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Український Православний Собор Успіння Пресвятої Богородиці
Assumption of the Blessed Virgin Ukrainian Orthodox Cathedral
1000 Byron Avenue, Ottawa, Ontario K2A 0J3
Parish Priest: Rev. Fr. Ihor Okhrimtchouk

Parish Council President: Michael Reshitnyk

Tel: Church Office 613-728-0856 Cell (24 hours): 613-325-3903
E-mail/Е-пошта: stamaryuocc@sympatico.ca Facebook: www.facebook.com/UkrOrthodoxChurchOttawa
Church Website / Церковна Bеб-Cторінка: www.ukrainianorthodox.info

КАЛЕНДАР БОГОСЛУЖЕННЯ
неділя 10 грудня

10:00

27-а Неділя по П'ятидесятниці – Літургія (Лука 13:10-17)

cереда 13 грудня

10:00

Апостола Андрія Первозванного – Літургія (Івана 1:35-51)

неділя 17 грудня

10:00

28-а Неділя по П'ятидесятниці – Літургія (Лука 17:12-19)

вівторок 19 грудня

10:00

Святителя Миколая Чудотворця – Літургія (Лука 6:17-23)

неділя 24 грудня

10:00

Неділя Святих Праотців – Літургія (Лука 14:16-24)

Nativity Fast started November 28 листопада почався Пилипівcький Піст

SCHEDULE OF SERVICES
Sunday, December 10

10 am

27th Sunday after Pentecost – Liturgy (Luke 13:10-17)

Wednesday, December 13

10 am

St. Andrew the First-Called – Liturgy (John 1:35-51)

Sunday, December 17

10 am

28th Sunday after Pentecost – Liturgy (Luke 17:12-19)

Tuesday, December 19

10 am

St. Nicholas the Wonderworker – Liturgy (Luke 6:17-23)

Sunday, December 24

10 am

Sunday of the Holy Forefathers – Liturgy (Luke 14:16-24)

УРОКИ НЕДІЛЬНОЇ ШКОЛИ
для дітей 4 літ і старше

10:00 – 11:00

SUNDAY SCHOOL
for children 4 years & older

Лекції Вивчання Біблії – B середу вечером, 13 & 20 грудня, 18:30 – 20:00 в церковні залі.

Будь ласка

принести свою власну Біблію. За дальші інформації просимо звернутися до o. Ігоря.

Bible Study Classes – Wednesday evening, December 13 & 20, 6:30pm - 8pm in the church hall. Please bring your
own Bible (preferably Orthodox Study Bible). For information, please contact Fr. Ihor.

ПИЛИПІВКА – NATIVITY FAST
Перед-Різдвяний піст розпочався 28 листопада і триває 40 днів до 6 січня включно. Цей піст називається
Пилипiвський Піст, або Пилипiвка, бо традиційно починається в наступний день після Свята Апостола Пилипа аке
відзначено 27 листопада. У багатьох західних церквах, “Адвент” є періодом підготовки до Народження Христа. Слово
“Адвент” походить з латинського слова adventus, що означає "прихід". “Адвент” починається в неділю поміж 27
листопада і 3 грудня і закінчується 24 грудня.
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Пилипiвка є періодом стриманості коли підготовляємося до Свята Різдва Христового. Традиційні українські
різдвяні звичаї слідують за "постимо, потім святкуємо" підходом, тому що під час посту не співаються колядки, не
їмо тваринну їжу, не танцюємо та весілля не дозволяються. Від Свята Різдва Христового до Богоявлення (Йордан) ми
святкуємо і співаємо відзначаючи цей празник.
The Nativity Fast starts on November 28 and is in effect for 40 days until January 6 inclusive. This fast is also known as
Philip's Fast, Pylypiwka in Ukrainian, as it traditionally begins on the day following the feast day of the Holy Apostle Philip
on November 27. In many Western churches, Advent is the period of preparation for Christ’s birth. The term was derived
from the Latin word adventus which means “coming”. Advent begins on the Sunday that falls between November 27 and
December 3 and ends on December 24.
The Nativity Fast is the period of abstinence in preparation for the Feast of the Nativity. Traditional Ukrainian Christmas
customs follow the “fast, then feast” approach because during the fast Christmas carols are not sung, animal products and
rich foods are not eaten, dancing and weddings are not permitted. Once the Feast of Nativity arrives we sing, feast and
dance in celebration until the Holy Theophany of our Lord on January 19.
To learn more, read Why We Fast Before Christmas, by G. V. Martini, November 2014, available at:
https://blogs.ancientfaith.com/onbehalfofall/why-we-fast-before-christmas/

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

TODAY in the church hall – Dinner 5pm, Concert 7pm
Please come with your family and friends to enjoy a traditional Ukrainian meal (borshch,
perogies, cabbage rolls) and musical performances of Ukrainian Christmas carols by Ottawa’s
Ukrainian Men’s Choir AKORD, Ukrainian Women’s Folksinging group Kolizhanky and the
Ukrainian Orthodox Cathedral Choir

Dinner Tickets Adults $22 Seniors (65+) $20 Students (aged 11-18) $17
Children (aged 4–10) $10 Children less than 4 years old FREE
To order tickets, contact Michael Reshitnyk (613-277-4664, mj.reshitnyk@gmail.com)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Youth & Family Activities
For registration and more information, contact: Nataliya Chabanyuk (tel: 613-884-0580, email: nchabanyuk@gmail.com)

МАЙСТЕРНЯ – КУЛЬКИ ІЗ ВОВНИ

WORKSHOP – NEEDLE FELTED BALLS

вівторок 12 грудня, 18:00 – 20:00
Для дітей 4 літ+ і батьків безкоштовно
Зробимо кулькі голкою із вовни для ефірних масел;
взнаємо про користь ефірних масел. Просимо звернутися
до Наталі Чабанюк щоб зареєструвати дітей наперед
(е-пошта і телефон подані верхом)

Tuesday, December 12, 6pm – 8pm
For children 4 years & older and parents, no charge
Making needle felted balls to diffuse your essential oils and
learn about the health benefits of essential oils.
Please register your children in advance by contacting
Nataliya Chabaniuk (email and telephone provided above)
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ПЕРЕД-РІЗДВЯНИЙ РІТРІТ
ДЛЯ ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ
субота 16 грудня
У церкві Св. Івана Хрестителя в Ошаві. Щиросердечно
запрошуємо парафіяльну молодь до участі, і просимо
бажаючих або за подальшою інформацією
зголоситись до о. Ігоря

КОНЦЕРТ СВЯТОГО МИКОЛАЯ
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ADVENT SPIRITUAL RETREAT FOR YOUTH
Saturday, December 16
At St. John the Baptist Ukrainian Orthodox Church in
Oshawa, ON. Our parish youth are invited to participate.
Please contact Fr. Ihor know if you are interested in
participating in this event.

Наступної неділі, 17 грудня, після Літургії
До дітей завітає Святий Миколай. Ми просимо
звернутися до Наталі Чабанюк щоб зареєструвати дітей
наперед (е-пошта і телефон подані верхом)

ST. NICHOLAS CONCERT
Next Sunday, December 17, after the Liturgy
We kindly ask that you register your children in advance for
this event by contacting Nataliya Chabaniuk (email and
telephone provided above)

МАЙСТЕРНЯ – РІЗДВЯНЕ ПЕЧИВО

WORKSHOP – CHRISTMAS COOKIES

вівторок 19 грудня, 18:00 – 19:00
Для дітей 4 літ+, $15
Pобимо та прикрашаємо різдвяне печиво.
Реєстрація: vosta054@uottawa.ca

Tuesday, December 19, 6pm to 7 pm
For children 4 years & older, $15
Come to make and decorate Christmas cookies
Register at vosta054@uottawa.ca

ЗАЗНАЧІТЬ ВАШ КАЛЕНДАР!

MARK YOUR CALENDAR!
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General Information

Хрещення Батьки особисто зустрічаються з о. Ігорем щоб
полагодити хрещення. Куми (хрещенні батьки) мусять бути
православними християнами. Батьки зобов’язані виховати
своїх хрещенних дітей згідно з вченням православної церкви.

BAPTISMS – Parents must arrange a personal meeting with
Father Ihor to make arrangements. Godparents must be
practicing Orthodox Christians. Baptizing a child in the Orthodox
faith presupposes that the child will be raised as an Orthodox
Christian.

Вінчання Пари, які мають намір вінчатися в церкві, мусять
сконтактуватися з о. Ігорем заздалегідь. Для неправославних
які хочуть вінчатися в церкві можуть бути певні умовини.

WEDDINGS – Couples wishing to marry in the church must
meet with Father Ihor to make arrangements. If one of the
couple is not Orthodox then certain conditions may apply.

Український Бутік Відкритий після Богослужень, або за
домовленням (тел. 613-830-1472)

UKRAINIAN BOUTIQUE – Open after Liturgy, or by
appointment (tel. 613-830-1472)

Освячення Домів – Можна замовити – Щоб домовитися
просимо звернутися до o. Ігоря

HOUSE BLESSINGS – On request – To make arrangements
please contact Fr. Ihor.

Членство Щоб дізнатись, як стати членом нашого Собору та
Української Православної Церкви Канади просимо звернутися
до Отця Ігоря

CHURCH MEMBERSHIP – To inquire about becoming a member
of our Cathedral and of the Ukrainian Orthodox Church of
Canada please contact Fr. Ihor.

Запрошуємо Вас до церковного хору Проби кожен четвер о
19:30 в церкві. За інформації прошу звертатися до Оксани
(e-пошта: ogenina@nursesunions.ca)

CHURCH CHOIR welcomes new members. Rehearsals every
Thursday evening, 7:30pm, in the choir loft. Contact Oxana for
information (email: ogenina@nursesunions.ca)

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

Our QUESTION & REQUEST BOX is located at the entrance to
our Church by the candle table. Please use this box to submit
questions to the parish priest or parish council.

Пастирська Опіка: Якщо ви знаєте когось, хто перебуває у
лікарні або вдома і потребує пастирської опіки, прошу дати
знати o. Ігорові.

PASTORAL CARE – If you know of anyone in the hospital or at
home who would like a pastoral visit, please contact Fr. Ihor.

Подавання Записок “За Здоров’я” і “За Упокой”
Ви завжди можете подати записки з іменами ваших рідних
щоб помолитися за їх здоровя і благополуччя та/чи за упокій
померших під час Літургії. Запишіть данні імена і передайте
записки до Вівтаря перед Літургією або покладіть записки в
кошик біля Ікони на Тетраподі.
Винаймання церковної залі – За інформації :
тел. 613-722-1372, веб-сторінка www.1000byron.org

PRAYERS FOR HEALTH AND FOR REPOSE – At any time you can
request Fr. Ihor to say prayers for the health of family members
and friends and/or for the repose of the departed. Please write
their first names on the specially-provided lists found at the
entrance to the church and pass along the list(s) to one of the
Altar servers before the Liturgy or place the list(s) in the basket
beside the icon on the centre table in front of the Altar.
HALL RENTAL – For information about renting the church hall –
Tel: 613-722-1372, Website: www.1000byron.org

Щоб отримувати наш Листок через е-пошту прошу дати знати
Отцеві Ігорові (stamaryuocc@sympatico.ca). Копії попередніх
Листків знаходяться на нашій церковній веб-сторінці.
Щотижнева електронна пошта містить додаткову інформацію.

To receive our SUNDAY NEWSLETTER BY EMAIL every week,
please email Father Ihor (stamaryuocc@sympatico.ca). Copies
of previous newsletters can be found on our church’s website.
Please note that the weekly email contains additional
information.

УКРАЇНСЬКІ ПОДІЇ В ОТТАВІ
За інформації:
www.ucpbaottawa.ca/CommunityEvents.html

UKRAINIAN EVENTS IN OTTAWА
Information about upcoming events in the Ukrainian
community in Ottawa is available at
www.ucpbaottawa.ca/CommunityEvents.html

Пожертвування на нашу Церкву – Коли ви жертвуєте $10 або більше, то ви отримуєте від нас квитанцію котру ви можете
використати при оформленні ваших щорічних податків.

Donations to our Church – When you donate $10 or more then you will receive an income tax receipt from our church for your
donations. You may also make donations to our church through United Way: Contact the Ottawa branch of the United Way and inform
them that you wish to donate to the Ukrainian Orthodox Cathedral in Ottawa. Our church’s name in Canada Revenue Agency’s (CRA’s)
registry is Ukrainian Orthodox Church of St. Mary, Ottawa, or you can use our official charity number 108148263RR0032
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We welcome your feedback about our weekly newsletter – What do you like and/or don’t like, what type of information would you like
to see in the newsletter, what information do you not read in the newsletter. Email: halynab@hotmail.ca

