
  
 

Богослуження  – Church Services  
 

неділя 2 липня 4а неділя після П’ятедесятниці – Літургія 9:30 

неділя 9 липня 5а неділя після П’ятедесятниці –Богослуження 9:30 

середа 12 липня 
Cвв. Апостолів Петра і Павла – Літургія 

після Богослуження буде перекуска в церковній залі 
9:30 

неділя 16 липня 6а неділя після П’ятедесятниці – Літургія 9:30 

неділя 23 липня 7а неділя після П’ятедесятниці – Літургія 9:30 

п’ятниця 28 липня Cв. Великого Князя Володимира Київського  – Літургія 9:30 

неділя 30 липня 8а неділя після П’ятедесятниці – Богослуження 9:30 

   
Sunday, July 2 4th Sunday after Pentecost – Liturgy 9:30am 

Sunday, July 9 5th Sunday after Pentecost – Service 9:30am 

Wednesday, July 12 
Apostles St. Peter & St. Paul – Liturgy 

followed by Fellowship Hour in the church hall 
9:30am 

Sunday, July 16 6th Sunday after Pentecost – Liturgy 9:30am 

Sunday, July 23 7th Sunday after Pentecost – Liturgy 9:30am 

Friday, July 28 Feast of St. Volodymyr the Great – Liturgy 9:30am 

Sunday, July 30 8th Sunday after Pentecost – Service 9:30am 
 

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      Facebook: https://www.facebook.com/UkrOrthodoxChurchOttawa 
Church Website / Церковна веб-Cторінка: www.ukrainianorthodox.info 

 

Л І Т Н І Й  Б О Г О С Л У Ж Е Н Н Я будуть розпочинатися о 9:30 годині від 2 липня до 3 вересня 
ПЕТРІВКА (Піст):  Понеділок 12 червня до cереди 12 липня 
В липні і в серпні парафіяльні листочки будуть щомісячні 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

S U M M E R  L I T U R G I E S  will start at 9:30am from Sunday, July 2 to Sunday, September 3 
APOSTLE’S FAST : Monday 12 June to Wednesday 12 July 
In July & August, the church newsletter will be published once monthly on the first Sunday of the 
month 
 

 

BOCKPECHИЙ 

ЛИCTOK 
 

Липень  2017 

RESURRECTION 

NEWSLETTER 
 

July  2017 

mailto:stamaryuocc@sympatico.ca
http://www.ukrainianorthodox.info/
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Оголошення  Announcements 
Ми тепер використовуємо нові молитовники: 
Літургія починається на ст. 24. Протягом лише літніх 
місяців, після прочитання Євангелія (ст.34-35) 
служба перейде до Першої Ектенії Вірних (ст. 40). 

We are now using the new prayer books: The Liturgy 
starts on p. 24. During the summer months only, after 
the Gospel reading (p.34-35) the service will move to the 
First Litany of the Faithful (p. 40). 

Очищення  церковного двору – понеділок 3 
липня, 8:30 – 12:00. Будь ласка, допоможіть нам 
почистити живий пліт навколо церковного подвіря. 
Принесіть робочий одяг та рукавиці, капелюх проти 
сонця, підрізувач, граблі i електричні подовжувачі. 

Church Yard Clean-Up – Monday, July 3, 8:30am – 
Noon. Please come help to clean up the fence line 
around the church property.  Please bring work clothes 
and gloves, sun hat, hedge trimmers, rakes and 
electrical extension cords.  

Kампанія Писанка зібрала $4,204. Дякуємо всім 
жертводавцям за вашу щедрість. 

Pysanka Campaign has raised $4,204. Thank you to all 
donors for your generosity. 

Щира подяка родині Гула, Володимиру та Вірі, за 
їхню пожертву у сумі $500 в пам’ять їхнього батька 
Анатолія.  Пожертва зроблена на фонд утримання 
парафіяльного цвинтаря.  Дякуємо всім нашим 
жертводавцям. 

A sincere thank you to Vera and Volodymyr Hula for 
their donation of $500 in memory of their late father, 
Anatoliy. Their donation will be used for the 
maintenance and improvement of our parish 
cemetery.  Sincere thank you to all our generous 
donors. 

Шукаємо Фотографії – Ми шукаємо фото-графії 
парафіяльних подій для церковної веб-сторінки та 
сторінки на Фейсбук  та щоб зберeгти їх в наших 
архівах. Якщо ви маєте друковані або цифрові 
фотографії цього типу, будь ласка, зв'яжіться з о. 
Ігорем. 

Request for Photos – We are looking for photos of 
parish events which we could post to our church’s 
website and Facebook page and to store them in our 
archives. Please contact Fr. Ihor if you wish to provide 
your printed or digital photos of this type.  
 

Піст Святих Апостолів – Петрівка – 12 червня до 12 липня 
"Хто молиться і постить, той має два крила, легші від самого вітру" – Святий Йоан Золотоустий 

 

Святі апостоли молитвою і постом готувалися до Зіслання Святого Духа.  Вони багато молилися й постили, 
доки почали проповідувати святе  Євангеліє. Після молитви й посту вони висвячували нових пресвітерів 
на  апостольську працю, як це читаємо в Діяннях апостолів: "Вони настановили  їм по церквах пресвітерів, а 
після молитви й посту, передали їх  Господеві, в якого ті увірували" (14, 23). Святий Йоан Золотоустий  свідчить, 
що "апостоли майже завжди постили" (Бесіда. 57, на св. Мт. ). 

  
 

MARK YOUR CALENDAR – Our аnnual Parish Feast Day celebrations, including Bishop 

Andriy’s visitation, will take place Friday, September 29 to Sunday, October 1. More 

details will be provided in September. We invite you, your family and friends to join in our 
annual celebration. 

 

ЗАЗНАЧІТЬ У ВАШОМУ КАЛЕНДАРІ – Наше щорічне парафіяльне 

Храмове Свято, включаючи візітацію Єпископа Андрія, відбудеться від 

п’ятниці 29 вересня до неділі 1 жовтня. Дальші деталі будуть 

подані в вересні. Запрошуємо Вас та Вашу родину і приятелів 
приєднатися до нашого святкування. 
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Тож і свята Церква з давніх-давен молитвою і постом приготовляє своїх  вірних до великого празника Святих 
верховних апостолів Петра й Павла,  пам'ять яких святкуємо 29 червня, а наступного дня ще й Собор 
12  апостолів. Цей піст настає після святої П'ятдесятниці, тому в давнину  деколи його називали постом 
П'ятдесятниці. Він знаний також, як піст  святих апостолів, піст Апостольський, піст Петрів і піст літній. 
Наш  народ зве його Петрівкою. 
  

ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕТРІВКИ – Піст святих апостолів дуже давній, бо сягає перших віків християнської віри. 
З IV століття маємо про нього свідчення святого Атанасія Великого і святого Амвросія Медіолянського, а з V ст. 
святого Льва Великого і Теодорета Кирського. Найдавніше свідчення про Петрівку дає нам святий Атанасій 
Великий († 373). У своєму листі до царя Констанція, де скаржиться на переслідування від аріян, він пише: "У часі 
тижня після святої П'ятдесятниці народ, що зберігав піст, вийшов на цвинтар молитися". "Господь так вирішив, 
— каже святий Амвросій († 397), — щоб ми брали участь в Його муках в часі Чотиридесятниці, так, щоб і раділи 
ми Його воскресенням під час П'ятдесятниці. Ми не постимо в П'ятдесятниці, тому що в ті дні сам Господь 
перебував з нами... Бути разом з Христом — це наче пожива для християн. Тож у часі П'ятдесятниці ми 
живимося Господом, що з нами перебуває. Після тих днів, коли Господь піднісся на небо, ми знову постимо" 
(Бесіда. 61). 

Про Апостольський піст пише Святий Лев Великий († 461): "Після П'ятдесятниці піст особливо необхідний, 
щоб його подвигом очистити наші думки і стати гідними дарів Святого Духа... Тому то установлений незмінний і 
спасенний звичай, щоб після святих і радісних днів, що їх празнуємо в честь Господа, який воскрес із мертвих і 
потім піднісся на небо, і після прийняття дару Святого Духа, — приходив подвиг посту" (Бесіда. 74 і 76). 

В Апостольських постановах (IV ст. ) сказано: "Після П'ятдесятниці празнуйте одну седмицю, а потім 
зберігайте піст, бо справедливість вимагає, щоб радіти після одержання дарів Божих і постити після відпочинку 
тіла". Із свідчень IV сторіччя виходить, що в Олександрії, Єрусалимі й Антіохії піст Апостолів був пов'язаний з 
П'ятдесятницею, а не з празником святих апостолів Петра й Павла. У перші століття після П'ятдесятниці був 
звичайно один тиждень радости, тобто загальниця, а потім один тиждень посту. 

Про Петрівку згадується в канонах царгородського патріярха Никифора (806-815) і в уставі Теодора Студита 
сказано про Чотиридесятниці святих апостолів. Симеон Солунський († 1429) так пояснює мету цього посту: "Піст 
апостолів слушно встановлений в їхню честь, бо через них ми одержали дуже багато благ і вони є для нас 
прикладом і вчителями посту... Ми, згідно з Апостольськими постановами, що їх уклав Климент, після Зіслання 
Святого Духа один тиждень празнуємо, а потім у наступному тижні постом віддаємо честь апостолам, що 
навчали нас постити". 
  

ТРИВАННЯ ПЕТРІВКИ – Піст Петрівки ввійшов у практику в Церкві не дорогою закону, але через звичай. З тієї 
причини тривалий час не було одностайности ані щодо його дотримання, ані щодо часу його тривання. Одні 
постили 12 днів, другі — 6, инші — 4, а ще инші — тільки один день. Антіохійський патріярх Теодор Вальсамон 
(† 1204) про Петрівку каже: "За сім днів і більше до празника Петра й Павла всі вірні, тобто миряни й монахи, 
зобов'язані постити, а хто б не хотів, то хай буде виключений з християнської спільноти". 
З твору Про три чотиридесятниці, який приписують монахові синайської обителі Анастасієві Синаїтові (VI-VII ст. 
), довідуємося, що піст апостолів тривав від першої неділі після П'ятдесятниці аж до празника Успення 
Пресвятої Богородиці. Пізніше від нього відділився Успенський піст, і з Петрівки виключено місяць липень. 
Симеон Солунський говорить про один тиждень посту Петрівки. 

Піст святих апостолів у нашій Церкві триває від неділі Всіх святих до 12 липня — празника святих Апостолів 
Петра й Павла. Він може бути довший або коротший, залежно від того, коли випадає празник Пасхи. Випаде 
празник Пасхи скоріше — довша Петрівка, випаде пізніше — коротша Петрівка. Найбільше вона може мати 
шість тижнів, а найменше — один тиждень і один день. Тривання Петрового посту вже на початках 
християнської України був той самий, що й сьогодні. 
  

ПРИПИСИ ПЕТРОВОГО ПОСТУ – Петрів піст є дещо лагідніший, ніж Великий піст перед Пасхою. Київський 
митрополит Георгій (1069-1072) у своєму Уставі не дозволяє під час Петрівки вживати ані м'ясні, ані молочні 
страви. У середу і п'ятницю він приписує суху їжу, тобто хліб і воду чи сушені фрукти. У вівторок, четвер, суботу 
й неділю дозволяється їсти рибу два рази на день й пити вино. Крім того, ще наказується робити по сто 
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поклонів денно до землі, за винятком суботи, неділі і свят. Митрополит Георгій був грек, тому можна 
припустити, що він приписав нашій Церкві таку саму практику Петрівки, яку той час мала грецька Церква. 

 

 
 

 

 

POKROVA CAMP 2017 
 

A unique summer day camp where children learn 
about Ukrainian Arts and Culture 

 

July 17 – 21, 2017 
Ukrainian Orthodox Church Hall, 1000 Byron Avenue 

 

For more information and to register: 
 

Website: POKROVANETWORK.CA 
 

E-mail: rturchyn@gmail.com 
 

Phone: 613 - 371 - 6205 
If you are interested in being a counselor (16+ years) or a 

volunteer (13+ years) at the camp please email or phone to apply 

 
CHURCH CHOIR PERFORMANCE 

 

Tuesday, July 4, 6pm – 8pm 

Bytown Museum, Ottawa 

 (located by the Rideau Canal Locks next to Chateau Laurier) 

 

 
 

Come and enjoy an evening of song!   
 

mailto:rturchyn@gmail.com
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Volunteer Opportunities –  
Join the Capital Ukrainian Festival and be part of the magic! 

 

The festival organizers are looking for volunteers to support this major Ukrainian 
community event in Ottawa. 

 

Get involved in a big cultural celebration. Our volunteers will work in a variety of positions 
that include: VIP hospitality, food service, parking and transportation, merchandise, 

volunteer coordination, promotions, bartending, set up, take down, and venue supervision.  
 

Gain valuable skills and experience, develop meaningful friendships and create memories 
to talk about for years to come. 

We would truly appreciate your help and contribution to this exciting event! 
 

If you are interested in volunteering, 
please complete and submit the application available at: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclNOQeeoz0bcZtyRdMcm2LInWy3R1LVJl-
eR22Vt5nYWoDoQ/viewform 

 
Come help with the set-up for the event! 

Saturday, 8 July   8:00 – 12:00 
952 Green Valley Crescent, Ottawa 

(on the grounds of St. John the Baptist Ukrainian Catholic Shrine) 
 

 

 
 

          

3rd Annual Capital Ukrainian Festival 
 

Friday, July 21 – Sunday, July 23 
 

952 Green Valley Crescent 
 

Free Admission & Parking 
 

For more information and to volunteer see our website: 
www.capitalukrainianfestival.com 

 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclNOQeeoz0bcZtyRdMcm2LInWy3R1LVJl-eR22Vt5nYWoDoQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclNOQeeoz0bcZtyRdMcm2LInWy3R1LVJl-eR22Vt5nYWoDoQ/viewform
http://www.capitalukrainianfestival.com/
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2017 NATIONAL UKRAINIAN YOUTH CONVENTION 
 AUGUST 9-13, 2017    WINNIPEG, MANITOBA 

 

 
Family Vacation Planning Tips   

(adapted from Hope Health Letter, May 1996) 
Like overstuffed baggage, overstuffed vacations have a way of exploding at the worst possible moment! Here are some planning 
reminders: 

 
With your vacation budget in mind, have each family member outline his or her ideal vacation (i.e. where to go, what to do).  Try to 
incorporate at least one element of each person's favorite activities into your vacation plans. 

 
Remember that vacations are about making memories. Discuss what vacation memories you'll want to have in five years. 

 
Select a destination or a site that provides something for everyone. After you've planned your vacation, cut your "to do" and "to see" 
lists in half. Less is more. 

 
If you have both go-getter and laid-back family members, agree to go your separate ways for a few hours every day. This will satisfy 
everyone and keep the peace. 

 
If grandparents or other family members are coming along, arrange separate living space for them so they can have some quiet, 
private time. This is a good idea for parents of older children too! 

 
Call or visit your doctor and dentist before your vacation - for a checkup, travel advice, and/or medications. 

 
Ask your parish priest for the name of a parish (and an introduction phone call to the parish's priest) in the area where you will be 
vacationing. You will rediscover the Liturgy in a different environment, and possibly make new friends you may want to visit on your 
next vacation.  

 
Remind your parish priest the week before you leave that you will be gone, so he can include your family in the prayers for the safety 
of those "traveling by land, sea, or air". 

 
Maintain your family prayer routine while on vacation. Take along a small icon (laminated if you plan to be tent camping!) and prayer 
book/Bible. 
 

Ikons or idols?  (http://orthodoxy.faithweb.com) 
Many Protestants, on visiting an Orthodox Church, are 

struck by the number of pictures, called ikons. In long-
established churches, ikons cover just about all the available 
wall space and there are also stands with portable ikons. The 
visitor will notice that members of the church kiss these when 

they enter the building, and that many bow and touch the 
ground with their right hand before they kiss the ikons. 

Some Protestants are shocked by this, and have been 
heard to say that Orthodox churches are full of "idols". And if 
they say this in the presence of Orthodox Christians, the 
Orthodox are inclined to dismiss the Protestants as heretics 
and iconoclasts. 

Our Parish Council is willing to sponsor one 
youth parishioner (13+ years) to attend this 

national youth convention.  If you are 
interested to represent our parish at this 

convention, please contact Fr. Ihor.  To apply 
you will be required to submit a short written 
essay describing how your participation in this 

convention will benefit you and our parish. 

Наша церковна управа готова спонсорувати 
одного/одну молодь 

(13+ років) від нашої парафії щоб брати участь 
у цьому крайовим з’їзді. Якщо ви зацікавлені 
представляти нашу парафію на цьому з’їзді, 

будь ласка, зв'яжіться 
з о. Ігорем. Щоб подати заявку, вам буде 

потрібно подати короткий письмовий твір, 
який описує, як ваша участь у цьому з’їзді 

принесе користь вам і нашій парафії. 
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During the first centuries of Christianity, Christians held 
different opinions about pictures of Christ and the apostles. 
Some rejected representational art, or were uneasy about it, 
believing that it was prohibited in the scriptures. Others 
accepted it, and ikons came to be used more commonly in 
churches. The issue was not resolved until he iconoclastic 
controversy of the 8th and 9th centuries. 

The Iconoclastic Controversy  Those opposed to the 

use of ikons were increasingly drawn from the heretical 
fringes of Christianity: the monophysites, who downplayed 
the human nature of Christ; those with gnostic tendencies, 
who thought that all matter was evil, and later the possible 
influence of Islam. The emperor Leo III believed that the use 
of ikons was hindering the conversion of Muslims and Jews to 
Christianity, and ordered that they be destroyed. The church 
was divided, and those who retained ikons (the iconodules) 
were persecuted by those who destroyed the ikons (the 
iconoclasts). After the death of the Emperor Leo IV in 780 his 
widow, the Empress Irene, encouraged the calling of the 
Seventh Ecumenical Council (the Second Council of Nicaea), 
which met in 787. The Council finally settled the issue from 
the theological point of view, and defined the way in which 
ikons were to be used, and carefully distinguished between 
the proper use and the misuse of ikons (which would be 
idolatry). 

Many of the theological contributions to settle the dispute 
came from outside the empire, one of the most notable being 
that of St John of Damascus. His contribution was all the more 
significant since he lived in a place under Muslim rule. 

Though the Church had settled the matter theologically, 
there was still opposition to ikons from the secular power, 
and some of the later emperors also supported iconoclasm. 
One of the things that persuaded the Church to accept ikons 
was John 1:18: "No man has seen God at any time; the only-
begotten Son, who is in the bosom of the Father, he has 
revealed him." When God became incarnate in human form, 
when the Word became flesh, then men could see the 
incarnate God in the flesh, and Christ was the image of God. A 
picture of Christ, then, was a picture of the incarnate God. 

Not only was Christ himself depicted in ikons, however, 
but so were the saints of the past. When Christians gathered 
to worship, the ikons of the saints helped to make them 
aware that we are "surrounded by a great cloud of witnesses" 
(Hebrews 12:1). The ikons therefore helped to make visible 
the invisible. They were also a reminder that the Church is a 
community not bounded by space and time. The ikons remind 
us that in Christ we have fellowship, communion, with 
Christians of other times and places. 

This is perhaps seen most dramatically in the Paschal Vigil, 
where we celebrate the resurrection of Christ. Members of 
the congregation come forward to greet the priest with a kiss, 
and they also kiss the book of the gospels, the deacon, the 
ikon of the risen Christ, and one another. We greet the risen 
Christ and our fellow Christians, both those who are with us in 

the flesh, and those whose presence is seen through their 
ikons. 

Dead saints?  At this point some Protestants raise 

another objection. They object to the idea that we should 
either ask the dead to pray for us, or that we should pray for 
them. They see this as interposing dead saints as mediators 
between ourselves and God. Most Orthodox Christians find 
this objection very difficult to understand. St Paul insists that 
death cannot separate us from the love of God in Christ Jesus 
(Romans 8:38-39). Those who raise this particular objection 
seem to be revelling in being the most pitiable of all men (I 
Corinthians 15:18-19), for did not our Lord Jesus Christ 
himself say that "he who lives and believes in me shall never 
die"? Orthodox Christians therefore usually find such 
objections incomprehensible, and think that those who make 
them are denying the fundamentals of the Christian faith, yet 
still claiming to be Christians. 

Windows into heaven  When Christians gather for the 

Divine Liturgy, they gather at a place on earth, but it is also a 
place where earth meets heaven. We have come to Mount 
Zion, to the city of the living God, where millions of angels 
have gathered for the festival, with the whole church where 
everyone is a first-born son and a citizen of heaven, with the 
spirits of the saints who have been made perfect (Hebrews 
12:22-23), and when we enter a temple where all the walls 
are covered with ikons of Christ and the saints and angels, this 
is made visible to our senses. 

The ikons are not simply for decoration; nor are they 
purely didactic, to teach the scriptures to the illiterate 
(though they do these things). Their primary purpose is to 
enable us to see what is normally unseen, to make visible 
what is normally invisible. So ikons are an intrinsic part of our 
faith; they are evidence of things hoped for (Hebrews 11:1). 

So when the iconoclastic controversy finally ended, 
Orthodox Christians celebrated the "Triumph of Orthodoxy", 
and still do so, on the first Sunday of Lent each year, going in 
procession around the church with ikons. 

Veneration and worship  We honour the ikons and 

greet those depicted there. But the ikon is a window, not a 
solid statue. The honour given to the image passes to the 
prototype. We may keep a photograph of someone we love, 
and, especially when we are far away from that person, the 
photo reminds us of them. We might even kiss the photo, if 
the absence has lasted a long time, but it is not the photo that 
we love, but the person shown in it. So with the ikons. We do 
not love them for themselves (which would be idolatry), but 
for the ones depicted on them. 

So the Seventh Ecumenical Council decreed that ikons may 
be venerated, with honour (proskinesis) but we may not give 
them the worship (latria) that belongs to God alone. 
That latria is the "latry" in "idolatry". 

The veneration of ikons, therefore, is nothing like idolatry, 
because it is ikons that draw us to worship God. Idolatry, on 
the contrary, is offering worship (latria) to something other 
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than God, to something that is a substitute for God in our 
mind. Idolatry is when we worship and serve creatures rather 
than the creator (Romans 1:25), the gift rather than the giver. 
Ikons are not idols (except to those who collect them as works 
of art or as investments). Idols are created things that we 

substitute for the creator in our minds and hearts and 
loyalties. Wealth, or a luxurious life-style, loyalty to or family 
or country, the love of power, these things can become idols. 
In the world in which we live, idolatry is all around us. Ikons, 
however, lead us out of idolatry and back to God. 

 

Загальні Інформації  General Information 

Освячення Домів – Можна замовити – 
 Щоб домовитися просимо звернутися до Отця Ігоря 
(613-325-3903, e-пошта: stamaryuocc@sympatico.ca)  

House Blessings – On request – To make arrangements 
please contact Father Ihor (613-325-3903, or email: 
stamaryuocc@sympatico.ca) 

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. Щоб стати членом нашої церкви просимо 
звернутися до Отця Ігоря (613-325-3903, e-пошта: 
stamaryuocc@sympatico.ca) 

2017 Membership Fees: For the 12-month period from 
January 1 to December 31, the fees are $155 for Single and 
$310 for Family. To become a member of our church, please 
contact Father Ihor (613-325-3903, or email: 
stamaryuocc@sympatico.ca) 

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) 

Скринька 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 . 

Fellowship Hour after the Liturgy: Please join your fellow 
parishioners for light refreshment in the church hall 

Винаймання церковної залі -- За інформації : 
тел. 613-722-1372, веб-сторінка www.1000byron.org 

Hall Rental – For information about renting the church hall – 

Tel: 613-722-1372, Website: www.1000byron.org 

Щоб отримувати наш Листок через е-пошту прошу дати 
знати Отцеві Ігорові (stamaryuocc@sympatico.ca). Копії 
попередніх Листків Ви можете знайти на нашій церковній 
веб-сторінці. Щотижнева електронна пошта містить 
інформацію додаткову до інформації, що міститься в 
данному друкованному листку. 

To receive our Sunday Newsletter by email every week, 
please contact Father Ihor (stamaryuocc@sympatico.ca). 
Copies of previous newsletters can be found on our church’s 
website. Please note that the weekly email contains 
information in addition to the information contained in this 
printed newsletter. 

Пожертви на нашу церкву – Коли ви жертвуєте $10 або 
більше, то ви отримуєте від нас квитанцію про пожертву 
на церкву котру ви можете використати при оформленні 
ваших щорічних податків. 

Tax Receipts for Donations to our Church – When you 
donate $10 or more then you will receive an income tax 
receipt from our church for your donations. 
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