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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
М’ясопусна неділя – Літургія (Матей 25:31-46)
Панахида в пам’ять Чарлз (Санді) Кір
Трьох Святителів – Літургія

неділя 11 лютого

10:00

понеділок 12 лютого

10:00

четвер 15 лютого

10:00

Стрітення – Літургія (Лука 2:22-40)
Освячення Свічок

субота 17 лютого

18:00

Вечірня

10:00

Сиропусна неділя – Літургія (Матей 6:14-21)
Панахида в пам’ять Небесної Сотні із Євромайдану 2014

неділя 18 лютого
16:00

Всепрощальна Bечірня

понеділок 19 лютого
середа 21 лютого

19:00

Покаянний Канон Андрея Критського
в Православним Соборі Христа Спасителя –
721 Somerset Street West

вівторок 20 лютого
четвер 22 лютого

19:00

Покаянний Канон Андрея Критського

неділя 25 лютого

10:00

Неділя Православ’я – Літургія

ВЕЛИКИЙ ПІСТ 19 лютого – 7 квітня

GREAT LENT February 19 – April 7

SCHEDULE OF SERVICES
Meat-fare Sunday – Liturgy (Matthew 25:31-46)
Panachyda in memory of Charles (Sandy) Keir

Sunday, February 11

10 am

Monday, February 12

10 am

Thursday, February 15

10 am

Saturday, February 17

6 pm

Synaxis of the Three Holy Hierarchs – Liturgy
Presentation of our Lord – Liturgy (Luke 2:22-40)
Blessing of Candles
Vespers

10 am

Cheese-fare Sunday – Liturgy (Matthew 6:14-21)
Panachyda in memory of the victims of Euromaidan 2014

Sunday, February 18
4 pm

Forgiveness Vespers
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Monday, 19 February
Wednesday, 21 February

7 pm

Canon of St. Andrew of Crete at Christ the Saviour
Orthodox Church – 721 Somerset Street West

Tuesday, 20 February
Thursday, 22 February

7 pm

Canon of St. Andrew of Crete

Sunday, 25 February

10 am

Sunday of Orthodoxy – Liturgy

УРОКИ НЕДІЛЬНОЇ ШКОЛИ
для дітей 4 літ і старше

10:00 – 11:00

SUNDAY SCHOOL
for children 4 years & older

ОГОЛОШЕННЯ

ANNOUNCEMENTS

Всі події відбуаються в церковні залі

All events take place in the church hall

СЬОГОДНІ – Презентації після Літургії:

TODAY

1/ про історію та унікальну ідентичність Української
Following the Liturgy, there will be two presentations:
Греко-Православної Церкви в Канаді, та
1/ about the history and unique identity of the
2/ Товариство Українських Канадських ПрофесіонаUkrainian Orthodox Church of Canada, and
лістів і Підприємців Оттави представлять про
2/ UCPBA-Ottawa (Ukrainian Canadian Professional &
електронні засоби масової інформації (“cоціальна
Business Association) will talk about usage of social
медія”)
media

В четвер 15 лютого – Імміграційне
законодавство – Українська вечеря 17:00 – 19:00,

Thursday, February 15 – Learn about Immigration
Legislation – Ukrainian Dinner 5 pm – 7 pm, followed

а потім презентація про зміни до імміграційних
правил в Канаді

by a presentation on changes to immigration
legislation in Canada

В неділю 25 лютого – 13:00 Річні Збори
Оттавського відділу Союзу Українок Канади

Лекції Вивчання Біблії – B середу вечером,
18:30 – 20:00. Будь ласка принести свою власну
Біблію. За дальші інформації просимо звернутися до
o. Ігоря.

Sunday, February 25 – 1pm, Annual Meeting of
the Ukrainian Women’s Association of Canada –
Ottawa Branch

Bible Study Classes – Wednesday evening,
6:30pm - 8pm. Please bring your own Bible. For
information, please contact Fr. Ihor.

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

Бажаєте романтичну вечерю
в День Св. Валентина?

Would you like to enjoy a romantic
dinner on Valentine’s Day?

Приводьте до нас ваших дітей, віком від 6-ти років,
If so, then bring your children (6 years & older) to the
14 лютого, 18:00 – 21:00. Кошт: $15 (також можливо
craft night on February 14, 6pm to 9pm. Cost: $15
від 1700 до 2200 за додаткових $5 за годину).
If requested, child care will be provided from 5pm to
Діти будуть виробляти сердечка та наповнять їх
6pm
and from 9pm to 10pm for additional $5 per hour.
лавандою – чудовий аромат для заспокоєння перед
Children will create button hearts and fill them with
сном і також ароматичне доповнення до вашої
dried lavender making it an excellent sleeping aid or
шафи. При можливості, діти також зpoблять
wardrobe
potpourri. If time allows, children will also
сердечка методом сухого звалюваня (тобто голкою
make needle-felted hearts.
для звалювання вовни.
Pre-registration ends on February 13.
Просимо записати дітей перед 13 лютого.
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ЗАЗНАЧІТЬ ВАШ КАЛЕНДАР! Неділя 25 березня – Весняний Базар
MARK YOUR CALENDAR! Sunday, March 25 – Spring Bazaar
------------------------------------------------------------------------------------Meat-Fare Sunday
Today, the Sunday of the Last Judgement, is the third Sunday of the three-week
period prior to the commencement of Great Lent. Focus is placed on the future
judgment of all persons who will stand before the throne of God when Christ
returns in His glory. We are powerfully reminded that no one is so patient and so
merciful as God, but even He does not forgive those who do not repent. The God of
love is also a God of righteousness, and when Christ comes again in glory, He will
come as our Judge. Such is the message of Lent to each of us: turn back while there
is still time, repent before the End comes.

Неділя М’ясопусна – Деякі роздуми
Притча про Страшний суд не залишає сірих плям, чітко визначаючи лише дві якісно різних можливості
існування людини у вічності. Це, або єдність із Богом і блаженство в раю, або вічні муки у пеклі. Кожен
буде причисленим або до овець, або до козлів. Підставами для визначення людської долі буде наявність
або відсутність справ любові та милосердя: “Бо голодував Я, і ви дали Мені їсти; спраглим був, і ви напоїли
Мене; був подорожнім, і ви прийняли Мене; був нагим, і ви зодягли Мене; був не дужим, і ви відвідали
Мене; у в’язниці був, і ви прийшли до Мене”.
Слово Боже чітко і послідовно свідчить, що спасіння людини залежить як від Бога, так і від самої людини. А
точніше від наявності або відсутності добрих справ. Євангелист Матвій пише: “Бо прийде Син Людський у
славі Отця Свого з ангелами Своїми і тоді віддасть кожному за ділами його” (Мф. 16:27). Апостол Павло
вчить: “всiм нам належить стати перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим‚ що вiн
робив, живучи в тiлi, добре або лихе” (2Кор. 5:10). В останній главі Одкровення Іоана Богослова читаємо:
“Неправедний нехай ще чинить неправду; нечистий нехай ще оскверняється; праведний же нехай ще
творить правду, і святий нехай ще освячується. Ось, прийду скоро, відомщення Моє зі Мною, щоб воздати
кожному за ділами його” (Одкр. 22:11-12)…

Embroidered Memories – A 1000 Pillow Project
Exhibit curated by Larisa Sembaliuk Cheladyn
Embroidered Memories is an exhibit based on Larisa’s research of Ukrainian Canadian
embroidered pillows often referred to as Podushky.
For more information please see our church website or contact Larisa –
email: cheladyn@ualberta.ca, tel: 780-984-8852
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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

