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Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Воскресіння Христове відкриває нам шлях до спасіння. Пробуймо присвячувати себе самого на
поміч і підтримку всіх потребуючих, тут в нашій духовній громаді, в Оттаві, у Канаді й особливо в
цей час, в Україні. Нехай Господь Бог поблагословить всіх нас!

Christ is Risen! Indeed He is Risen!
Our Lord’s Resurrection opens the path to salvation. Let us dedicate ourselves to contribute our time and
efforts to help and support those in need – in our parish, in Ottawa, in Canada, and especially, at this time,
in Ukraine. May our Lord God bless us all!
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Щ ИРО В ІТАЄМО

о.

Т АРАСА К ІНАША з Р ОДИНОЮ

Яка надзвичайно особлива та пам’ятлива Пасха у нашій парафії!
Після тривалого та складного процесу та довгої подорожі, о. Тарас Кінаш
має прибути до Оттави у п’ятницю, 22 квітня, щоб стати нашим новим
парохом. Слава Господу Нашому Богу що забезпечив дорогу о. Тараса,
Добродійки Олі та їх двоє дітей до Оттави та до нашої парафії.

W ELCOME F R. T ARAS K INASH

and

F AMILY

What an extraordinarily special and memorable Pascha in our parish!
After a lengthy and complex process and a long journey in many ways, Fr. Taras
Kinash is scheduled to arrive in Ottawa on Friday, April 22, to become our new
parish priest. Glory be to Our Lord God for protecting and safely guiding Fr.
Taras, Dobrodiyka Olya and their two children to Ottawa and to our parish.
Fr. Taras was the parish priest at the Ukrainian Orthodox Church of the Nativity of Our Lord
Jesus Christ in the town of Tetiiv, Kyiv Oblast, Ukraine from 2015-2022. He holds an
Honored Seminary Diploma from the Ivano-Frankivsk Orthodox Seminary in IvanoFrankivsk, Ukraine, and a Master’s Degree in Philosophy and Religion Science from the
National University of Ostroh Academy in Ostroh, Ukraine. He is fluent in Ukrainian,
English, Polish and Russian.

Щиро Вітаємо до Нашої Церкви!
Наша церква – це місце, де всіх вітаємо! Разом ми святкуємо таємницю та дар Божої
любові до світу, багату православну християнську традицію, та люблячу та
турботливу спільноту віри. Молячись разом з нами, ми сподіваємось, що ви відчуєте
любов нашого Господа Бога, який щодня оточує нас певністю спокою та радости.
Якщо ви хотіли б дізнатися про приєднання до нашої громади, будь ласка подзвоніть до нашого
церковного бюра на число 613-728-0856 або вишліть е-пошту: ukrorthodoxottawa@gmail.com

A Very Warm Welcome to our Church!
Our church is a place where all are welcome! Together we celebrate the mystery and gift of God’s love
for the world, a rich Orthodox Christian tradition, and a loving and caring community of faith. As you
worship with us we hope you will feel the love of Our Lord God, who surrounds us every day with the
assurance of peace and joy.
If you are new to our church community and would like to learn about joining our Cathedral
community,
please
contact
our
church
office
at
613-728-0856
or
email:
ukrorthodoxottawa@gmail.com
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КАЛЕНДАР ПАСХАЛЬНИХ ВІДПРАВ
Усі церковні служби транслюються в прямому ефірі на сторінці церкви у Facebook за
адресою ‘Ukrainian Orthodox Cathedral in Ottawa’

Велика Субота – Літургію відслужить о. Володимир Кушнір та наш
новий парох о. Тарас Кінаш, потім освячення Пасхальних кошиків в
cубота
23 квітня

церковній залі

10:00

Під час освячення кошиків буде збірка для збору грошових пожертв на
допомогу пораненим воїнам в Україні. О. Кушнір займається наданням
допомоги в Україні, і він подбає, щоб зібрані кошти підуть на допомогу
пораненим. Грошові пожертвування були б бажаними за яких будемо дуже
вдячні.

0:00

неділя 24 квітня

ПАСХА

(в північ в Воскресна Утреня відслужить о. Тарас Кінаш
суботу)

10:00

Пасхальна Літургія відслужить о. Тарас Кінаш, потім освячення
Пасхальних кошиків в церковній залі

Наші молитви за всіх хворих і тих що перебувають у лікарнях та у домах постійної
опіки: Дорін Кір, Сюзанна Сорока, Галина Янович, Олена Шумовська, Марія Карман,
Михайліна Пресунка, Іван Ґутей, Матушка Алісія Чурак та інших котрі від недуг страждають.

SCHEDULE OF PASCHAL CHURCH SERVICES
All church services are live streamed online on the church’s Facebook page at
‘Ukrainian Orthodox Cathedral in Ottawa’

Great & Holy Saturday – Divine Liturgy served by Very Rev. V.
Saturday
April 23

10:00 am

Sunday, April 24

(midnight on
Saturday)

12:00am

PASCHA

10:00 am

Kouchnir and our new parish priest, Fr. Taras Kinash, followed by
Blessing of Paschal Baskets in the church hall

During the blessing of the baskets, a collection basket will be passed to collect monetary
donations to help wounded soldiers in Ukraine. Fr. Kouchnir is involved with helping in
Ukraine and he will make sure that the funds collected will go to help the wounded.
Cash donations would be preferred and greatly appreciated.

Resurrection Matins served by Fr. Taras Kinash
Paschal Liturgy served by Fr. Taras Kinash, followed by Blessing of
Paschal Baskets in the church hall

Please keep our parishioners and friends of the parish in your prayers who are dealing with personal
health challenges and those in hospitals and long-term care facilities – Doreen Keir, Suzanne Soroka,
Halyna Yanovich, Olena Shumovsky, Maria Carman, Michaelina Presunka, John Guty, Matushka Alicia
Churak as well as others.
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М ОЛИТВИ Д ЛЯ О СВЯЧЕННЯ П АСХАЛЬНИХ К ОШИКІВ В Д ОМА
Щоб самому освятити ваші кошики вдома, перехрестіться, казучу В ім’я Отця, і Сина і Святого Духа.
Потім покропіть свій кошик Освяченною Водою, яку ви отримали в церкві на свято Богоявлення,
читаючи три молитви, подані нижче.
Молитва на Благословення Хліба (Пасок)
Владико Святий, Отче Вседержителю, Предвічний Боже! Благозволи освятити хліб цей Твоїм
святим Духовним благословенням, щоб був він всім, що споживають його, на спасіння душі, на
здоров’я тілесне і захист проти всіх недуг, всякого ворожого підступу – через Господа нашого Ісуса
Христа, що з неба зійшов, дає життя й спасіння світові, з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа нині,
і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Молитва на Благословення Агнця Пасхального
Зглянься, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, на агнця цього й на всі інші страви м’ясні, благослови
й освяти їх, як благословив і освятив єси агнця, що його Тобі привів вірний Авраам, і агнця, що його
Тобі Авель приніс від плодів, також і теля годоване, що його звелів єси заколоти для сина блудного,
що знову повернувся до Тебе. І як той сподобився Твоєї ласки насолодитися, так і ми від Тебе,
цих благословенних і освячених страв споживаючи, Твоє благословення зі здоров’ям всі одрежимо,
Чесного ради Хреста Твого й триденного з мертвих воскресіння. Бо Ти є правдива Пожива й Податель
добра, і все благословляєш і освячуєш, Христе Боже наш, і Тобі славу віддаємо з Безначальним Твоїм
Отцем і з Пресвятим, і Милосердним і Животворчим Твоїм Духом нині, і повсяк час, і на віки віків. Амінь.
Молитва на Благословення Молока, Масла та Іншої Поживи
Владико Господи Боже наш, що все сотворив, благослови сир, масло, молоко і з ним яйця й іншу поживу
й нас збережи в благості Твоїй, щоб ми, насолоджуючись цих Твоїх щедро поданих дарів, наситились і
невимовної Твоєї благости, ради пресвітлого з мертвих триденного воскресіння Господа нашого Ісуса
Христа. Бо Твоя є влада Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

P RAYERS F OR B LESSING OF P ASCHAL B ASKETS AT H OME
To bless your baskets at home, start by making the sign of the cross while saying In the name of Father, the
Son and the Holy Spirit. Then sprinkle your baskets with the Holy Water you received in church on the Feast of
Theophany reading the three prayers provided below.
Prayer for the Blessing of Bread (Paska)
O Holy Master, Almighty Father, Pre-eternal God! Of Your good will deign to bless this bread with Your Holy
Spiritual blessing, that it would be for those who partake of it unto salvation of the soul, bodily health,
protection against all physical illness and every attack of the enemy. Through our Lord, Jesus Christ, who came
down from heaven, grants life and salvation to the world, who lives and reigns with You in the unity of the
Holy Spirit now and ever and unto the ages of ages. Amen.
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Prayer for the Blessing of the Paschal Lamb
Look down, O Lord Jesus Christ our God, on this flesh meat and sanctify it, as You sanctified the ram which
faithful Abraham brought to You, and the lamb which Abel offered to You as a whole-offering. Likewise the
fatted calf which You commanded to be slain for Your Prodigal Son when He had returned again to You; that
as He was granted to enjoy Your grace, so too may we enjoy these things sanctified and blessed by You, for
the nourishment of us all. For You are the True Nourishment and the Bestower of good things, and to You we
ascribe glory, together with Your Father Who is without beginning, and Your Most-Holy God, and Life-creating
Spirit now, and ever and unto ages of ages. Amen.
Prayer for the Blessing of Milk, Butter and Other Foods
O Master, Lord Our God, the Creator and Maker of all things: bless this curdled milk, and with it these eggs,
and preserve us in Your goodness, that partaking of these, we may be filled with Your gifts, which You bestow
on us ungrudgingly, together with Your unspeakable goodness. For Yours is the Dominion, and Yours is the
Kingdom and the Power and the Glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever and
unto ages of ages. Amen.

Financial donations continue to be
accepted to help Ukraine and displaced
Ukrainians arriving in Canada. Please
consult the websites of the Ottawa
branch of the Ukrainian Canadian
Congress at https://www.ottawaucc.ca/
and the Canada-Ukraine Foundation at
https://www.cufoundation.ca/
for the most up-to-date information

Financial Donations
There are a number of ways that you can support Ukraine financially. The Ukrainian Canadian
Congress provides the following verified and reputable methods to donate:
Canada Ukraine Foundation
Link: https://www.cufoundation.ca/
Come Back Alive to support the troops via Повернись живим
Link: https://savelife.in.ua/en/donate/
Mriya Aid Organization
Link: https://www.MriyaAid.org
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Support the Ukrainian Military Via The Kyiv Independent
Link: https://kyivindependent.com/national/heres-how-to-support-ukrainian-military/
Independent Journalism via The Kyiv Independent
Link: https://www.gofundme.com/f/kyivindependent-launch
Flexport Humanitarian Aid
Link: https://www.flexport.org/donate

Physical Donations
At this time physical donations are not being collected. We strongly encourage everyone to please
donate financially through the Canada-Ukraine Foundation: https://www.cufoundation.ca/
Or directly to Ukraine through Come Back Alive: https://www.comebackalive.in.ua/
If you have any questions about donations, please contact fundraising@ottawaucc.ca

Settlement of displaced Ukrainians
If you are volunteering to host families in Canada that are making their way to Canada right now,
please head over to UCC’s Offer Settlement Help page and sign up.
If you are new to Ontario, you may find ≪Посібник дла новоприбулих іммігрантів у Онтаріо≫
guide published by the Ontario Government useful.
For other related questions, please contact settlement@ottawaucc.ca

How to volunteer
Do you need volunteers? Please contact volunteers@ottawaucc.ca
Would you like to volunteer? Sign up by completing the online form at:
https://www.ottawaucc.ca/assist-ukrainians-affected-by-war/

Volunteer Mental Health
If you would like to speak to someone privately regarding Russia’s invasion in Ukraine and your own
experience, please email mentalhealth@ottawaucc.ca.

If you would like to receive daily updates from the Canada-Ukraine Foundation,
please sign up for their newsletter on their website at www.cufoundation.ca
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КАМПАНІЯ ПИСАНКА

–

2022

–

PYSANKA CAMPAIGN

Як і в минулих роках, весна та Великдень

відзначають початок щорічної Кампанії Писанка в
наші парафії, щоб зібрати настільки необхідні кошти
для нашої церкви. З часу заснування в 1949 році наша
церква продовжує забезпечувати надійний притулок і
місце молитви та спільноти для віруючих. У ці
надзвичайно складні часи наша церква продовжує
надавати місце для духовного притулку та розради.
Знов нам безпечно зібратися спільнотою і радіємо,
що можемо разом святкувати та помолитися.
Коли ми кожен жертвуємо ми разом вносимо дивовижну різницю у фінансовий
добробут та майбутнє нашої парафії. Пожертви можна зробити чеком або електронним
переказом:

1/ Чеком, виписаний до "Ukrainian Orthodox Cathedral" та зазначений '2022 Pysanka
Campaign' зпереду чеку. Просимо вислати чек до церкви на адресу:
Ukrainian Orthodox Cathedral, 1000 Byron Avenue, Ottawa, ON K2A 0J3

АБО

2/ Електронним переказом до Treasurer.UOCCOttawa@gmail.com

Дякуємо за вашу щедрість. Нехай Господь Бог вас благословить.
A s in years past, spring and the Paschal season mark the start of our parish's annual Pysanka
Campaign to raise much needed funds that are always needed for our church. Since being
founded in 1949, our church continues to provide a safe haven and place of prayer and
community for worshippers. During these extremely challenging times, our church continues
to provide a place of spiritual, social and cultural refuge, support and consolation. It is safe
to gather again as a community and we will rejoice in being able to celebrate and pray
together.
By each doing our part to contribute, together we will make an amazing difference in the
financial well-being and future of our parish. Donations to the 2022 Pysanka Campaign can
be made by cheque or e-transfer:
By cheque, payable to "Ukrainian Orthodox Cathedral" and noting '2022 Pysanka Campaign'
on the front of your cheque. Please mail your cheque to:
Ukrainian Orthodox Cathedral, 1000 Byron Avenue, Ottawa, ON K2A 0J3
OR

E-Transfer to Treasurer.UOCCOttawa@gmail.com

Thank you for your generosity. May God bless you.
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ВЕЛИКА ПОДЯКА ВОЛОНТЕРАМ ЗА ВАШУ ДОПОМОГУ !
Багато наших парафіян постійно добровільно працюють для нашої церкви під час пандемії. Ми
дуже вдячні наступним волонтерам за їхню відданість у духовній та інформаційній підтримці наших
парафіян, а також за догляд за будинком церкви та за ведення церковних фінансів належним
чином:
• Наші диригентці церковного хору Ларисі Мейсон, яка читає Службу Читачів та співає підчас
Літургії
• Лізі Маларек за випорядження з о. Куташем та о. Кушніром приїжджати до нашої церкви, щоб
служити Божественну Літургію
• Галині Безначук для надсилання новин усім парафіянам, а також для створення цього
парафіяльного вісника
• Олені Баран за збір та депозит фінансових пожертв для нашої церкви
• Маріанні Слободянюк за оновлення церковної веб-сторінки
• Миколі Чіху за підтримку церковного будинку та подвір'я
• Наталці Фотій Мейсон, Галині Безначук та Миронові Олесків які забезпечують, щоб наші
недільні церковні служби продовжували транслюватися в прямому ефірі на сторінці нашої
церкви на Фейсбук
• Усі волонтери, які допомагали в неділю вранці при реєстраційним столом записувати прихожан,
які прийшли на Літургію, продавали свічки та приймали пожертви: Ліза Маларек, Віра Гуцуляк,
Дарина Ставнича, Павло Іґнатуша, Наталка Фотій Мейсон, Олена Баран, Галина Безначук, Іван
Смирнів, Інна та Олександр Артищук, Ангелина та Михайло Решітник, Олена і Віктор Стецкевич
• Наталці Фотій Мейсон, Лесі Болотенко та Галині Безначук які відповідають до інформаційних
запитів, отриманих телефоном та е-поштою в церковному бюрі
• Ангелині Решітник за організацію роботи та волонтерів зробити понад 700 десятків вареників
для збору коштів на допомогу Україні
• Наталці Фотій Мейсон та Галині Безначук за виконання обов'язків з управління орендою зали
• Наталці Фотій Мейсон, Христі Худчак та Софії Савці за організацію ремонту внутрішньих сходів,
які ведуть до церкви.
• Тамарі Руденко-Хараламбій за організацію дуже популярних писанкарських майстерень та
наборів для писанкарства
• Ангелині Решітник, Тамарі Руденко, Ніні Ромас, Галині Безначук, Наталці Фотій Мейсон та всім
волонтерам за організацію та ведення дуже успішного Великоднього Ярмарку 16 квітня
• Вікторі та Олені Стецкевичам, Лізі Маларек, Іванові Смирнів, Олександреві Артищукові, Дарині
Ставничі та Павлові Іґнатуші за їхню співпрацю, яка успішно зорганізувада виїзд о. Тараса і його
сім'ю з України та поїздку до Оттави

Добровільна праця – це справжній вираз громадського духу.
Щира подяка всім волонтерам за ваш самовідданий час і зусилля, які приносять
користь наші парафії та допомогу Україні.
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THANK YOU VOLUNTEERS FOR ALL YOUR HELP!
Many parishioners volunteer their time and efforts so that our church stays open. Collectively we are
extremely grateful to the following volunteers for their dedication and commitment to keeping us
spiritually connected and informed, and for making sure that the church building is maintained in
proper fashion:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Our church choir director, Larissa Mason, who has been reading the Reader’s Service and singing
during the Liturgy
Lisa Malarek for arranging for Fr. Kutash and Fr. Kouchnir to come to our church to serve the
Divine Liturgy
Halyna Beznaczuk for sending updates to all parishioners and for creating this parish newsletter
Olena Baran for collecting and processing donations to the church
Maryana Slobodyanyuk for updating the church’s website
Mikola Czich for ensuring that the church building and grounds are well maintained
Natalka Foty Mason, Halyna Beznaczuk and Myron Oleskiw for ensuring that the Sunday church
service is live streamed on our church’s Facebook page
All the volunteers who have helped on Sunday mornings at the registration desk to record
parishioners who attend the Liturgy, to sell candles and accept donations: Liza Malarek, Vera
Hutzuliak, Daryna Stavnicha, Pavlo Ignatusha, Natalka Foty Mason, Olena Baran, Halyna
Beznaczuk, John Smyrnew, Inna & Alex Artyshchuk, Angie & Michael Reshitnyk, Olena & Viktor
Stetskevych
Natalka Foty Mason, Lesia Bolotenko and Halyna Beznaczuk for handling information requests
received by phone and by email at the Church Office
Angie Reshitnyk for organizing and managing the work and volunteers to make over 700 dozen
varenyky to raise funds to help Ukraine
Natalka Foty Mason and Halyna Beznaczuk for taking on the responsibilities for hall rental
management
Natalka Foty Mason, Chrystia Chudczak and Sofia Sawka for organizing the renovation of the
interior stairwell leading to the church
Tamara Rudenko-Charalambij for organizing the very popular Pysanka for Peace Workshops and
Pysanka Making Kits
Angie Reshitnyk, Tamara Rudenko, Nina Romas, Halyna Beznaczuk, Natalka Foty Mason and the
many volunteers for organizing and managing the very successful Ukrainian Easter Market on
April 16
Viktor and Olena Stetskevych, Elizabeth Malarek, John Smyrnew, Alex Artyshchuk, Daryna
Stavnycha and Pavlo Ignatusha for their teamwork to successfully arrange for Fr. Taras and his
family to leave Ukraine and travel to Ottawa

Volunteering is a genuine expression of community spirit.
A heartfelt thank you to all our volunteers for your selfless time and efforts which
benefit our parish and help Ukraine in their time of immense need.
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ЧЛЕНСЬКА ВКЛАДКА

Нагадуємо, що на 2022 рік необхідно сплатити членську вкладку –
$

340 за сім’ю, $170 за одного

Цього року вкладка така ж, як і буда в 2020 та 2021 роках. Членську
вкладку можна сплатити електронним переказом або чеком:
Електронний переказ:
Ви можете переказати кошти зі свого банківського рахунку безпосередньо на банківський
рахунок нашої церкви, організувавши електронний переказ на
Treasurer.UOCCOttawa@gmail.com
Чеком:
Будь ласка, випишіть свій чек до "Ukrainian Orthodox Church" та відправте поштою на адресу
нашої церкви: Ukrainian Orthodox Cathedral, 1000 Byron Avenue, Ottawa, ON K2A 0J3
Якщо ви зацікавлені дізнатися більше про те, як стати членом церкви, будь ласка, зв’яжіться з
нашим директором членства Інну Артищук за адресою uocmembers.ottawa@gmail.com

CHURCH MEMBERSHIP
A reminder that 2022 membership fees are due –
$

340 per family, $170 single

These fees are the same as they were in 2020 and 2021. Membership fees can
be paid by e-transfer or by cheque:
E-Transfer:
You can transfer funds from your bank account directly to our church's bank account by arranging
an e-transfer to Treasurer.UOCCOttawa@gmail.com
By Cheque:
Please make your cheque payable to "Ukrainian Orthodox Church" and mail to our church's address:
Ukrainian Orthodox Cathedral, 1000 Byron Avenue, Ottawa, ON K2A 0J3
If you are interested in learning more about becoming a church member, please contact our
Membership Director, Inna Artyshchuk, at uocmembers.ottawa@gmail.com
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ПАРАФІЯЛЬНІ НОВИНИ
§

Кампанія гуманітарної допомоги для України – На початку березня Оттавський відділ Конґресу
Українців Канади зорганізувало кампанію гуманітарної допомоги для України, під час якої в
нашій церковній залі було зібрано пожертвувані речі. Головним координатором цієї кампанії
була Оленка Решітник Бастіан, яка протягом сім днів організувала сотні волонтерів для збору,
сортування та упаковки пожертвуваних речей. Підтримка Оттавською громадою була
приголомшливою – пожертвувані речі заповнили кожен простір нашого церковного залу від
стіни до стіни і майже до стелі. Royal Moving & Storage надала коробки для упаковки речей і
безкоштовно перевезла коробки до MEEST в Торонті. З депо MEEST в Торонто ящики були
відправлені до Польщі, а потім наземним транспортом в Україну – усі витрати на доставку
покривав MEEST. Понад 38,000 кг (85,000 фунтів) товарів було відправлено! Речі, які не вдалося
відправити, поклали на зберігання, щоб пізніше використовували переміщені українці, які
прибули до Оттави. Фізичні речі більше не збираються.

§

Вареники для України – Що роблять українці, щоб зібрати гроші? Роблять вареники! Ангелина
Решітник, голова відділу Лесі Українки Союзу Українок Канади при наші парафії, зорганізувала та
керувала масовим марафоном виготовлення вареників, щоб зібрати кошти на допомогу Україні.
Протягом двох тижнів в березні понад 60 волонтерів з української та Оттавської громад прийшли
до нашої церковної зали, щоб чистити, варити та розтирати картоплю, чистити, нарізати та
смажити цибулю, робити та розкачувати тісто, щипати, відварювати та упаковувати вареники. За
два тижні було виготовлено майже 10,000 вареників і зібрано понад $10,000. Цей марафон
вареників привернув увагу телебачення та радіо, що призвело до розпродажу всіх вареників.

§

Писанка за мир – Тамара Руденко-Хараламбій, з відділу Лесі Українки Союзу Українок Канади
при наші парафії, зорганізувала, координувала та керувала дуже успішною серією з близько 30
писанкарських майстерень, які проходили з 16 березня до 13 квітня. Ці майстерні були дуже
популярні і майже відразу розкупилися. Учасники, як українці, так і не українці з Оттавської
громади, прийшли, щоб дізнатися, дослідити та відновити цю важливу культурну українську
традицію. Усі кошти від цих майстернів були спрямовані на підтримку гуманітарної допомоги в
Україні.

PARISH NEWS
§

Humanitarian Aid for Ukraine Campaign: In early March, the Ottawa branch of the Ukrainian
Canadian Congress organized a humanitarian aid campaign for Ukraine during which donated items
were collected in our church hall. Olenka Reshitnyk Bastian was the main coordinator of this campaign
and organized hundreds of volunteers to collect, sort and pack the donated items over a seven-day
period. The response from the Ottawa community was overwhelming with donated items filling every
space in our church hall from wall to wall and almost to the ceiling. Royal Moving & Storage supplied
the boxes to pack the items and transported the boxes, at no charge, to MEEST in Toronto. From the
MEEST depot in Toronto, the boxes were shipped to Poland and then were transported by ground into
Ukraine – all shipping costs were covered by MEEST. Over 38,000 kgs (85,000 pounds) of items were
shipped! The items that could not be shipped have been put in storage to be used later by displaced
Ukrainians arriving in Ottawa. Physical items are no longer being collected.
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§

Varenyky for Ukraine – What do Ukrainians do to raise money? They make varenyky! Angie
Reshitnyk, the president of our parish’s Lesia Ukrainka branch of the Ukrainian Women’s Association of
Canada, organized and managed a massive varenyky-making marathon to raise funds to help Ukraine.
Over the span of two weeks in March, over 60 volunteers from the Ukrainian and Ottawa communities
came to our church hall to peel, cook and mash potatoes, peel, chop and fry onions, make and roll
dough, pinch, boil and package varenyky. Almost 10,000 varenyky were made over a two week period
and over $10,000 was raised. This marathon of varenyky making attracted the attention of TV and
radio which resulted in sell out of all the varenyky.

§

Pysanka for Peace – Tamara Rudenko-Charalambij, from our parish’s Lesia Ukrainka branch of the
Ukrainian Women’s Association of Canada, organized, coordinated and managed the very successful
series of about 30 pysanka workshops which were held from March 16 to April 13. These workshops
were very popular and sold out almost immediately. Participants, both Ukrainian and non-Ukrainian
from the Ottawa community, came to learn, explore and discover this important component of this
important cultural Ukrainian tradition. All proceeds from these workshops were used to support
humanitarian aid in Ukraine.
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МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ

PRAYER FOR UKRAINE

Окелсандр Кониський

Translation by Dmytro Shostak

Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.

Lord, oh the Great and Almighty,
Protect our beloved Ukraine,
Bless her with freedom and light
Of your holy rays.

Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.

With learning and knowledge enlighten
Us, your children small,
In love pure and everlasting
Let us, oh Lord, grow.

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки й щедроти
Ти на люд наш зверни.

We pray, oh Lord Almighty,
Protect our beloved Ukraine,
Grant our people and country
All your kindness and grace.

Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу, щастя,
Дай, Боже, народу
І многая, многая літа.

Bless us with freedom,
bless us with wisdom,
Guide into kind world,
Bless us, oh Lord, with good fortune
For ever and evermore.

⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘

KINDLY PROVIDE US WITH YOUR EMAIL ADDRESS
so that you can be notified quickly about church services and events. Email
continues to be the fastest way to communicate with our parish community about
church services and events, information about helping Ukraine and displaced
Ukrainians arriving in Ottawa.
Your email address will be kept in strict confidence and will be used only for
church-related matters; it will not be shared with any other organizations. When
you receive emails from the church, your email address will not be displayed to the
other people on the distribution list. Email is the fastest way for our church to
communicate with you and for you to communicate with us.
Please email our Communications Director, Halyna Beznaczuk, at
uoc.ottawa@gmail.com and ask to be added to our parish email distribution list
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General Information

ПОДАВАННЯ ЗАПИСОК “За Здоров’я” і “За Упокой”
Ви завжди можете подати записки з іменами ваших
рідних щоб помолитися за їх здоров'я і благополуччя
та/чи за упокій померших під час Літургії. Будь ласка,
зв'яжіться з церковним бюром, щоб подати імена
ваших рідних.

PRAYERS FOR HEALTH AND FOR REPOSE – At any
time you can request prayers to be said during the
Liturgy for the health of family members and friends
and/or for the repose of the departed. Please contact
the church office to provide the names of those for
whom you wish prayers to be said.

ХРЕЩЕННЯ Батьки особисто зустрічаються з священиком,
щоб полагодити хрещення. Куми (хрещенні батьки) мусять
бути православними християнами. Батьки зобов’язані
виховати своїх хрещенних дітей згідно з вченням
православної церкви.
ВІНЧАННЯ Пари, які мають намір вінчатися в церкві, мусять
сконтактуватися з священиком заздалегідь. Для
неправославних які хочуть вінчатися в наші церкві можуть
бути певні умовини. Спеціальний запит можна подати, щоб
наш церковний хор заспівав весільну службу.
УКРАЇНСЬКИЙ БУТІК Відкритий за домовленням
(тел. 613-830-1472)

BAPTISMS – Parents must arrange a personal meeting with
a priest to make arrangements. Godparents must be
practicing Orthodox Christians. Baptizing a child in the
Orthodox faith presupposes that the child will be raised as
an Orthodox Christian.
WEDDINGS – Couples wishing to marry in the church must
meet with the priest to make arrangements. If one of the
couple is not Orthodox then certain conditions may apply.
A special request can be made for our church choir to sing
the wedding service.
UKRAINIAN BOUTIQUE – Open by appointment
(tel. 613-830-1472)

ОСВЯЧЕННЯ ДОМІВ – Можна замовити – Щоб домовитися
просимо зв’язятися з церковним бюром.
ПРИЛУЧІТСЯ ДО НАШОЇ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РОДИНИ – Щоб
дізнатись, як стати членом нашого Собору та Української
Православної Церкви Канади просимо зв’язятися з
церковним бюром.

HOUSE BLESSINGS – On request – To make arrangements
please contact the church office.
JOIN OUR PARISH FAMILY – To inquire about becoming a
member of our Cathedral and of the Ukrainian Orthodox
Church of Canada please contact the church office.

ВИНАЙМАННЯ ЦЕРКОВНОЇ ЗАЛІ – В цей час церковний зал
закритий до подальшого повідомлення. За інформації :
тел. 613-722-1372, веб-сторінка www.1000byron.org

Our QUESTION & REQUEST BOX is located at the entrance
to our Church by the candle table. Please use this box to
submit questions to the parish council or about spiritual
matters.
PASTORAL CARE – If you know of anyone in the hospital or
at home who would like a pastoral visit, please contact the
church office.
HALL RENTAL – At this time, the church hall is closed until
further notice. For information about the church hall:
Tel: 613-722-1372, Website: www.1000byron.org

Щоб отримувати церковні е-пошти будь ласка,
надішліть е-пошту до нашого церковного бюра за
адресою ukrorthodoxottawa@gmail.com або нашим
керівникові комунікацій за адресою
uoc.ottawa@gmail.com. Наші е-пошти подають деталі
про церковні служби, українські громадські події та
цікаві теми. Копії попередніх парафіяльних вісників
знаходяться на нашій церковній веб-сторінці.

To receive emails from our church, please email your
request to our Communications Director at
uoc.ottawa@gmail.com or our church office at
ukrorthodoxottawa@gmail.com. Our church emails
contain the latest information about church services,
Ukrainian community events and interesting topics.
Our parish newsletters can be found on our church’s
website.

УКРАЇНСЬКІ ПОДІЇ В ОТТАВІ
Щоб підписатися на щомісячну електронну
розсилку Оттавського відділу Конґресу Українців
Канади, звертайтеся до ottawaevents@ucc.ca

UKRAINIAN EVENTS IN OTTAWА
To subscribe to the monthly e-newsletter of the
Ottawa branch of the Ukrainian Canadian
Congress, contact ottawaevents@ucc.ca

СКРИНКА ДЛЯ ЗАПИТАНЬ ТА ПОБАЖАНЬ при вході до храму.
Просимо використувати її для ваших запитань до церковної
управи або про духовні справи.
ПАСТИРСЬКА ОПІКА – Якщо ви знаєте когось, хто перебуває у
лікарні або вдома і потребує пастирської опіки, просимо
зв’язятися з церковним бюром.

Ми вітаємо Ваші коментарі про наш парафіяльний вісник
We welcome your feedback about our parish newsletter

E-пошта / E-mail:
uoc.ottawa@gmail.com

