
	  
	  

	  

	  

	  

З 	  Р іздвом	  Христовим	  та	  Новим	  Роком, 	  
Хай 	  вам	  щаститься 	  за 	  кожним	  кроком, 	  

Хай 	  у 	  вашій 	  хаті 	  радість	  панує , 	  
Христос 	  Рожденний	  мир	  вам	  дарує! 	  

Христос 	  Рoждається! 	  
	  

Merry 	  Ch r i s tmas 	  and 	  Happy 	  New 	  Year ! 	  
	  May 	  good 	   fo r tune 	   fo l low 	  your 	  eve ry 	   s tep 	  

May 	  your 	  home 	  be 	   f i l l ed 	  w i th 	   joy 	  
The 	  newborn 	  Ch r i s t 	   ch i ld 	  g i f t s 	   you 	  w i th 	  peace ! 	  

Ch r i s t 	   i s 	  Bo rn ! 	  
	  
	  
	  

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	  

	  
	  

	  
	  

Христос	  
Рождається!	  

	  
Славіте	  
Його! 	  

Christ 	   is 	  
Born!	  

	  
Glorify 	  
Him! 	  
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Щиро	  Вітаємо	  до	  Нашої	  Церкви	  
	  Якщо	  ви	  хотіли	  б	  дізнатися	  про	  

приєднання	  до	  соборної	  громади,	  будь	  
ласка	  поговоріть	  з	  о.	  Ігорем	  

(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	  (tel:	  613-‐325-‐3903,	  	  
email:	  stamaryuocc@sympatico.ca)	  

	  

 

НАША ЦЕРКВА ЗАКРИТА ЕФЕКТИВНО 26 ГРУДНЯ 

ВІДПОВІДНО ПАНДЕМІЧНОГО ОБМЕЖЕННЯ 

УРЯДУ ОНТАРІО 
Духовні служби  передаються  в  прямому  ефірі на  церковні сторінці 
Фейсбук  https://www.facebook.com/UkrOrthodoxChurchOttawa/, а  потім  доступні 

для  перегляду  у  вашому  зручності 
 

Ми продовжуємо уважно стежити за муніципальними та 
провінційними настановами та обмеженнями, пов’язаними з 
пандемією. Будь-яка зміна церковних служб буде повідомлена 
електронною поштою та буде подана на церковному веб-сайті. 

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

 
OUR CHURCH IS CLOSED EFFECTIVE DECEMBER 26 

IN COMPLIANCE WITH THE ONTARIO GOVERNMENT’S 

PANDEMIC RESTRICTIONS 

Prayers and church services continue to be live streamed 
on the church's Facebook site: https://www.facebook.com/UkrOrthodoxChurchOttawa/ 

 

We continue to closely monitor the municipal and provincial 
governments’ guidelines and restrictions related to the pandemic. 

Any change to church services will be communicated via email 
and will be posted on our church website. 
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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,	  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	  2020	  
Лариса	  Охрімчук,	  Оля	  та	  Анатолій	  Новицькі,	  

Люба	  Подольська,	  Дарія	  Бродгед	  
Вічна	  їм	  пам’ять	  

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,	   Maria	   Carman,	   Michaelina	   Presunka,	  
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.	  

	  
Remembering	  our	  dear	  parishioners	  who	  

passed	  away	  in	  2020	  
Larysa	  Okhrymchuk,	  Olga	  &	  Anatoliy	  Nowiski,	  

Luba	  Podolsky,	  Daria	  Broadhead	  
Eternal	  is	  our	  memory	  of	  them	  
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PІЗДВЯНИЙ	  ПРИВІТ	  ВІД	  ГОЛОВИ	  ПАРАФІЯЛЬНОЇ	  УПРАВИ	  
	  

Христос	  Рождається!	  	  	  	  Славіте	  Його!	  
	  

З	  Різдвом	  Христом	  вітаю	  наших	  парафіянам	  та	  друзів,	  
Перш	  за	  все	  я	  маю	  надію	  що	  ви	  та	  всі	  члени	  ваших	  родин	  здорові,	  перебуваєте	  в	  доброму	  стані	  та	  в	  

повній	  безпеці.	   
2020	  рік	  був	  складним	  для	  нас	  через	  постійні	  негативні	  дії	  спричинені	  епідемією	  Ковіду-‐19.	  В	  

нашому	  житті	  з’явилися	  різні	  додаткові	  проблеми	  –	  розлука	  з	  членами	  родини,	  тривожність,	  
дотримування	  фізичної	  відстані,	  психічний	  стрес,	  ізоляція	  та	  фінансові	  складнощі,	  які	   додалися	  до	  
наших	  звичайних	  щоденних	  справ.	  Пандемія	  надала	  нам	  час	  подивитися	  на	  наше	  життя	  з	  іншої	  точки	  
зору. 

Цей	  рік	  був	  надзвичайно	  складним	  для	  нашої	  парафії.	  Щоб	  попередити	  можливість	  
зараження	   Ковідом	  та	  відповідно	  до	  рекомендацій	  управління	  громадського	  здоров’я	  міста	  Оттави	  
ми	  почали	  транслювати	  церковні	  служби	  в	  прямому	  ефірі	  та	  обмежили	  число	  парафіян	  бажаючих	  
відвідати	  Недільні	  Літургії.	  Припинення	  аренди	  церковної	  залі	  з	  березня	   і	  до	  середини	  червня	  цього	  
року	  суттєво	  зменшило	  прибутки	  нашої	  церкви.	  В	  середині	  червня	  в	  провінції	  Онтаріо	  було	  дозволено	  
святкування	  в	  закритих	  приміщеннях	   для	  невеликої	  кількості	  осіб.	  Наша	  церковна	  рада	  розробила	  і	  
впровадила	  нові	  правила	  для	  аренди	  церковної	  залі,	  які	  повністю	  відповідали	  обмеженням	  та	  
застереженням,	  що	  були	  прийняті	  міською	  та	  провінційною	  владами. 

В	  ці	  складні	  часи	  постійна	  фінансова  підтримка	  церкви	  нашими	  парафіянами	  (ми	  дуже	  вдячні	  за	  
маленькі	  і	  великі	  суми	  пожертв),	  праця	  та	  енергія	  наших	  волонтерів	  мають	  величезне	  значення	  для	  
продовження	  активного	  життя	  парафії.	  Спільна	  праця	  над	  вирішенням	  наших	  проблем	  допомагає	  нам	  
рухатися	  вперед	  і	  зміцнює	  нашу	  громаду. 

Щодо	  церковних	  фінансів,	  я	  хочу	  подякувати	  Мирону	  Олесківу	  за	  допомогу	  церковній	  фінансовій	  
групі,	  а	  скарбнику	  Олені	  Баран	  та	  фінансовим	  секретарям	  Вірі	  Гуцуляк	  та	  Богдану	  Наконечному	  за	  
управління	  церковними	  фінансами.	  При	  значному	  зниженні	  доходів	  церкви	  через	  пандемію,	  наша	  
фінансова	  група	  зробила	  все	  можливе	  для	  зменшення	  витрат	  та	  для	  отримання	  кредитів	  від	  уряду,	  які	  
дозволили	  нашій	  церкві	  залишитися	  відкритою. 

Нам,	  як	  парафіяльній	  громаді	  пощастило	  мати	  надзвичайну	  церковну	  раду,	  члени	  якой	  віддані	  своїй	  
справі,	  готові	  наполегливо	  працювати	  та	  віддавати	  час	  і	  зусилля	  для	  того	  щоб	  парафія	  вижила	  та	  
процвітала. 

Цей	  рік	  поставив	  перед	  нами	  багато	  завдань,	  які	  треба	  було	  виконати	  щоб  наша	  церква	  була	  
відкрита	  і	  працювала	  для	  духовних	  потреб	  наших	  парафіян,	  яким	  треба	  було	  додержуватися	  правил	  
фізичної	  відстані.	  Від	  всього	  сердця	  я	  хочу	  подякувати	  всім	  нашим	  волонтерам,	  які	  допомагають	  під	  
час	  проведення	  Недільних	  Літургій,	  які	  підтримують	  чистоту	  в	  церковної	  залі,	  в	  церкві	  та	  навколо	  
церкви,	  та	  які	  прибирали	  на	  цвинтарі. 

Наш	  духовний	  провідник,	  Отець	  Ігор,	  невтомно	  працює	  в	  церкві	  і	  допомогає	  всім	  хто	  потребує	  його	  
підтримки	  і	  поради.	  Від	  імені	  церковної	  ради	  нашої	  парафії	  я	  хочу	  подякувати	  Отцю	  Ігорю,	  Добродійці	  
Дженніфер,	  їхнім	  дітям	  Тарасу	  і	  Мар’яні	  та	  мамі	  Отця	  Ігора,	  на	  превеликий	  жаль,	  вже	  покійній	  Ларисі,	  
за	  постійну	  допомогу	  та	  підтримку	  нашої	  церкви.	   

Наближаються	  Різдвяні	  Свята,	  тож	  давайте	  подивимося	  на	  наше	  особисте	  життя	  та	  нашу	  совість,	  
заглянемо	  в	  наше	  серце,	  підготуємося	  до	  радісного	  святкування	  народження	  нашого	  Спасителя,	  Ісуса	  
Христа,	  і	  відчуємо	  що	  ми	  не	  самотні,	  бо	  Добрий	  Господь	  завжди	  з	  нами. 

Нехай	  Новий	  Рік	  принесе	  нам	  міцне	  здоров’я,	  вдачу	  та	  Господні	  благословіння! 
Будемо	  працювати	  і	  молитися	  разом.	  Бажаю	  всім	  миру,	  щастя,	  відмінного	  здоров’я	  та	  безпеки! 

-‐-‐	  	  Ліза	  Маларек,	  Голова	  Парафіяльної	  Ради	  
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CHRISTMAS	  MESSAGE	  FROM	  OUR	  PARISH	  PRESIDENT	  
	  

CHRIST	  IS	  BORN!	  	  	  LET	  US	  GLORIFY	  HIM!	  
	  

Christmas	  greetings	  to	  our	  fellow	  parishioners	  and	  friends,	  
To	  begin	  first	  let	  me	  say	  I	  hope	  that	  you	  and	  everyone	  in	  your	  family	  are	  keeping	  well,	  safe	  and	  healthy.	  

The	  2020	  year	  has	  been	  a	  roller	  coaster	  ride	  as	  we	  all	  deal	  with	  the	  many	  effects	  of	  the	  pandemic	  caused	  by	  
the	  COVID-‐19	  virus.	  We	  are	  each	  dealing	  with	  a	  variety	  of	  challenges	  –	  separation	  from	  family	  members,	  
anxiety,	  physical	  distancing,	  mental	  stress,	  isolation	  and	  financial	  issues	  together	  with	  every	  day	  problems.	  
The	  pandemic	  has	  also	  given	  us	  time	  to	  look	  at	  life	  in	  a	  different	  manner.	  

This	  year	  has	  been	  an	  exceptional	  challenge	  for	  our	  parish	  as	  we	  were	  required	  to	  livestream	  church	  
services	  and	  limit	  the	  number	  of	  people	  who	  can	  attend	  Sunday	  Litugry	  while	  ensuring	  that	  all	  the	  guidelines	  
establish	  by	  Ottawa	  Public	  Health	  are	  followed.	  Our	  church	  hall	  could	  not	  be	  rented	  from	  March	  to	  late	  June	  
which	  significantly	  reduced	  our	  revenues.	  When	  indoor	  gatherings	  were	  permitted	  in	  mid-‐June,	  be	  it	  for	  
smaller	  groups,	  we	  then	  had	  to	  develop	  and	  implement	  new	  procedures	  to	  manage	  hall	  rental	  in	  accordance	  
with	  municipal	  and	  provincial	  restrictions.	  	  

In	  these	  difficult	  times,	  the	  continued	  financial	  support	  by	  our	  parishioners,	  be	  it	  big	  or	  small,	  and	  the	  
work	  and	  energy	  of	  our	  volunteers	  are	  both	  exceedingly	  important	  and	  essential	  to	  keep	  our	  parish	  active.	  
Working	  together	  to	  face	  the	  challenges	  that	  come	  our	  way	  is	  the	  best	  way	  to	  keep	  moving	  forward	  and	  to	  
grow	  as	  a	  community.	  

On	  the	  financial	  side,	  I	  would	  like	  to	  thank	  Myron	  Oleskiw	  for	  helping	  our	  financial	  team	  of	  Treasurer	  
Olena	  Baran,	  Financial	  Secretary	  Vera	  Hutzuliak	  and	  Assistant	  Financial	  Secretary	  Bohdan	  Nakonenczy	  for	  
maintaining	  and	  managing	  our	  finances.	  	  With	  revenues	  significantly	  decreased	  as	  a	  result	  of	  the	  pandemic,	  
our	  financial	  team	  have	  made	  every	  effort	  to	  reduce	  expenses	  and	  to	  secure	  government	  loans	  that	  have	  
allowed	  our	  church	  to	  stay	  open.	  

As	  a	  parish	  community,	  we	  are	  very	  fortunate	  to	  have	  an	  awesome	  council	  whose	  members	  are	  devoted,	  
willing	  to	  work	  hard	  and	  ready	  to	  donate	  their	  time	  and	  efforts	  to	  make	  sure	  that	  the	  parish	  survives	  and	  
thrives.	  

This	  year	  has	  challenged	  us	  to	  accomplish	  the	  many	  tasks	  that	  need	  to	  get	  done	  to	  keep	  our	  church	  
operating	  and	  meet	  the	  spiritual	  needs	  of	  our	  faithful	  while	  being	  physically	  distanced.	  I	  would	  like	  to	  extend	  
a	  heartfelt	  thank	  you	  to	  our	  many	  volunteers	  who	  help	  at	  Sunday	  Liturgy	  and	  who	  keep	  our	  cemetery,	  the	  
hall,	  the	  church	  grounds	  and	  the	  church	  clean.	  	  

Our	  spiritual	  leader,	  Fr.	  Ihor,	  has	  been	  working	  tirelessly	  and	  reaching	  out	  to	  help	  all	  in	  need.	  On	  behalf	  of	  
our	  parish	  council,	  I	  would	  like	  to	  thank	  Fr.	  Ihor,	  Dobr.	  Jennifer,	  their	  children,	  Taras	  and	  Marianka,	  and	  Fr.	  
Ihor’s	  late	  mother	  Larysa	  for	  all	  the	  help	  that	  they	  have	  provided.	  

As	  we	  approach	  the	  Christmas	  holiday	  season	  let	  us	  look	  into	  our	  personal	  life,	  our	  conscience	  and	  our	  
heart	  to	  celebrate	  with	  joy	  the	  birth	  of	  Our	  Saviour	  Jesus	  Christ	  and	  that	  we	  are	  not	  alone	  for	  the	  Good	  Lord	  
is	  always	  with	  us.	  

May	  the	  New	  Year	  be	  abundant	  with	  good	  health,	  good	  luck	  and	  Our	  Good	  Lord's	  Blessing.	  Let	  us	  all	  work	  
and	  pray	  together.	  Wishing	  everyone	  peace,	  happiness,	  good	  health	  and	  stay	  safe.	  	  
	  –	  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!	  

	  

Теплі	  та	  щирі	  вітання	  з	  нагоди	  Різдва	  та	  Нового	  Року.	  
Нехай	  вам	  сподобаються	  канікули	  в	  доброму	  
здоров’ї.	  Бажаю	  вам	  всього	  найкращого	  в	  Новому	  
Році!	  
	  	  

Важко	  повірити,	  що	  минуло	  дев’ять	  місяців	  з	  того	  
часу,	  як	  ми	  побачились.	  Ковід-‐19,	  безумовно,	  
перевернув	  наше	  життя.	  Особисто	  це	  змусило	  мене	  
зупинитися	  і	  подумати	  про	  все,	  що	  є	  важливим	  у	  
моєму	  житті.	  Я	  вдячна	  своїй	  родині,	  своїй	  церковній	  
родині	  та	  своїм	  друзям.	  
	  	  

З	  лютого	  в	  нашій	  кухні	  було	  дуже	  тихо.	  Але	  всі	  
вареники	  та	  голубці,	  які	  ми	  приготували	  до	  
Весняного	  базару,	  який	  довелося	  скасувати,	  були	  
продані.	  	  
	  	  

Дуже	  сумно	  мені	  та	  наші	  громаді	  попрощатися	  з	  
дуже	  дорогою	  людиною,	  упокоєною	  Ларисою	  
Охрімчук	  .	  Ми	  будимо	  глибоко	  сумувати	  за	  нею.	  
Також	  упокоїлася	  Оля	  Новицька	  яка	  була	  членкиня	  
нашого	  відділу	  протягом	  багатьох	  років.	  Вічная	  
Пам’ять.	  
	  	  

Важко	  сказати,	  коли	  ми	  знову	  зійдемося	  разом,	  але	  
цей	  час	  настане.	  Потрібно	  терпіння.	  
	  

Бажаю	  всім	  Радісного	  Різдва	  та	  
	  Щасливого	  Нового	  Року	  

	  

Ангелина	  Решітник,	  СУК-‐Оттава,	  Голова	  

	  
CHRIST	  IS	  BORN!	  	  GLORIFY	  HIM!	  

	  

Warm	  and	  sincere	  greetings	  on	  the	  occasion	  of	  
Christmas	  and	  the	  New	  Year.	  May	  you	  enjoy	  the	  
holidays	  in	  good	  health.	  I	  wish	  you	  all	  the	  best	  for	  
the	  New	  Year!	  
	  

It	  is	  hard	  to	  believe	  that	  nine	  months	  have	  passed	  
since	  we	  have	  seen	  each	  other.	  Covid-‐19	  has	  
definitely	  turned	  our	  lives	  around.	  Personally,	  it	  
has	  made	  me	  stop	  and	  think	  of	  all	  the	  things	  that	  
are	  important	  in	  my	  life.	  I	  am	  grateful	  for	  my	  
family,	  my	  church	  family	  and	  my	  friends.	  
	  	  

Our	  kitchen	  has	  been	  very	  quiet	  since	  February	  
because	  of	  the	  pandemic.	  But	  all	  the	  varenyky	  
and	  holubtsi	  that	  we	  prepared	  for	  the	  spring	  
bazaar,	  which	  had	  to	  be	  cancelled,	  have	  been	  
sold.	  	  
	  

On	  a	  very	  sad	  note,	  we	  said	  farewell	  to	  a	  very	  
special	  person,	  our	  dear	  friend,	  the	  late	  Larysa	  
Okhrymchuk.	  She	  will	  be	  deeply	  missed.	  Also,	  in	  
the	  same	  month	  Olia	  Nowiski	  passed	  away.	  She	  
was	  a	  member	  of	  our	  UWAC	  branch	  for	  many	  
years.	  Vichnaуa	  Pamуiat.	  
	  	  

It	  is	  hard	  to	  say	  when	  we	  will	  come	  together	  
again	  as	  a	  group,	  but	  with	  patience	  that	  time	  will	  
come.	  	  
	  

Wishing	  you	  all	  a	  Merry	  Christmas	  and	  
	  a	  Happy	  Prosperous	  New	  Year	  

	  

Angie	  Reshitnyk,	  UWAC-‐Ottawa	  President	  
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ПОЖЕРТВИ	  –	  1	  січня	  до	  30	  листопада	  2020	  
SUMMARY	  OF	  DONATIONS	  –	  January	  1	  to	  November	  30,	  2020	  

	  
	  

Недільна	  Збірка	  /	  Sunday	  Collection	  	  $47,854	   Коляда	  /	  Koliada	  	  $4,463	  

Прямий	  Депозит	  /	  Direct	  Deposit	  $14,150	   Писанка	  /	  Pysanka	  	  $14,805	  

Пожертви	  /	  General	  Donations	  $2,540	   В	  Пам’ять	  /	  In	  Memoriam	  	  $4,613	  

Храмове	  Свято	  /	  Parish	  Feast	  Day	  $7,050	   Іконографія	  /	  Iconography	  $1,450	  

Фонд	  розбудови	  церкви	  /	  Redevelopment	  Fund	  $10,500	  
 

Це	  був	  важкий	  рік	  фінансово,	  але	  наша	  громадська	  сила	  дозволила	  нам	  стати	  свідками	  
багатьох	  доброти	  та	  щедрості,	  які	  позитивно	  вплинули	  на	  добробут	  нашої	  парафії.	  
Будь	  ласка,	  продовжуйте	  підтримувати	  нашу	  парафію,	  особливо	  в	  цей	  Різдвяний	  сезон.	  

	  

It	  has	  been	  a	  difficult	  year	  financially	  because	  the	  church	  was	  closed	  for	  over	  three	  months	  and	  
the	  church	  hall	  could	  not	  be	  rented.	  But	  the	  power	  of	  community	  has	  allowed	  us	  to	  witness	  many	  
acts	  of	  kindness	  and	  generosity	  that	  have	  made	  a	  positive	  impact	  on	  the	  well	  being	  of	  our	  parish.	  

Please	  kindly	  continue	  to	  support	  our	  parish	  in	  whatever	  way	  you	  can,	  especially	  during	  this	  
Christmas	  season.	  

	  

Дякуємо	  за	  Вашу	  щедрість	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Thank	  you	  for	  your	  generosity	  
	  

Пожертвування	  на	  нашу	  Церкву	  завжди	  потрібні	  за	  які	  ми	  дуже	  вдячні,	  особливо	  в	  той	  складний	  час,	  в	  
якому	  ми	  продовжуємо	  жити.	  
	  

Donations	  to	  our	  Church	  are	  always	  needed	  and	  much	  appreciated,	  especially	  during	  the	  challenging	  times	  
we	  continue	  to	  live	  in.	  When	  you	  donate	  $10	  or	  more	  then	  you	  will	  receive	  an	  income	  tax	  receipt	  from	  our	  
church	  for	  your	  donations.	  
	  

We	  offer	  you	  two	  ways	  to	  donate:	  
1. By	  e-‐transfer	  to	  Treasurer.UOCCOttawa@gmail.com	  
2. By	  cheque	  made	  payable	  to	  “Ukrainian	  Orthodox	  Church”	  and	  mailed	  to:	  

Ukrainian	  Orthodox	  Cathedral,	  1000	  Byron	  Avenue,	  Ottawa,	  ON	  	  K2A	  0J3	  
	  

	  
	  

2021	  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	  2021,	  covering	  the	  12-‐month	  period	  from	  January	  1	  to	  December	  31,	  are	  the	  same	  as	  in	  2020:	  
Single	  $170	  	  	  	  	  	  Family*	  $340	  

*	  Family	  membership	  is	  equivalent	  to	  two	  adult	  members	  plus	  children	  aged	  18	  years	  and	  under	  
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The	  breakdown	  of	  the	  2021	  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	  2021	   $170	   $340	  
	  

	  

As	   shown	   in	   the	   table,	   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.	   Please	   provide	   your	   2021	   membership	   payment	   to	   our	   Membership	   Director,	   Inna	  
Artyshchuk,	   or	   to	  our	   Treasurer,	  Olena	  Baran,	   by	  March	  31,	   2021.	   Cash	  or	   cheque	  are	   accepted;	   please	  make	   your	  
cheque	  payable	  to	  “Ukrainian	  Orthodox	  Church”	  noted	  with	  “2021	  Membership”.	  

For	   more	   information	   about	   becoming	   a	   member	   of	   our	   church	   please	   contact	   Fr.	   Ihor	   (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	  (613-‐728-‐0856)	  to	  
leave	  a	  message	  for	  our	  Treasurer	  to	  contact	  you	  about	  out	  Direct	  Deposit	  program.	  	  
	  
	  

REPORT	  on	  PROPERTY	  MAINTENANCE	  
	  

Every	  year	  the	  church,	  hall,	  manse	  and	  the	  grounds	  are	  always	  requiring	  attention.	  	  This	  year	  was	  no	  
different,	  even	  during	  the	  pandemic.	  Below	  are	  listed	  highlights	  of	  the	  routine	  maintenance	  of	  the	  church,	  
hall	  and	  manse	  that	  have	  been	  addressed	  or	  are	  in	  progress.	  

• A	  recent	  roofing	  refurbishment	  has	  been	  done	  on	  much	  of	  the	  upper	  church	  roof	  as	  well	  as	  the	  roof	  
overhangs	  above	  the	  church	  and	  hall	  entrances.	  

• The	  main	  floor	  apartment	  of	  the	  manse	  has	  a	  new	  residential	  rental	  tenant.	  As	  per	  routine	  with	  
tenant	  switch-‐over,	  we	  are	  dealing	  with	  minor	  repairs.	  

• The	  tenants	  in	  the	  upper	  apartment	  of	  the	  manse	  will	  be	  vacating	  by	  the	  end	  of	  December	  and	  we	  
will	  be	  looking	  for	  a	  new	  tenant.	  

• The	  fees	  for	  monthly	  parking	  in	  our	  back	  lot	  continues	  to	  provide	  a	  good	  source	  of	  revenue.	  
• The	  property	  grounds	  are	  in	  good	  condition	  and	  now	  await	  the	  snow	  of	  winter.	  Many	  thanks	  to	  the	  

volunteers	  who	  have	  helped	  with	  the	  clean-‐up	  of	  the	  grounds	  in	  the	  spring	  and	  fall.	  
	  

– Mikola	  S.	  Czich,	  Property	  Manager	  
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A	  Recipe	  for	  Christmas	  

	  

Take	  two	  heaping	  cups	  of	  patience,	  
One	  heartful	  of	  love,	  

Two	  handfuls	  of	  generosity,	  
A	  good	  dash	  of	  laughter,	  

A	  headful	  of	  understanding.	  
Sprinkle	  generously	  with	  kindness,	  
Add	  plenty	  of	  faith	  and	  good	  health.	  

Mix	  well.	  
Spread	  over	  a	  period	  of	  a	  lifetime	  and	  serve	  to	  everyone	  you	  meet.	  

	  

Makes	  as	  big	  a	  batch	  as	  you	  want!	  
	  
	  
For all of us, 2020 has unexpectedly been one of, if not, the most trying year of our lives. Christmas 

is a time especially filled with love. Take the time to stop, listen to it and feel it expressed in so 
many ways – in the meaningful traditions and customs that keep us linked to each other and to our 

past, making new traditions, decorating the Christmas tree, writing and reading Christmas cards, 
cooking and baking and the comforting smells wafting from the kitchen, sharing a meal with 

family (this year as safely as you can), watching a favourite Christmas movie, listening to 
Christmas music that soothes and comforts, praying, singing koliadky or just being silent knowing 

we are together with those we love even if physically far apart. 
May this festive season be spent celebrating, bringing us together in common hope 

and being grateful for the many blessings in our lives, reflecting, and looking forward. 
 

Be safe, be well, and be blessed. 
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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,	  please	  contact	  Fr.	  Ihor.	  

Запрошуємо	  Вас	  до	  церковного	  хору	  коли	  буде	  знов	  
можливо	  співати	  разом.	  Інформації	  прошу	  звертатися	  до	  
Оксани	  (e-‐пошта:	  ogenina@nursesunions.ca)	  

CHURCH	  CHOIR	  welcomes	  new	  members	  when	  it	  is	  safe	  to	  sing	  
together	  again.	  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	  
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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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EUROSTYLE -  UA 
 

Accessories imported from Ukraine – Scarves, Shawls, Socks, Embroidered Blouses, 
Shirts, Sweatshirts & Dresses, Wooden Bead Necklaces, Home Décor 

 
Contact Svitlana – Email:  sveta_lan@yahoo.ca,  Tel.  613-501-3847  

 

	   	   	  
	  
	  

HONEY	  LEMON	  COOKIES	  
	  

1	  cup	  salted	  butter,	  at	  room	  temperature	   1	  tsp.	  vanilla	  
1	  cup	  brown	  sugar	   grated	  zest	  of	  2	  lemons	  
2	  large	  eggs	   3	  ½	  cups	  all-‐purpose	  flour	  
1/3	  cup	  liquid	  honey	   1	  ½	  tsp.	  baking	  soda	  

	  
1. Heat	  oven	  to	  350F.	  Line	  baking	  sheets	  with	  parchment	  paper.	  Position	  baking	  rack	  in	  the	  middle	  of	  the	  

oven.	  
2. Cream	  butter	  and	  sugar	  together	  either	  by	  hand	  or	  with	  a	  mixer.	  Add	  eggs,	  vanilla,	  honey	  and	  lemon	  zest;	  

blend	  well.	  
3. In	  a	  small	  bowl,	  gently	  combine	  flour	  and	  baking	  soda	  using	  a	  whisk.	  Slowly	  mix	  dry	  ingredients	  into	  the	  

butter-‐sugar	  mixture;	  combine	  well.	  
4. Using	  one	  tablespoon	  of	  the	  dough,	  roll	  into	  a	  ball	  and	  place	  on	  the	  baking	  sheet,	  spacing	  the	  cookies	  two	  

inches	  apart.	  
5. Bake	  for	  about	  10	  minutes	  until	  they	  turn	  golden	  brown.	  	  The	  cookies	  will	  spread	  and	  puff	  up.	  As	  these	  

cookies	  contain	  butter,	  sugar	  and	  honey	  the	  bottoms	  can	  burn	  quickly	  –	  using	  parchment	  paper	  is	  
important.	  	  

6. Remove	  from	  oven,	  let	  cool	  on	  baking	  sheets	  for	  5	  minutes,	  then	  transfer	  to	  cooling	  rack	  to	  cool	  
completely.	  

7. If	  desired,	  glaze	  with	  a	  lemon	  drizzle	  (½	  cup	  sifted	  icing	  sugar	  whisked	  together	  with	  1-‐2	  Tbsp.	  lemon	  juice	  
until	  smooth)	  and	  sprinkle	  with	  coarse	  sugar	  (plain	  or	  coloured).	  
	  

Adapted	  from	  recipe	  @	  https://www.thesemisweetsisters.com/	  
	  

	  


