
  
 

Богослуження – Church Services  
 

неділя 5 лютого 

Неділя Митаря і Фарисея – Літургія  10:00 

Презентація ‐‐ Підготовка до Сповіді і Причастя  
Іподиякон Платон Бойко 

Після Літургії 

субота 11 лютого  Вечірня  18:00 

неділя 12 лютого  Неділя Блудного Сина – Літургія  10:00 

середа 15 лютого 
Спільна Літургія на Стрітення разом в Православним 
Соборі Христа Спасителя – 721 Somerset Street West 

10:00 

субота 18 лютого  Поминальна Літургія  10:00 

неділя 19 лютого  М’ясопусна Неділя – Liturgy  10:00 
 
 

Великий Піст – Great Lent
February 27 лютого 

English‐language Services will be held
at 12:15pm on March 5 and 19 

 

Sunday, February 5 

Sunday of the Publican & Pharisee – Liturgy  10 am 

Presentation about Confession and Communion  
by Subdeacon Platon Boyko 

After the 
Liturgy 

Saturday, February 11  Vespers  6pm 

Sunday, February 12  Sunday of the Prodigal Son – Liturgy  10 am 

Wednesday, February 15 
Joint Liturgy for the Presentation of Our Lord фе Christ 

the Saviour Orthodox Church – 721 Somerset Street West 
10am 

Saturday, February 18  Commemoration of the Dead – Memorial Liturgy  10am 

Sunday, February 19  Meat‐fare Sunday – Liturgy  10am 
 

 

Уроки Недільної Школи – 10:00 до 11:00 щонеділі 
 

Sunday School Classes – Sunday morning 10am – 11am 
 

Український Православний Собор Успіння Пресвятої Богородиці 

Assumption of the Blessed Virgin Ukrainian Orthodox Cathedral 
1000 Byron Avenue, Ottawa, Ontario   K2A 0J3 

Parish Priest: Rev. Fr. Ihor Okhrimtchouk        Parish Council President: Michael Reshitnyk 

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

E‐mail / Е‐пошта: stamaryuocc@sympatico.ca  

Church Website / Церковна Bеб‐Cторінка: www.ukrainianorthodox.info 

Facebook: https://www.facebook.com/UkrOrthodoxChurchOttawa 
Hall Rental – Telephone: 613‐722‐1372   Website: www.1000byron.org 
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PLEASE SAY A SPECIAL PRAYER…   
For peace in Ukraine in light of escalated violence in eastern Ukraine 

For our longtime member, Charles (Sandy) Keir, who is battling cancer, and for his family, For 
the victims of the shooting in Quebec (City), and 

For our longtime member, the newly departed Walentyna Sawchenko 

Будь ласка, моліться… 
За мир в Україні через ескалацію насильства на сході України, 

За нашого давнього члена, Чарлз (Санді) Kір, який хворіє, і для його родини, 
За жертви розстрілу в місті Квебек, та 

За нашу давню членкиню новоприставлену Валентину Савченко 
 

Парафіяльні Події 
(в церковні залі, після Літургії) 

Parish Events 
(in the church hall, after the Liturgy) 

Неділя 12 лютого – Конкурс Борщів – Просимо 
прийти і спробувати борщі різних типів і голосувати 
за "Найкращий борщ" щоб зібрати фонди для 
підтримки потреб дитячого будинку в Кривому Розі 
на Україні (деталі на ст. 5)  

Sunday, February 12 – Borshch Cook‐Off – Please 
come and enjoy borshch of all types and vote for the 
“Best Borshch” to raise funds to support the needs 
of the Orphanage in Kryviy Rih, Ukraine (more 
details on page 5) 

Неділя 19 лютого – Презентація про історічні 
надгробні камені в Українських цвинтарях в Канаді 
– Прошу приєднуйтесь до нас на спільноприготов‐
лену перекуску перед презентацією. Це буде 
М'ясопусна Неділя, останній день коли ми можемо 
їсти м'ясо перед початком Великого Посту.  Ласкаве 
прохання принести щось для спільного столу (деталі 
на ст. 5) 

Sunday, February 19 – Presentation about the Lost 
Folk Art in Ukrainian‐Canadian Cemeteries – Please 
join us for a Potluck Lunch before the presentation.  
This will be Meatfare Sunday, the last day when we 
can eat meat before the start of Great Lent. We 
kindly ask you to bring items for the Potluck Lunch 
(more details on page 5) 

Неділя 26 лютого – Масляниця – Прошу 
приєднуйтесь до нас на легеньку перекуску. Це буде 
Сиропусна Неділя, останній день коли ми можемо 
їсти молочні продукти перед початком Великого 
Посту. 

Sunday, February 26 – “Maslyanytsya” – Light 
Refreshments to mark Cheesefare Sunday, the last 
day when we can eat dairy products before the start 
of Great Lent. 

Неділя 19 березня – 12:00 – Загальні Річні Збори 
нашої парафії – Під час зборів буде вибір Церковної 
Управи на 2017‐2018 сесію і перевірка фінансових 
звітів за 2016 рік та бюджет на 2017 рік. Легенький 
обід буде поданий перед початком зборів.  

Sunday, March 19 – 12 noon – Annual General 
Meeting of our Parish. Meeting agenda includes the 
election of the members of the Parish Council for 
the 2017‐2018 term, and a review of the church’s 
2016 financial statements and the 2017 budget. A 
light lunch will be served prior to the meeting. 
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Неділя про Блудного Сина 	

 
  

 
 

[К]оли ми подивимося на власне життя, на наших батьків і їхнє ставлення до нас, на наших дітей і наше 
ставлення до них,  то  зможемо зрозуміти, як Бог  ставиться до нас.   На прикладі  ставлення батька до 
дорослого  вже  сина  Він  показує,  як  Бог  ставиться  до  людини.  Бог  є  любов,  любов,  яка  не  обмежує 
свободу.  Син має  свободу  прийняти  навіть  неправильне  рішення.  І  батько  відпускає.  Відпускає,  але 
чекає. І коли син повертається, батько біжить йому назустріч. 
  

З  іншого  боку,  це  нагадування  нам,  як  треба  ставитися  до  власних  дітей.  Дуже  часто  на  сповіді 
приходять люди  і  кажуть: «Що робити? Дорослі діти не  слухаються. Я вже  і  кричала,  і  сварилася,  і  з 
хати виганяла…» Насправді  з дорослою дитиною так неможна. Тільки вмовляти,  тільки молитися – є 
таке  церковне  слово,  «увіщувати».    Так  само  й ми маємо  навчити  власних  дітей  словом,  і  це  слово 
колись  відгукнеться.  І  навіть  коли  дитина  пішла,  вона  має  пам’ятати,  що  десь  є  любляча  мати  чи 
батько, які ставляться до неї не так, як інші люди. 
 

Ми  не  хочемо повертатися до  Бога,  бо  не  відчуваємо  гіркого  смаку  гріха. Зверніть  увагу,  блудний 
син, який перебуває у «країні далекій», який не має що їсти і витратив усе, що мав, згадує, що в батька 
найманці  живуть  краще,  ніж  він,  нібито  вільний,  і  приймає  рішення  повернутися  до  батька  хоча  б 
найманцем. Але ж це  також смирення! Він не вирішив зухвало прийти додому зі  словами: «Я –  твій 
син,  нагодуй мене!» Ні,  він  все  зрозумів,  він  розкаявся. Ця притча  –  про  каяття,  про  повернення до 
батька,  до  Бога.  Це  –  образ  того  посту,  який  починається.  Великий  піст  –  це  час  каяття,  перехід  від 
рабства  гріха  до  свободи  воскресіння  і  свободи  землі  обітованої.  Саме  цей  перехід  ми  і  будемо 
здійснювати  найближчим  часом.  Для  цього  ми  маємо  відчути  гіркий  смак  гріха,  відчути,  наскільки 
далеко ми відійшли від Бога і захотіти почати до Нього повертатися. 
 

Ми всі, як той старший син, схильні звинувачувати Бога в надмірному милосерді Ще один важливий 
момент  – другий  син  ‐‐  цей образ  усоблює  воцерковлену людину,  яка  все  виконує,  все  знає,  але  як 
тільки бачить грішника, що переступив поріг храму, каже: «А цей що тут робить? Як він сюди прийшов, 
ми ж знаємо, хто він і як живе». І обурюється, і не хоче поруч із цією людиною навіть стати чи в одному 
храмі молитися. Ось тут Господь так само випробовує нашу гординю. Бо Він, Господь, – милосердний, 
батько кожного  із нас. Ми всі –  і  грішники,  і ті, хто намагається жити праведно, – діти одного Бога, а 
отже, брати і сестри. Тож мали б радіти про грішника, який повертається до Бога, а не звинувачувати 
Отця у надмірному милосерді. 
  
Кожен із нас для Бога цінний, за кожного з нас Господь проливав на хресті Свою кров.  І кожен із нас 
має шанс на повернення до Отчого Дому, на каяття, і має використати цей шанс тут, у земному житті. 
Для цього – час  і простір Великого посту – аби відбулося повернення нас, блудних синів  і дочок, до 
нашого люблячого милосердного Бога Отця. 
  

Каяття  –  це  самопізнання,  можливість  розібратися  в  собі…  людина  –  істота  недосконала.  Але щоб 
виправитися, треба навчитися ставитися до себе критично, навчитися шукати причини наших помилок, 
чи  пристрастей,  чи  гріхів,  чи  якихось  невдалих  життєвих  виборів.  І  в  цьому  сенсі  каяття  –  це 

Уривки з Бесіди о. Миколая Лисенка з прот. Георгієм 
Коваленком в ефірі радіо «Ера» у Неділю Блудного Сина. 

 

Бог  дає  нам  свободу  прийняти  навіть  неправильне  рішення… 
Надзвичайно  багатими  на  образи  є  підготовчі  неділі  до 
Великого  посту.  Кожне  євангельське  читання  дає  людині 
величезної сили імпульс змінювати себе… символіка притчі для 
християн початку третього тисячоліття. 
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самопізнання. Це можливість і намагання розібратися в собі. Людина, яка кається, стає на шлях зміни 
свого життя. Господь говорить, що мають бути плоди покаяння. А плоди покаяння – це не сльози, не 
саме  розуміння,  що  ти  грішний.  Це  –  виправлення  життя.  З  іншого  боку,  каяття  —  це  очищення.  І 
каяття, сльози розкаяння, це якраз те, що очищує душу. 
Тільки той, хто знає свої пристрасті, може їх приборкати. Тільки людина, яка розбирається в собі, яка 
може  керувати  собою,  яка  може  зазирнути  у  свою  душу  і  виправити  там  щось,  є  по‐справжньому 
сильною. Тому той, хто кається, — це не «людина з комплексами», не який слабодух. Це той, хто більш 
пристосований до реального життя, хто може долати небезпеки, спокуси, труднощі. 
 

Можна прочитати всю статтю на веб‐сторінці: http://orthodoxy.org.ua/print/5019 
 

Sunday of the Prodigal Son 
 

Excerpt from Chapter 2: Preparation for Lent from Great Lent: Journey to Pascha by Alexander Schmemann 
 

Sunday of the Prodigal Son on the third Sunday of preparation for Lent, we hear the parable of the Prodigal 
Son (Luke 15:11‐32). Together with the hymns on this day, the parable reveals to us the time of repentance 
as man's return from exile. The prodigal son, we are told, went to a far country and there spent all that he 
had. A far country! It is this unique definition of our human condition that we must assume and make ours 
as we begin our approach to God. A man who has never had that experience, be it only very briefly, who has 
never felt that he is exiled from God and from real life, will never understand what Christianity is about. And 
the one who is perfectly "at home" in this world and its life, who has never been wounded by the nostalgic 
desire for another Reality, will not understand what is repentance. 
  

Repentance  is often simply  identified as a cool and "objective" enumeration of sins and transgressions, as 
the act of "pleading guilty" to a legal indictment. Confession and absolution are seen as being of a juridical 
nature. But something very essential is overlooked – without which neither confession nor absolution have 
any real meaning or power. This "something" is precisely the feeling of alienation from God, from the joy of 
communion with Him, from the real life as created and given by God. It is easy indeed to confess that I have 
not fasted on prescribed days, or missed my prayers, or become angry. It is quite a different thing, however, 
to realize suddenly that I have defiled and lost my spiritual beauty, that I am far away from my real home, 
my  real  life,  and  that  something precious  and pure  and beautiful  has been hopelessly broken  in  the  very 
texture of my existence. Yet this, and only this, is repentance, and therefore it is also a deep desire to return, 
to go back, to recover that lost home.... 
  

One liturgical peculiarity of this "Sunday of the Prodigal Son" must be especially mentioned here. At Sunday 
Matins, following the solemn and joyful Psalms of the Polyeleion, we sing the sad and nostalgic Psalm 137: 

“By the rivers of Babylon, there we sat down, and we wept when we remembered Zion... How shall we 
sing the Lord's song in a strange land? If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. 
If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth; if I prefer not Jerusalem above 
my chief joy...” 

  

It is the Psalm of exile. It was sung by the Jews in their Babylonian captivity as they thought of their holy city 
of Jerusalem. It has become forever the song of man as he realizes his exile form God, and realizing it, 
becomes man again: the one who can never be fully satisfied by anything in this fallen world, for by nature 
and vocation he is a pilgrim of the Absolute.  It reveals Lent itself as pilgrimage and repentance – as return. 
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2017 MEMBERSHIP FEES 
A kind reminder that 2017 Membership Fees are due. For 2017 (for the 12‐month period from January 1 to December 
31)  the  fees  are $155  for  Single  and  $310  for  Family. We  encourage  all  parishioners  to  become members  of  our 
church which will allow you  to participate  in and vote at parish meetings, hold positions on the parish council, and 
benefit from special discounts on hall rental, special religious services and cemetery plots. For more information about 
becoming  a  member  of  our  church  please  contact  Fr.  Ihor  (613‐728‐0856  or  613‐325‐3903)  or  our  Membership 
Director, Tamara Rudenko (rudenko_t@hotmail.com). 

 

These fees are distributed as follows based on Single membership): $35 is kept by our parish, $90 for the Consistory of 
the Ukrainian Orthodox Church of Canada (UOCC), $10 for St. Andrew’s College (both located in Winnipeg, Manitoba), 
and $20 for the Eastern Eparchy located in Toronto.  
 

Please provide your 2017 membership payment to our Membership Director, Tamara Rudenko, or our Treasurer, Vera 
Hutzuliak.  Cash  or  cheque  are  accepted  (please make  cheque  payable  to  “Ukrainian Orthodox  Church”  noted with 
“2017 Membership”).  

 

 

 
 

Sunday, February 12 
12pm, following the Liturgy 

 

A competition for the People’s Choice 
“Best Borshch” to raise funds to support the 
needs of the Orphanage in Kryviy Rih, Ukraine

 

 
 

Come and enjoy Borshch of all types, vote on 
your favorite, and support the orphanage  

with a free‐will donation. 
 

To enter the competition or for 
more information, please contact: 

Iryna at iccrph@gmail.com, 
Father Ihor at 613‐325‐3903 or 
stamaryuocc@sympatico.ca, or 

Olena at ostetskevych@yahoo.com 
 

Lost Folk Art in Ukrainian‐
Canadian Cemeteries 

Slavco Demchinsky, of Ottawa, will present a lecture 
with colourful photography regarding the history and 
styles of Ukrainian cemetery art in Canada. While 
many Ukrainian folk arts such as embroidery and 
Easter eggs are still readily practiced, the art of 
homemade cemetery markers has been lost. 

 

 
 

Sunday, February 19 – 12 noon 
Ukrainian Orthodox Church Hall 

1000 Byron Avenue 
 

A potluck lunch will be served before the presentation 
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Загальні Інформації  General Information 
Освячення домів – Прошу звернутися до Отця Ігоря 
(тел: 613‐325‐3903), або до Татяни (в нашім церковнім 
бюрі, тел: 613‐728‐0856), або на e‐пошту: 
stamaryuocc@sympatico.ca, щоб домовитися для 
освячення Вашого дому 

Blessing of Homes – Please contact Fr. Ihor 
(Tel: 613‐325‐3903) or our church office administrator, 
Tatiana (Tel: 613‐728‐0856), or email: 
stamaryuocc@sympatico.ca, to make an appointment 

Запрошуємо Вас до церковного хору Проби кожен 
четвер о 19:00 в церковні залі. За інформації прошу 
звертатися до Оксани (e‐пошта: oxana.genina@gmail.com) 

Church Choir welcomes new members. Rehearsals every 
Thursday evening, 7pm, in the church hall.  Contact 
Oxana for information (email: oxana.genina@gmail.com) 

Уроки Української мови для дорослих: Від 19 січня до 16 
березня, в четвер (18:00‐20:00), в церковні залі. Кошт: 
$120, або $18 за одну лекцію.  Всі матеріали будуть 
подані учителем Олегом Белкіном (За інформації: тел: 
613‐843‐4782 або на е‐пошту: olever@bell.net) 

Ukrainian Language Classes for Adults: January 19 to 
March 16, Thursday (6pm‐8 pm), in the church hall.  Cost: 
$120 for the 9‐week session, $18 per single class.  All 
course materials are provided by the instructor, Oleh 
Belkin (Contact information: Tel: 613‐842‐4782 or email: 
olever@bell.net) 

Скринка для запитань та побажань знаходиться при 
вході до храму. Просимо використувати її для ваших 
запитань до Отця Ігоря або до церковної управи. 

Our Question & Request Box is located at the entrance 
to our Church.  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 Отцеві Ігорові (тел: 613‐325‐3903, 
e‐пошта: stamaryuocc@sympatico.ca) 

Pastoral Care: If you know of anyone in the hospital or at 
home who would like a pastoral visit, please contact 
Father Ihor (tel: 613‐325‐3903, 
email: stamaryuocc@sympatico.ca) 

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/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 
Tetrapod (small table in front of the Altar). 

Просимо стрінутись в церковні залі після Літургії на 
спілкування та легеньку перекуску . Ласкаво просимо 
принести перекуски коли можливо. 

Fellowship Hour after the Liturgy: Please join your fellow 
parishioners for light refreshment in the church hall.  We 
welcome small contributions of sweet or savoury items 
when possible. 

Церковні калєндарі на 2017 рік можна придбати за $500 
в церковнім бюрі 

Church calendars for 2017 are available for $500 in the 

Church Office 

Щоб отримувати наш Листок через е‐пошту прошу дати знати Отцеві Ігорові. 
Копії попередніх Листків Ви можете знайти на нашій церковній веб‐сторінці. 

 

To receive our Sunday newsletter by email every week, please contact Father Ihor. 
Copies of previous newsletters can be found on our church’s website. 

 


