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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
3-a Неділя Великого Посту – Літургія (Св. Марка 8:34-9:1)
неділя 11 березня
Хрестопоклонна

10:00
18:00

середа 14 березня

17:30
10:00

субота 17 березня
18:00

Панахида в світлу пам’ять Ольги i Осипа Безначук та Марії Костюк
Річні Загальні Збори громади після Літургії

Вечірня в Cербським Православним Соборі Св. Стефана
(1989 Prince of Wales Dr.)

Літургія Ранішосвячених Дарів
Після Літургії – спільна пісна перекуска та клас вивчення біблії

Поминальна Літургія – Сорокоусти
Прохання принести щось для спільної тризни після Богослуження

Пасія Оттавсько-Монреальського благочинiя у Катедрі Св. Cофії в
Монреалі (6255 boul. Saint-Michel) – Проповідь: о. І. Охримчук,
Бесідa: Митр. Прот. Д-р І. Куташ

10:00
неділя 18 березня

Пасія Оттавсько-Монреальського благочинія в нашому Храмі –
18:00

середа 21 березня

субота 24 березня

неділя 25 березня

4-a Неділя Великого Посту – Св. Іoана Ліствичника – Літургія
(Св. Марка 9:17-31)

17:30
10:00

Проповідь: о. В. Кушнір, Бесідa: Митр. Прот. Д-р І. Куташ
Після відправи – спільна пісна перекуска в церковні залі

Літургія Ранішосвячених Дарів
Після Літургії – спільна пісна перекуска та клас вивчення біблії

Похвала Пресвятої Богородиці – Поминальна Літургія – Сорокоусти
Прохання принести щось для спільної тризни після Богослуження

18:00

Вечірня

10:00

5-a Неділя Великого Посту – Прп. Марії Єгипетської – Літургія
(Св. Марка 10:32-45)

ВЕЛИКИЙ ПІСТ 19 лютого – 7 квітня

GREAT LENT February 19 – April 7
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SCHEDULE OF SERVICES
3rd Sunday of Great Lent – Liturgy (St. Mark 8:34-9:1)
Sunday, March 11
Veneration of the
Cross

10 am
6 pm

Wednesday, March 14 5:30pm
10 am
Saturday, March 17
6 pm

Panachyda in memory of Olga & Osyp Beznaczuk and Maria Kostiuk
Parish Annual Meeting after the Liturgy in the church hall

Lenten Vespers – St. Stefan Serbian Orthodox Church
(1989 Prince of Wales Dr.)

Liturgy of Pre-Sanctified Gifts
Followed by Lenten snack and Bible study class in the church hall

Memorial Liturgy – Sorokousty
Kindly bring some food for the Fellowship Luncheon after the Liturgy

Ottawa-Montreal District – Passion Service at St. Sophie Ukrainian
Orthodox Cathedral in Montreal (6255 boul. Saint-Michel)
– Sermon: Very Rev. I. Okhrimtchouk, Discussion: Very Rev. Dr. I. Kutash

Sunday, March 18

10 am

4th Sunday of Great Lent – St. John Climacus – Liturgy (St.Mark 9:17-31)

6 pm

Ottawa-Montreal District – Passion Service in our church
– Sermon: Very Rev. V. Kouchnir, Discussion: Very Rev. Dr. I. Kutash
After the service, kindly join us for Lenten refreshments in the church hall

Wednesday, March 21 5:30pm
Saturday, March 24

10 am
6 pm

Sunday, March 25

10 am

Liturgy of Pre-Sanctified Gifts
Followed by Lenten snack and Bible study class in the church hall

Glorification of the Birth-Giver of God (Akafist Saturday) – Memorial
Liturgy – Sorokousty (Potluck Fellowship Luncheon after the Liturgy)
Vespers
5th Sunday of Great Lent – Venerable Mary of Egypt – Liturgy
(St. Mark 10:32-45)

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

Поминальні Свічки можна купити за $20.
Просимо звертатися до Слави, Вівтарного старшого
брата.

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

Memorial Candles are available for $20 each. Please
see Slava, the elder Altar server.

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

в неділю 25 березня

Sunday, March 25

11:30 – 16:00

11:30 am – 4:00 pm
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СЬОГОДНІ – Після Літургії – Загальні Річні Збори нашої парафії
Всіх запрошуємо на ці збори щоб довідатися про парафіяльні справи.
Легенький пісний обід буде поданий перед початком зборів.

TODAY – After the Liturgy – Annual General Meeting of our Parish
Everyone is welcome to attend to learn about matters that are important to our parish.
A light Lenten lunch will be served prior to the meeting.

LITURGY OF PRE-SANCTIFIED GIFTS
During Great Lent the Eucharistic Divine Liturgy (when Holy Communion is prepared and sanctified) is not
celebrated in the Orthodox Church on weekdays. In order for the faithful to sustain their Lenten effort by
participation in Holy Communion, the Liturgy of the Pre-sanctified Gifts is served. This is an ancient service in
the Orthodox Church and we read about it in the canons of services from the 7th century, which obviously
indicates its development at a much earlier date.
On all days of Great Lent, except on the Sabbath, the Lord's Day, and the holy day of the Annunciation, the
Liturgy of the Pre-sanctified is to be served (Canon 52, Quinisext, 692). The Liturgy of the Pre-sanctified Gifts is an
evening service consisting of the solemn Lenten Vespers and Holy Communion. There is no consecration of the
Eucharistic gifts at this service. Holy Communion is given from the Eucharistic gifts sanctified on the previous
Sunday at the celebration of the Divine Liturgy.
The Liturgy of the Pre-sanctified Gifts is served on Wednesday and Friday evenings, although some churches may
celebrate it only on one of these days or, in Slavic Church practice, it can be served on those days in the morning
as well.
We prepare for the Liturgy of Pre-sanctified Gifts in the same way that we prepare for the regular Divine Liturgy
and Holy Communion – we read prayers of the Canon before Holy Communion, fast and have a pious
preparation to partake of the body and blood of Christ. The faithful who are unable to make the effort of total
fasting because of weakness or work, however, normally eat a light lenten meal in the early morning if Liturgy
takes place in the evening.
The Liturgy of the Pre-sanctified Gifts is traditionally considered to be the work of the sixth century pope, Saint
Gregory of Rome. The present service, however, is obviously the inspired liturgical creation of Christian
Byzantium.

Хрестопоклонна Неділя
У третю неділю посту Свята Церква для підкріплення нашого духа каже нам в особливіший спосіб
вшановувати святий Господній Хрест. Звідси й назва цієї неділі – Неділя Хрестопоклонна.
Святий Хрест має нам пригадати безконечну Божу любов і милість до нас, неймовірні і водночас
суто добровільні й свідомі Христові страждання і жахливу мучинецьку Його смерть задля нас, заради
нашого відкуплення і спасіння, зцілення й відродження - духовного і фізичного та, зрештою, вічного й
блаженного життя у Божому Царстві. А також наш обов'язок гідно й мужньо нести свій хрест щоденного
життя. До всіх нас кличе Ісус Христос: "Коли хто хоче йти за Мною, нехай себе зречеться, візьме щодня
на себе хрест свій і йде за Мною... Хто не несе свого хреста і не йде слідом за Мною, – не може бути
Моїм учнем" (Лк. 9, 23 і 14, 27).
Хрестопоклонна Неділя пригадує нам сильну зброю, що її має кожний християнин у боротьбі з ворогами за
своє звільнення і спасіння, а тією зброєю є святий Хрест. І якраз цієї неділі Хрест виступає перед нами, як
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знамено сили, знамено відродження і спасіння, преображення й освячення та знамено перемоги і тріумфу.
Господь Ісус милосердно закликає і запрошує кожного з нас:"Прийдіть до Мене, всі струджені і
обтяжені, і Я заспокою вас; візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від Мене, бо Я - лагідний і смиренний
серцем, і знайдете спокій душам вашим; бо ярмо Моє - благо, і тягар Мій легкий" (Мт. 11, 28-29).
Подібно, як ті, що, відбуваючи довгу й тяжку дорогу, чуються втомлені і змучені, і коли знайдуть дерево,
багате на тінисте листя, трохи там відпочивають і, наче відмолодившись, з новими силами ідуть у дальшу
путь, так і сьогодні, в часі посту й посеред прикрої дороги й подвигу, святі Отці, виконуючи волю Христа,
посадили для нас Його життєдайний, зцілюючий і спасаючий Хрест. Щоб він дав нам відпочинок і
відновлюючу прохолоду та щоб нас, утомлених і знесилених, зробив знову мужніми, сповнених належного
здоров'я і сил та, відповідно, легкими до дальшого труду.
Хрестопоклонна Неділя вчить нас розуміти превелике значення святого Хреста для нас не тільки в часі
посту, але і для нашого цілого земного життя. Ця неділя показує нам, що де Хрест, - там сила, там
перемога, там відродження, оздоровлення (душі і тіла) й спасіння і там - запевнене Воскресіння до вічного
щасливого райського життя з Творцем.
https://kyrios.org.ua/spirituality/svyato/4480-hrestopoklonna-nedilja.html

Пригадуємо приступити до
Сповіді та до Святого Причастя
під час Великого Посту

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

Сповідь відбувається щонеділі о 9:30,
або 30 хвилин перед кожним
Богослуженням
під час Великого
Посту. Ви також можете домовитися з о.
Ігорем зустрітися у зручний для Вас час.
Якщо Вам або ріднім не можливо
прийти до церкви то можна домовитися
з о. Ігорем щоб прийняти Сповідь і Св.
Причастя в дома.

Confession is heard every Sunday
morning at 9:30am, or 30 minutes
before any Liturgy during Great Lent.
Otherwise, please contact Fr. Ihor to
arrange for a mutually agreeable time. If
you, a family member or a friend is not
able to come to church, please contact
Fr. Ihor to arrange to receive Confession
and Holy Communion at home.

МАЙСТЕРНЯ ПИСАНКІВ
В п’ятницю 16 & 23 березня, 18:00 – 20:00,
та в п’ятницю 30 березня, 16:00 – 18:00, в церковні залі
Дорослі $20 Родина $25

Набір для писанкарства $30

Для дорослих та дітей віку 5 років і старше – Діти мають постійно бути під наглядом батьків

Попередня регистрація обов’язкова (Наталя 613-884-0580, nchabanyuk@gmail.com)
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Youth & Family Activities in March
For registration and more information, contact: Nataliya Chabanyuk (tel: 613-884-0580, email: nchabanyuk@gmail.com)
Date
Wednesday,
March 14

Time

Description

Age Group

Cost

6 pm – 7:30 pm

Wet-felted Easter eggs

Children 4 years & older

$15 per child

For Adults and Children
Friday, March 16

6 pm - 8 pm

PYSANKA Workshop

(5 years & older, children must
have parental supervision)

$20 per person
$25 per family
$30 Pysanka Kit

Wednesday,
March 21

6 pm – 7:30 pm

Wet-felted Easter eggs

Children 4 years & older

$15 per child

For Adults and Children
Friday, March 23

6 pm - 8 pm

PYSANKA Workshop

(5 years & older, children must
have parental supervision)

$20 per person
$25 per family
$30 Pysanka Kit

Sunday, March 25

11 am – 2 pm

Crochet & finger knitting;
needle-felted eggs;
sock bunnies

All ages

by donation

Wednesday,
March 28

6 pm – 7:30 pm

Wet-felted Easter eggs

Children 4 years & older

$15 per child

10 am – 11:30 am

Wet-felted Easter eggs

11:30 am - 1 pm

Baking & decorating
Easter bread

For children aged 6 years &
older (children under 6 years

12 pm - 1:30 pm

Needle-felted Easter eggs

2 pm – 5 pm

Needle-felted spring
fairies

Friday, March 30

2 pm – 3 pm

Candle making

old must have parental
supervision)

$15 per child per
session

For adults and children 8
years & older (children will be
able to make candles at the end
of this class if time permits)

For children aged 6 years &
older (children under 6 years
old must have parental
supervision)

For Adults and Children
4 pm – 6 pm

PYSANKA Workshop

(5 years & older, children must
have parental supervision)

$30 per person

$15 per child
$20 per person
$25 per family
$30 Pysanka Kit

ПАСХАЛЬНІ ЯЙЦЯ МЕТОДОМ МОКРОГО ЗВАЛЮАННЯ ВОВНИ
Для дітей від 4-oх років. В березні, середами від 6:00 – 7:30 вечором

На вибір чотири сесії – 7, 14, 21 та 28 березня
Ціна: $15 від сесії

Попередня регистрація обов’язкова
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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 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

