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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 вишліть е-пошту до 

нашого церковного бюра: 

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 

by email:  

ukrorthodoxottawa@gmail.com  

mailto:ukrorthodoxottawa@gmail.com


PASTORAL ADVICE FROM THE PRIEST 

НАСТАНОВИ ВІД СВЯЩЕННИКА 

 Дорогі браття і сестри, закінчився важкий рік - 

рік жахіть, смертей і болю, що випали на долю 

українців у 2022. Рік закінчився, але страждання не 

закінчились. Війна триває... Навіщо це нам? Чому 

немає нам спасіння від напасти?  

 Спасіння є і буде, бо українці мають сильну 

віру та незламний дух. За нас усіх страждав, помер 

і воскрес Ісус Христос, щоб ми могли бути 

помилувані і врятовані від вічних мук. Хоча цей факт 

недостатній для виправдання, прощення та спасіння 

душі, саме сила нашої віри та покаяння приведе 

нас до спасіння.  

 У Новому Заповіті Бог говорить «…Хто йде 

вслід за Мною, не буде ходити у темряві той, але 

матиме світло життя» (Ів. 8:12). Бог каже нам: не 

залишайтеся байдужими, пробудіться, усвідомте 

глибину Божої милості і довготерпіння, проривайтеся 

крізь земну метушню матеріалізму, 

шукайте своє призначення. 

 Заклик Бога можна визначити 

трьома наступними етапами: 

 - «Йдіть!». Тобто почніть 

робити хоч якісь кроки для пізнання 

істини і Бога. Потурбуйтеся про 

свою грішну душу і Божу любов до 

вас, яка придбала для вас вічне 

спасіння і сьогодні ще кличе до 

покаяння і прощення. 

 -  « П р и й д і т ь ! » .  Т о б т о 

наверніться і підкоріться Тому, Хто за 

вас пролив Свою святу, дорогоцінну 

кров! 

 - «Слідуйте!». Тобто присвятіть Господові усе 

своє життя, йдучи за Ісусом, прийнявши Його вчення і 

спосіб життя. Твердо встаньте на Його шлях Покаяння 

і Спасіння і тримайтеся Його одкровень і слів. 

 Бог бажає врятувати, омити, загладити гріхи і 

показати шлях звільнення і правди. Адже немає 

якогось іншого запасного шляху від гріха, смерті і 

пекла. «Я дорога, і правда, і життя. До Отця не 

приходить ніхто, якщо не через Мене» (Ів. 14:6). 

 Вставши на шлях покаяння, людина набуває 

святість, знаходить радість спасіння і вічне життя, 

звільнення з оков сатани і прощення гріхів. Це саме ті 

люди, які йдуть вузьким шляхом віри до Спасіння. 

Вони виконують волю Небесного Отця. 

Тому буде перемога, буде справедливість, 

буде мир, адже українці все більше набувають віри, 

надії і любові, щоб пройти і здійснити цей шлях 

Спасіння. Амінь! 

    О. Тарас Кінаш 
 

 Dear brothers and sisters, a difficult year has 

ended - a year of horrors, deaths and pain that striked 

Ukrainians in 2022. The year has ended, but the 

suffering has not ended. The war continues... Why do 

we need it? Why is there no salvation for us from the 

probation? 

 Salvation is here and will be, because 

Ukrainians have strong faith and an indomitable spirit. 

Jesus Christ suffered, died and resurrected again for us 

all, so that we could be justified and saved from 

eternal torment. Although this fact is not sufficient for 

the justification, forgiveness and salvation of the soul, it 

is the power of our faith and repentance that will lead 

us to salvation. 

 In the New Testament, God says "...I am the light 

of the world. Whoever follows me will not walk in 

darkness, but will have the light of life. " (Jn. 8:12). God 

tells us: do not remain indifferent, wake up, 

realize the depth of God's mercy and long-

suffering, break through the earthly bustle of 

materialism, seek your purpose. 

 The call of God can be defined in the 

following three stages: 

 - "Go!". Start taking at least some steps 

to know the truth and God. Take care of your 

sinful soul and God's love for you, which has 

acquired eternal salvation for you and today 

still calls for repentance and forgiveness. 

 - "Come!". Convert and submit to the 

One who shed His holy, precious blood for 

you! 

 - "Follow!". Dedicate your whole life to 

the Lord, following Jesus, accepting His teachings and 

way of life. Stand firmly on His path of Repentance and 

Salvation and hold on to His revelations and words. 

 God wants to save, wash, atone for sins and 

show the way of liberation and truth. After all, there is 

no other way out of sin, death and hell. "I am the way 

and the truth and the life. No one comes to the Father 

except through me" (John 14:6). 

 Having embarked on the path of repentance, 

a person acquires holiness, finds the joy of salvation 

and eternal life, liberation from the shackles of Satan 

and forgiveness of sins. These are those people who 

follow the narrow path of faith to salvation. They do 

the will of the Heavenly Father. 

 Therefore, there will be victory, there will be 

justice, there will be peace, because Ukrainians are 

increasingly acquiring faith, hope and love in order to 

walk and fulfill this path of Salvation. Amen! 
    Fr. Taras Kinash 
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Спасіння у новому році Salvation for a new year 



SCHEDULE OF CHURCH SERVICES 

РОЗКЛАД ЦЕРКОВНИХ БОГОСЛУЖІНЬ 
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Неділя 1 січня 

Sunday, January 1 

10:00 Двадцять дев’ята неділя після П’ятидесятниці - Літургія 

Twenty-nineth Sunday after Pentecost - Divine Liturgy  

Молебень на Новий Рік / Moleben for the New Year 

Сповідь / Confession - 9:30-10:00 

П’ятниця 6 січня 

Friday, January 6 

5:00 Навечір’я Різдва Христового - Різдвяний Святвечір    

Eve of the Nativity of Christ - Christmas Eve 

Велике Повечір’я та Сповідь / Great Compline and Confession 

Субота 7січня 

Saturday, January 7 

10:00 Різдво Господа і Спаса нашого Ісуса Христа - Літургія 

Nativity of our Lord and Saviour Jesus Christ - Divine Liturgy 

Сповідь / Confession - 9:30-10:00 

Неділя 8 січня 

Sunday, January 8 

10:00 Собор Пресвятої Богородиці - Літургія 

Synaxis of the Most Holy Theotokos - Divine Liturgy 

Сповідь / Confession - 9:30-10:00 

Понеділок 9 січня  

Monday, January 9 

10:00 Св. Первомученика Стефана - Акафіст 

Holy Protomartyr Stephan - Akathist 

П’ятниця 13 січня 

Friday, January 13 

05:00 Вечірня та Сповідь / Vespers and Confession 

Субота14 січня 

Saturday, January 14 

10:00 Обрізання Господа нашого Ісуса Христа; Св. Василя Великого - Літургія 

The Circumcision of our Lord; St. Basil the Great - Divine Liturgy 

Сповідь / Confession - 9:30-10:00 

Неділя 15 січня 

Sunday, January 15 

10:00 Тридцять перша неділя після П’ятидесятниці - Літургія 

Thirty-first Sunday after Pentecost - Divine Liturgy 

Сповідь / Confession - 9:30-10:00 

Середа 18 січня 

Wednesday, January 18 

05:00 Навечір’я Богоявлення - Велике Освячення Води 

Eve of the Theophany - Great Blessing of the Water 

Вечірня та Сповідь / Vespers and Confession 

Четвер 19 січня 

Thursday, January 19 

10:00 Богоявлення Господа нашого Ісуса Христа - Літургія - Велике освячення Води 

The Holy Theophany of our Lord - Divine Liturgy - Great Blessing of the Water 

Сповідь / Confession - 9:30-10:00 

П’ятниця 20 січня  

Friday, January 20 

10:00 Собор Св. Іоана  Хрестителя - Акафіст 

Synaxis of St. John the Baptist- Akathist 

Субота 21 січня 

Saturday, January 21 

05:00 Вечірня та Сповідь / Vespers and Confession 

Неділя 22 січня 

Sunday, January 22 

10:00 Тридцять друга неділя після П’ятидесятниці - Літургія 

Thirty-second Sunday after Pentecost - Divine Liturgy 

Сповідь / Confession - 9:30-10:00 

Субота 28 січня 

Saturday, January 28 

05:00 Вечірня та Сповідь / Vespers and Confession 

Неділя 29 січня 

Sunday, January 29 

10:00 Тридцять третя неділя після П’ятидесятниці - Літургія 

Thirty-third Sunday after Pentecost - Divine Liturgy 

Сповідь / Confession - 9:30-10:00 

Після кожної Літургії всіх парафіян запрошують зібратися в церковній залі для спілкування, щоб                     

насолодитися легкими закусками та познайомитися один з одним. 
 

After every Divine Liturgy, all parishioners are invited to gather in the church hall for Fellowship hour to enjoy some 

light refreshments. 



PRAYERS AND ENLIGHTENMENT 

МОЛИТВИ ТА ПОРАДИ 
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ПСАЛОМ 90 
 Хто живе під охороною Всевишнього,  

той під покровом Бога Небесного оселиться. 

 Каже він до Господа: Ти Пристановище і 

Захист мій, Бог мій, і я уповаю на Нього.  

 Він спасе тебе від сіті ловця і від 

пошести згубної.  

 Плечима Своїми Він захистить тебе, і під 

тінню крил Його ти надійно спочиватимеш. 

 Обороною тобі буде правда Його. Не 

побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить 

удень.  

 Ані пошесті, що ходить у темряві, ані 

напасті духа зла опівдні.  

 Впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч 

праворуч тебе, але до тебе не наблизиться.  

 Тільки очима твоїми будеш дивитися і 

помсту над беззаконними 

бачити.  

 Б о  ти  с ка за в : 

Господь — надія моя, і 

Всевишнього ти обрав за 

оборонця собі.  

 Отже, не прийде до 

тебе лихо, і пошесть не 

наблизиться до оселі твоєї. 

 Бо Він ангелам 

Своїм звелить,  щоб 

охороняли тебе на всіх 

путях твоїх.  

 На руках вони понесуть тебе, щоб нога 

твоя не спіткнулася об камінь.  

 На гаспида й василіска ти 

наступатимеш і потопчеш лева й змія.  

 Бо каже Господь: За те, що він поклав 

надію на Мене, Я визволю його і захищу його, 

бо він знає ім’я Моє.  

 Буде кликати Мене, Я почую його; буду з 

ним у скорботі, визволю його і прославлю 

його.  

 Довгим життям обдарую його і дам 

йому спасіння Моє.  

 

 Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,  i 

нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.  

 

 *Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, 

Боже. (тричі)  

  

*Господи, помилуй. (тричі) 

PSALM 90  
 He who dwells in the help of the Most High 

shall lodge in the shelter of the God of heaven.  

 He shall say to the Lord: You are my protector 

and my refuge, my God; I will hope in Him;  

 For He shall free me from the snare of the 

hunters, and from every troubling word.  

 He shall overshadow you with His shoulders, 

and under His wings you shall hope;  

 His truth shall encircle you with a shield.  

 You shall not be frightened by fear at night, 

nor from an arrow that flies by day;  

 Nor by a thing moving in darkness, nor by 

mishap and a demon of noonday.  

 A thousand shall fall at your side and  ten 

thousand at your right hand, yet it shall not come 

near you;  

 But you shall observe 

with your eyes, and you shall 

see the reward of sinners.  

 For You, O Lord, are 

my hope; you made the 

Most High your refuge.  

 Evils shall not come to 

you, and a scourge shall not 

draw near your dwelling;  

 F o r  H e  s h a l l 

command His  angels 

concerning you, to keep you 

in all your ways. 

 In their hands they shall bear you up, lest  you 

strike your foot against a stone.  

 You shall tread upon the asp and the  

basilisk, and you shall trample the lion and the 

dragon.  

 For he hoped in Me, and I will deliver him; I 

will shelter him, because he knew My name.  

 He shall call upon Me, and I will hear him; I 

am with him in affliction, and I will deliver and glorify 

him.  

 With length of days I will satisfy him, and show 

him My salvation.  

 

 Glory to the Father and to the Son and to the 

Holy Spirit, both now and ever and unto the ages of 

ages. Amen.  

 

 *Alleluia, Alleluia, Alleluia, Glory to You,  O 

God. (thrice)  

 *Lord, have mercy. (thrice) 
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PARISH NEWS 

ПАРАФІЯЛЬНІ НОВИНИ 

ОСОБЛИВЕ СВЯТО МИКОЛАЯ 
 Святий Миколай — це щедрий герой для усіх 

дітлахів, а для дорослих - чудовий приклад милосердя 

та непоборної віри. Прекрасний час для заспокоєння, 

відпочинку та панування добра.  

 У неділю, 18 грудня, відбулося святкування 

традиційним заходом, 

я к и й  ц ь о г о  р о к у 

в і д в і д а л о  ч и  н е 

рекордна кількість - 

понад 130 дітей та їх 

батьки. Цьогорічне свято 

стало особливим, адже 

більшість учасників 

знайшли прихисток в 

Канаді, рятуючись від 

війни в Україні. Тому 

організатори - о. Тарас 

й добр. Оля, добр. 

Дженіфер, Олексій 

Фіщук і багато чудових волонтерів Української 

соціальної служби (UCSS) - поставили собі за ціль 

отримати посмішки на обличях діток. 

 Двері відчинили о 4 годині, а вже через 

півгодини розпочалась програма, яка складалась із  

вітання, невеликого навчального фільму, написання 

листа Святому, поява й привітання від Миколая, спільної 

молитви за мир з о. Тарасом, отримання подарунків й 

фото на згадку. В кінці свята ми подякували 

спонсорам свята, а протягом заходу наші волонтери 

збирали пожертвування для дітей дитячих будинків в 

Україні. 

 Цікава історія, що коли почалась організація 

свята, організатори дуже 

хотіли, щоб для більшості 

учасників цей перший рік в 

Канаді  мав найкращі 

спогади. Тому Українська 

суспільна служба, запитавши 

допомоги, за підтримки Пані 

Марлін Томас отримали 135 

подарунків від Toy mountain. 

Duke Fine foods підтримали 

солодкими подарунками. 

Христина Робіллард вручила 

багато дарунків для Іванка 

Кукси, який став героєм 

новинного ролика про ініціативу Toy mountain 

пожертвувати подарунки до нашого свята.  

 Щира подяка усім причетним за невтомну 

працю! Вірмо й молімося, щоб ця жахлива війна 

швидше закінчилася і діти  України знову навчилися 

просто радіти, посміхатися та мати щасливе 

дитинство. 

A SPECIAL ST. NICHOLAS FEAST 
 Saint Nicholas is a generous hero for all children, 

and for adults he is a great example of mercy and 

indomitable faith. It's a great time to 

calm down, relax, and let goodness 

reign. 

 On Sunday, December 18, 

there was a celebration with a 

traditional event, which this year was 

attended by almost a record number - 

more than 130 children and their 

parents. This year's holiday was special, 

because most of the participants 

found peace in Canada, fleeing the 

war in Ukraine. Therefore, the 

organizers - Fr. Taras and the dobr. 

Olya, dobr. Jennifer, Oleksiy Fishchuk 

and many wonderful volunteers of the 

Ukrainian Canadian Social Service 

(UCSS) - set themselves the goal of 

putting smiles on children's faces. 

 The doors were opened at 4 

o'clock, and half an hour later the 

program began, which consisted of a 

greeting, a small educational 

film, writing a letter to the Saint, arrival and 

greetings from Nicholas, joint prayer for peace 

with Fr. Taras, receiving gifts and a commemorative 

photo. We thanked the sponsors of the holiday at the 

end. Also, our volunteers collected donations for the 

children of orphanages in Ukraine 

during the event. 

 An interesting story is that 

when the organization of the holiday 

began, the organizers really wanted 

the participants would have the best 

memories for their first year in 

Canada. Therefore, the Ukrainian  

Canadian social service, after asking 

for help, received 135 gifts from Toy 

mountain with the support of 

Madame Marlene Thomas. Duke Fine 

foods supported with sweet gifts. 

Christine Robillard presented many 

gifts to Ivan Kuksa, who became the 

hero of a news clip about Toy 

mountain's initiative to donate gifts for 

our holiday. 

 We would like to thank 

sincerely everyone involved for their 

tireless work! Let us believe and pray 

that this terrible war will end 

soon and the children of Ukraine will once 

again learn to simply rejoice, smile and have a 

happy childhood. 
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PARISH NEWS 

ПАРАФІЯЛЬНІ НОВИНИ 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ  
 4 грудня Наталія Сенюк відвідала 

Український Православний Собор з 

презентацією книги «Село Старі Кути та 

Зачарована Гуцульщина». Авторкою книги є 

мама Наталії -  Марія Сенюк, яка багато років 

досліджує, плекає та передає наступним 

поколінням історію Західної України та народне 

мистецтво. Дана книга про чотири хвилі іміграції 

до Канади вихідців із їхнього 

села та родини.  

 З а х і д  в і д в і д а л и 

парафіяни нашої церкви та 

приєднались до виконання 

благородної мети - продаж 

книг та збір коштів на 

підтримку України. Всі книги 

розкупили, а від їх продажу 

вдалося зібрати 400$, які уже 

переведені волонтерам в 

Україну. Ми дякуємо нашим 

щирим парафіянам за допомогу та постійну 

підтримку!!  

 PRESENTATION OF THE BOOK  
 On December 4, Nataliya Senyuk visited the 

Ukrainian Orthodox Cathedral with the presentation 

of the book "The Village of Stari Kuty and the 

Enchanted Hutsulshchyna". The author of the book 

is Natalia's mother - Maria Senyuk, who for many 

years has been researching, nurturing and passing 

on the history of Western Ukraine and folk art to the 

next generations. This book is about four waves of 

immigration to Canada of people from their village 

and families. 

 The event was attended by the parishioners 

of our church who joined in fulfilling the noble goal 

of collecting funds to support Ukraine by buying 

books. All 

the books 

w e r e 

sold, and 

from their 

sale it 

w a s 

p os s i b l e 

to collect 

$400 CAD, which has already been transferred to 

volunteers in Ukraine. We thank our sincere 

parishioners for their help and constant 

support!! 

VIP ТЕРНОПІЛЬ - ВЕЛИКИЙ ТУР КАНАДОЮ 
 Чудова новина - Оттавська громада 

найкраща! 11 Грудня у нашому Церковному залі 

в ідбувся  благод ійний 

концерт комедійного гурту 

ВІП-Тернопіль в рамках 

Великого Канадського 

Туру. На виступ прйшло 

близько 180 неймовірних 

людей.  

 Протягом концерту 

відвідувачі взяли участь в 

аукціоні, на якому продали 

5 лотів за фантастичні 

15,600 CAD. Це два 

прапори військових бригад, шматок збитого 

ворожого винищувача, колекційна футболка та 

браслет із останньої партії металу з «Азовсталі». 

Таким чином Оттава посіла друге місце у 

рейтингу найкращих результатів туру. За увесь тур 

було зібрано 180,211,00 CAD, які втіляться в автівки, 

дрони, генератори для України. 

 Це прекрасний результат, адже задяки 

роботі кожного, кому небайдужа доля України, ми 

стаємо на один крок ближче до перемоги!  

VIP TERNOPIL - BIG CANADIAN TOUR 
 Great news - the Ottawa community is the 

best! On December 11, a charity concert of the VIP-

Ternopil comedy team took 

place in our Church Hall as 

part of the Great Canadian 

Tour. About 180 incredible 

people  came to the 

performance.  

 During the concert, 

attendees participated in an 

auction where 5 lots were sold 

for a fantastic CAD 15,600. 

These are two flags of military 

brigades, a piece of a shelled 

enemy aircraft, a collectible T-shirt and a bracelet 

made from the last batch of metal from Azovstal. 

Thus, Ottawa took second place in the ranking of 

the best results of the tour. For the entire tour, 

180,211.00 CAD was collected, which will be used 

for cars, drones, generators in Ukraine. 

 This is a great result, because thanks to the 

work of everyone who cares about the 

fate of Ukraine, we are one step closer to 

victory! 
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PARISH NEWS 

ПАРАФІЯЛЬНІ НОВИНИ 

ОТТАВСЬКІ ПЛАСТУНИ СВЯТКУЮТЬ АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ 
 З давніх-давен українці святкували Андріївські вечорниці з 

традиційними музикою, піснями, жартами та ритуалами. 

Цьогоріч зі святкуванням до нас завітала пластуни Оттави. Були тут 

і практикування колядок, і ручні роботи, і ляльковий театр, ну і 

всілякі ворожіння та калита, яку не так просто вкусити! Всі 

залишились з гарними спогадами та враженнями.  

 Велика подяка організаторам, старшині, добровольцям та 

батькам! А також велику подяку передавали і отцю Тарасу за 

постійну підтримку для заходів!  

THE OTTAWA PLAST ST. ANDREW’S EVE 
 Since ancient times, Ukrainians have celebrated St. Andrew's 

Eve with traditional music, songs, jokes and rituals. This year, Ottawa 

Plast visited us to celebrate. There were caroling practices, 

handicrafts, and a puppet theater, as well as all kinds of fortune-

telling and kalyta, which is not so easy to bite! Everyone left with good 

memories and impressions. 

 Many thanks to the organizers, elders, volunteers and parents! 

And also a big thank you was given to Father Taras for his constant 

support of the events! 

ПІДНЯТТЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАПОРУ 

 18 грудня місцеві активісти та українська 

громада Оттави разом з отцями Тарасом Кінашем та 

Іоакимом Ковальчуком брали участь у піднятті Першого 

українського прапора в Елмері, Ґатіно! Дану 

церемонію організували Наталія Сенюк й Ґі Леблян, 

директорка комерційного центру Galeries Aylmer.  

 На зах ід 

прибуло близько 

50 небайдужих, а 

с п і в  н а ш о ї 

громади під час 

ц е р е м о н і ї 

записали на відео і 

п о к а з а л и  у 

н о в о р і ч н і й 

програмі Інфоман 

31-го грудня! 

 Маючи таку 

активну громаду, 

ми заявили про 

в а ж л и в і с т ь 

візуальної підтримки та постійного 

нагадування про  Україну. Тепер наш прапор 

майорить в Елмері!  

  Шановні парафіяни, ви як невтомні бджілки 

кожен працює для Перемоги! Нехай 2023 рік стане 

переможним! Дякуємо вам за небайдужість та 

підтримку!  

 RAISING OF THE UKRAINIAN FLAG 

 On December 18, local activists and the Ukrainian 

community of Ottawa, together with fathers Taras Kinash 

and Joachim Kovalchuk, participated in the raising of the 

First Ukrainian flag in Aylmer, Gatineau! This ceremony was 

organized by Natalia Senyuk and Guy Leblanc, director 

of the commercial center Galeries Aylmer. 

 About 50 interested people came to the event. 

The singing of our Ukrainian community during the 

ceremony was recorded on video and shown in the New 

Year's program of Infoman on December 31! 

 Having such an active community, we declared 

t h e 

importance 

of visual 

support and 

c o n s t a n t 

reminders of 

U k r a i n e . 

Now our 

flag flies in 

Aylmer! 

 Dear 

parishioners, 

you are like 

t i r e l e s s 

bees, everyone works for Victory! Let 2023 be a victorious 

year! Thank you for your empathy and support! 
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PARISH NEWS 

ПАРАФІЯЛЬНІ НОВИНИ 

СПІЛЬНИЙ ОБІД НА КАНАДСЬКЕ РІЗДВО  
 В неділю, 25 грудня, відбулася недільна служба, проте маючи багато родин із різноманітними 

традиціями, було вирішено нашу годину спілкування після церкви 

провести у різдвяному дусі. Це стало гарною нагодою 

ознайомити новоприбулих з місцевими традиціями.  

 Кожен приніс по одній чи дві страви до спільного столу, 

але меню було пісним, адже Пилипівський (Різдвяний) піст триває 

аж до 7 січня.  В святковій атмосфері всі присутні гарно 

проводили час. 

 Під час частувань Оксана Геніна та Ірина Абрамова 

також ознайомили присутніх із тим, як варто правильно вдягатись 

для зимових активностей. Тамара Руденко-Чараламбій 

повідомила присутніх про чудову ініціативу, що вона організувала 

- серія прогулянок на 

снігоступах у Гатіно парку для новоприбулих. Вже 20 січня,  27 січня 

та 1 лютого всі зареєстровані учасники зможуть безкоштовно 

насолодитися зимовими розвагами в Канаді.  Для деталей 

перевірте оголошення нижче.    

CANADIAN CHRISTMAS POT LUCK  
On Sunday, December 25, there was a Sunday service, but with many 

families with different traditions, it was decided to spend our fellowship 

hour after church in the Christmas spirit. It was a good opportunity to 

familiarize the newcomers with local traditions. 

 Everyone brought one or two dishes to the pot luck style lunch, but the menu was lenten, because 

the Philippian (Christmas) lent lasts until January 7. Those who were present had a good time in the festive 

atmosphere. 

 During the refreshments, Oxana Genina and Iryna Abramova also presented to the audience 

information about how to dress smart for winter activities. Tamara Rudenko-Charalambii informed the 

audience about a wonderful initiative she organized - a series of snowshoe walks in Gatineau Park for 

newcomers. Already on January 20, January 27 and February 1, all registered participants can enjoy winter 

fun in Canada for free. Check the announcement below for details. 

ДОБРОДІЙ З МОНРЕАЛЯ 

 15 грудня нашу Церкву відвідав пан Ферн 

Дюма з Монреаля. КУК Оттава 

направив його до нас, оскільки 

він хотів допомогти одній бідній 

родині, яка прибула до Оттави з 

України. Після розмови з о. 

Тарасом, він зробив дуже 

щедру пожертву українським 

новоприбулим у розмірі 

10.000,00 CAD для 10 сімей, з 

причини що це буде через 

церкву! 

 Наша парафія вдячна за 

цю благородну справу. Гроші - це ніщо 

на світі, лише турбота. Поширюйте 

любов! Дай Бог панові Дюма благих літ! 

GOODMAN FROM MONTREAL     

December 15, Mr. Fern Dumas from Montreal 

visited our Church. UCC Ottawa 

referred him to us as he was willing 

to help one family in need who 

arrived to Ottawa from Ukraine. 

After the conversation with Fr. 

Taras he made a very generous 

d o n a t i o n  t o   U k r a i n i a n 

Newcomers in amount of 

10.000,00 CAD for 10 families 

because it will be through the 

church!  

 Our Parish is grateful for this 

generous deed. Money is nothing 

in the world, only caring matters. Spread 

love! Let God grant Mr. Dumas many 

blessed years!   
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HOLIDAY OF THE MONTH 

СВЯТО МІСЯЦЯ 

СВЯТО БОГОЯВЛЕННЯ  

 Свято Богоявлення пригадує нам про ще 

один важливий Божий крок в історії спасіння. 

Роздумаймо над духовним змістом цього свята.  

 Хрещення Ісуса стало ще одним кроком, 

проявом любові Бога до людини і нагодою для 

людини наблизитися до Бога. Вода у Святому 

Письмі символізує людське життя. Прийнявши 

хрещення з рук Івана Христителя, Ісус занурився, 

ще тісніше ввійшов у людське життя. Він взяв на 

себе відповідальність за наші гріхи і виявив 

готовність ділити з нами всі моменти нашого 

життя: приємні і сумні, радіти і терпіти разом з 

нами. 

 Своїм хрещенням Ісус 

запрошує нас зануритися, ввійти 

у Божий світ та нові, глибші 

відносини з Богом. У цьому 

можуть допомогти нам три 

важливі посередники: слова 

Христової науки, молитва і Святі 

Тайни. Слово Боже об’являє нам 

правду про Бога і наставляє нас 

на добру дорогу до Нього. 

Молитва допомагає розпізнавати 

Божу присутність у житті , 

просвітлює нас світлом віри, 

приносить нам поради для 

доброго духовного життя. Святі 

тайни зміцнюють наші духовні і 

людські сила, додають нам 

мужності і відваги, впевненості у 

подоланні різних перешкод у 

дорозі до Бога: гріхів, спокус, 

власних недосконалостей. Тоді Бог об’являється, 

дає пізнати себе у дарах, а людина, просвітлена 

духовним світлом, розпізнає дію його ласки, Божу 

присутність у своєму житті. 

 Під час хрещення Ісуса Небесний Отець 

черговий раз об’явив свою любов до нас, і цим 

знаком звертає наші серця до Себе, як до 

джерела всякого добра і мети нашого життя. 

Через Ісуса Христа Бог в особливий спосіб дарує 

нам свою любов, а в особі свого Сина дарує нам 

себе самого. Хрещення Ісуса запрошує нас 

вчинити наше життя даром любові для Бога. Тоді 

Бог щедро винагородить таку жертву і ми 

зможемо отримати повноту Божого 

благословення і щастя на землі і у 

вічності. 

 THE FEAST OF THE THEOPHANY   

 The Feast of the Theophany reminds us of 

another important step of God in the history of 

salvation. Let's think about the spiritual meaning of 

this holiday. 

 The baptism of Jesus was another step, a 

manifestation of God's love for man and an 

opportunity for man to come closer to God. Water 

in the Holy Scriptures symbolizes human life. After 

receiving baptism from the hands of John the 

Baptist, Jesus immersed himself, entered even more 

closely into human life. He took responsibility for our 

sins and showed his willingness to share with us all 

the moments of our life: pleasant and sad, rejoice 

and endure together with us. 

 With his baptism, Jesus invites us 

to immerse ourselves, to enter God's 

world and a new, deeper relationship 

with God. Three important mediators 

can help us in this: the words of Christ's 

science, prayer and the Holy 

Mysteries. The Word of God reveals 

the truth about God to us and guides 

us on the right path to Him. Prayer 

helps to recognize God's presence in 

life, enlightens us with the light of faith, 

brings us advice for a good spiritual 

life. Holy mysteries strengthen our 

spiritual and human strength, give us 

courage and courage, confidence in 

overcoming various obstacles on the 

way to God: sins, temptations, our 

own imperfections. Then God reveals 

himself, makes himself known in gifts, and a person, 

enlightened by spiritual light, recognizes the effect 

of his grace, God's presence in his life. 

 During the baptism of Jesus, the Heavenly 

Father once again revealed his love for us, and with 

this sign he turns our hearts to himself, as the source 

of all good and the goal of our lives. Through Jesus 

Christ, God gives us his love in a special way, and in 

the person of his Son, he gives us himself. The 

baptism of Jesus invites us to make our lives a gift of 

love for God. Then God will generously reward such 

a sacrifice and we will be able to receive the 

fullness of God's blessing and happiness on earth 

and in eternity. 
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UPCOMING EVENTS  

МАЙБУТНІ ПОДІЇ ТА ОГОЛОШЕННЯ 

Прогулянки на снігоступах у 

парку Гатіно 
 Дослідіть  прекрасну стежку 

Шугарбуш. Для учасників буде надано 

спорядження для снігоступів, а 

транспортування до парку Гатіно буде 

організовано від 1000 Byron Ave.  

 20 січня - діти від 8 років (діти до 13 

років під наглядом батьків); 

 27 січня - повнолітні новоприбулі; 

 1 лютого - зрілі новоприбулі. 

 Кількість місць обмежена до 40 

осіб на кожну дату. 

Snowshoeing in the Gatineau Park 
 Explore the  beautiful Sugarbush Trail. 

Snowshoe equipment will be available to 

participants and  transportation  to the 

Gatineau Park will be organized from 1000 

Byron Ave.    

 January 20 - children 8 and above 

(children under 13 years old have to be 

supervised by a parent); 

 January 27 - adult newcomers;  

 February 1 - mature newcomers. 

 Space is limited to 40 people on every date. 

ЙОРДАН - пісна вечеря 
 Після Навечір’я Богоявлення та 

Великого Освячення Води (17:00), о 

19:00 відбудеться Пісна вечеря для 

парафіян. Пожертви за вечерю 

вітаються. 

JORDAN - lenten dinner 
 After the Eve of the Theophany  

service and Great Blessing of the Water 

(17:00), at 7 pm there will be a Lenten 

dinner for the parishioners. Donations 

for the dinner are welcomed. 
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SUNDAY SCHOOL 

НЕДІЛЬНА ШКОЛА 

 Любі дітки, мабуть кожен із Вас любить Різдво - 

подарунки, ялинка, сімейні посиденьки. Але чи знаєте 

яку подію ми святкуємо насправді? Сьогодні ви 

прочитаєте захоплюючу історіі що ж справді відбулося на 

Різдво! 

 Давним-давно жили жінка на ім’я Марія і чоловік 

на ім’я Йосип. Марія і Йосип були хорошими людьми, які 

робили те, чого хотів від них Бог. 

 Одного дня Марії явився ангел і сказав їй, що у неї 

народиться немовля! Ангел сказав, що вона має назвати 

немовлятко Ісусом. Ця дитина буде Сином Бога, 

Спасителем. 

 Марія та Йосип мали вирушити в містечко під 

назвою Віфлеєм, щоб сплатити податки. Містечко було 

переповненим. Тож Марія і Йосип провели ніч у місці, де 

тримали тварин. Тієї ночі народилося немовля Ісус! У 

небі з’явилася нова зірка. 

 А у полях неподалік за вівцями наглядали 

пастухи. Прийшли ангели і сказали пастухам, 

що народився Спаситель. Пастухи пішли, щоб 

знайти дитятко Ісуса і поклонитися Йому. 

 У далекому краї мудреці побачили нову 

зірку. Вони знали, що то був знак, що народився 

Спаситель. Вони йшли за зіркою, доки не 

знайшли Ісуса. Вони дали Йому подарунки і 

поклонилися Йому. 

 Коли мудреці відбули, Йосипу явився ангел. Ангел 

сказав, що поганий цар Ірод хотів зашкодити Ісусові. 

Ангел сказав, що їхня сім’я має переселитися до Єгипту, 

щоб убезпечити себе. 

 Йосип, Марія та Ісус жили в Єгипті до того часу, 

поки не стало безпечним повернутися в Ізраїль. Ісус 

виріс у містечку, яке називалося Назарет. Він навчився 

бути послужливим, добрим і слухняним. Він навчився 

всьому, що Йому було потрібно, щоб бути нашим 

Спасителем. Він завжди дотримувався Божого плану 

щодо Нього. 

 Дорогі діти, ми можемо бути подібними до Марії 

та Йосипа, виконуючи те, чого хоче від нас Бог. Ми 

можемо бути подібними пастухів і волхвів, ідучи за 

Ісусом Христом. Ми можемо бути подібними до ангелів, 

розповідаючи іншим справжню історію Різдва. І ми 

можемо бути подібними до Ісуса, наслідуючи 

Його приклад! 

 Т о ж  р а д і й м о  с ь о г о д н і  з 

новонародженим Ісусом та його батьками! 

 Dear children, probably each of you loves 

Christmas - presents, Christmas tree, family gatherings. 

But do you know what event we are actually 

celebrating? Today you will read an exciting story about 

what really happened at Christmas! 

 Once upon a time there lived a woman named 

Mary and a man named Joseph. Mary and Joseph were 

good people who did what God wanted them to do. 

 One day an angel appeared to Mary and told 

her that she would have a baby! The angel told her to 

name the baby Jesus. This child will be the Son of God, 

the Savior. 

 Mary and Joseph had to go to a town called 

Bethlehem to pay taxes. The town was crowded. So 

Mary and Joseph spent the night in the place where the 

animals were kept. Baby Jesus was born that night! 

A new star appeared in the sky. 

 And shepherds were looking after the 

sheep in the nearby fields. Angels came and told 

the shepherds that the Savior was born. The 

shepherds went to find the baby Jesus and 

worship Him. 

 The sages saw a new star in a distant land. 

They knew that it was a sign that the Savior was 

born. They followed the star until they found Jesus. They 

gave Him gifts and worshiped Him. 

 When the wise men left, an angel appeared to 

Joseph. The angel said that the wicked King Herod 

wanted to harm Jesus. The angel said that their family 

should move to Egypt to be safe. 

 Joseph, Mary, and Jesus lived in Egypt until it was 

safe to return to Israel. Jesus grew up in a town called 

Nazareth. He learned to be helpful, kind and obedient. 

He learned everything He needed to be our Savior. He 

always followed God's plan for Him. 

 Dear children, we can be like Mary and Joseph 

by doing what God wants us to do. We can be like the 

shepherds and the wise men as we follow Jesus Christ. 

We can be like the angels in telling others the true story 

of Christmas. And we can be like Jesus by following His 

example! 

 So let's rejoice today with the newborn 

Jesus and his parents! 

 Наша недільна школа для дітей 4-12 

років, в неділю 10:15-11:00. 

 К і м н а т а  н е д і л ь н о ї  ш к о л и 

відкривається о 9:30 ранку. Запрошуємо 

Вас і Ваших дітей прийти раніше 10 години 

ранку, піднятися до церкви поставити свічку, 

разом помолитися, а потім спуститися в 

клас. 

 За додатковою інформацією 

звертайтеся до Добродійки Олі за 

адресою olya.kovalchuk@gmail.com. 

 Our Sunday school is for children 

aged 4 - 12 years, Sunday 10:15am - 11am. 

 The Sunday School room opens at 

9:30am. We invite you and your children to 

arrive earlier than 10am, go up to church to 

light a candle, pray together and then come 

down to class. 

 For more information, please, 

c o n t a c t  D o b r o d i y k a  O l y a 

at olya.kovalchuk@gmail.com.  

mailto:olya.kovalchuk@gmail.com
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ACTIVE YOUTH 

АКТИВНА МОЛОДЬ 

Що потрібно для участі?  
 Чисті кросівки для бігу в приміщенні та 

відповідний одяг для фізичної активності. Також 

візьміть із собою власну пляшку води.  

 Якщо ви зацікавлені у волонтерстві при 

цій програмі, зв’яжіться з нашим 

координатором молодіжної програми, 

Пилипом Станєвським , за адресою 

ps taniewsk i@gmai l .com  або за 

телефоном 613-277-8404.  

 В а ж л и в о : 

Якщо ваша дитина 

м а є  б у д ь - я к і 

медичні проблеми 

або алергії, будь 

ласка, повідомте 

Пилипа, перш ніж 

вони почнуть заняття.  

What do you need 

to participate?  
 Clean indoor 

running shoes and 

appropriate clothing 

for physical activity. Please also bring your own 

water bottle.  

 If you are interested in volunteering with 

the Youth Program, contact our Youth Program 

C o o r d i n a t o r ,  P h i l  S t a n i e w s k i ,  a t 

pstaniewski@gmail.com or by phone 613-277-

8404.  

 Important: If your child/youth has 

any medical concerns or allergies, please 

advise Phil before they attend.  
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UKRAINIAN HERITAGE 

УКРАЇНСЬКА СПАДЩИНА 
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UKRAINIAN ORGANIZATIONS 

УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

REGISTER:  https://www.maidanmarket.ca/life-coaching-sessions 
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USEFUL INFORMATION 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ 

Довідник українською чи англійською мовою можна завантажити за наступним посиланням: 

 The Ukrainian or English version of this resource package can be accessed at the following link: 

https://www.ucc.ca/issues/ukrainian-cuaet-newcomers-ontario-resource-package/  
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OUR PARISH 

НАША ПАРАФІЯ 

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАШОЇ КОМАНДИ ВОЛОНТЕРІВ! 

  Пам'ятайте, що наша парафія та всі 

церкви в Канаді покладаються на підтримку й 

працю волонтерів. Якщо вам цікаво дізнатися 

більше про те, як ви можете бути волонтером і 

допомогти нашій церкві, будь ласка, зв’яжіться з 

нашим церковним бюром е -поштою 

ukrorthodoxottawa@gmail.com  

Щира подяка всім волонтерам за ваш 

самовідданий час і зусилля, які приносять 

користь наші парафії  

 

PLEASE JOIN OUR VOLUNTEER TEAM!  

 Remember that our parish and all churches in 

Canada depend on volunteers’ support and work. If 

you are interested in learning more about how you 

can volunteer to help our church, please contact 

our church office at ukrorthodoxottawa@gmail.com.  

A heartfelt thank you to all our volunteers for your 

selfless time and efforts which benefit our parish and 

all its parishioners.  

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, 

Іван Ґутей, Матушка Алісія Чурак та інших, котрі від недуг страждають. 

 

Please keep our parishioners and friends 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, John Guty,  

Matushka Alicia Churak as well as others. 
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GENERAL INFORMATION 
ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЇ 


