
  
 

Богослуження  – Church Services  
 

субота 25 лютого Сиропусна Субота – Вечірня 18:00 

неділя 26 лютого 
Сиропусна Неділя – Літургія  10:00 

Bсепрощальна Вечірня -- ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПОСТУ 16:00 

понеділок 27 лютого 
середа 1 березня 

Покаянний Канон Андрея Критського 
в Православним Соборі Христа Спасителя – 

 721 Somerset Street West 
19:00 

вівторок 28 лютого 
четвер 2 березня 

Покаянний Канон Андрея Критського 
в нашому храмі 

19:00 

неділя 5 березня 
Неділя Православ’я – Літургія 10:00 

Обідниця (в англійські мові) 12:15 

Great Lent starts – Початок Великого Посту  
February 27 лютого  

English-language Service will also be held 
on Sunday, March 19 at 12:15pm 

 
 

Saturday, February 25 Cheese-fare Saturday – Vespers 6pm 

Sunday, February 26 
Cheese-fare Sunday – Liturgy  10am 

Forgiveness Vespers – GREAT LENT STARTS 4pm 

Monday, February 27 
Wednesday, March 1 

 
 

Canon of St. Andrew of Crete at Christ the Saviour 
Orthodox Church – 721 Somerset Street West 

7pm 

Tuesday, February 28 
Thursday, March 2 

 
 

Canon of St. Andrew of Crete in our church 7pm 

Sunday, March 5 
Sunday of Orthodoxy – Liturgy 10am 

English-language Service 12:15pm 
 

 

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

1000 Byron Avenue, Ottawa, Ontario   K2A 0J3  Tel: 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 

  

 

BOCKPECHИЙ 
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RESURRECTION 
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PLEASE SAY A SPECIAL PRAYER…   
For our longtime members, the newly departed Charles (Sandy) Keir, who passed away 
February 8, and the newly departed Walentyna Sawchenko, who passed away February 2 . . . 
For peace in Ukraine in light of escalated violence in eastern Ukraine   

Будь ласка, моліться… 
За наших давньих членів, новоприставлених Чарлз (Санді) Kір, який упокоївся 8 лютого, 
та Валентину Савченко, яка упокоїлася 2 лютого . . . За мир в Україні через ескалацію 
насильства на сході України 
 
ПАНАХИДА  – Сьогодні після Літургії в другу річницю упокоєння Осипа Безначука, 
батько нашої членкині Галини Безначук. PANACHYDA – Today after the Liturgy, for the 2nd 
year anniversary of the passing of Osyp Beznaczuk, father of our member Halyna Beznaczuk. 
 

Парафіяльні Події  
(в церковні залі, після Літургії, якщо не вказано інше) 

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

unless specified otherwise) 

СЬОГОДНІ  –  12:00 – Презентація про історічні 
надгробні камені в Українських цвинтарях в Канаді 
– Прошу приєднуйтесь до нас на презентацію. 
Сьогодні М'ясопусна Неділя, останній день коли ми 
можемо їсти м'ясо перед початком Великого Посту.  
Дякуємо всім які cприяли до спільного столу. 

TODAY at Noon –  Presentation about the Lost 
Folk Art in Ukrainian-Canadian Cemeteries – Please 
join us for the presentation.  Today is Meatfare 
Sunday, the last day when we can eat meat before 
the start of Great Lent. Thank you to everyone who 
contributed to the Potluck Lunch. 

Неділя 26 лютого – Масляниця – Прошу приєднуй-
тесь до нас на легеньку перекуску. Це буде Сиро-
пусна 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. 

П’ятниця 17 березня – 19:00 – Гра в Кулі – Merivale 
Bowling Centre, 1916 Merivale Road. Запрошуємо всіх 
на цей вечір веселощів. 

Friday, March 17 – 7pm – Parish Bowling Night at 
Merivale Bowling Centre, 1916 Merivale Road. 
Everyone is welcome for this evening of fun. 

Неділя 19 березня – 12:00 – Загальні Річні Збори 
нашої парафії – Всіх запрошуємо на ці збори щоб 
довідатися про парафіяльні справи. Під час зборів 
буде вибір Церковної Управи на 2017-2018 сесію і 
перевірка фінансових звітів за 2016 рік та бюджет на 
2017 рік. Члени які заплатили членську вкладку за 
2016 або за 2017 дозволені голосувати на зборах. 
Легенький обід буде поданий перед початком 
зборів.  

Sunday, March 19 – 12 noon – Annual General 
Meeting of our Parish – Everyone is welcome to 
attend to learn about matters that are important to 
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. Parish 
members who have paid their fees for 2016 or 2017 
are allowed to vote at this meeting. A light lunch will 
be served prior to the meeting. 
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Meatfare Sunday 
Today, the Sunday of the Last Judgment, is the third Sunday of a three-week period prior to the commencement of Great Lent. 
During this time, the services of the Church have begun to include hymns from the Triodion, a liturgical book that contains the 
services from the Sunday of the Publican and the Pharisee, the tenth before Pascha (Easter), through Great and Holy Saturday. On 
this day, focus is placed on the future judgment of all persons who will stand before the throne of God when Christ returns in His 
glory. 
 
On this third Sunday, we are powerfully reminded [that] no one is so patient and so merciful as God, but even He does not forgive 
those who do not repent. The God of love is also a God of righteousness, and when Christ comes again in glory, He will come as our 
Judge. Such is the message of Lent to each of us: turn back while there is still time, repent before the End comes. 
 

 

 

Змагання Борщів 2017  
 

У неділю, 12 лютого, 5-е річне Змагання Борщів відбулося в наші церковні залі. Як і в минулих роках, ця подія була 
організована Комітетом Проекту, що складається з членів Ірини Карман і Олени Стецкевич, щоб зібрати кошти для дітей-
сиротів в місті Кривому Розі на Дніпропетровщині на Україні. Протягом перших чотирьох років, фонди підтримали Дитячий 
Будинок Ч.2, де багато із сиріт були ВІЛ-позитивними, глухі, мали проблеми з психічним здоров'ям і розвитком та іншими 
серйозними хворобами. Діти-сироти в Україні дуже недофінансуванні. Фонди зібрані дозволило покрити витрати на закупи 
повсякденної необхідності для дітей. Крім того, ці фонди також покрили витрати для забезпечення речами першої 
необхідності (наприклад для приготування їжі, столові прилади, тарілки, рушники, ковдри і т.д.) для дітей, які відходять від 
дитячого будинку, коли їм закінчилося 17 років, так що вони можуть почати самостійне життя в гуртожитках які не 
отримують належної соціальної допомоги. 
 
За останні два роки Дитячий Будинок Ч.2 поступово був перетворений в реабілітаційний центр. Тому інакший дитячий 

The Great Fast is a preparation for the Second Coming of the Savior, for the eternal 
Passover in the Age to Come, a theme that is also the focus of the first three days of Holy 
Week. But the judgment is not only in the future. Here and now, each day and each hour, 
in hardening our hearts toward others and in failing to respond to the opportunities we are 
given of helping them, we are already passing judgment on ourselves. 
 
The parable of the Last Judgment is about Christian love. Not all of us are called to work for 
“humanity,” yet each one of us has received the gift and the grace of Christ’s love. We 
know that all persons ultimately need this personal love — the recognition in them of their 
unique soul in which the beauty of the whole creation is reflected in a unique way. We also 
know that people are in prison and are sick and thirsty and hungry because that personal 
love has been denied them. And, finally, we know that however narrow and limited the 
framework of our personal existence, each one of us has been made responsible for a tiny 
part of the Kingdom of God, made responsible by that very gift of Christ’s love. Thus, on 
whether or not we have accepted this responsibility, on whether we have loved or refused 
to love, shall we be judged. 

 

Неділя М’ясопусна – Деякі роздуми  
Притча про Страшний суд не залишає сірих плям, чітко визначаючи лише дві якісно різних можливості існування людини у 
вічності. Це, або єдність із Богом і блаженство в раю, або вічні муки у пеклі. Кожен буде причисленим або до овець, або 
до козлів. Підставами для визначення людської долі буде наявність або відсутність справ любові та милосердя: “Бо 
голодував Я, і ви дали Мені їсти; спраглим був, і ви напоїли Мене; був подорожнім, і ви прийняли Мене; був нагим, і ви 
зодягли Мене; був не дужим, і ви відвідали Мене; у в’язниці був, і ви прийшли до Мене”. 
 
Слово Боже чітко і послідовно свідчить, що спасіння людини залежить як від Бога, так і від самої людини. А точніше від 
наявності або відсутності добрих справ. Євангелист Матвій пише: “Бо прийде Син Людський у славі Отця Свого з ангелами 
Своїми і тоді віддасть кожному за ділами його” (Мф. 16:27). Апостол Павло вчить: “всiм нам належить стати перед судом 
Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим‚ що вiн робив, живучи в тiлi, добре або лихе” (2Кор. 5:10). В останній 
главі Одкровення Іоана Богослова читаємо: “Неправедний нехай ще чинить неправду; нечистий нехай ще оскверняється; 
праведний же нехай ще творить правду, і святий нехай ще освячується. Ось, прийду скоро, відомщення Моє зі Мною, щоб 
воздати кожному за ділами його” (Одкр. 22:11-12)… 
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будинок був вибраний Комітетом Проекту і нашими волонтерами в Кривому Розі (Надія і Богдана Петрик та Лілія і Віталій 
Стецкевич, батьки наших членів Олени і Віктора Стецкевич). Більшість цих сиріт залежать на інших для особистої гігієни, бо 
потребують допомогу щоб їсти, митися, вбиратися, і для багатьох інших повсякденних функцій. Деякі з дітей були залишені 
їхньими батьками. Всі зібрані фонди будуть спрямовані на потреби цих дітей. Комітет та волонтери в Кривому Розі працюють 
з адміністрацією дитячого будинку. Потрібні речі купуються в Оттаві і відправлені до наших волонтерів в Кривому Розі або 
фонди передаються до наших волонтерів, щоб покрити вартість закупів найбільш необхідних речей в Україні. Фонди не 
відправляються до співробітників дитячого будинку, але тільки до наших довірених волонтерів, які завжди забезпечуються 
проектний комітет з квитанціями від закупів, а також фотографіїами речей які доставили сиротам. 
 
Цього року Змагання Борщів знову був дуже успішним. Велика подяка 21 домашніми кухарами, які приготували і принесли 
свої найкращі борщі з надією виграти честь бути "Найкращий Борщ" –  Святослав Андрієв, Інна Артищук, Олег Белкін, Наталя 
Бурчевська, Міхал Войтинський, Раїса Гордійчук, , Зора Джексон, Павло Іґнатуша, Оксана Кавера, Антон Краснов, Ліза 
Маларек, Світлана Непоґодіна, Зоя Олійник, Лариса Охрімчук, Ангелина Решітник, Ніна Ромас, Сузанн Сорока, Джойс Хунг і 
Юрко Павлюк, Наталя Чабанюк і Посольство України. Незважаючи на снігову погоду надворі, близько 100 осіб 
насолоджувалися чашками теплого борщу і веселим духом спільноти. На першому місці були парафіяльний член Павло 
Іґнатуша за найкращого вегетаріанського борщу, і Посольство України за найкращий м'ясний борщ, а також за найкращу 
виставку. Цього року прихід був майже $2000. За останні п'ять років, ця подія зібрала майже $9000. Комітет Проекту дякує 
багатьом волонтерам які подарували час, зусилля і різні внески, та Black Walnut Bakery (Cumberland, ON) і Lakomka Deli 
(Baxter Road, Ottawa) за внески. 

 

 

Borshch Cook-Off 2017 
On Sunday, February 12, the 5th Annual Borshch Cook-Off took place in our church hall.  As in years past, this event was organized by 
the Project Committee, consisting of parish members Iryna Carman and Olena Stetskevych, to raise funds for a children’s orphanage 
in the city of Kryvyi Rih in the Dnipropetrovsk region of Ukraine. For the first four years, the funds supported Orphanage #2 where 
many of the orphans were HIV positive, deaf, had mental health problems, developmental delays and other serious health 
conditions. Orphanages in Ukraine are severely underfunded and the funds raised by the Borshch Cook-Off allowed us to cover the 
costs of buying everyday essentials for the children. In addition, these funds were also used to provide living essentials (such as 
cooking utensils, plates, towels, blankets, etc.) to the children leaving the orphanage, at the age of 17, so that they can start their 
independent lives in hostels that do not receive adequate social assistance. 
 
Over the past two years, Orphanage #2 has been gradually restructured into a rehabilitation facility.  As a result, another orphanage 
was chosen by the Project Committee and our volunteers in Kryvyi Rih (Nadiya & Bohdan Petryk and Liliya & Vitaliy Stetskevych, 
parents of our parish members Olena & Victor Stetskevych).  The majority of these orphans are dependent on others for personal 
care as they need assistance to eat, wash themselves, dress, and for many other daily functions.  Some of the children have been 
abandoned by their parent(s). All the funds collected will be spent for the specific needs of these children.  The Project Committee 
and the volunteers in Kryvyi Rih are in direct communication with the orphanage’s administration.  Items are purchased in Ottawa 
and sent to our volunteers in Kryvyi Rih or a specific amount of funds are transferred to our volunteers to cover the cost of buying 
the most highly needed items in Ukraine. Funds are not sent to orphanage employees, but only to our trusted volunteers, who 
always provide the Project Committee with purchase receipts as well as photos of the items being delivered to the orphans. 
 
This year’s Borshch Cook-Off was again a great success. A big thank you to the following 21 home chefs that prepared and brought 
their best borshch in hopes of winning the honour of being the “Best Borshch” – Svyatoslav Andrieiev, Inna Artyshchouk, Oleh 
Belkin, Nataliya Burchevska, Natalya Chabaniuk, Raisa Hordiychuk, Joyce Hung & George Pawluk, Zora Jackson, Pavlo Ignatusha, 
Oksana Kavera, Anton Krasnov, Lisa Malarek, Svetlana Nepogodina, Larissa Okhrimtchouk, Zoya Olinyk, Angie Reshitnyk, Nina 

 

        Дякуємо всім які брали участь і за вашу щедрість. Пожертви 
дальше приймаються. Якщо ви хотіли б пожертвувати на цю 
важливу ціль, будь ласка зв'яжіться з Iриною (е-пошта: 
iccrph@gmail.com) або з Oленою (е-пошта: 
ostetskevych@yahoo.com). Податкові надходження за 2017 
податковий рік будуть видані за пожертви $10 або більше. 
        Thank you to all who participated in the event and for your 
generosity. Donations are still being accepted. If you would like to 
donate to this very worthy cause, please contact Iryna (email: 
iccrph@gmail.com) or Olena (email: ostetskevych@yahoo.com). Tax 
receipts for the 2017 tax year will be issued for donations of $10 or 
more. 
 
 

 

mailto:iccrph@gmail.com
mailto:ostetskevych@yahoo.ca
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Romas, Suzanne Soroka, Michal Voytinsky and the Embassy of Ukraine. Despite the snowy weather outdoors, about 100 people 
enjoyed the warmth of cups and bowls of borsch and the happy community spirit. The first place winners were parish member Pavlo 
Ignatusha for Best Vegetarian Borshch, and the Embassy of Ukraine for Best Meat-based Borshch as well as Best Presentation.  This 
year’s event raised almost $2,000 for the orphanage.  Over the past five years, this event has raised almost $9,000 for the two 
orphanages that have been supported. The organizers would like to thank the many volunteers for their time, efforts and 
contributions and the Black Walnut Bakery (Cumberland, ON) and Lakomka Deli (Baxter Road, Ottawa) for their donations to the 
event.  

 

WE MUST CARE FOR OTHERS 
Jesus told a very important story. Jesus said that at the end of the world he 
would sit upon a throne. He would be the king and the judge who decides 
which people have done God’s work, and which have not. When he told this 
story he used the word, “sheep” to mean the good people, and “goats” to 
mean those who did not do God’s will.  
 
“The King called the sheep and the goats before him. He said to the sheep, 
‘Come to me! To you belongs the kingdom, for I was hungry and you gave me 
food, I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you welcomed 
me, I was naked and you clothed me, I was sick and you visited me, I was in 
prison and you came to visit me.’ 

 
“The sheep, the good ones, will answer, ‘Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? And when 
did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you?’ 
 
“The King will answer them, ‘You cared for a poor person who was hungry, or naked. This is what I want everyone to do. When you 
help one another, especially those who are in great need, you are helping me. My sheep, come and be with me forever, and share in 
my glory.’ To the goats that did not care for the poor and needy, he said, “get out of my sight, you can not come into the kingdom.’”  
 

 
 

Презентація про історічні надгробні камені 
в Українських цвинтарях в Канаді 

 
Славко Демчинський з Оттави розповість про історію та стилі надгробних каменів в Українських 

цвинтарях в Канаді. Багато українського народнього мистецтва, так як вишивка і писанки, щасливо 
практикується, але мистецтво саморобних надгробних каменів було втрачено. 

 
СЬОГОДНІ  –  12:00 в церковні залі  

Спільноприготовлена перекуска буде подана перед презентацією 

 

Lost Folk Art in  
Ukrainian-Canadian Cemeteries 

A presentation by Slavco Demchinsky, of Ottawa, about 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. 

 
TODAY –  12 Noon in the church hall  

 

A potluck lunch will be served before the presentation 

 
 



19 February 2017   19 лютого 2017  
   

6 

 

Загальні Інформації  General Information 
Членська вкладка за 2017 рік: За 12-місячний період від 
1 січня до 31 грудня вкладка є $155 для одного і $310 за  
сім'ю. Передайте вашу вкладку до нашого керівника 
членства Тамари Руденко, або до нашого скарбника, Віри 
Гуцуляк. Приймається готівка або чек (будь ласка, 
напишіть чек на “Ukrainian Orthodox Church” зазначено 
“2017 Membership”). 

2017 Membership Fees: For the 12-month period from 
January 1 to December 31 the fees are $155 for Single 
and $310 for Family. Please provide your 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”). 

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 

(тел: 613-325-3903, e-пошта: stamaryuocc@sympatico.ca) 
Копії попередніх Листків Ви можете знайти на нашій церковній веб-сторінці. 

 

To receive our Sunday newsletter by email every week, please contact Father Ihor 
(Tel: 613-325-3903, email: stamaryuocc@sympatico.ca) 

Copies of previous newsletters can be found on our church’s website. 
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