
 

 

 

 

 

Щиро віт аємо вс іх  парафіян  т а прихожан з  нагоди  
Р іздва  Х рист ового  т а Н ового  Р оку  

 

H e ar t fe l t  g re e t ing s  t o  a l l  o ur  p ar i s h i one rs  a nd  s up po r te rs  
a s  we  ce le b rat e  the  b i r th  o f  C hr i s t  a nd  th e  Ne w  Y e a r  

 
 

 

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: Elizabeth Malarek 

Telephone: Church Office 613-728-0856    Cell (24 hours): 613-325-3903 

E-mail: stamaryuocc@sympatico.ca  

Church Website: www.ukrainianorthodox.info 

Facebook: https://www.facebook.com/UkrOrthodoxChurchOttawa 

 
Щиро Вітаємо до Нашої Церкви  

 Якщо ви хотіли б дізнатися про 
приєднання до соборної громади, будь 

ласка поговоріть з о. Ігорем після 
церковної служби або зв'яжіться з ним 

(тел. 613-325-3903, 
е-пошта: stamaryuocc@sympatico.ca) 

 
Welcome to Our Church 

  If you would like to learn about joining the 
Cathedral community and receiving 

information about our events, please speak 
with Father Ihor after the church service, 

 or contact him (tel: 613-325-3903,  
email: stamaryuocc@sympatico.ca) 

Христос 

Рождається!  

 

Славіте 

Його!  

Christ  is  

Born! 

 

G lorify 

H im!  

mailto:stamaryuocc@sympatico.ca
http://www.ukrainianorthodox.info/
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Sunday School for children aged 4 years & older, 10:15am - 11am 
The Sunday School room in the church hall opens at 10am, with class starting at 10:15am.  We invite you and 
your children to come up to church for the start of the Liturgy at 10am, light a candle, pray together and 
then come down to class. Please use the cloakroom at the main entrance to hang jackets and store wet 
footwear. Providing your child with a sweater and indoor shoes might be a good idea as the church can be 
cool in winter months. For more information, please contact Jennifer at okhri1jr@gmail.com 

 
Ласкаво просимо загасити або затишити ваш мобильний телефон під час Літургії 

Kindly turn off or silence your cell phone during the Liturgy  
 

 

Калeндар Богослужень та Громадських Подій 
 

ГРУДЕНЬ  2019 
неділя 15 грудня 10:00 26а неділя після П’ятедесятниці – Літургія 

четвер 19 грудня 10:00 Святителя Миколая Чудотворця – Літургія 

субота 21 грудня 18:00 Вечірня 

неділя 22 грудня 10:00 
27а неділя після П’ятедесятниці – Літургія 
 після Літургії концерт в честь Св. Миколая в церковні залі 

неділя 29 грудня 10:00 28а неділя після П’ятедесятниці – Літургія 
  

СІЧЕНЬ  2020 
неділя 5 січня 10:00 Неділя перед Різдвом Христовим – Літургія 

понеділок 6 січня 20:00 Повечір’я Різдва Христового 

вівторок 7 січня 10:00 Різдво Христове – Літургія 

середа 8 січня 

10:00 Собор Пресвятої Богородиці – Літургія 

18:30 
Концерт Колядок в Українським Католицьким Соборі Св. 
Івана Хрестителя, 952 Green Valley Crescent 

неділя 12 січня 10:00 
Неділя після Різдва Христового – Літургія 
Після Літургії о. Ігор навчатиме дітей про Посівання 

вівторок 14 січня 12:00 
Св. Василія Великого – Новий Рік – Молебень та 
Посівання 

субота 18 січня 18:00 
Навечіря Богоявлення – Велике Освячення Води 
і Йорданська Вечеря 

неділя 19 січня 10:00 Богоявлення – Літургія і Велике Освячення Води 

Освячення Домів –  19 січня –  31 березня  
 

Великий Піст – 2 березня – 18 квітня 

Вербна Неділя – 12 квітня  ВЕЛИКДЕНЬ – неділя 19 квітня 
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Schedule of Church Services & Community Events  
 

DECEMBER 2019 
Sunday, December 15 10 am 26th Sunday after Pentecost – Liturgy 

Thursday, December 19 10 am Feast Day of St. Nicholas – Liturgy 

Saturday, December 21 6 pm Vespers 

Sunday, December 22 10 am 
27th Sunday after Pentecost – Liturgy 
followed by St. Nicholas Concert in the church hall 

Sunday, December 29 10 am 28th Sunday after Pentecost – Liturgy 
 

JANUARY 2020 
Sunday, January 5 10 am Sunday before the Nativity of Christ – Liturgy 

Monday, January 6 8 pm Eve of the Nativity Service 

Tuesday, January 7 10 am Nativity of Christ – RIZDVO – Liturgy 

Wednesday, January 8 
10 am Synaxis of the Most Holy Theotokos – Liturgy 

6:30 pm 
Ukrainian Christmas Carol ‘Koliada’ Concert – St. John the 
Baptist Ukrainian Catholic Shrine, 952 Green Valley Crescent 

Sunday, January 12 10 am 
Sunday after the Nativity – Liturgy 
After the Liturgy, Fr. Ihor will be teaching children about the 
New Year tradition of Posivannya 

Tuesday, January 14 12 pm 
Feast Day of St. Basil the Great – New Year’s Day – 
Moleben, followed by Posivannya 

Saturday, January 18 6 pm 
Eve of Theophany – Great Blessing of Water 
followed by Feast of Jordan Dinner  

Sunday, January 19 10 am 
Holy Theophany – Feast of Jordan – Liturgy 
followed by Great Blessing of Water 

Blessing of Homes –  January 19 –  March 31 
 

Great Lent – March 2 – April 18 

Palm Sunday – April 12 Pascha (Orthodox Easter) – Sunday, April 19 

 

Оголошення  Announcements 
If  your workplace participates in the UNITED WAY campaign, kindly consider donating to 
our church –  Our church’s name in the United Way’s list of charities is Ukrainian Orthodox Church of St. 

Mary, Ottawa; or you can use our official charity number 108148263RR0032 

Церковні калєндарі на 2020 рік можна придбати 
за $7 в церковнім бюрі. Усі прибутки підтримують 
дитячий будинок в Україні. 

Church calendars for 2020 are available in the 
church office for $7. All proceeds support the 
orphanage in Ukraine. 
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Лекції Вивчання Біблії  – Розпочинаються в 
середу, 29 січня 2020, 19:00 – 20:30 в церковні залі.  
Будь ласка принести свою власну Біблію. За дальші 
інформації просимо звернутися до o. Ігоря. 

Bible Study Classes – Resume Wednesday, 29 
January 2020, 7pm – 8:30pm in the church hall. 
Please bring your own Bible (preferably Orthodox 
Study Bible). For information, please contact Fr. Ihor. 

ЗБІРКА ЇЖІ 
Протягом цього святкового сезону, будь 

ласка, принесіть кілька харчів, що не 
швидко псується, та помістіть їх у 

спеціальний ящик для пожертв при вході 
до церковного залу. Ці харчі будуть 

роздані парафіянам, яким перебувають у 
скрутних обставинах 

(крупа для сніданку, суп, макарони, рис, соус для 
макаронних виробів, консервована риба, 

консервовані фрукти та овочі, мед, мармелад) або 
ж можете подарувати сертифікати від магазинів 

HOLIDAY FOOD DRIVE 
During this holiday season, please bring in a 
few items of non-perishable food and place 

in the special donation box in the church 
hall lobby.  These items will be distributed 

to parishioners who need a bit of extra help 
(breakfast cereal, canned/boxed soup, pasta, rice, 

pasta sauce, canned fish, canned fruits & vegetables, 
nut butters, honey, jams, Kraft dinner) 

УКРАЇНСЬКА ВЕЧЕРЯ 
четвер 19 грудня  

16:30 – 19:00 
та розпродаж українських страв 

Дорослі $17, Сеньори & Студенти $13  

UKRAINIAN DINNER 
Thursday, December 19 

4:30pm – 7pm 
Take Home food also available 

Adults $17, Seniors & Students $13 

Вечір Колядків 
Наш церковний хор та різні українські хори 

з Оттави виступатиме в річним 
 концерті Колядок 

в середу 8 січня, 18:30 
в Українським Католицьким Соборі Св. 

Івана Хрестителя 
952 Green Valley Crescent 

Пампушки і кава/чай після концерту 
 

An Evening of Koliadky 
Our Cathedral Choir, as well as other 

Ukrainian choral groups in Ottawa, will be 
performing at the annual Ukrainian 
Christmas Carol ‘Koliada’ Concert 

Wednesday, January 8, 6:30pm 
St. John the Baptist 

Ukrainian Catholic Shrine 
952 Green Valley Crescent 

Pampushky & refreshments after the concert 

 

Great Blessing of the Water 
followed by Feast of Jordan Dinner  

 

Saturday, January 18, 6pm  

 

 

Велике Освячення Води 
і Йорданська Вечеря 

 
в суботу 18 січня, 18:00 
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ВЕЧЕРЯ ДЛЯ ДВОХ – $60 ПРОСИМО ЗАМОВЛЯТИ до 2 січня 
Передплачені замовлення та підібрати в неділю 5 січня 16:00 – 19:00 в церковні залі 

(готівкою або чеком) Доставка до вашого дому $10 додатково 
 

Вечеря включає:  колач, кутя, борщ з вушками, картопляні вареники, голубці, капуста з 

горохом, грибний соус, квасоля, смажена риба, оселедці, пампушки та узвар 

За дальші інформації та замовити вечерю просимо звернутися до  
Ірени Линд, 613-435-1097, irene.k.lind@gmail.com 

Замовлення (форма для замовлення на наступній сторінці) можна залишити в церковному бюрі 
 

Свят Вечір молитовним та побожним святом, котрим закінчується Різдвяний піст і почанаються 

Різдвяні Свята. Замовте Святу Вечерю щоб розділити її з родиною та друзями у ваших домівках та 

відсвяткувати Різво нашого Спасителя. 

 

 
 

 

DINNER FOR 2 –  $60 DEADLINE FOR ORDERS: JANUARY 2  
Prepaid orders only Pick-up: Sunday, January 5, 4pm-7pm at 1000 Byron Avenue 
(cash or cheque) Delivery available for an additional $10 

 
 

Dinner includes: kolach, kutya, borsch with vushka (mushroom-filled dumplings), varenyky (potato), 
holubtsi (vegetarian cabbage rolls), kapusta (sauerkraut) and peas, mushroom gravy, beans, fried 

fish, oseledci (marinated herrings), pampushky & uzvar (dried fruit compote) 
 

For more information & to place your order, contact:  
Irene Lind, 613-435-1097, irene.k.lind@gmail.com 

Order Form (provided on the other side of this page) can be dropped off at the Church Office 
 

Sviat Vechir is a humble and reverent celebration that ends the Nativity Fast and begins the Ukrainian 
Christmas season. We are offering the Sviat Vechir dinner ‘to go’ and encourage parishioners to order 

their Sviat Vechir dinner to take home to enjoy with family and friends. 
  

 
Замовляйте традиційну Святу 

Вечерю насолодитися вдома 

Order your traditional Ukrainian Christmas Eve 
meal to take home and enjoy in the comfort of 

your home 
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SVIAT VECHIR DINNER “TO GO” ORDER FORM 
Traditional Ukrainian Christmas Eve dinner to enjoy in the comfort of your home 
Dinner includes: kolach, kutya, borsch with vushka (mushroom-filled dumplings), varenyky (potato), 
holubtsi (vegetarian cabbage rolls), kapusta (cabbage) and peas, mushroom gravy, beans, fried fish, 

oseledci (marinated herrings), pampushky & uzvar (dried fruit compote) 

 

DINNER PACKAGE for 2 – $60 
(Prepaid orders only, cash or cheque) 

 

Number of Dinner 
Packages 

Total for Dinner 
Packages 
($60 each) 

Delivery 
($10 per order 
per address) 

Total 
Enclosed 

 $  $ $ 
 
Name   
 
Address   
 
Phone   E-mail  

 
MAIL THIS FORM WITH PAYMENT TO: 

UKRAINIAN ORTHODOX CATHEDRAL, 1000 BYRON AVE, OTTAWA, ON K2A 0J3 

OR DELIVER IT IN PERSON TO THE CHURCH OFFICE 
 

PLEASE MAKE CHEQUE PAYABLE TO:  TYC OTTAWA  
 

FOR FURTHER INFORMATION or TO ORDER A DINNER, PLEASE CONTACT 
 IRENE LIND –  E-MAIL:  irene.k.lind@gmail.com  or PHONE 613-435-1097 

 

DEADLINE FOR ORDERS – JANUARY 2, 2020 
PICK-UP: Sunday, January 5, 4pm - 7pm at 1000 Byron Avenue 
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Свят Вечір припадає в понеділок, 6 січня. 
Це також дуже напружений день, оскільки це 
перший день, коли більшість дітей повертаються 
до школи, а багато батьків повертаються на 
роботу після відпустки. Спільна Свята Вечеря в 
наші церковні залі вимагає великої кількості 
волонтерів для приготування вечері, обслуги, 
прикраси залі та прибирання після вечері. Багато 
волонтерів з минулого року не є доступними, 
щоб допомогти у цьому. Щоб ця вечеря 
відбулася, нам потрібно багато волонтерів, які 
знають як організувати цю вечерю та як 
приготовити традиційні страви на Святу Вечерю: 
5-7 волонтерів потрібно 2, 3 і 4 січня, 10 
волонтерів 5 січня, та 18-20 волонтерів 6 січня. Як 
можете допомогти просимо дати о. Ігореві знати 
до 19 грудня. Якщо досіть волонтерів не 
зголосяться до управління та приготування цьої 
вечері, то спільна вечеря не відбудеться. 
 
Ми знов будемо мати Святу Вечерю яку ви 
можете замовити та взяти додому, щоб 
відсвяткувати традиційними стравами в вашому 
домі з родиною та друзями. Свят Вечір –  це 
останній день Різдвяного Посту. Родина та друзі 
збираються біля різдвяного столу, промовляють 
молитву за мир у майбутньому році та за всю 
сім’ю, вшановують пам'ять своїх предків та 
дякують Богові. Будь ласка, пам’ятайте, що в 
нашій церкві є люди, які не мають своєї родини в 
місті і були б вдячні бути запрошені поділитися 
Святою Вечерою з вами. Згідно з нашою 
традицією, на Свят Вечір ніхто не повинен бути 
самітній. 

Ukrainian Christmas Eve falls on Monday, January 6. 
This is a very busy day as this is the first day that 
most children return to school and many parents 
return to work after the holiday break. The 
community Christmas Eve dinner in our church hall 
requires a large number of volunteers to cook and 
serve the dinner, decorate the hall and clean up 
after the event.  Many volunteers from last year are 
not available to help with this Christmas Eve 
dinner. For this event to happen we need many 
volunteers who know how to organize the dinner 
and prepare the traditional dishes for Sviat Vechir: 
5-7 volunteers are needed for each of January 2, 3 
and 4 to prepare the food, 10 volunteers are 
needed for January 5 and 18-20 volunteers for 
January 6.  If you can help with this dinner, please 
let Fr. Ihor know by December 19 indicating which 
days you are available. If not enough volunteers 
express interest in organizing, managing and 
preparing this dinner then it will not be possible for 
this dinner to happen. 
 

We continue to offer our Sviat Vechir To Go dinner 
so that you can order and take home the traditional 
dishes to celebrate in the comfort of your own 
home with family and friends.  Sviat Vechir or Holy 
Eve is the last day of the pre-Nativity Lenten 
period.  Family and friends gather around the 
Christmas table, say a prayer for peace in the 
upcoming year and for the entire family, 
commemorate their ancestors and give thanks to 
God.   Please remember that we have people in our 
church who do not have their family near by and 
would appreciate to be invited to share a Sviat 
Vechir dinner with you.  According to our tradition, 
no one should be alone on Sviat Vechir. 

 

РІЗДВЯНИЙ ПРИВІТ ОТЦЯ НАСТОЯТЕЛЯ  
 

З Р IЗДВОМ ХРИСТОВИМ I  НОВИМ РОКОМ!  

Дорогі парафіяни і прихожани нашої громади 
і всі люди доброї волі котрі переступають поріг нашого Храму 

  

Христос Родився!   Славіте Його! 
  

“Небо і земля нині торжествують, ангели і люди весело празнують“ співаємо в коляді Різдва 
Христового і радіємо Різдвяному торжеству.  Син Божий, котрий народився понад два тисячоліття тому 
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приносить радісну вістку спасіння і радості як всім українцям, які проживають в Україні і тим, що 
розкидані по цілім світі, так і всім людям доброї волі. І всі ми зібравшись святкувати Різдво будемо 
величати Новонародженого Ісуса-Спаса і молити Всевишнього про любов та злагоду у наших родиниах 
та громадах, благополуччя і мир у світі, взаємоповагу, порозуміння та смирення для кожного з нас. 

І ми урочисто, згідно з традиціями, які нам передали діди і прадіди, будемо святкувати Різдво 
Христове і в кожній родині, засвітивши різдвяну свічку і молитовно освятивши святочний стіл з 
дванадцятьма пісними стравами. За столом будуть згадувати велику минувшину українських різдвяних 
звичаїв унікальну для кожної родини і місцевості і будуть навчати своїх дітей і онуків, щоб вони 
продовжували і розвивали ці звичаї у майбутньому. Різдво є родинним святом для кожного особисто, 
адже за різдвяним столом збираються всі покоління, щоб відчути родинне тепло. Головним у цей час є 
милосердя, важливою рисою котрого є участь у родинній вечері “небесних посланців” - странників, 
убогих, хрещених та похресників або ж тих у кого немає родини близько.  

В цей радісний і світлий Різдвяний час дозвольте привітати всіх Вас зі святами і побажати Вам і 
родинам Вашим веселих свят Різдва Христового і щасливого Нового Року. Щоб ці святочні дні дали Вам 
натхнення і наснагу далі прославляти Господа у нашій громаді і у ваших родинах і щоб милосердний 
Господь обдарував Вас Своїми щедротами. Нехай Дитятко, яке народилося у Вифлеємі надалі 
благословляє нашу дорогу матір Україну і всіх її дітей по всьому світі.   А також і зичимо миру та 
милосердя, злагоди Божої Ласки всім людям доброї волі. 

Дякуємо всім волонтерам нашої парафії за важку і натхненну працю на благо громади, а особливо 
нашому жіноцтву, адже все у нашій громаді стається тільки завдяки жертвенної праці наших 
волонтерів.  Працюючи разом ми набуваємо відчуття справжньої християнської родини, переборюємо 
чвари та незлагоди та стаємо родиною, де кожен, хто переступає поріг нашого храму для молитви, 
стає нашим собратом і сестрою у Христі. 

Наш нарід завше визначався своєю жертвенністю і відгуки на кампанії збірки засобів для нашої 
громади завше були плодоносними і віддзеркалювали найкращі риси нашого народу.  Тож щира 
подяка всім нашим щирим жертводавцям, як особам так і установам, за вашу жертвенність і надіємось 
на Вашу благородну підтримку і в майбутньому.  Надіємось на доброту всіх наших парафіянин і 
прихожан і висилаємо для Вас прохання пожертвувати на нашу щорічну кампанію збірки фондів 
КОЛЯДА. Також докладений листочок-пом’яник, щоб ми завше як церковна родина могли молитися за 
Ваш добробут. Просимо подумати приєднатися до нашої кампанії Прямого Депозиту, щоб 
регулярними пожертвуваннями сприяти фінансовій стабільність нашої громади. Наша церква не 
oтримує і ніколи не отримувала фінансову підтримку від міста, ні від провінційного уряду, ні від 
крайового уряду, ні від ніякої організації. Наша церква повністю покладається на ваші пожертви, щоб 
покрити свої численні витрати, необхідні для підтримки церкви відкритою та діючої. 

Завдяки щирої жертвенності нашого жіноцтва, парафіян та друзів нашої парафії, ми змогли 
закінчити третій і четвертий етап іконографії нашого храму.  І сьогодні люди котрі приходять 
помолитись у нашім храмі відчувають повноту молитовного досвіду у присутності і підтримці святих та 
Богородиці, котрі зображені на стінах храму.  Наша іконографія є унікальним представленням 
традиційної візантійської іконографії у її українському вияві.  Заохочуємо Вас долучитись до пожертв на 
нашу іконографію, щоб ми змогли продовжувати створювати повноту молитовної атмосфери у нашім 
храмі на Славу Божу і для нашого спасіння. 

Ми стараємось і будемо надалі старатись щоб спричинитись до участі у харитативних проектах 
допомоги Україні та на місцевому рівні.  Тільки з вашою допомогою та участю ми зможемо повніше 
вливатися і виконувати місії Христової церкви на землі. 

Молимося щоб 2020-ий рік приніс злагоду і мир на Україні та у всьому світі, а у громаді щоб 
панувала злагода та людська любов. Ми молимося щоб нововизнана Православна Церква України 
була визнана всіма помісними церквами світу і возносила молитву до Господа у спільній зі всіма в 
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Євхаристії. 
Просимо Господнього благословення на всі проекти котрі ми розпочали чи будемо розпочинати у 

нашій громаді – іконографії, ремонти, біблійні студії, культурні проекти та харитативні починання, щоб 
проходили з Божим Благословенням на благо нашої громади і для нашого спасіння. Докладімо ж 
духовних та моральних зусиль, щоб між нами не було чварів, щоб ми могли прощати один одному 
наші прогріхи та щоб наша гординя не ставала на заваді нашого зростання у Христі і щоб ми у мирі та 
злагоді прославляли Господа. 

Проте нашою найпалкішою молитвою є молитва за те, щоб кожен парафіянин чи прихожан чи 
відвідувач нашої громади знаходив душевний притулок у нашій церкві, де можна відкласти всі 
”душевні піклування” і молитовно поєднатися з Господом, де кожен віруючий почуває себе частиною 
єдиної християнської родини – громади Успіння Пресвятої Богорордиці у Оттаві.  Молімося, 
працюймо та святкуймо разом і передаваймо скарби нашої духовної спадщини  наступним 
поколінням. 
 У новонародженім Христі Ісусі, о. Ігор з родиною 

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

Просимо молитися за всіх хворих і тих що перебувають у лікарнях та у домах постійної опіки: 
Сюзанна Сорока, Зора Джаксон, Галина Янович, Зіна Волох, Зіна Кислиця, Олена Шумовська, Дарія 
Бродгед, Марія Карман, Михайліна Пресунка, Ольга Новицька, Анатолій Новицький, Іван Ґутей, 
Матушка Алісія Чурак та інших котрі від недуг страждають. Якщо у Вас немає нагоди прийти до церкви 
але є потреба помолитись за когось з ближніх то просимо передати імена о. Ігорові і це буде зроблене 
під час Богослуження. 

Пам’ятаймо наших парафіянин які відійшли у вічність в 2019 році 
Януш Ґоць, Галина Добровольська, Ігор Пасемник, Ольга Самець, Лідія Шульгін. Вічна їм пам’ять. 

 
  

CHRISTMAS MESSAGE FROM OUR PARISH PRIEST 
 

CHRIST IS BORN!   LET US GLORIFY HIM!  
 

Dear parishioners, friends of the parish and all who enter to worship in our church 
 

  “Heaven and earth rejoice today, angels and people celebrate” – these words begin a Ukrainian 
Christmas carol expressing the joy of the Christmas celebration. The Son of God, who was born more than 
two thousand years ago, brings a joyful message of salvation and joy to Ukrainians who live in Ukraine and to 
those who are scattered throughout the world and to all people of good will. And all of us gathering to 
celebrate Christmas will magnify the newborn Jesus, the Christ Saviour, and pray to the Most High for love 
and harmony in our families and communities, well-being and peace in the world, mutual respect, 
understanding and humility for each of us. 

And solemnly, according to the traditions of our ancestors, we will celebrate Christmas in each family by 
lighting a Christmas candle and prayerfully consecrating a festive table with the traditional twelve Lenten 
dishes. At the table we will remember the Ukrainian Christmas customs unique to each family and locality 
and will teach their children and grandchildren to continue and develop these customs in the future. 
Christmas is a family holiday, with all generations coming together at the Christmas table to feel the warmth 
of family. At this time, charity is an important feature of the Christmas Eve dinner with "heavenly 
messengers" participating –  strangers, the poor, or those who have no family close by. 

At this joyous time of Christmas, I greet you all with the Nativity of Christ and wish you and your families a 
Merry Christmas and a Happy New Year. May these holy days inspire and further glorify the Lord in our 
community and in your families, and may Our Gracious Lord bestow you with His bounty. May the Christ 
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Child, born in Bethlehem, continue to bless our mother Ukraine and all her children around the world. And 
also we wish peace and mercy, harmony and God's grace to all people of good will. 

We thank the many volunteers of our parish for their hard and inspiring work for the benefit of our 
church community, and especially to our Ladies’ group.  The work of many volunteers allow projects to be 
completed and help us to raise funds to cover the cost of many church projects. Working together we 
overcome differences and become one Christian family where everyone who crosses the threshold of our 
temple for prayer becomes our brother and sister in Christ. 

Ukrainians are distinguished by their generosity.  Responses to our fundraising campaigns for our church 
community have increasingly been successful reflecting the best in our people. Therefore, I extend a sincere 
thank you to all our generous donors, both individuals and institutions. We look forward to your ongoing 
support in the future. We look forward to your kindness and continued generosity asking you to donate to 
KOLIADA, our annual Christmas fundraising campaign. Please consider joining our Direct Deposit Campaign 
to help ensure the financial sustainability of our church. Our church does not receive, and has never 
received, financial support from the city, from the provincial government, from the provincial government. 
Our church relies entirely on your donations to cover the many expenses it incurs to keep the church open 
and operating to serve the needs of its parishioners, worshippers and the community at large. 

Through the efforts and financial donations of our Ladies’ group, parishioners and friends of our parish, 
we were able to complete the third and fourth stages of the iconography that now beautify the front of our 
church. Our iconography is a unique representation of traditional Byzantine iconography in its Ukrainian 
expression. Worshippers who come to pray in our temple now feel the fullness of their prayer experience in 
the presence of the saints and the Blessed Virgin who are depicted in the iconography. We encourage you to 
donate to our iconography project so that we can continue to add to the prayerful atmosphere in our temple 
for the Glory of God and for our salvation. 

We continue to be involved with our charitable assistance projects in Ukraine and at the local level. Only 
with your help and participation will we be able to fully integrate and fulfill the missions of the Church of 
Christ on earth. 

We pray that the year 2020 brings harmony and peace in Ukraine and around the world, and that 
harmony and brotherly love reign in the community. We pray that the newly recognized Orthodox Church of 
Ukraine be recognized by all churches of the world and offer a prayer to the Lord that we all join in the 
common Eucharist. 

We ask for Our Lord's blessing for all the projects that we have begun or will begin in our community – 
iconography, repairs, Bible studies, cultural projects and charitable endeavors.  May these projects pass with 
God's blessing for the benefit of our community and for our salvation. Let us exert spiritual and moral efforts 
so that there may be no strife between us, that we may forgive one another, that our pride may not hinder 
our growth in Christ, and that we may glorify the Lord in peace and harmony. 

Finally, our most fervent prayer is that every parishioner and worshipper in our congregation should find 
spiritual shelter in our church, where one can defer all “spiritual care” and prayerfully unite with the Lord, 
where every believer is part of our community. We pray, work and celebrate together and, by doing so, pass 
on the treasures of our spiritual heritage to the next generations. 
  Sincerely in the newborn Christ, Rev. Fr. Ihor and family 

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

Please pray for our parishioners and friends of the parish who are dealing with personal health 
challenges and those in hospitals and long-term care facilities – Suzanne Soroka, Zora Jackson, Halyna 
Yanovich, Zina Wloch, Zina Kysylycia, Olena Shumovsky, Daria Broadhead, Maria Carman, Michaelina 
Presunka, Olga & Anatoli Nowisky, John Guty, Matushka Alicia Churak as well as others. If you, a family 
member or a friend is unable to attend church service and there is a need to pray for them, then please 
contact Fr. Ihor and he will say a special prayer during a church service. 
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Remembering our dear parishioners who passed away in 2019 
Lidia Choulguine, Halyna Dobrowolsky, Janusz Goc, Ihor Pasemnik, Olga Sametz. Eternal is our memory of them. 

 
 

ДИ ТЯЧИ Й ХОР  
 

Ми маємо намір розпочати дитячий хор при 
громаді для дітей від 6 років. Хор буде 
займатись двічі у місяць по неділях після 
Богослужіння. 
 

Диригент хору – особа з 30-літнім 
педагогічним стажем навчання у Канадській 
освітній системі і фахівець з духовної 
музики.  Викладання буде проводитись з 
врахуванням мовних потреб – українською, 
англійською та французькими мовами. У 
репертуарі хору – духовні та етнічні пісні. 
Навчання буде проводитись безкоштовно. 
 

Прохання дати знати о. Ігореві електронною 
поштою чи Ваші діти бажали б навчатись 
співу.  

  

 
 

CHILDREN’S CHOIR  
We have an interest to start a children’s choir in our 
parish for children aged 6 years and older.  The 
choir will rehearse twice per month, on Sunday 
after the Liturgy. 
 

The director of the choir is a person with 30 years 
experience as a teacher in the Canadian education 
system and has knowledge of spiritual music.  
Instruction will be provided in Ukrainian, English 
and French.  Joining the choir is free of charge. 
 

Please contact Fr. Ihor by email if your children are 
interested in joining the choir. 

 
 

Вісім років тому родина покійного Йосипа 
Буяра подарувала наші громаді кілька бандур 
та цимбал. 
  

Ми знайшли учителя з гри на бандурі та 
цимбалах. Навчання пропонується два рази в 
тижні.  
 

Ми хочемо знати чи є зацікавлені навчитись 
грати на цих інструментах. Якщо ви 
зацікавлені, то просимо вас звернутись до о. 
Iгоря електронною поштою до 10 січня. 

 

B A N D U R A  &  T S Y M B A L Y  
L E S S O N S  

 
Eight years ago, the family of the late Yosyp 
Buyara gifted our parish with several banduras 
and tsymbaly (dulcimers). 
 

We have found a teacher who is willing to 
conduct lessons to learn how to play one or both 
of these instruments.  Lessons are planned to be 
held twice per week. 
 

We would like to know if there is interest in 
these lessons.  If you are interested or would like 
more information, please email Fr. Ihor by 
January 10.   

 

Л Е К Ц І Ї  З  
Г Р И  Н А  

Б А Н Д У Р І  т а  
Ц И М Б А Л А Х  
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PІЗДВЯНИЙ ПРИВІТ ВІД ГОЛОВИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ УПРАВИ  
 

Христос Рождається!     Славіте Його!  
 

З Різдвом Христом вітаю наших парафіянам та друзів, 
Нашій парафії пощастило мати відданих парафіян, які підтримують і сумлінно працюють на благо 

церкви. В цьому році ми відзначили 70-ту річницю нашої парафії, яку відзначили Літургією, яку очолив 
Преосвященніший Митрополит Юрій. Він також поблагословив нововстановлені третій і четвертий 
етап іконографії та накриття для церковних столів. Багато годин напруженої роботи наших волонтерів, 
а також старанний збір коштів допомогли нам досягти іконографію, яка прикрашає нашу церкву; цей 
проект продовжується. 

Наша Жіноча група – відділ Лесі Українки-Оттави Союз Українок Канади – дуже успішно провели 
свій річний Різдвяний Ярмарок в листопаді. Ми вдячні Богдану Симончукові за роботу, яку він зробив у 
фарбуванні стін та стелі в церкві. Оновлення церковного бюра закінчується зусиллями Іванни та Юрка 
Слузара, Данила Маларека, Володі Подалко та Богдана Наконечного, які присвятили багато годин 
свого часу, щоб виконати цю працю за короткий проміжок часу. Дуже дякуємо за Вашу безцінну 
працю. 

Від імені парафіяльної ради я хочу подякувати о. Ігореві та Добродійці Дженніфер за їх духовне та 
громадське керівництво. 

Ми запрошуємо і вітаємо всіх до богослужінь та до участі в наших громадських подіях. 
Кінчаючи хочу подякувати всім членам та друзям, які підтримують нас фінансово та духовно. Ця  

підтримка забезпечить продовження нашої церковної громади для наступних поколінь.  
–  Ліза Маларек, Голова Парафіяльної Ради 
 

CHRISTMAS MESSAGE FROM OUR PARISH PRESIDENT 
 

CHRIST IS BORN!   LET US GLORIFY HIM! 
 

Christmas greetings to our fellow parishioners and friends, 
Our parish is fortunate to have dedicated parishioners who support and work faithfully for the good of 

the church. In the past year, we celebrated a major milestone – the 70th anniversary of our parish, which 
was celebrated with a Liturgy presided by His Eminence Metropolitan Yurij. He also blessed the newly 
installed Phases III and IV of our iconography and the church table coverings. Many hours of hard work by 
our volunteers along with diligent fundraising helped us to achieve the iconography now beautifying our 
church; this project continues. 

Congratulations to our Ladies’ group – the Lesia Ukrainka-Ottawa branch of the Ukrainian Women’s 
Association of Canada – on its very successful Christmas Market in November. We are grateful to Bohdan 
Symonchuk for the work he did in painting the walls and ceiling in the church.  Also, the renovation of the 
church office is nearing completion with the efforts of Joanne and George Sluzar, Dan Malarek, Volodya 
Podalko and Bohdan Nakoneczny who together dedicated many hours of their time to complete the task in a 
short time frame. Thank you to all for your priceless efforts. 

On behalf of the parish council, I would like to thank Father Ihor and Dobrodika Jennifer for their 
leadership and spiritual guidance. 

We invite and welcome everyone to attend worship service and to participate in our church activities. 
Finally, thank you to all members and friends who support us financially and spiritually. This support will 
ensure that our church community continues for future generations. 
 – In Christ, Liza Malarek, President, Parish Council 
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Pіздвяний Привіт від Голови Союзу Українок Канади (CYK) 
 – Відділ ім. Лесі Українки в Оттаві 

Christmas Message from the Lesia Ukrainka – Ottawa Branch 
of the Ukrainian Women’s Association of Canada (UWAC) 

 

ХРИСТОС РОДИВСЯ!    СЛАВІТЕ ЙОГО! 
 

2019 рік підходить до кінця. Цей рік був для мене 
особисто насичений. Навесні я взявла на себе 
головство нашого парафіяльного відділу Союзу 
Українок Канади від Лізи Маларек, яка зараз є 
головою нашої парафіяльної ради. Я вже багато 
років працювала з Лізою і з тепер покійною Надію 
Дубик Гавришкевич. Це був природний перехід для 
мене, оскільки я продовжую співпрацювати з Лізою 
та членами нашої працьовитої жіночої групи. 
 

Після нашого успішного Весняного Базару наша 
жіноча група провела цікаву освітну та культурну 
виставу в Канадському Історичному Музеї, 
організованому Зорою Джексон, Доріною Кір та 
Тамарою Руденко. Близько 35 жінок відвідали 
приватну виставку 20 предметів із колекції музею із 
70 тканих текстилів відомої ткачинні, поета, автора, 
журналістки та активістки, покійної Дарії Янди (1905-
2005). Ми сподіваємось, що це перша з багатьох 
подій, які продовжують ділитися нашою багатою 
культурою з іншими в нашій громаді. 
 

Святість і краса нашої церкви зростали із 
завершенням III та IV фаз іконографії. Цей проект був 
ідеєю, започаткованою 15 років тому жіночою 
групою, і вони дуже раді, що їх зусилля по збору 
коштів протягом багатьох років внесли значну 
частину коштів на покриття витрат на іконографію. 
Разом з пожертвами, отриманими від іконографічної 
кампанії парафії, благоустрій нашої церкви 
здіснилося. 
 

Разом ми відсвяткували 70-ту річницю заснування 
нашої парафії, і багато нажих жінок допомагали із 
святковим обідом. Одразу після парафіяльного свята 
ми працювали в кухні цілий місяць жовтня і в 
листопаді, заповняючи морозильники варениками 
та голубцями для нашого Різдвяного Ярмарку. 
Готуючись до ярмарку, жінки (та деякі чоловіки) 
стрічалися двічі на тиждень, щоб приготувати їжу. Ця 
група волонтерів від нашої парафії та від різних 

CHRIST IS BORN!  GLORIFY HIM! 
 

Our 2019 year is coming to a close. It has been a 
rich and fulfilling year for me personally. In the 
spring I took on the role of president of our parish’s 
branch of the Ukrainian Women’s Association of 
Canada from Liza Malarek, who is now our Parish 
Council President. I had been working with Liza and 
our dearly departed Nadia Dubik Hawryshkewich 
for many years. It was a natural transition for me as 
I continue to work closely with Liza and members of 
our hard-working Ladies’ group. 
 

After our wonderful and profitable Spring Bazaar 
our Ladies’ group hosted an interesting educational 
and cultural event at the Canadian Museum of 
History, organized by Zora Jackson, Doreen Keir and 
Tamara Rudenko. About 35 women attended the 
private exhibit of 20 items from the museum’s 
collection of 70 woven textiles by the noted 
weaver, poet, author, journalist and activist, the 
late Daria Yanda (1905-2005). We hope this is the 
first of many events that continue to share our rich 
culture with others in our community. 
 

The holiness and beauty of our church was 
increased with the completion of Phases III and IV 
of the iconography. This project was an idea started 
15 years ago by the Ladies’ group and they are very 
proud that their fundraising efforts, over many 
years, contributed the significant portion of funds 
to cover the cost of the iconography. Together with 
the donations received from the parish's 
Iconography Campaign the beautification of our 
church has become a reality. 
 

Together we celebrated the 70th Anniversary of the 
founding of our church and many of the ladies 
supervised and helped with the celebration 
luncheon. Right after the Parish Feast Day we were 
busy in the kitchen the whole month of October 
and into November replenishing our freezers with 
varenyky and holubtsi for our Christmas Market. 
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громад зібралася разом, щоб навчитися готувати, 
підтримувати нас та заводити нових друзів. 
Різдвяний Ярмарок був дуже успішний – зібрано 
$12,877. 
 

У нас є багато проектів, з яких ми б хотіли розпочати 
– один з яких це ремонт нашої кухні та складських 
приміщень, щоб зробити їх більш функціональними. 
Ми плануємо допомогти з ремонтами які є потрібні в 
нашій церкві. Наша місія є підтримувати нашу 
церкву, її членів та нашу українську громаду. 
 

Дякуємо всім за вашу корисну допомогу 
протягом року. Бажаючи всім блаженного 

Різдва та щасливого Нового Року.  

 

Ангелина Решітник, СУК-Оттава, Голова 

In preparation for the market, women (and some 
men) met usually twice a week to prepare the food. 
This group of volunteers, from our parish and 
different communities, came together to learn how 
to cook, to support us and make new friends. The 
Christmas Market was a great success generating 
$12,887 in sales.   
 

We have many projects that we would like to start 
one of which is remodelling our kitchen and storage 
areas to make them more functional. We are 
planning to help with other renovations needed in 
our church. Our mission is to support our church, its 
members and our Ukrainian community. 
 

Thank you to all  for your valuable help 
throughout the year.   Wishing you all  a 

blessed Christmas and a Happy New Year .  
 

Angie Reshitnyk, UWAC-Ottawa President 
 

 

 
 
 
and to perform at various local events which allows us to promote the Ukrainian culture in the Ottawa 
community. Our parish and our choir are very fortunate to have Larissa Mason as our choir conductor.  Her 
training in vocal performance allows her to provide our choir with professional direction that allows our 
choir members to sing at their best; for her services she gets remunerated from the church salary fund. 
 

Наш церковний хор бажає усім Веселих Свят! 
Спів нашого церковного хору є прекрасною частиною наших Літургій та релігійних і культурних 
святкувань. Ми складаємось з волонтерів, які люблять співати та присвячують свій час та свої таланти 
щотижнево на репетиції, щоб забезпечити свої знання хорової музики, необхідні для співу недільної 
Літургії та спеціальних служб під час Різдва та Великодня, для панахидів, для шлюбів, для колядування 
під час Різдвяних Свят, а також виступати на різних подіях, що дозволяє нам ділитися українською 
культурою в Оттавські громаді. Нашій парафії та нашому хору дуже пощастило мати Ларису Мейсон як 
диригент хору. Вона закінчила навчання співу та музики, що дозволяє їй забезпечити наш хор 

Warm Christmas Greetings 
from our church choir! 

Our church choir’s singing is a beautiful component of 
our Liturgies and religious and cultural celebrations. Our 
choir is composed of volunteers who enjoy singing and 
who dedicate their time and talents to attend weekly 
rehearsals to learn and practice the many pieces of 
music that are sung during the Sunday Liturgy and the 
special services at Christmas and at Easter, at 
panakhydas, at wedding ceremonies, to visit and sing 
for our elderly parishioners in their home or retirement 
residence, to sing koliadky during the Christmas season, 
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професійним керівництвом та дозволяє нашим хористам співати як найкраще; за її керівництво вона 
отримує винагороду з церковного фонду оплати праці. 
 
 
 

ПОЖЕРТВИ – 1 січня до 31 жовтня 2019 
SUMMARY OF DONATIONS – January 1 to October 31, 2019 

 
 

Недільна Збірка / Sunday Collection  $21,453 Коляда / Koliada  $4,307 
Прямий Депозит / Direct Deposit $12,425 Писанка / Pysanka  $7,175 
Маланка / Malanka  $5,691 (net) В Пам’ять / In Memoriam  $11,870 
Пожертви / General Donations $3,985 Храмове Свято / Parish Feast Day $7,178 
Іконографія / Iconography $2,000 Церковне Членство  / Church Membership $3,745 

 

Дякую за Вашу щедрість                     Thank you for your generosity  
 

 

2020 MEMBERSHIP FEES 
 

We encourage worshippers to become a registered member of the parish by completing a Membership Application 
and paying the annual fees. For first-time members, a special membership rate of $2 per person per year will be 
applied. All baptized individuals who actively confess the Orthodox Christian faith are members of the Orthodox 
Church.  Individuals who register as members of our parish can participate in and vote at parish meetings, participate 
on the parish council, and benefit from special discounts on hall rental, special religious services and cemetery plots. 

 

The fees for 2020, covering the 12-month period from January 1 to December 31, are as follows: 
 

Single $170      Family* $340 
* Family membership is equivalent to two adult members plus children aged 18 years and under 

 

A portion of these fees, $35 from each single membership and $70 from each family membership, remains with our 
parish to help pay our operating expenses. The remainder of the fees supports the work of the Consistory of the 
Ukrainian Orthodox Church of Canada (UOCC) and St. Andrew’s College (the post-secondary academic institution that 
trains Ukrainian Orthodox priests), both located in Winnipeg, and the Eastern Eparchy located in Toronto. The 
breakdown of the 2019 membership fees is shown below:  

 Single Family 

Amount kept by our parish $ 35 $ 70 

Amount sent to Consistory of the UOCC $ 105 $ 210 

Amount sent to St. Andrew’s College $ 10 $ 20 

Amount sent to Eastern Eparchy $ 20 $ 40 

TOTAL FEES for 2020 $ 170 $ 340 
 

 

Please provide your 2020 membership payment to our Membership Director, Inna Artyshchuk, or to our Treasurer, 
Olena Baran, by March 31, 2020. Cash or cheque are accepted; please make your cheque payable to “Ukrainian 
Orthodox Church” noted with “2020 Membership”. 

For more information about becoming a member of our church please contact Fr. Ihor (613-728-0856 or 613-325-
3903) or our Membership Director, Inna Artyshchuk (artinna@gmail.com). Information is also provided on our 
church’s website at http://www.ukrainianorthodox.info/parish.html#application 

If you participate in our church’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 arrangement as 
well as about the Direct Deposit program.  
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REPORT on PROPERTY MAINTENANCE 
 

The church, hall, manse and the grounds are always requiring attention.  Below are listed some recent 
maintenance items that have been addressed and completed. For those items that required professional 
services the cost is provided in parentheses, where available; all other items were completed by myself and 
our team of volunteers. 
 

The Manse 
- In late winter/early spring, the expansion tank in the manse boiler system stopped functioning, causing 

the emergency pressure relief valve to blow. This caused some minor flooding in the manse boiler room 
in advance of the shutdown and repair. 

- Hedges were trimmed around the back ($508). 
- 3-way switch replaced in the upper apartment. 
 

The Grounds  
- The back parking lot and laneways were kept clear of snow during the winter. Salt and grit were applied 

throughout the winter. 
- Spring sweeping effort was performed by the snow removal company ($600).  
- The southeast corner of the back parking lot had its retaining wall dug up and replaced by a newly poured 

concrete retaining wall (significant expense). 
- Parking space lines were painted for the spots on the north side of the parking lot. 
- Some low spots in the pavement were patched using cold-patch asphalt repair.  
- A partial vegetation cutback was performed on the eastern fence line. This is always a significant effort 

requiring time and effort by a team of volunteers.  
- Fence-line vegetation control continues to be an ongoing effort. 
 

The Hall  
- The automatic door closer for the men’s washroom stopped functioning and was replaced.  
- The automatic door closer on the south side of the stage was firmly re-attached to the door.  
- Hall pillars were stripped of the old tiles, resurfaced, retiled with new tile, and grouted. 
- Wooden chair railing around the hall was cleaned and restained.  
- Water seepage into the hall by the southwest corner became a recurring problem after moderate to 

significant rainfalls. At significant cost, a portion of the outside edge of the southwest wall of the hall was 
dug up with some minor repairs done to the weeping tile and the outdoor sump pump hole. The dug up 
area has been recovered with asphalt. Water seepage was not totally solved but it was reduced. 
Redirection of water draining off the manse has significantly reduced the water seepage into the 
southwest corner of the hall.  

- Kitchen grease trap was serviced (cleaned out) ($180). 
- In an attempt to further muffle the noise emitting from the hall during events, some insulation foam was 

installed on the outside of the hall’s south windows. 
- Hall Heating System Service: As the colder weather approached the heating radiators in the front lobby 

area of the hall were not functioning. Thermogenics (our routine heating support company) attended to 
the problem. It took three separate significant efforts but they finally got heat back to the front loop of 
the hall. (An air pocket was assessed to be the problem but getting it out of the system was a significant 
effort.) 

 

Many thanks to those who have helped out with these and other maintenance tasks over the past year. 
 

– Mikola S. Czich, Property Manager 
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Парафіяльна Рада висловлює свою повагу та щиру вдячність кожному з Вас за Вашу підтримку 

пожертвами і членськими вкладками та за Вашу цінну допомогу, які сприяють досягнення нашої 

спільної мети підтримати нашу церкву та створити процвітаючу громаду. Ми хотіли б висловити 

сердечну та особливу подяку абсолютно всім за кожну хвилину витрачену на допомогу нашій 

парафії, за всі зусилля та кожен долар Bаших пожертв. Ми хочемо, щоб Ви знали, що Ваша щедрість 

має велике значення. Завдяки Вам стало можливим здійснення багатьох цікавих та потрібних 

проєктів та чудових подій за останній рік…  
 

• Святкування 70-річчя нашої парафії  

• Іконографічний проєкт «На Cлаву Божу» завершений ІІІ та ІV фазами 

• Хор – за репетиції та спів під час богослужіння, панахід, Різдва та Пасхи, та колядування в 

резиденціях літніх людей. Tакож виступаючи у заходах поза нашою громадою – в Українським 

Фестивалі в Оттаві, в концерті Колядок в Українським Католицьким Соборі Св. Івана 

Хрестителя, в музею Bytown під час літа та Alight the Night в історичним Upper Canada Village  

• Недільна школа та молодіжна програма, та тренування вівтарної служби 

• Ремонт та відновлення нашого іконостасу 

• Видання церковного бюлетеня та оновлeння церковного веб-сайт і Фейсбук сторінки 

• Події парафіяльної громади – спілкування після недільної Літургії, Йорданська вечеря, щорічний 

парафіяльний пікнік, дружня поїздка до Кінґстона, щомісячні збори молоді та родин, та концерт 

в честь Св. Миколая 

• Постійна підтримка колишніх членів нашої парафії, які зараз проживають у будинках літніх 

людей, а також колядування та доставка Великодніх кошиків до них  

• Організація заходів зі збору благодійних коштів – Маланка, Весняний Базар, Українська Bечеря, 

Різдвяний Ярмарок, іконографічна кампанія  

• Виготовлення вареників, голубців та іжи на підтримку благодійних заходів  

• Реставрація та оновлeння нашої церковної залі та церковного бюра, а також кухні. Меблі у 

передпокої замінені та оновлені. 

• Технічне обслуговування будівлі церкви, церковної зали та резиденції 

• Прибирання церкви (в приміщенні та на подвірі) та парафіяльного цвинтаря 

• Благодійні заходи – змагання з найсмачнішого борщу для сиротинець в Україні, допомога 

жертвам війни в Україні (підтримка людей, лікарень та дитячих будинків) 

• Потужна допомога від нашої парафії надана Українському Фестивалю в Оттаві в літі, 

нещодавньому трирічному Конгресу Українців Канади, культурній експозиції текстильного 

мистецтва Дарії Янди в Канадському історичному музеї.  
 

Ваша плідна праця та таланти роблять велике добро. Ваша відданність – це не тільки важка робота, але 

це ще нові друзі, радість спілкування, приємна атмосфера та спогади. Наша парафіяльна громада живе 

завдяки Вам і тримає свої двері завжди відкритими для Вас та Ваших родин. Нехай Бог благословить 

усіх членів нашої парафії, наших волонтерів та прихильників!  
 

Для отримання додаткової інформації про нашу церкву, майбутні події, можливості для волонтерів, 

будь ласка, завітайте на церковний веб-сайт www.ukrainianorthodox.info, або слідкуйте за подіями 

Українського Православного Собору в Оттаві / Ukrainian Orthodox Cathedral in Ottawa та останніми 

цікавими світлинами у Facebook. 

 

  

Шановні члени парафії, волонтери та прихильники 
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The Parish Council would like to express its sincere and heartfelt gratitude for your support, 

donations and membership fees, and your valuable help over the past year to make our church 

beautiful and allow our community to thrive. We would like to give a warm and special Thank You 

to absolutely everyone for every minute you spend volunteering for our parish, every effort you 

make and every dollar you donate. We want you to know that your sincere generosity matters and 

makes a difference. Your time, efforts and financial donations have allowed the many needed, as 

well as interesting, projects and events listed below to be completed over this past year… 
 

• Celebration of the 70th anniversary of our parish 

• Installation of Phases III and IV of the iconography 

• The choir rehearsing and singing for the Sunday Liturgy, Panachydas, Christmas and Easter 

church services, and carolling to parishioners living in retirement homes, as well as 

participating in events outside our parish community – Capital Ukrainian Festival, the annual 

Koliada concert at St. John the Baptist Ukrainian Catholic Shrine, summer concerts at Bytown 

Museum, Alight the Night at historic Upper Canada Village 

• Sunday School and youth program, as well as altar boys training 

• Repairing and restoring our Iconostasis 

• Training of cantors and readers 

• Producing the church bulletin and updating the church website and Facebook page 

• Coordination and preparation of parish community building activities – fellowship hour after 

Sunday Liturgy, Feast of Jordan dinner, annual church picnic, trip to Kingston, monthly 

gatherings of youth and families, St. Nicholas Concert 

• Continuous support to elderly parishioners now residing in retirement homes including 

carolling and delivery of Easter baskets  

• Coordinating, preparing for and operating fundraising events – Malanka, Spring Bazaar, 

Ukrainian dinner, Christmas Market, Iconography Campaign 

• Making varenyky, cabbage rolls and other food items for fundraising events 

• Major renovation and rejuvenation of our church hall and church office, including replacement 

of furniture in church hall entrance with more modern items 

• Maintenance and repair of the church, hall and manse 

• Clean up of the church (indoor and outdoor) and parish cemetery 

• Fundraising events to support groups in Ukraine – Borshch Cook-off for Orphans, and 

assistance to the victims of war in Ukraine 

• Essential parish assistance given to the Capital Ukrainian Festival, the recent Triennial UCC 

Congress, the cultural display of the late Daria Yanda’s textile art at the Canadian Museum of 

History 
 

Coming and working together we all make this happen. Many hours and talents working together, 

spending time with friends, making new friends, sharing humour and joy. In doing so, each of our 

lives become even more interesting. Our parish community is blessed to have you all, our 

volunteers and supporters. Your time and efforts are important and needed, and they ensure that our 

church will be here for you and the future generations. 
 

May God bless all our parish members, volunteers and supporters! 
 

For more information about our church, upcoming events, volunteer opportunities, please visit our 

church website www.ukrainianorthodox.info, or follow the Ukrainian Orthodox Cathedral in 

Ottawa on Facebook. 
 

Dear Parish Members, Volunteers and Supporters 
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ЗМАГАННЯ БОРЩІВ 2019 
У неділю, 10-ого листопада 2019 року у нашому церковному залі відбувся сьомий щорічний 

благочинний конкурс борщів, на якому було зібрано більше $5,500 на найбільш базові та нагальні 
потреби дітей у сиротинці міста Кривого Рогу Дніпропетровської області на Україні. Цей дитбудинок є 
домівкою для дітей із дуже серйозними вадами здоров’я. Кожного року конкурс борщів збирає разом 
нашу церковну громаду разом із іншими щедрими благочинниками задля збору коштів для сиріт у 
нужді.  

На жаль, дитячі будинки в Україні фінансуються вкрай погано, тому кошти від благочинного 
конкурсу борщів у найперших роках дозволяли купувати дітям найбільш необхідні базові речі, що їх 
дітям не вистачає, а це саме носки, спідня білизна, рушники, ковдри, мило, шампуні, зубні пасти, 
туалетний папір, тощо. Також, випускники дитбудинку, які лишали дитбудинок і йшли до гуртожитків, 
із вкрай маленьким соціальним забезпеченням, потребували базових речей для початку їх 
самостійного життя. Тому ми забезпечували їх такими речами як кастрюлі, сковорідки, тарілки, чашки, 
рушники, теплі ковдри, та інші найпотрібніші на перший час речі. Від цих дітей ми отримали багато слів 
подяки та запевнень, що наша допомога для них є дуже значною. Рішенням місцевої влади цей 
дитбудинок був реорганізований у реабілітаційний центр, а діти, які там мешкали, були відправлені до 
інших закладів. Тому, наші довірені волонтери в Україні – Надія та Богдан Петрики, а також Лілія та 
Віталій Стецкевичі, що є батьками Олени (Петрик) та Віктора Стецкевич, члени нашої церковної 
громади, зібрали та надали на розгляд комітету нашого благочинного проекту інформацію про інші 
сиротинці у Кривому Розі та іх ситуації задля вирішення, якому дитбудинку ми будемо надавати 
допомогу. 

Наразі наш теперішний проект надає підтримку сиротинцю, в якому живуть діти із дуже важкими 
вадами здоров’я, що потребують постійного нагляду та постійної сторонньої допомоги. Завдяки 
пожертвам від борщових конкурсів 2017 і 2018, ми змогли придбати 26 нових ліжок із зручним 
ортопедичними матрасами для лежачих діток. Наразі наша цьогорічна мета замінити 21 старих ліжок 
та матрасів для 21 сиріт. Приблизна вартість одного ліжка з матрасом $500, що ставить нам мету 
зібрати $10,500 у цьому році. Ще є час долучитися до доброї справи! Буль-ласка, давайте разом 
зробимо це можливим та придбаємо комфортні ліжка для 21 діток. Подумайте, можливо 
індивідуально, чи групою, ви маєте можливість стати спонсором одного ліжка. Це є критична потреба, 
оскільки фінансування на нові ліжка у дитбудинку не було і немає, але підростаючі діти потребували і 
потребують довших ліжок. Зважаючи на те, що ці діти саме у ліжку проводять більшу частину часу, 
ліжка адекватного розміру із якісними матрасами критично необхідні. Співголови комітету 
благочинного проекту Ірина Карман та Олена Стецкевич вважають великою вдачею те, що у Кривому 
Розі є довірені волонтери тепер лиш Стецкевичі, бо Петрики тепер у Канаді, на які безпосередньо 
приходять у дитбудинок та на власні очі пересвідчуються щодо потреб дітей, аби благочинні кошти 
було витрачено саме на те, що дійсно дітям необхідно. 

Проведення конкурсу борщів, як і загальне функціонування благочинного проекту, не має жодних 
адміністративних витрат, тож усі благочинні кошти повністю йдуть саме на потреби дітей. Ми маємо 
прямий контакт з дирекцією дитбудинку, і таким чином дізнаємось про потреби дітей. Отримана 
інформація про потреби обговорюється з волонтерами в Україні, які періодично приходять до 
дитбудинку, та розглядаються комітетом благочинного проекту. Таким чином приймаються рішення, у 
яких саме потребах дітей ми зможемо допомогти. У більшості випадків, речі для дітей, що були 
схвалені благочинним комітетом, купують наші волонтери в Україні та передають нам квитанції та 
фото-звіти про використання коштів та про передачу речей дітям.  

Ми висловлюємо найщирішу подяку 22 волонтерам, господиням та господарям, які приготували 24 
смачні борщі та надзвичайно красиві сервування для цьогорічного борщового змагання. Також ми 
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дуже вдячні за чудову роботу суддів на конкурсі борщів та особливо всім та кожному, хто прийшов та 
пожертвував для українських сиріт. Серед волонтерів, що приготували борщі на цей благочинний 
конкурс, Тамара Фулмес здобула нагороду на найкращу презентацію борщу. Із вегетаріанських 
борщів, судді надали перше місце Христині Чолій, друге місце Олені Маципурі, і третє місце Вікторії 
Бабич. Борщ родини Дарини Ставничої та Павла Іґнатуші  набрав найбільше голосів від громадськості. 
У категорії м’ясного борщу, найвищу суддівську нагороду здобув борщ Інни Скрипник, друге місце 
взяв борщ Зої Олійник, і третє місце борщ Тараса Залуцького. Борщ родини Олени та Олега 
Чижевських також отримала найбільше голосів серед громадськості. 

Дякуємо всім, хто підтримує цей проект своїми зусиллями, щедрістю, участю у долі хворих сиріт. 
Через цю діяльність ми реалізуємо слова Святого Писання від Матвія 25:40 «Поправді кажу вам: що 
тільки вчинили ви одному з найменших братів Моїх цих, те Мені ви вчинили.» Знаючи, що ми зробили  
щось хороше для цих дітей, ми крокуємо почесним шляхом християнського добродіяння. 

 

 
 

BORSHCH COOK-OFF 2019 
The seventh annual Borshch Cook-Off held on Sunday, November 10, 2019 was a delightfully delicious 

success raising over $5,500 toward the critical needs of children in the orphanage in Kryvyj Rih, Ukraine. Each 
year the Borshch Cook-Off brings together our parish community and the wider Ottawa community as well 
as many other generous supporters to raise funds for these orphans with significant health problems. 

Sadly, the orphanages in Ukraine are extremely underfunded and so the proceeds from the annual 
Borshch Cook-Off in the past have allowed us to purchase basic essentials for the orphans, such as socks, 
underwear, towels, blankets, soap, shampoos, toothpastes and toilet paper.  We were also committed to 
providing basic living essentials, such as pots and pans, plates, cups, towels, warm blankets, etc. to the 
children who leave the orphanage at the age of 17 and start their independent lives in hostels, since 
Ukrainian government funded social assistance for them was inadequate. We received many notes of 
sincere gratitude from those children and assurance that we have made a significant difference in their lives.  
Due to government restructuring of the orphanages, the first orphanage we supported became a 
rehabilitation facility and those children were sent to other orphanages. Therefore, our volunteers in 
Ukraine at the time, Nadiya and Bohdan Petryk and Liliya and Vitaliy Stetskevych, parents of our parish 
members Olena (Petryk) and Victor Stetskevych, provided critical information about the orphanage 
situations. Based on their information the Project Committee selected a new orphanage where the children 
are in need of our support.   
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This is our third year supporting the Kriviy Rih orphanage where the children are mostly bedridden with 
very serious health conditions requiring total care. With the funds donated at the Cook-Off events in 2017 
and 2018 we have been able to purchase a total of 26 new beds and the appropriate mattresses, thereby 
providing significant improvement in comfort for 26 children in the orphanage. These beds were critically 
needed as the orphanage did not have the funding to buy longer beds for those children who were 
outgrowing their beds and to buy mattresses to provide better support for these children who must spend 
much of their day in bed.  Our current challenge is to provide new beds and mattresses for 21 more children 
to replace their ill-fitting beds.  The approximate cost of each bed and mattress is $500, so our goal was to 
raise $10,500 this year in order to complete this much needed bed replacement project.  As noted above, 
this Borshch Cook-off raised $5,500. We are still accepting donations or you can “sponsor” a bed for $500. 

Project Committee co-chairpersons, Olena Stetskevych and Iryna Carman, note how fortunate we are to 
have volunteers in Kriviy Rih, now just Liliya and Vitaliy Stetskevych as the Petryks are now living in Canada, 
who we rely on to visit and have direct contact with the orphanage.  This allows us to know exactly the 
orphans’ specific needs and that our resources are being used as intended.   

There are no administrative costs to the Borshch Cook-Off as everything is donated, so 100% of the 
proceeds benefit the orphans entirely. We communicate directly with the administration of the orphanage 
to learn of their most critical needs, and then the Project Committee, after discussions with the volunteer 
families in Kryvyj Rih, who make periodic on-site visits, decides which of the needs we can support, make the 
recommended and approved purchases, provide us with the receipts for reimbursement, as well as photos 
of the items delivered to the orphans and follow up to be certain that these items are being used as 
intended.   

We extend our most sincere gratitude to all 22 volunteer chefs who participated in this year’s Borshch 
Cook-Off creating 24 pots of delicious borshch and beautiful displays, to the commitment and dedication of 
our judges, and to all those who came together to donate on behalf of the orphans. Best presentation was 
awarded to Tamara Fulmes. In the vegetarian borshch category, the judges awarded first place to Christine 
Czoli, second place to Olena Matsypura and third place to Viktoriya Babych, whose borshch was served by 
Bohdan Petryk. Borshch made by the family of Daryna Stavnycha and Pavlo Ignatusha won the People’s 
Choice award in the vegetarian borshch category.  In the meat borshch category, the judges awarded first 
place to Inna Skrypnyk, second place to Zoya Olinyk and third place to Taras Zalutsky. Borshch made by the 
family of Alyona and Oleh Chyzhevski won the People’s Choice award in the meat borshch category.   

Thank you to all volunteers and chefs who provided their 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,  as written in Matthew 25:40 “Whatever you did for one of the poorest of 
these brothers 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. 
 

  

РІЗДВЯНИЙ ЯРМАРОК 2019  
 

У суботу, 16 листопада, наш щорічний Різдвяний Ярмарок мав великий успіх. 
У минулих роках ця подія називалася базаром, але наша Жіноча група – 
Оттавський відділ ім. Лесі Українки Союзу Україноу Канади – вирішила змінити 
назву подібно до інших подій у місті. Від 10-ої години ранку до 2-ої години 
пополудні сотні людей проходили через двері, щоб насолодитися смачним 
українським обідом, купити борщ, вареники, голубці і печево та переглядати 
столи скарбів продавців. Ярмарок був як спільнотою, так і фінансовим, успіхом 
для нашої парафії – зібрано $12,877. 
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Успіх ярмарку був результатом багатотижневої праці та зусиль, подарованих основною групою 

добровольців, які присвятили свій час, щоб цей ярмарок відбувся. В день ярмарку більше 
добровольців пожертвували свій час та зусилля на продаж, обслуговування та прибирання. 
Приготування їжі очолили Ангелина Решітник, голова віллілу, та Ліза Маларек, голова нашої 
парафіяльної ради та бувша голова віллілу. Приготування їжі розпочалося в середині жовтня, коли 
почали виготовляти вареники. Щопонеділка та щовівторка група около 20 жінок та чоловіків збиралася 
в церковній кухні, щоб приготувати тисячі вареників, які були потрібні для ярмарку. Підготовлено 
близько 7500 вареників! В тижні перед ярмарком, команда добровольців підготувала 650 голубців. 

Особлива подяка наступним жінкам: Тамарі Руденко-Хараламбій за те, що вона зварила борщ, 
зорганізувала продавців та ручну працю для дітей, та координувала прикрасу церковного залу, Лізі 
Маларек за приготування квашеної капусти, Ніні Ромас за організацію печева та пакунки куті, Наді 
Желем за організацію та випікання наших завжди популярних цитринових-макових тортів та 
морквяних тортів, а також нашій команді комунікацій Дорін Кір та Галині Безначук за створення 
реклям в газетах, церковному бюлетені, по Інтернеті та в Оттавські громаді.  

Окрім Ангелини, Лізи, Тамари, Ніни, Надії, Дорін та Галини, дякуємо наступним парафіянам та 
друзям парафії які добровільна подарували свій час, зусилля та таланти: Інна Артищук, Олена Баран, 
Ніна та Петро Дорошенко, Марія та Юрко Горонович, Віра Гуцуляк та Олег Белкін, Зора Джексон, 
Оксана Кавера, Лідія Квітко, Дебора Комарницька, Галина Костишин, Аріянна Лавров-Гул та Марина 
Лавров, Ірена Линд, Христина Либон, Лідія Литвин, Данило Маларек, Соня Мкол, Оля Москицька, 
Дебра та Богдан Наконечний, Дженифер Охрімчук, Лариса Охрімчук, Франсін та Мирон Олесків, Зоя 
Олійник, Валя Подалко, Михайло Решітник, Люба Швачко, Софія Савка, Софія Саденко, Іванна та Юрко 
Слюзар, Іван Смирнів, Іван Хараламбій, Галина Янович, Петруся Яремчук та Ґрейам Перрі, і Юрко 
Яремчук. Крім того, дякуюємо всім, хто приніс печево на стіл печева. Якщо ми пропустили ваше ім'я зі 
списку добровольців, ми просимо вибачення та висловлюємо що справді оцінюємо вашу допомогу. 

 

Щира подяка кожному добровольцю. Ваша допомога та підтримка безцінні. 
 

 
The market’s success was the result of the many weeks of effort donated 
by a core group of volunteers who dedicated themselves to making the 
market happen.  On the day of the market, more volunteers donated 
their time and effort to sell, to serve and to clean up.  The food preparation was led by Angie Reshitnyk, 
president of the Ladies’ group, and by Liza Malarek, president of our parish council and past president of the 
Ladies’ group. Food preparation started in mid-October when the varenyky started being made.  Every 
Monday and Tuesday a group of about 20 women and men gathered in the church kitchen to prepare the 

Zora Jackson 
& Ottawa mayor Jim Watson 

2019 CHRISTMAS MARKET 
On Saturday, November 16 our annual Christmas Market was a great 
success. In years past this event was called a bazaar but our Ladies’ 
group – the Lesia Ukrainka-Ottawa branch of the Ukrainian Women’s 
Association of Canada – decided to change the name of the event to 
‘market’ similar to other events of this nature in the city. From 10am 
to 2pm hundreds of people walked through the doors to enjoy a 
delicious Ukrainian lunch, buy borshch, varenyky, cabbage rolls and 
baked goods to take home, and browse the tables of vendors.  The 
market was both a community and financial success for our parish, 
generating $12,887 in sales. 
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thousands of varenyky that would be needed for the market. About 7,500 varenyky were prepared! Then, in 
the week before the market, a team of volunteers prepared 650 cabbage rolls. 

Special thanks to Tamara Rudenko-Charalambij for making all the borshch, organizing the vendors and 
childrens’ activities, and coordinating the decoration of the hall, to Liza Malarek for making the sauerkraut, 
to Nina Romas for organizing the bake tables and kutia kits, to Nadia Zelem for organizing and baking our 
always popular lemon poppyseed cakes and carrot cakes, and to our communications team of Doreen Keir 
and Halyna Beznaczuk for creating the posters and advertising the event in newspapers, the church bulletin, 
online, and in the Ottawa community. 

In addition to Angie, Liza, Tamara, Nina, Nadia, Doreen and Halyna, a sincere thank you to the following 
parishioners and friends of the parish who donated their time, efforts and talents: Inna Artyshchuk, Olena 
Baran, Ivan Charalambij, Nina & Petro Doroshenko, Marika & George Horonowitch, Vera Hutzuliak & Oleh 
Belkin, Zora Jackson, Oksana Kavera, Deborah Komarnisky, Halyna Kostyshyn, Lidia Kvitko, Arianna Lavrow-
Houle & Marina Lavrow, Christine Libon, Irene Lind, Lidia Litwin, Dan Malarek, Sonia McCaul, Olya Moscicky, 
Debra & Bohdan Nakoneczny, Jennifer Okhrimtchouk, Larysa Okhrimtchouk, Francine & Myron Oleskiw, 
Zoya Olinyk, Valya Podalko, Mike Reshitnyk, Sofia Sadenko, Sofia Sawka, Luba Shvachko, Joanne & George 
Sluzar, John Smyrnew, Halyna Yanovich, Patricia Yaremchuk & Graham Perry, and George Yaremchuk. Thank 
you as well to everyone who donated baked items to the bake table. We apologize if we have missed any 
volunteer’s name from this list but please know that your help was very much appreciated. 
  

To every volunteer, a heartfelt thank you. Your help and support are priceless. 
 

Дідух  – до хати,  біда – з хати!  – Історія українського символу Різдва 

 
 

Зі старослов’янської слово «дідух» перекладається як «дух предків» і символізує також Діда – 
родоначальника сім’ї. Дідух – місце перебування духів, дідів-прадідів і покровителів будинку, символ 
святого відродження усього живого. Також Дідух є пожертвою кращого снопа силам природи. Дідух 
може бути триногим, п’ятиногим, семиногим. 

Виготовляли його всією родиною із необмолочених колосків жита, пшениці, вівса (можна і ячменю, 
буде вусатий!). Прикрашали святкового Дідуха сухими квітами, кетягами калини, барвистими 
стрічками. 

Говорити про дерево роду в минулому часі зарано, оскільки старовинний український оберіг, хоч і 
не масово, проте повертається до наших осель. У промислових масштабах, звісно, Дідухів не 
виготовляють. Їх важко знайти у крамницях чи на базарах. Але цілком реально замовити у майстрів 
соломоплетіння чи взяти майстер-клас і самому навчитися їх виготовляти. Повірте – емоції ні з чим не 
зрівнянні! Майстер-клас триватиме не менше двох годин, але промайне непомітно, наскільки ця 
справа захоплива. 

Найбільша проблема для мешканців міста – знайти колоски і солому. Малесенького «дідушка» 
можна виготовити із що найменш двадцяти колосків. Бажано перед роботою сировину замочити 
ненадовго в гарячій воді, щоб вони стали м’якими й еластичними. Потім розібрати колосся за 

Солом’яний Дідух – автентичний український символ Різдва. За народною 
українською традицією, з першою Різдвяною зіркою наші пращури заносили 
до хати святковий сніп – Дідуха зі словами «Дідух – до хати, біда – з хати». 

Наші предки вірили і знали, що зі снопом до оселі приходять затишок, 
святковий настрій, добробут, мир і злагода. З біблійних переказів відомо, що 
Ісус Христос народився у холодній стайні. Йосип знайшов у стіні шпарину і 
затулив її солом’яним снопом, від того стало тепліше. Відтоді й існує звичай на 
Різдво застеляти підлогу в хаті сіном і ставити на чільному місці в кутку Дідуха, 
якого ще називали «дідом», «колядою», «колядником», «снопом-раєм». 
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розміром. В одному пучку має бути сім штук (символ сім’ї, днів тижня і семи поколінь). Кожну сімку 
перев’язати мотузкою, рівненько, обережно і міцно. Потім зібрати пучки докупи «східцями», аби 
вийшла пишна «голова». Зав’язувати сніп потрібно під самими колосками максимально туго, солома 
висихатиме і вузол – ослабиться. Примотайте ще два пучки по сім колосків, щоб вийшли «вуса», 
можна виготовити ще «бороду». Приблизно посередині снопа перев’язати його ще раз мотузкою, яку 
не шкодуйте, творіть. Розділіть Дідуха на три «ноги» (якщо колосків багато, то на п’ять чи сім). Кожну 
перев’язати у двох місцях: біля основи і внизу. Щоб сніп був стійкішим, можна засунути в основу кілька 
міцних соломинок. «Ноги» дідуха акуратно обрізати паралельно столу. А тепер прикращайте своє 
різдвяне дерево-дідух на свій смак: кольоровими стрічками, калиною, ляльками-мотанками, 
сухоцвіттями… Головне – дотримуватися українського колориту і використовувати лише натуральні 
матеріали. Ставити Дідуха потрібно на покуті Вашої оселі. 

У наших бабусь він стояв під іконами. Різдвяне дерево оселялося в хаті аж до Водохреща. Потім 
його обмолочували: зерно висівали, а солому спалювали на дорозі. Навіть в сучасних умовах висіяти 
зерно можна символічно. В жодному разі не викидайте Дідуха на смітник! Адже цей прадавній сніп 
уособлює не лише Різдво, а й безперервний зв’язок поколінь, багатство, спокій і саме життя. 
 

-- Олена Щербань, етнолог, представник Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 

Полтавській області, кандидат історичних наук. 
 

ОСВЯЧЕННЯ ДОМІВ  
Освячення домів відбудеться від 19 січня до 31 березня 

Ласкаво просимо звернутися до о. Ігоря (613-325-3903) або до Тетяни в церковнім бюрі 
 (613-728-0856), або е-поштою (stamaryuocc@sympatico.ca) щоб зробити замовлення освятити дім 

 

Освячення дому Святою Водою –  це щорічна традиція, яка відбувається протягом тижнів після 
Богоявлення і, як правило, закінчується до початку Великого Посту. Щоб підготуватися до цього 
благословення, подбайте про те, щоб дім був чистим та охайним, із включеним світлом у кожній 
кімнаті. Виберіть місце в домі, яке буде центром благословення, на приклад – на столі в їдальні або в 
кухні. Священик розпочинає службу читання молитви та вшанування живих та відійшлих членів сім’ї. 
Потім він пройде по домі, окропивши чотири кутки кожної кімнати Святою Водою та благословляючи 
благодаттю Святого Духа, який також захищає сім’ю від злих духів. Для благословення дому не 
потрібно бути присутнім всім членам сім'ї. Елементи, необхідні для домашнього благословення, такі: 
 

1. Підготуйте список імен тих членів сім’ї, за яких ви хочете молитися, коли священик приїжджає, з 
живими та померлими, переліченими в окремих колонках. 

2. На столі поставте запалену свічку, ікону Христа або ікону Богоявлення та підготовлені списки імен. 
3. Увімкніть світло в кожній кімнаті, щоб священик міг бачити, куди йде. 
4. Вимкніть усі телевізори, комп’ютери, радіо та музику. 
5. Загасити або затишити ваш мобильний телефон. 
6. Забезпечте всіх домашніх тварин, щоб вони не потрапляли під ноги, коли священик ходить з 

кімнати в кімнату. Ви можете попросити священика також благословити домашні тварини. 
7. Коли священик приїжджає, всі в хаті повинні зібратися за столом і долучитися до співу відповідей 

літанії та тропаріона. 
8. Діти можуть проводити священика від кімнати до кімнати, тримаючи запалену свічку, якщо батьки 

дозволяють. 
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BLESSING OF HOMES 
The blessing of homes will take place from January 19 to March 31 

Please contact Fr. Ihor (613-325-3903) or our church office administrator, Tatiana (613-728-0856), 
or email: stamaryuocc@sympatico.ca, to arrange a convenient time to bless your home  

 

Blessing of the home with Holy Water is a yearly tradition that happens in the weeks following Theophany 
and typically ends before the start of Great Lent. To prepare for this blessing, ensure that the house is clean 
and tidy, with the lights on in every room.  Select a location in the home that will be the centre of the 
blessing, typically the dining room or kitchen table. The priest starts the service by reading a prayer and 
commemorates the living and departed members of the family.  He will then walk through the house, 
sprinkling the four corners of each room with the Holy Water and blessing the home with the grace of the 
Holy Spirit that also protects the family from evil spirits.  Although ideal, all family members do not need to 
be present for the blessing of the home. The items needed for a home blessing are as follows: 
 

1. Prepare a list of the first names of those family members for whom you wish to pray when the priest arrives, with 
the living and the deceased listed in separate columns. 

2. On the dining room or kitchen table, place a lighted candle, an icon of Christ or a Theophany icon, and the 
prepared lists of names. 

3. Turn on a light in each room so that the priest can see where he is going. 
4. Turn off all TVs, computers and tablets, radios and music. 
5. Do not use your cell phones (turn off or place on vibration mode). 
6. Secure all pets to ensure that they do not get underfoot as the priest walks from room to room.  You may ask the 

priest to bless your pets too. 
7. When the priest arrives, everyone in the house should gather around the table and join in the singing of the litany 

responses and troparion. 
8. The children may lead the priest around the house, from room to room, holding a lit candle, if parents permit. 

The Tradi t ion  of  S inging Chr is tmas Caro ls  in  Ukra ine  

  
There are two main groups of Christmas carols in Ukraine: first, there are koliadky, which are sung on 
Christmas Eve and Christmas Day; the second group is called shchedrivky, which are sung during the Feast of 
the Epiphany. Teams of carolers start roaming their hometowns on January 7. They are often dressed 
as characters that were present at Christ’s birth in Bethlehem (the three Kings, Angels, Shepherds, Herod), 
but also as the ritual goat, and such characters as the Gypsy and Jew, which had a special place in the life of 
Ukraine’s village agricultural society, as well as Death that comes to take Herod. 
 

 

From pre-Christian times, the holiday of Christmas celebrated 
on the winter solstice was the one that linked the visible and 
invisible world and opened windows into dimensions – those 
inhabited by spirits and ancestors of the family. 
 

While many of the Ukrainian Christmas Eve customs are of a 
solemn nature, the custom of caroling is joyful and merry. 
Ukrainian Christmas carols have their origins in antiquity, as do 
many other traditions practiced at Christmas time. 
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Carol of the Bells is the iconic Christmas song that everyone knows. But not many know that the music for 
this song was the Ukrainian folk song Shchedryk written by Mykola Leontovych in 1914. The world-known 
English lyrics of Carol of the Bells, written in 1936 by American Peter Wilhousky, speak about the ringing of 
bells that call to throw cares away. The original lyrics based on the Ukrainian folk song Shchedryk are much 
less known. Though they are based on the same melody, the lyrics of the two songs share nothing in 
common. The original lyrics of the Ukrainian version speak about a swallow that flew into a master’s 
household and started twittering to him about the increase in his livestock. 
 

Caroling required extensive preparation. In Ukraine, the dressed up group of carolers is called Vertep [an Old 
Church Slavonic word meaning cave] who go from house to house performing short Biblical themed scenes 
and singing carols. After seeing the performance, the host traditionally pays money or gives food to the 
Vertep. In some places, the carollers even had musical instruments, such as the violin, tsymbaly (dulcimer), 
or the trembita (a wooden pipe about 8-10 feet long, used in the Carpathian Mountains by the Hutsuls). 
 

Caroling was not a simple singing of Christmas songs, it was more of a folk opera. The carolers first had to 
ask the household master for permission to sing. If the answer was yes, they entered the house and sang 
carols for each member of the family, even for the smallest child. The caroling always ended with short well-
wishing poems, in Ukrainian called vinсhuvanya, appropriately selected for each home. 
 

Christmas celebration in Ukraine has a long history and a vivid set of traditions and rituals. Carol singing is an 
interesting and authentic Ukrainian tradition well preserved until these days. Through traditional Ukrainian 
carols, foreigners can get a glimpse of a unique cultural identity that miraculously survived through many 
centuries. 
 

Source: https://destinations.com.ua/travel/authentic-ukraine/134-the-tradition-of-singing-christmas-carols-in-ukraine 
- 

 

VINSHUVANNIA – The Traditional Ukrainian Christmas Greeting  
During or at the end of the Christmas caroling, one of the carolers extends a special greeting, called 

the vinshuvannia. The root of the word is vinshuyu which is similar to the English word wish, meaning 

to express a desire for something to happen. This word came into the Ukrainian language via Polish 

and German and has origins in Sanskrit.  Other Indo-European languages, including English, have 

some form of wish as a greeting at Christmas. For example, the English Christmas song We Wish You 
a Merry Christmas expresses this type of greeting – “good tidings we bring to you and your kin”. 

In Ukrainian tradition, this greeting is a poem and it cannot be short, nor can it be simply a wish for 

a Merry Christmas and Happy New Year.  Rather, vinshuvannia consists of wishes for health and many 

years of blissful life, for full barns and cupboards, for all the members of the family, and for happy 

celebrations throughout the year, from holy day to holy day, and then ending with a wish for 100 years 

or as many years as God has assigned to you.  Translated into English, these Ukrainian greetings make 

little sense.  Yet in Ukrainian they are poetic and generous in their wishes. 
Source: First Star I See Tonight: Ukrainian Christmas Traditions, Orysia Tracz, Mazepa Publications, Zhuravli Ltd., 2015 
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Загальні Інформації  General Information 
Хрещення Батьки особисто зустрічаються з о. Ігорем щоб 
полагодити хрещення.  

BAPTISMS – Parents must arrange a personal meeting with 
Father Ihor to make arrangements.  

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 – Просимо 
звернутися до o. Ігоря 

HOUSE BLESSINGS – On request – Please contact Fr. Ihor. 

Членство Щоб дізнатись, як стати членом нашого Собору 
просимо звернутися до o. Ігоря 

CHURCH MEMBERSHIP  – To inquire about becoming a member 
of our Cathedral 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, 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 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. 

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. 

Винаймання церковної залі – За інформації : 
тел. 613-722-1372, веб-сторінка www.1000byron.org 

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 o. 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: 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 

  

mailto:stamaryuocc@sympatico.ca
mailto:stamaryuocc@sympatico.ca
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ВІНШУВАННЯ 
Вінчую Вам нині усі добрі люди 

Нехай Божа поміч завжди з Вами буде. 
Нехай тої днини, кожної години, 

Бог благословить, біда хай загине. 
Нехай град, вогонь, хмара Вас минає, 

То Вам зичу-вінчую – Христос ся рождає! 

 

 

 

VINSHUVANNIA 
 

Glad tidings to all good people 
May God’s help always be with you. 

On this day and every hour, 
May God bless you, may your troubles vanish. 

May hail, fire and clouds pass you by. 
All this is wished for you. 

Christ is Born! 
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Celebration of our parish’s 70th Anniversary  
with His Eminence Metropolitan Yuriy  

29 September 2019 


