне весняне очищення відбулося в суботу, 25 
травня 2013 року 
Особлива подяка 11 добровольцям й членам родин, які присвятили 
свій час на виконання цієї праці: 

Бетті Комарницька з родиною, Деборою, Давидом й 
Кристофором Марія Марченко, Пан Сенді Кеір, Ярослав та 
Стефан Горбань, Надя Желем, Євгенія Дутчак,  Богдан 
Шумський 

*** Bесняне очищення відбудется в суботу, 10  травня 
2014  року,  9:00 

4. Заходи, здійснені на протязі 2013 i 2014  року:  

а)  Зелені Свята — Проводи — неділя 1 червня 2014 року 

щорічне благословіння могил Отцем І. Охримчуком здійснено о 
1 годині по обіді 

б)  Фінанси - 2013: 

загальна сума надходжень =   $1,017.00 ( пожертви + проценти 
від вкладу) 

загальна сума витрат =      $ 3,973.00 

в)  догляд: 

послуги за скошенням трави, виконані за контрактом 
Костянтином Басс 

Oсоблива подяка до: 
Бетті й Деборі Комарницьким за пожертву та за посадку нових кущів 
для прикрашення переднього входу до цвинтаря; Пан Сенді Кеір й 
Давиду, Кристофору Комарницькому за підсриження дерев й 
очищення кущів. Там було таки багато роботи. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Богдан Шумський, доглядачем за цвинтарем 

Cemetery Update 

January 1, 2013 to December 31, 2013 

The Parish cemetery is located at 1888 Merivale Road, below 
the intersection of Hunt Club and Merivale roads.  

Cemetery Statistics: 

- Total number of occupied graves =  183   (45%) 

- Number of grave plots available =  224   (55%) 

- 2014 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.) 

-  2014 Sale Price, single plot, of Orthodox faith, non paid mem-
bers,  $3,200 

-  Monument Headstone Maintenance Fee $125, for a single plot. 

Annual Spring Clean up – previous year - Saturday May 25, 
2013 

A special thank you to the 11 volunteers and family members who 
gave up their Saturday morning last year to clean up the cemetery.  

Betty Komarnisky and family, Deborah, David & Christopher,  
Maria Marchenko, Mr. Sandy Keir, Jaroslav and Stephen Hor-
ban, Nadia Zelem, Jennie Dutchak and Bohdan Shumsky 

Special appreciation to:  

Betty and Deborah Kormarnisky for donating and planting new 
shrubs to beautify the front entrance of the cemetery; to Mr. 
Sandy Keir and David & Christopher Komarnisky for trimming 
trees and clearing bushes. This was a lot of hard work! 

This year’s spring clean up will be held on Saturday May 
10, 2014 from 9:00 am to 12 noon   

We welcome and ask your assistance in maintaining a tranquil 
and presentable cemetery. 

Zeleni Sviata – Provody  

Last year, Provody - blessing of the graves and commemora-
tive services were held on Sunday June 2, 2013. Service start-
ed at 1:00 pm with 28 people in attendance.  

This year’s Provody services will be held on June 1, 2014 
at 1:00 pm. All are welcome to attend! 

2013  Financials: 

 - total income =  $1,017.00    (donations & interest) 

 - expenses =   $3,973.00  

------------------------------------------------------------------- 

Bohdan Shumsky, Cemetery Supervisor 
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ДО УВАГИ 
ВИПУСКНИКІВ 
СЕРЕДНІХ ШКІЛ !  
На нашому Парафіяльному 
пікніку 23 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 23 
we will be celebrating high 
school graduates from our com-
munity.  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 honour 
their High School Completion. 

Parish 65th Anniversary — Святкування 65-ліття нашої громади 
Our parish will be celebrating its 65th anniversary this fall.  To honour this event, preparations are underway for festivities which will be 
taking place Saturday September 27th and Sunday September 28th.  A banquet will be held in our parish hall on Sunday, immediately 

following the church liturgy.  Guests and visitors are expected to include Metropolitan Yurij and Bishop Andrij, as well as local        
dignitaries.  More information will follow over the course of the next couple of months, so please mark those dates! 

If you would like to work with the 65th Anniversary planning committee, please contact Fr. Ihor or Luba Shumsky   
 at lkshumsky@yahoo.ca. 

Свято Тараса Шевченка в нашій громаді 
Відділy Союзу Українок в Оттаві імені Лесі Українки цього року організувли Святкування з нагоди 200-ліття 

з дня народження українського народного поета і пророка Тараса Шевченка у неділю, 9 березня. 
Концерт був організований освітньо-культурною референткою жіноцтва — пані Марією Марченко, котра 

невтомно працювала над змістовною програмою пам*яті Великого Кобзаря.   
У програмі брали участь виконавці з нашої парафії, а також і працівники Посольства України в Канаді.  У 
програмі святкування відбувалося декламація поезій Тараса Шевченка та  виконання пісень на слова 
Тараса Шевченка.  Пані Марія Марченко також ознайомила присутніх з біографією великого пророка 

Українського народу. 
На закінчення програми був показаний цікавий і змістовний фільм про творчість Тараса Шевченка.  Фільм 
був спонсорований Посольствм України в Канаді. На цій сторінці є деякі фото з прграми святкування.  

Також щира подяка — Многая Літа — всім волонтерам нашої громади, котрі своєю енергією, талантами та 
працею сприяють збагаченню нашої громади. 

Ми — одна церковна родина— взаємодопомога і  спільна молитва,  співпраця та любов один до одного, 
взаємоповага та безкорисність — є  справжніми ідеалами  церковного життя  і тільки від нас залежисть чи ми бажаємо ними 

жити. 
ХРИСТОС ВОСКРЕС 
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ДОПОМОЖІТЬ НАШІЙ ГРОМАДІ  
КОРИСТУЮЧИСЬ ПОСЛУГАМИ ПРЯМОГО ДЕПОЗИТУ 

Що це таке ПРЯМИЙ ДЕПОЗИТ? 
Сьогодні багато людей платять за борги, позички, тощокористуючись 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 таким користуючись системою безпосереднього чи пряммого 
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 текучі 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. тільки 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, задзвоніть до пані Наді Дубик 613 722-7075ю  Наперед Вам дякуємо за Вашу 
жертвенність. Спаси Вас Господи.   

Õðèñòîñ Âîñêðåñ ! Âîіñòèíî Âîñêðåñ ! 

Членські внески на 2014 рік 
Членські внески на 2014 рік такі: за одну особу $140, родина 

(розраховано на 2 особи) $280  
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 2014 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 2014 рік представлений нижче: 

    За одну особу    За родину 
Наша церква в Оттаві                   $ 35                       $ 70 
Консисторія УПЦК                         $ 77     $ 134 
Східна Єпархія                              $ 20                        $ 40 
 Колеія Св. Андрея   $ 8                          $ 16 
Всього:               $140                       $280 

Ми будемо дуже вдячні, якщо Ви сплатите свій членській 
внесок нашому директору Тамарі Харламбій, або нашому 
скарбничому Олені Баран до 30 червня 2014 року. Для вашої 
зручності, Membership Sunday відбудеться в неділю 19 січня 
та в неділю 16 лютого, 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 2014”.   
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. 
Õðèñòîñ Âîñêðåñ ! Âîіñòèíî Âîñêðåñ ! 

2014 MEMBERSHIP FEES 
The Membership Fees for 2014 are as follows:   Single 

$140   Family $280 (equivalent to two members) 

Membership fees support our parish as well as the work of the 
Consistory of the Ukrainian Orthodox Church of Canada (UOCC) 
and St. Andrew’s College, both located in Winnipeg, and the East-
ern Eparchy located in Toronto.   

For 2014, as in years past, the Single fee has increased by $4.00 
in total and the Family fee has increased by $8.00 in total, accord-
ing to the fee schedule established at Sobor 2010.  The breakdown 
of the 2014 membership fees is shown below: 

                                Single     Family 
               Our church in Ottawa           $ 35        $ 70 
               UOCC Consistory       $ 77        $ 134 
               Eastern Eparchy         $ 20        $ 40 

               St. Andrew’s College           $ 8          $ 16 
               Total             $ 140      $ 280 

It would be very much appreciated if you provided your 2014 
membership payment to our Membership Director, Tamara Char-
lambij, or to our Treasurer, Olena Baran, by June 30, 2014.  For 
your convenience, Membership Sunday will be held on Sunday, 
January 19 and Sunday, February 16 where you will be able to pay 
your 2014 membership fees. Cash or cheque are accepted; please 
make cheque payable to “Ukrainian Orthodox Church” and marked 
“2014 Membership”.  

If you participate in our parish’s Direct Deposit program, then you 
can arrange to have your membership fees paid from the funds you 
donate to our church through this program.  Please contact the 
Church Office Administrator, Tatiana Zoubareva (613-728-0856) to 
leave a message for our Treasurer to contact you about this ar-
rangement as well as about the Direct Deposit program. 
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Проект допомоги нашою парафією дитячому 
будинку у Кривому Розі в Україні 

Завдяки старанням та милосердю наших парафіян, проект 
нашої церковної громади з допомоги українським сиротам 
стає все більш значним. Ця благодійна кампанія вже майже 
три роки спрамована на покращення та розрадження життів 
українських діток без бітьківської опіки. Цього року ми вже 
втретє будемо організовувати випускні подарунки юнакам та 
дівчатам, що цьогоріч залишають сиротинець № 2 у місті 
Кривому Розі. Гарною традицією стало дарування нашою 
громадою наборів найнеобхідніших речей для початку 
самостійного життя сиріт у гуртожитках, де намає буквально 
нічого крім ліжка в кімнаті з загальною кухнею та санвузлом.  

Кошти на такі подарунки ми вже другий рік поспіль збираємо 
на щорічній благодійній події нашої громади – “Борщ для 
Сиріт”, яка теж стала дуже приємною традицією. Цього року 
“Борщ для Сиріт”, який відбувся 16 лютого, зібрав 1830 
Канадських Доларів! Ми завдячуємо цим велимим старанням 
шістнідцятьоx господарoк та господарів, які зварили та 
накормили нас смачними Борщами, праці волонтерів-
організаторів події та щедрості всіх пaрaфіян і гостей, які 
пожертвували кошти для сиріт. 

Як і минулого року, ми цьогоріч плануємо купити кожному 
випускнику сиротинця такі набори: теплі ковдри, подушки, 
набори постільної білизни, полотенця, чашки, тарілки та 
прибори, а також кастрюлі, сковорідки і чайники. У цьому році 
наш підшефний Дитбудинок №2 міста Кривого Рогу залишає 7 
юнаків та дівчат. Тому зібраної суми вистачить на гарні речі 
першої необхідності, а також і на іншого роду допомогу. 

Слід нагадати, що благочинні дарунки від імені нашої 
громади в Україні закуповують та передають особисто руки 
кожній дитині наші довірені особи в Україні. Нам передають 
ретельні звіти про витрачені кошти у вигляді оригіналів чеків, 
а також фотографії передачі речей дітям. Крім того, дітки за 
бажанням пишуть нам листі подяки за отриману допомогу. 
Тому ми маємо стовідсоткову впевненість про належне 
використання внесків благодійників. 

Нам всім відомо про сьогоднішню надзвичайно гостру 
політичні та економічну кризу в Україні. Ця ситуація ще більше 
ускладнює і без того печальне буття сиріт. Якщо раніше наша 
громада допомагала сиротинцю у реалізації ініціативи 
вихователів про навчання дітей самостійності, допомагаючи 
придбати праски та столи, то зараз маємо прохання 
допомогти у тому щоб придбати найбільш базові речі. 
Впродовж останніх місяців сиротинець недофінансовано 
настільки, що коштів вистачає виключно на харчування дітей. 
Закінчується запас засобів особистої гігієни для діток та 
немає коштів для придбання особистих речей одягу.  Завдяки 
нашому проекту, в цьому ми можемо допомогти.  

Ми щиро дякуємо всім милосердним, хто бере участь у 
допомозі сиротам в Україні.  

Від комітету:  Ірина Карман, Олена Стецкевич та о. Ігор 

Project to help the orphanage in Kryvyy Rih, 
Ukraine  

The project that our parish family had initiated to support the orphans 
in Ukraine has reached a whole new level as a result of the efforts and 
generosity of our parishioners and the Ottawa community. This 
campaign is now in it’s third year of improving the lives of the children 
living in the orphanage, without parental care.  We will be organizing the 
purchase of gifts for the young adults graduating from the care of the 
orphanage in the city of Kryvyj Rih.  It has become a wonderful tradition 
to gift them with the necessary items for them to begin thier lives 
independent from the orphanage in a boarding house, where the only 
provision is a bed in a room and a communal kitchen and bathroom. 

Our second annual Borshch Cook-Off for the Orphans, held on 
February 16, 2014 was a tremendous success. We are thankful to the 
16 volunteers who graciously cooked and served up their delicious 
borshch recipe at this event and for the attendees who sampled all the 
entries.  All the attendees then voted on their favorite borshch leading to 
the awarding of the People’s Choice Wooden Spoon Award for Gold, 
Silver and Bronze place, and an award for Best Presentation.  Again, the 
real winners were the children of the orphanage that will benefit from the 
donations that totaled $1,770!  We are grateful to all the Borshch chefs, 
the volunteers assisting in the event, and all the attendees who gave so 
generously and graciously for the needs of the orphans. 

As we have done in past years, we will buy each of the seven 
graduating orphans the following items necessary for independent living: 
warm blankets, pillows, sheets, towels, cups, plates, utensils, and also 
pots, pans and a teapot.   

It is important to note that these gifts from our community will be 
purchased and delivered directly to each child by a trusted individual in 
Ukraine, that has done this for us each year with documentation of their 
purchases through receipts and photographs of the items as they are 
being gifted to the children.  Each year we have received letters from the 
children thanking us for the support they have received from their 
Canadian “family”. 

We are all well aware of the current political and economic time of 
crisis in Ukraine.  This situation has further complicated the lives of our 
orphans.  Whereas in the past our community efforts focused on 
realizing the initiative of preparing the graduates for independence by 
puchasing irons and ironing boards, the most current appeal from the 
orphanage is for help with more basic needs as well. Financial support 
from the government has declined in the past months and a food 
subsidy is the only support currently being provided.  The supply for 
personal hygiene items has dwindled for the children, as well as funds 
for clothing.  With the donations received from the Borsch Cook-Off, we 
hope to be able to help in this area as well with the purchase of 
shampoo, toothpaste, soap, laundry detergent, toilet paper and socks. 

Thank you to all of you who have provided the support for this project 
through your talents, and your generosity, and have blessed the orphans 
with your love.  We have shown by our actions that we are, indeed, our 
brother’s keeper, and as in Matthew 25:40 “Whatever you did for one of 
the poorest of these borthers and sisters of Mine, you did for Me”. We 
know that we are making a difference in the lives of these children and 
are walking an honorable path of Christian giving. 

Thank you to all volunteers who were able to help the orphans— may 
God Bless you for your help.  If you are interested to help, please con-
tact one of the committee members:  Irene Carman, Olena Stetskevych 
or Fr. Ihor 
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Redevelopment Committee   
Spring Quarterly Newsletter  April 2014 

2013 Activities and Progress: 

Held meeting with Marshall Opyr of Stantec Engineering & Design in 
Edmonton, to discuss our approach to selecting architects and develop-
ment companies 

Prepared and sent out a Request for Proposal (RFP) document to 5 
interested architectural firms.  Two architects replied. They agreed to pro-
vide a limited amount of professional work at no cost to the parish, for the 
preliminary and conceptual design drawings and cost estimates. 
Committee is conditionally working with a local development firm, 
Domicile Ltd., on a development design for a new residential building which 
would provide sufficient capital to pay for the renovation and upgrade of the 
current church building.  Domicile is preparing conceptual design drawings 
and preliminary site preparation, building cost estimates and sales require-
ments. This information and options will be presented to the parishioners 
hopefully, either before the summer 2014 or in the fall 2014. 
Parishioner Priorities and Instructions to Architects: 
In preparing the preliminary design changes to the church buildings, 
the architects were provided with the following priorities which were identi-
fied by parishioners in the focus group meetings: 
Design and layout of the current church facilities does not meet current 
or future requirements 
Public Accessibility to church continues to be an issue for our elderly 
and aging population: 
Improve access to the 2nd floor worship area from the ground floor 
Design separate entrances for hall and worship areas 
Identify location for elevator or lift device installation 
Desire to use church facilities for broader cultural events, family activi-
ties, and seniors 
Facilities are dated and in need of: 
Renovation of washrooms, kitchen, front lobby & entrance area 
Finding heating, cooling and electrical efficiencies 

Hall Auditorium – redesign and appropriate sizing for future needs 
Next Steps in 2014 

Meet with Parishioners – Presentation and review of conceptual draw-
ings, construction and renovation cost estimates. Selection and approval to 
continue with redevelopment 

Meet with our area City Councilor -  Mark Taylor 

Schedule meetings with 

Local Neighborhood Resident & Tenant Associations 

On behalf of the Redevelopment Committee,  
Bohdan Shumsky, Committee Chair  

Committee Members: 
Original Executive 
Father Ihor Okhrimtchouk   Bohdan Shumsky 
Parish Members    Non Parish Member 

Nina Romas    * Allan Higdon 
John Smyrnew 
Daryna Ignatusha 
Victor Stetskevych 

Річний Звіт 2013 
Комітет по Розбудові та Розвитку 
Мандат Комітету: 
Незалежний Комітет призначений зформулювати мандат проекту, 
займатися плануванням, підготовкою необхідної документації, 
аналізoм потреб та презентувати будівельний дизайн на затвердження 
громадою. 
 Проведена робота у 2013 
Проведенo зустріч з Marshall Opyr з Інженерної та дизайнерської 
компанії Stantec Engineering & Design в Едмонтоні з питань вибору 
архітектора та будівельної компанії  
Комітет підготував та надіслав тендерний запит до 5 зацікавлених 
архітекторів 
Отримано відповідь від 2 архітекторів. Вони погодилися надати 
певну кількість часу для безкоштовноі професійної консультації по 
попередньому та концептуальному дизайну планів будівель, а також 
попередніх розрахунків витрат. 
На певних умовах Комітет розпочав роботу з місцевою 
будівельної фірмою Domicile Ltd. з питань розробки дизайну нового 
квартирного будинку який може забезпечити достатній капітал для 
оновлення та ремонту будівлі церкви.  Domicile працює над розробкою 
концептуального дизайну планів будівлі, попередньою підготовкою 
будівельного майданчика, розрахунками будівелних витрат та потреб 
продажу. Ми сподіваємося що ми зможемо презентувати цю 
інформацію до Вашого розгляду влітку чи восени 2014 року. 
 Пріоритети парафіян та інструкції архітекторам: 
В результаті наших зустрічей фокус груп, парафіянами були визначені 
наступні пріоритети, які ми надали архітекторам для урахування їх 
при розробці попереднього дизайну перебудови існуючоі будівлі 
церкви: 

Cучасний дизайн та план будівлі церкви не задовольнє сьогоднішні та 
майбутні потреби парафії 
Доступ до Церкви залишається проблемою для старшого 
покоління: 
Для людей похилого віку, слабких та інвалідів з першого на другий 
поверх до Церкви 
Окремі входи до Церковної зали та до самої Церкви 
Визначити місце дла встановлення ліфту або підйомного приладу 
Бажання використовувати церковні приміщення для більш 
широкого списку культурних, соціальних та сімейних заходів, зокрема 
для літніх людей. 
Церковна інфраструктура є зношеною та потребує значного 
ремонту та переобладнання: 
Оновлення кухні, центральний вхід та вхід до зали 
Поліпшення ефективності обігрівaння, охолодження  та 
використання електроенергії  
Церковна зала - новий дизайн та правильний розмір для 
майбутніx потреб 
Наступні кроки – 2014 

Провести зустріч з громадою для презентації та перегляду 
концептуальних планів, розрахунків витрат по будівельним та 
ремонтним роботам. Вибір та затвердження продовження проекту. 

Провести зустріч з нашим міським радником - Mark Taylor 

Створити районнy  асоціацію орендарів та мешканців paйонy 

З повагою Богдан Шумський, Голова Комітету. 
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Update on Iconography Project 
A working sub-committee of the Executive Council was put together in 2012 to 

develop a strategy and work plan with an ultimate goal of selecting an Icono-
grapher for creating and painting Iconography for the walls in the Cathedral.  It 
has taken a full year and diligent work on the part of the sub-committee members 
but substantial progress has been achieved.  

A presentation was given to members of the parish at the recent Annual General 
Meeting (AGM) held on March 10, 2013 where submitted proposals were dis-
played for all attending to see. Parishioners were provided with details of the anal-
ysis that was done by the committee and the resulting decision to choose a pro-
posal that responded to the original ”Request for Proposal”. 

The chosen proposal and 
drawings were sent to the Metropolitan Yurij and Bishops in Winnipeg 
for approval and this approval has now been obtained.  The icono-
grapher chosen to write the icons 
for our Church was Michael 
Kapeluck of Pittsburgh, Pennsyl-
vania.  Michael Kapeluck was 
born on July 12, 1963 in Pitts-
burgh, Pennsylvania to Stephen 
and Beverly Kapeluck and he is a 
lifelong communicant of Sts. Pe-

ter & Paul Ukrainian Orthodox Church in Carnegie, PA.   

Our Ukrainian Woman’s association of Canada agreed to sponsor the first icon in 
our Church behind the Altar and the project was successfully completed on the Sun-
day of Orthodoxy, when the first icon was installed.  Our ladies association will be 
sponsoring the second stage of the iconography on the adjacent wall of the Altar.  
May God Bless your ladies for their hard work and generosity.    

If you or your family would like to sponsor the next stages of the iconography, you 
will be provided with an opportunity to do it very shortly.  The sponsorship of one of 
the icons in our church or of the entire panel will be a great way to celebrate the con-
tribution of your family to our Church community and to the Ukrainian Orthodoxy in 
general.  The iconography of our temple will reflect the perfect fusion of the Ortho-

dox Faith in its Ukrainian expression.  When God 
will help us to complete the project, the Church will 
be a beacon of our Liturgical tradition and the sa-
cred art in the National Capital region and will dis-
play the unique beauty of the Orthodox Faith in its 
Ukrainian expression.  The second stage of the 
Iconography in our parish should be completed by 
the end of 2014, if God is willing.  Once again — a 
great thank you to or ladies for their generosity. 

Additional details will be provided as the project 
moves forward to show you and your family mem-
bers how you can get involved to secure a legacy 
for your family within the Cathedral.    

On behalf of the iconography committee, Fr. Ihor. 
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If you would like to get help in the Current situation in Ukraine as well as looking for the  projects 
wherе you can get engaged,  please visit the following link:   http://euromaidancanada.ca/  

Якщо Ви бажаєте знати, як Ви зможете допомогти чимось Україні, чи стати задіяним у однім з 
проектів допомоги громади Канади Україні, прохання відвідайте наступний лінк:  

http://euromaidancanada.ca/  

Новинка — Hot News: 

MPNP Eastern Europe Recruitment    
Mission 2014 

New immigration initiative by the Province of           
Manitoba ( www.immigratemanitoba.com) 

Posted on April 16, 2014 by MPNP Web 
Email us your expression of interest now 
Representatives of the Manitoba government’s immigration 

program are scheduled to visit Eastern Europe at the end of next 
month to recruit qualified skilled workers interested in moving and 
settling in the Canadian province of Manitoba. 

Interviews of pre-selected candidates (only) will be held in War-
saw and Berlin. Details and dates will be provided to individuals 
who pass our screening process. 

To be selected, email the Manitoba Provincial Nominee Pro-
gram at mpnpexploratoryvisit@gov.mb.ca (Subject line: Eastern 
Europe 2014); attach your resumé and the official results docu-
ment from a recent IELTS-G test showing you scored at least 5 in 
all categories and overall. 

Note: The MPNP Eastern Europe Recruitment Mission 2014 is 
open only to passport holders of Eastern European countries 
including the former Soviet bloc. You must be able to travel to 
Poland or Germany for an interview. 

To candidates who pass the initial screening the MPNP will 
send a questionaire about your employment and education, and 
your intention and ability to economically establish and settle in 
Manitoba, Canada as a permanent resident. 

After an interview, you may be formally invited to apply to immi-
grate through the MPNP with the connection category Manitoba 
Invitation. 

On Thursday, Feb. 6, 2014 our parish member Thomas Carman of Watertown, NY at the Watertown Chamber of Commerce 2013 
Shapiro Award Dinner was a recipient of this prestigious award in recognition for his outstanding contributions and leadership to the Greater 
Watertown area and Northern NY.  Guests in attendance numbered over 230 and included our parish members Michael and Anhelyna 

Reshinnyk, John and Halyna Smyrniw, Zora Jackson and Fr. Ihor.  Also pictured 
are Tom and Irene Carman and their children: son Alexander and daughters Ma-
ria and Katya.  
У четвер, 6 лютого наш парафіянин Том Каpман був відзначений 
найвищою нагородою міста Ватертоун, Штату Ню Йорк .  На святковій вечері 
панові Карман було вручено нагороду Шапіро за його налдзвичайний вклад у 
розвиток і управління міста та волонтерський і лідерсткий вклад для 
покращення становища навколішнього регіону.  На бенкеті було понад 230 
осіб представників уряду, війська та гроьадсбкості міста Ватертоун, 
включаючи наших парафіян Михайла та Ангелини Решітник, Івана та Галини 
Смирнів, зори Джаксон та о. Ігоря.  На подагому фото також дружина і вірний 
життєвий супутник пані Ірина Карман та їх діти Александр, Марійка та Катя. 

On Sunday, February 
16 — our parish host-
ed 2nd annual Borsch 
Cook-Off competition 
for the Orphans.  We 
had 18 Borsch submis-
sions. 
On the picture — the 
participants of the 
competition. 
We were able to fund-
raise over $1800 to 
help the orphans in 
Kryvy Rih, Ukraine 
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“If Christ is not Risen . . .” 
“Orthodoxy sees humanity’s problem as its bondage to sin, death and 

the devil. . . What is assured in Christ’s incarnation, pursued in his life 
and reached for in his death – namely, eternal life, communion with God 
and victory over our enemies – is only achieved fully and completely 
when Christ rises from the grave. . . in Eastern Orthodoxy. . . Easter is 
celebrated as the great day in which salvation is assured and 
achieved.  The Easter vigil service in an Orthodox Church is an elabo-
rate, overwhelmingly joyful celebration.  Anyone who attends such a 
service will have no doubt about the primary importance ascribed by the 
Orthodox to the resurrection of Christ for our salvation.”  (Dr. James Pay-
ton, Light from the Christian East, p. 129) 

Dr. Payton in his wonderful book reminds us of something we Orthodox 
often take for granted – the “Resurrection-centredness” of our faith. 

Death is the central and inexorable fact of our biological exist-
ence.  We’ve all probably experienced the death of a loved one, and 
unless we experience the second coming of Christ we will certainly die 
ourselves.  The way we conduct our life depends entirely upon our con-
victions regarding death. 

For many people Easter is simply an opportunity to spend time with 
family and friends.  For others it’s a chance to self-identify with a particu-
lar culture or tradition.  For still others it’s just a myth.  For Christians 
Pascha – Christ’s resurrection and victory over death – is the very foun-
dation of our faith. 

St. Paul says “. . . if Christ is not risen, then our preaching is empty and 
your faith is also empty.  Yes, and we are found false witnesses of God, 
because we have testified of God that He raised up Christ, whom He did 
not raise up – if in fact the dead do not rise.  For if the dead do not rise, 
then Christ is not risen.  And if Christ is not risen, your faith is futile; you 
are still in your sins!  Then also those who have fallen asleep in Christ 
have perished.  If in this life only we have hope in Christ, we are of all 
men the most pitiable.”  (I Cor. 15:14 – 19) 

As St. Paul emphasizes, if Christ is not risen our loved ones have per-
ished.  They will not rise.  They, and eventually we, simply cease to exist, 
leaving no trace in a universe that itself will perish.   If Christ is not risen 
our faith is nonsense.  As far as “religion” understood as a human phe-
nomenon is concerned Christianity has nothing to offer but the resurrec-
tion.   

If Christ is not risen our sacraments are a sham – how can bread and 
wine become the body and blood of a resurrected Christ who has not 
been raised bodily?  If Christ is not risen our sins are not forgiven; there 
is no justice for perpetrators of evil or their victims; we have no hope. 

As C.S. Lewis notes in Miracles, “In the earliest days of Christianity an 
‘apostle’ was first and foremost a man who claimed to be an eyewitness 
of the Resurrection.” (cf. Acts 1:22;  I Cor. 9:1).    Countless martyrs to 
this very day have sacrificed their lives not for a religion, but for a Per-
son.   They, as the apostles before them, claim to have in some mysteri-
ous way seen the risen Christ, experienced the reality of the resurrection, 
and became convinced that He lives, reigns, and acts.  For them the 
reality of Christ was more real than the greatest pleasures or the worst 

tortures this world can offer. 

  “Let us purify our senses, and in the unapproachable light of the res-
urrection we shall see Christ shining forth, and we shall clearly hear Him 
saying, ‘Rejoice!’ as we sing a song of victory.” (Paschal Canon, 1st canti-
cle). 

The victory which Orthodox Christians celebrate so joyfully in the Pas-
chal services is victory over sin and death.  We are able to see Christ, 
experience this victory, and rejoice to the degree that our senses are 
purified – i.e., to the extent that we fulfill the commandments of God and 
the teaching of Christ. 

If Christ truly is risen, if our Paschal joy is grounded in reality and truth, 
then the dead still somehow live, and we will be raised bodily with them.  
If Christ truly is risen “forgiveness has dawned forth from the tomb”. 

If Christ truly is risen our most trivial and seemingly insignificant words, 
deeds and thoughts are infinitely important, as they and their conse-
quences will remain with us eternally.  If Christ truly is risen unrepentant 
sinners and evildoers will suffer the eternal consequences of Divine Jus-
tice. 

If Christ truly is risen those who love God and fulfill His commandments 
will enjoy perpetual communion with Him, and our prayers, worship, sac-
raments, deeds of mercy – everything we do out of love for Christ and 
neighbour – will shine forever before the throne of God.   

May we joyfully celebrate Christ’s victory over sin and death not only 
on Pascha, but every Sunday.  May the light of the Resurrection perme-
ate every facet of our life, giving us the strength and hope necessary to 
respond to the trials, difficulties, illness and death which are an inescapa-
ble part of life in this world. 

“O Great and most holy Pascha, Christ!  O Wisdom and Word of God 
and Power!  Grant that we may partake of You fully in the never-ending 
day of Your Kingdom!”  (Paschal Canon, 9th canticle) 

Fr. Bohdan Hladio      May 2008 A.D. 

Become a volunteer:   
If you are graduating high school and lack the volunteer hours, please let Fr. Ihor know as soon as possible — there are many       

volunteer opportunities in our community 
In addition, all of the work in and around our parish are done by volunteers — they are the backbone of our community — please come 
and help.  By helping, as a volunteer, you will be able to make our community a better place and, also, acquire a new skillset or improve 

your skills is new areas of expertise.  Thank you and may God Bless you in this paschal season 



Вечірня  Звичайно кожної першої суботи місяця о 17:00.   

Літургія   10:00 рано що-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 поученням 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 год. 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  
 5:00 P.M. usually every first 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 ! 




