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Христос Раждається! Славімо Його!
Хай Різдвяні та Новорічні свята будуть для Вас воістину
радісними і наповнять Ваші серця добром і любов’ю

Ch r i s t i s B o r n ! L e t U s G l o r i f y H i m !
May Christmas and the New Year be joyous and fill your
hearts with goodness and love
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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
✜✜ ✜ ✜✜✜ ✜ ✜✜✜ ✜ ✜✜✜ ✜ ✜✜✜ ✜ ✜✜✜ ✜ ✜✜✜ ✜ ✜

КАЛЕНДАР ЦЕРКОВНИХ ВІДПРАВ
неділя 2 січня
п’ятниця 7 січня
РІЗДВО
неділя 9 січня

10:00 - 11:00 Служба Читачів*
10:00

Різдво Христове – Архієрейську Літургію відслужить
Преосвященніший Єпископ Іларіон

10:00 - 11:00 Служба Читачів*

Інформації про церковні служби після 9 січня буде поданні
електронною поштою та на церковні веб-сторінці
* Служба Читачів триває 30-45 хвилин. Церква буде відкрита до 11:00, коли відбувається Служба Читачів.

SCHEDULE OF CHURCH SERVICES
Sunday, January 2
Friday, January 7
RIZDVO
неділя 9 січня

10 am – 11am Reader’s Service
10am

Feast of the Nativity – Hierarchical Divine Liturgy, served by His
Grace Bishop Ilarion

10:00 - 11:00 Служба Читачів*

Inf o r m a t i o n a b o u t c h u r c h s e r v i c e s a f t e r J a n u a r y 9 w i l l b e
communicated via email and on the church website
* Reader’s Service is 30-45 minutes in length. The church will remain open until 11am when a Reader’s Service
is performed.
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Наші молитви за всіх хворих і тих що перебувають у лікарнях та у домах постійної опіки:
Дорін Кір, Сюзанна Сорока, Зора Джаксон, Галина Янович, Олена Шумовська, Марія
Карман, Михайліна Пресунка, Іван Ґутей, Матушка Алісія Чурак та інших котрі від недуг
страждають.

Хваліте Бога неба , бо милість Його вічна . – Псалом 136:26
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, Zora Jackson, Halyna Yanovich, Olena Shumovsky, Maria Carman, Michaelina
Presunka, John Guty, Matushka Alicia Churak as well as others.
Give thanks to the God of heaven. His love endures forever.
– Psalm 136:26

MESSAGE FROM THE PARISH COUNCIL PRESIDENT
Christ is Born! Let us Glorify Him!
Christmas greetings to everyone.
Christmas is a time to reflect on our traditions, rituals, and our faith. It is also a time to
show our love towards each other.
2021 has been a trying year for our parish with the sudden loss of our beloved priest Fr.
Ihor† in June, masking and social distancing, COVID-19 vaccinations and regulations to keep
everyone safe and well. Even with these challenges our church has and continues to stay
open. In October, we held our Annual General Meeting when a new parish council was
elected. It is wonderful to have new parishioners and their energy joining the parish council.
With donations from the special roofing fundraiser, a section of the church roof was
repaired before this winter started. At the October 2021 Annual General Meeting, it was
reported that the next phase of repairs to the section of the roof that hasn't yet been
resurfaced is being planned to be repaired. The exact date will be determined in
consultation with the roofing company. Also, Phase Five of the iconography project will start
and hopefully finish before year end 2022.
Of great importance to all, the parish council has made progress in finding potential
candidates for a full time priest for our parish. Your patience continues to be appreciated as
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it takes time to identify, interview, negotiate and seek approval to find the best possible
candidate priest. Correspondence and phone calls continue to been exchanged with His
Grace Bishop Ilarion of the Western Eparchy and Locum Tenens of the Metropolitan
Cathedral of the Ukrainian Orthodox Church of Canada (UOCC) and with His Grace Bishop
Andriy of the Eastern Eparchy. During the search process the parish council first formed a
core selection and interview committee consisting of four members who assessed and
interviewed potential candidates. Next, the committee was expanded to include six more
members of the parish council to interview the short-listed candidates. Final interviews are
in progress and the committee is expected to make its recommendation in early January to
the full parish council for approval. When the parish council approves the candidate, Bishop
Ilarion will be formally notified. With the Bishop's blessing, a recommendation will be made
to the UOCC’s Consistory Board for approval and assignment of the priest to our parish. We
look forward to having a new parish priest in the new year.
Please mark on your calendars the important day of January 7, 2022. His Grace Bishop
Ilarion will visit our parish to celebrate Rizdvo, the Nativity of Jesus Christ, with a Hierarchical
Liturgy. Let us all come together with prayer and welcome the birth of Christ and Bishop
Ilarion.
On behalf of the parish council, I would like to thank all our parishioners who contributed,
worked faithfully, and all the volunteers who came to help and support the church this past
year.
The birth of Christ ushers in a new year with faith, a gift from God, hope to wish, and love
for all. Let us all continue to work together. Wishing everyone a joyous Christmas and a
healthy New Year. May the Good Lord keep us all in good health.
In Christ, Liza Malarek, Parish Council President

ПРИВІТ ВІД ГОЛОВИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ
Христос Народився! Славімо Його!
Вітаю всіх з Різдвом.
Різдво – це час для роздумів про наші традиції та нашу віру. Це також час, щоб
показати нашу любов один для одного.
2021 рік був важким для нашої парафії з раптовою втратою нашого улюбленого о.
Ігоря† в червні, маскування та соціальне дистанціювання, вакцинація проти КОВІД-19 та
правила, щоб усі були забезпечені та здорові. Незважаючи на ці труднощі, наша церква
була і продовжує бути відкритою. У жовтні ми провели загальні збори, коли було
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вибрано нову парафіяльну раду. Чудово, що нові парафіяни та їхня енергія
приєднуються до парафіяльної ради.
Вживаючи фонди зібраних спеціальним збору коштів частина даху церкви було
ремонтувано перед початком цієї зими. На річних загальних зборах у жовтні 2021 наша
парафіяльна рада повідомили громаду, що планується ремонт наступної частини даху,
яка ще не відновлена. Точна дата буде визначена за погодженням з покрівельною
компанією. Крім того, п’ятий етап іконографії розпочнеться і, сподіваємося,
завершиться до кінця 2022.
Дуже важливо для всіх те, що парафіяльна рада успішно поступає у пошуку
священика для нашої парафії. Дякуємо за ваше постійне терпіння, оскільки потрібен
час, щоб визначити, провести співбесіду, провести переговори та отримати схвалення,
щоб знайти найкращого кандидата на священика. Дальше відбувається обмін
листуванням та телефоном з Єпископом Іларіоном, Єпископ Едмонтонський і Західної
Єпархії, та місцевий Митрополитовного Собору Української Православної Церкви
Канади (УПЦК) та Єпископом Андрієм, Єпископ Східної Єпархії. Парафіяльна рада
перше сформувала основний комітет чотирьох членів, щоб перевірити потенційні
кандидати. Тоді до того комітету приступили ще шість членів парафіяльної ради, щоб
провести співбесіду з кандидатами, які ввійшли в короткий список. Останні співбесіди
тривають, і очікується, що комітет надасть їхню рекомендацію з початку нового року
повній парафіяльній раді для затвердження. Коли парафіяльна рада прийме кандидата,
Єпископ Іларіон буде офіційно повідомлений. З благословенням Єпископа буде
внесено рекомендацію до Консисторської ради УПЦК для затвердження та
призначення священика до нашої парафії. Ми з нетерпінням чекаємо нового
парафіяльного священика в новому році.
Будь ласка, відзначте у своїх календарях важливий день 7 січня 2022. Єпископ Іларіон
приїде до нашої парафії, щоб відсвяткувати Різдво Ісуса Христа з Архієрейською
Літургією. Давайте зібратися всі разом з молитвою щоб зустріти народження Христа та
Єпископа Іларіона.
Від імені парафіяльної ради я хотіла подякувати всім нашим парафіянам, які внесли
свій вклад, сумлінно працювали, а також усім волонтерам, які прийшли допомогти та
підтримати церкву цього року.
З народженням Христа починається новий рік з вірою, з даром Божим, надією і
любов для всіх. Давайте дальше працювати разом. Бажаю всім радісного Різдва та
здорового Нового Року. Хай Господь береже нас усіх здоровими.
У Христі, Ліза Маларек, Голова Парафіяльної Ради
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Message from the President of the Lesia Ukrainka Branch
of the Ukrainian Women’s Association of Canada in Ottawa
Glory be to Jesus Christ!
Dear fellow parishioners,
Christmas is the most wonderful time of the year to celebrate the birth of Jesus Christ and
share a zest for life with our near and dear ones and people we don't know. This is the time
to free oneself from the complications of life and enjoy the season.
As we all know this year has been another challenging one. Having lost our dear Father
Ihor† and living under this COVID-19 cloud has dampened certain efforts at church but not
our determination.
Our Virtual Christmas Market on Saturday, December 11, was very successful. It was a
new endeavour. Our Communications Director, Halyna Beznaczuk, contacted various media
outlets and posted our announcement on our church’s Facebook page and website. A big
thank you to Nina Romas, Natalka Foty Mason, Tamara Rudenko Charalambij, Vera
Hutzuliak, Olena Baran, and Nadia Zelem for all their help in purchasing, baking, organizing
and preselling the food, and to the five vendors who joined us – Borys Sirskyj sold his
beeswax candles in support of our soldiers in Ukraine, Paul Kozak supplied honey and meat
products, Maryana Okhrimtchouk, Marianka Berlin and Svitlana Prokhorovych selling unique
gift items and imported Ukrainian handicrafts. The Christmas Market raised approximately
$
4500 for our church. A big thank you also to all our volunteers who came out in November
to make the varenyky and holubtsi. We could never have accomplished any of this without
your support.
May this holiday season be special and wonderful. Merry Christmas and a happy healthy
New Year!
Angie Reshitnyk
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Привіт від Голови Союзу Українок Канади
відділу ім. Лесі Українки в Оттаві
Слава Ісусу Христу!
Шановні друзі
Різдво – це найпрекрасніша пора року, щоб відсвяткувати народження Ісуса Христа
та поділитися прагненням до життя з нашими близькими та людьми яких ми не знаємо.
Це час, щоб звільнитися від життєвих ускладнень і насолоджуватися сезоном.
Як ми всі знаємо, цей рік був ще одним складним. Втрата нашого дорогого Oтця
Ігоря† та життя під цією хмарою КОВІД-19 послабила певні зусилля в церкві, але не
нашу рішучість.
Наш віртуальний Різдвяний Ярмарок пройшов дуже успішно. Це було нове
починання. Нашa директорка з комунікацій. Галина Безначук, зв’язувалася з різними -та розмістила оголошення на церковній сторінці Facebook і на веб-сторінці. Велике
подяка Ніні Ромас, Наталці Фотій Мейсон, Тамарі Руденко Хараламбій, Вірі Гуцуляк,
Олені Баран, Надії Желем за всю допомогу в придбанні, випічці, організації та
передпродажі їжі, а також п’ять постачальникам які приєдналися до нас – Борис
Сірський продавав свої воскові свічки на підтримку наших воїнів в Україні, Павло Козак
продавав мід та м'ясопродукти, Мар'яна Охрімчук, Мар'янка Берлін і Світлана
Прохорович продавали унікальні подарунки та українські вироби. Ми зібрали близько
$
4500. Велика подяка також усім нашим волонтерам, які прийшли в листопаді робити
вареники та голубці. Без вашої підтримки ми б ніколи цього не досягли.
Нехай це свято буде особливим і чудовим. Веселих Різдвяних Свят та щасливого та
здорового Нового Року!
Ангелина Решітник

The message of the angels pervades this holiday season
“Glory to God in the highest, and on earth peace, good will
toward humankind.” (Luke 2:14) This is a season of
celebration when the birth of a child reminds us of the
endless possibilities. The prophecies have been fulfilled – the
Messiah is born and the Saviour of the world has arrived.
We express our joy and embrace God’s presence in Jesus Christ.
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ПОЖЕРТВИ – 1 січня до 30 листопада 2021
SUMMARY OF DONATIONS – January 1 to November 30, 2021
Недільна Збірка / Sunday Collection $25,490

Коляда / Koliada $6,100

Прямий Депозит / Direct Deposit $13,195

Писанка / Pysanka $15,000

В Пам’ять / In Memoriam $1,235
Пожертви / General Donations $21,452

(includes $15,000 donation from the estate of the late Luba Podolsky)

Фонд в пам’ять о. Ігоря† / Fund in Memory of Fr. Ihor† $32,856
Іконографія / Iconography $23,865 (includes $12,580 donated in memory of Fr. Ihor†)

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.
The power of our church 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
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PROPERTY MAINTENANCE ACTIVITIES REPORT
As winter 2021 begins I can make the following comments and reminders regarding property
maintenance in and around the church, manse and grounds.
Snow Removal
• We have contracted a new snow clearing service that is less expensive. It is a more basic service
where the snow will be cleared from driving and parking areas.
• Any clearing of snow by door entrances to the church building is the responsibility of parishioners.
So if you see a little snow near an entrance and you are fit and able, then please use a shovel and
help out by clearing the snow.
• In addition, all salting or sanding of snowy and icy surfaces is also the responsibility of our
parishioners.
• Significant financial savings are expected by doing some of the snow removal tasks ourselves.
Parking
• Reminder: You can park anywhere in the back parking lot, even where the white reserved parking
signs are located.
• There are three marked parking spots in front of the entrance to the church hall, next to the lawn
area.
• Please do not park in the lane closest to the entrance to the hall at any time.
The Grounds
• The first snow has arrived and fortunately most of the leaves were collected. The yard areas that
were missed will however require early spring attention.
• Some minor movement of perennial flowers (plants) was done in the fall. Hopefully they will come
up in the spring.
The Manse
• Routine maintenance continues with our old house.
$
• The biggest recent job was the replacement of the main apartment dishwasher – 540 for the new
dishwasher which was on the low end of the price option, plus five hours for each of the two
volunteers who completed the installation.
-- Mikola S. Czich, Property Manager
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ЗВІТ ГОСПОДАРЯ
З початком зими 2021 я подаю наступні коментарі та нагадування щодо утримання церкви та
подвір’я.
Чищення снігу
• Ми уклали нову дишевшу обслугу чищення снігу. Це більш базова послуга – сніг буде
чищенний тільки із місць для проїзду та паркування.
• Будь-яке чищення снігу біля вхідних дверей до будинку є обов'язком наших парафіян. Тож
якщо ви бачите невеликий сніг біля входу, і ви готові та можливі, то, будь ласка, допоможіть
відгорнути сніг.
• Крім того, всяке засолювання чи чищення засніжених та крижаних поверхонь також є
обов’язком наших парафіян.
• Очікується значну економію коштів, якщо виконувати деякі роботи зі снігочищення самостійно.
Парковка
• Пригадуємо що ви можете паркувати в будь-якому місці на задній стоянці, навіть там, де
розташовані білі таблички зарезервованого паркування.
• Напротів входом до церковної зали, біля трави, є три позначені місця для паркування.
• Будь ласка, пригадуємо, що ніколи не можна паркувати біля входу до церковної залі.
Подвір’я
• Упав перший сніг і, на щастя, більшість листя було зібрано на подвірі. Однак деякі ділянки, які
були пропущені, вимагатимуть уваги на весні.
• Восени були переміщенні багаторічних квітів (рослин). Сподіваюся, вони з’являться на весні.
Дім
• Продовжується поточний ремонт нашого старого будинку.
• Найбільшою нещодавньою роботою була заміна посудомийної машини – $540 за нову
машину, яка була найнижчою за ціною, плюс п’ять годин для кожного з двох волонтерів, які
встановили машину.
-- Микола C. Чіх, Господар

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ПАРАФІЯЛЬНІ НОВИНИ
§
§

Дякуємо Емілії та Олегу Кутовим за пожертвування нових склянків для свічок для
використання у вівтарі.
Члени церкви можуть учащати щомісячні сходини нашої парафіяльної ради, щоб
послухати та дізнатися про справи, які стосуються нашої церкви. Щоб дізнатися про

ГРУДЕНЬ 2021

§

11

DECEMBER 2021

наступну щомісячну зустріч, зв’яжіться з церковним бюром (тел.: 613-728-0856, або
е-поштою: ukrorthodoxottawa@gmail.com)
Конструкція транзит легкої залізниці (‘LRT’) дальше триває між вулицями Байрон та
Ричмонд безпосередньо напротів головного входу до церковного будинку. Вхід до
залу церкви завжди буде можливим під час конструкції але під’їзд до вулиці Байрон
може змінюватися від тижня до тижня залежно від конструкційних вимог. Парковка
на вулиці заборонена. Парковка доступна на задній стоянці.

PARISH NEWS
§
§

§

Thank you to Emilia and Oleh Kutowy for their donation of new votive candle holders for
use in the altar.
Church members are welcome to attend our parish council’s monthly meetings to listen
and learn about the many issues that affect our church. To find out about the next
monthly meeting, please contact the Church Office (tel: 613-728-0856, or email:
ukrorthodoxottawa@gmail.com)
LRT construction continues between Byron Avenue and Richmond Road directly in front
of the entrance to our church building. Entrance to the church hall will always be possible
during construction but road access to Byron Avenue may change from week to week
dependent on the construction requirements. Please note that street parking is not
permitted at any time. Parking is available in the back parking lot.

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
• 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 подвіря
• Зорі Джексон, яка телефонує до наших старших членів парафії, щоб перевірити їх стан
здоров'я
• Наталці Фотій Мейсон, яка відповідає телефон та е-пошту до церковного бюра та до бюра
оренди церковного залу
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Нові до цього списку:
• Мирону Олеськіву за допомогу з комп'ютером і телекомунікаціями в церковним бюрі
• Миколі Чіху, нашому господареві, за організацію згрібання листя та прибирання подвіря
церкви перед снігопадом. Дякуємо парафіянам, які допомогли: Ангелині та Михайлові
Решітник, Вірі Гуцуляк, Олегу Белкіну, Максиму Куперєєву, Іванові Смирнові
• Команда жінок, які зорганізували та керували Віртуальним Різдвяним Ярмарком: Ангелині
Решітник, Лізі Маларек, Ніні Ромас, Наталці Фотій Мейсон, Тамарі Руденко, Вірі Гуцуляк,
Галині Безначук
• Усім, які щотижня збиралися на церковній залі, щоб приготувати вареники, голубці та борщ
для продажу на нашому віртуальному Різдвяному Ярмарку:
Ангелині та Михайлові Решітник
Лізі Маларек
Наталці Фотій Мейсон
Орисі Бредлі
Наді Желем
Софії Савці
Ніні Ромас
Валентині Падалко
Людмилі Пилипчук
Лідії Калашнікові-Литвин
Галині Безначук
Петрові Дорошенко
Олі Мосціцький
Тамарі Руденко
Зорі Джексон
Дорін Кір
Єві та Павлові Міґус
Кендіс Федорук
Олені Баран
Маркові Янішевському
Лізі Минз
Наталці Бурчевські
Вірі Гуцуляк
Олегові Белкін
Маріанні та Дженнифер Охрімчук
Айрис Бакстер
• Наталці Фотій Мейсон та Мирону Олеськів за їх технічну допомогу, яка забезпечує, щоб наші
недільні церковні служби продовжували транслюватися в прямому ефірі на сторінці нашої
церкви у Facebook
Наша парафіяльна рада, численні волонтери та наші жертводавці – це сила нашої парафії –
разом вони підтримували церкву відкритою, та її парафіян пов’язували. З вірою та стійкістю
вони зіткнулися з численними викликами та провели нашу церковну спільноту в минулому
році через пандемію та глибоко сумну втрату нашого дорогого о. Ігоря†.

Велика подяка всім за ваш самовідданий час і зусилля, які приносять користь багатьом.

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
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
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Zora Jackson for phoning our elder parish members to check on how they are managing during the
pandemic
Natalka Foty Mason for responding to telephone calls and emails to the Church Office and the Hall
Rental Office

New to the List:
- Myron Oleskiw for his assistance with the computer and telecommunications service in the
church office
- Mikola Czich, our Property Manager, for organizing the raking of the leaves and the clean up of
the church grounds before the snowfall. Thank you to the following parishioners who helped:
Angie & Mike Reshitnyk, Vera Hutzuliak, Oleh Belkin, Maksym Kuperieiev, John Smyrnew
- The team of ladies who organized and managed the Virtual Christmas Market: Angie Reshitnyk,
Liza Malarek, Nina Romas, Natalka Foty Mason, Tamara Rudenko, Vera Hutzuliak, Halyna
Beznaczuk
- All the ladies and gentlemen who gathered weekly in the church’s kitchen to prepare varenyky,
cabbage rolls and borshch to sell at our Virtual Christmas Market:
Angie & Mike Reshitnyk
Liza Malarek
Natalka Foty Mason
Iris Bradley
Nadia Zelem
Sofia Sawka
Nina Romas
Valentina Padalko
Ludmilla Pilipchuk
Lidiya Kalaschnikova-Lytwyn
Halyna Beznaczuk
Petro Doroshenko
Olga Moscicky
Tamara Rudenko
Zora Jackson
Doreen Keir
Eva & Paul Migus
Candace Fedoruk
Olena Baran
Liza Minns
Marko Yanishevsky
Nataliya Burchevska
Vera Hutzuliak
Oleh Belkin
Maryana & Jennifer Okhrimtchouk
Iris Baxter
- Natalka Foty Mason and Myron Oleskiw for their technical assistance that ensures that our
Sunday church service continues to be live streamed on our church’s Facebook page
Our parish council, our many volunteers and our donators are the strength of our parish – working
together they have kept the church open, in good repair and its parishioners connected. With faith
and resilience, they faced numerous challenges and navigated our church community this past year
through the pandemic and through the deeply saddening loss of our dear Fr. Ihor†.

A big thank you to all for your selfless time and efforts which benefit many.

Нехай ці
святкові дні
принесуть вам
радощі, які
триватимуть
протягом
нового року.

May these festive
days bring you
happiness and joy
that last
throughout the
new year.
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Загальні Інформації
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.
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)

General Information
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.
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.

СКРИНКА ДЛЯ ЗАПИТАНЬ ТА ПОБАЖАНЬ при вході до храму.
Просимо використувати її для ваших запитань до церковної
управи або про духовні справи.

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.

ПАСТИРСЬКА ОПІКА – Якщо ви знаєте когось, хто перебуває у
лікарні або вдома і потребує пастирської опіки, просимо
зв’язятися з церковним бюром.
ВИНАЙМАННЯ ЦЕРКОВНОЇ ЗАЛІ – В цей час церковний зал
закритий до подальшого повідомлення. За інформації :
тел. 613-722-1372, веб-сторінка www.1000byron.org

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 епошти подають деталі про церковні служби, українські
громадські події та цікаві теми. Копії попередніх
парафіяльних вісників знаходяться на нашій церковній вебсторінці.

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

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.

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

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

