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Church	  Website	  /	  Церковна	  Bеб-‐Cторінка	  :	  www.ukrainianorthodox.info	  
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NEW!	  Instagram:	  ukrainian.orthodox.church.ott	  
	  

Ukrainian	  Orthodox	  Church	  of	  Canada	  (UOCC)	  website:	  www.uocc.ca	  
	  

	  
	  

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 зв'яжіться 

з о. Ігорем – тел. 613-325-3903, е-пошта: 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 F. Ihor – 613-325-3903 or email: ukrorthodoxottawa@gmail.com 

 
 

ЛІТНІ ГОДИНИ – Починаючи з неділі, 4 липня, 
ранкові Богослужіння розпочнуться о 9:30 

 
SUMMER HOURS – Starting Sunday, July 4, 
morning church services will begin at 9:30am 
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ВІДВІДИНИ НА ПОДВІРІ  Якщо ви 
бажаєте щоб о. Ігор приїхав до Вас 
поспілкуватись (або сами приїхати відвідати 
отця біля церкви) дотриму-ючись урядових 
вимог щодо “фізичної відстані”, то Ви можете 
з ним домовитися про зручний для Вас час. 

 

 

DRIVEWAY VISITS  Fr. Ihor is available to 
come by your home to visit with you outdoors 
or meet you at the parish premises while 
maintaining the required physical distancing 
of two metres. Please contact Fr. Ihor to 
arrange a mutually convenient time to meet. 

	  
	  

Наші	  молитви	  за	  всіх	  хворих	  і	  тих	  що	  пере-‐бувають	  у	  лікарнях	  та	  у	  домах	  постійної	  
опіки:	  Дорін	  Кір,	  Сюзанна	  Сорока,	  Зора	  Джаксон,	  Галина	  Янович,	  Зіна	  Волох,	  Зіна	  
Кислиця,	  Олена	  Шумовська,	  Марія	  Карман,	  Михайліна	  Пресунка,	  Іван	  Ґутей,	  Матушка	  
Алісія	  Чурак	  та	  інших	  котрі	  від	  недуг	  страждають.	  Якщо	  у	  Вас	  немає	  нагоди	  прийти	  до	  
церкви	  але	  є	  потреба	  помолитись	  за	  когось	  з	  ближніх	  то	  просимо	  передати	  імена	  о.	  
Ігорові	  і	  це	  буде	  зроблене	  під	  час	  Богослуження.	  
	  

Please	  pray	  for	  our	  parishioners	  and	  friends	  of	  the	  parish	  who	  are	  dealing	  with	  personal	  health	  
challenges	  and	  those	  in	  hospitals	  and	  long-‐term	  care	  facilities	  –	  Doreen	  Keir,	  Suzanne	  Soroka,	  Zora	  
Jackson,	  Halyna	  Yanovich,	  Zina	  Wloch,	  Zina	  Kysylycia,	  Olena	  Shumovsky,	  Maria	  Carman,	  Michaelina	  
Presunka,	  John	  Guty,	  Matushka	  Alicia	  Churak	  as	  well	  as	  others.	  If	  you,	  a	  family	  member	  or	  a	  friend	  
is	  unable	  to	  attend	  church	  service	  and	  there	  is	  a	  need	  to	  pray	  for	  them,	  then	  please	  contact	  Fr.	  Ihor	  
and	  he	  will	  say	  a	  special	  prayer	  during	  a	  church	  service.	  
	  
	  
	  

КАМПАН ІЯ 	  ПИСАНКА 	   – 	   2021 	   – 	   PYSANKA 	  CAMPA IGN 	   	  
 

 
 
	  

	  

Дякую!	  	  	  Дякую!	  	  	  Дякую!	  
Наша	  щорічна	  кампанія	  зібрала	  $15,000.	  

Ми	  дуже	  вдячні	  кожному,	  хто	  пожертвував	  
на	  цю	  кампанію.	  

	  

Thank	  You!	  	  	  Thank	  You!	  	  	  Thank	  You!	  
Our	  annual	  fundraising	  campaign	  has	  raised	  

$15,000	  to	  date.	  To	  everyone	  who	  donated	  to	  
the	  Pysanka	  Campaign,	  your	  generosity	  is	  very	  

much	  appreciated.	  
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ПАСКА  –  2 0 2 1  –  P A S C H A  
Другий	  рік	  підряд	  Пасху	  святкували	  під	  
час	  пандемії.	  Церковні	  служби	  під	  час	  
Страсного	  Тижня	  та	  в	  Пасхальну	  неділю	  
передавалися	  по	  інтернеті.	  Основним	  

моментом	  було	  благословення	  
пасхальних	  кошиків	  в	  суботу	  1	  травня.	  Під	  
час	  Великого	  Посту	  наша	  парафіяльна	  
жіноча	  організація	  успішно	  продала	  57	  
набори	  для	  писання	  писанок	  та	  40	  пасок.	  	  

For	  the	  second	  year	  in	  a	  row	  Pascha	  was	  
celebrated	  during	  the	  pandemic.	  Church	  
services	  during	  Holy	  Week	  and	  for	  Paschal	  
Sunday	  were	  streamed	  online.	  The	  drive-‐by	  
blessing	  of	  the	  Paschal	  Baskets	  on	  Saturday,	  
May	  1,	  was	  enjoyed	  by	  many	  parishioners.	  
During	  Great	  Lent,	  our	  parish’s	  Ladies’	  
organization	  was	  successful	  in	  selling	  57	  

Pysanka	  Kits	  and	  40	  Paskas.	  
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ПАРАФІЯЛЬНІ	  НОВИНИ 	  	  
§	   Стінні	  календарі	  2021	  року	  ще	  можна	  придбати	  в	  церквовним	  бюрі	  –	  $10	  за	  

календар.	  Будь	  ласка,	  зв'яжіться	  з	  о.	  Ігорем	  (613-‐325-‐3903)	  або	  церковним	  бюром	  
(613-‐728-‐0856),	  щоб	  придбати	  ваш	  календар.	  Усі	  отримані	  кошти	  будуть	  передані	  
дитячому	  реабілітаційному	  центру	  «Джерело»	  у	  Львові.  

	  

§	   Конструкція	  транзит	  легкої	  залізниці	  (LRT)	  дальше	  триває	  між	  вулицями	  Байрон	  та	  
Ричмонд	  безпосередньо	  напротів	  головного	  входу	  до	  залу	  церкви.	  Вхід	  до	  залу	  
церкви	  завжди	  буде	  можливим	  під	  час	  конструкції	  але	  під’їзд	  до	  вулиці	  Байрон	  
може	  змінюватися	  від	  тижня	  до	  тижня	  залежно	  від	  конструкційних	  вимог.	  Парковка	  
на	  вулиці	  заборонена.	  Парковка	  доступна	  на	  задній	  стоянці.	  	  

	  
PARISH	  NEWS	  

§ 2021	  Church	  wall	  calendars	  are	  still	  available	  for	  purchase	  in	  the	  church	  office	  –	  $10	  per	  
calendar.	  	  Please	  contact	  Fr.	  Ihor	  (613-‐325-‐3903)	  or	  the	  church	  office	  (613-‐728-‐0856)	  to	  
purchase	  your	  copy.	  All	  proceeds	  will	  be	  donated	  to	  the	  Dzherelo	  Children’s	  
Rehabilitation	  Centre	  in	  Lviv,	  Ukraine.	  

 

§ LRT	  construction	  continues	  between	  Byron	  Avenue	  and	  Richmond	  Road	  directly	  in	  front	  
of	  the	  entrance	  to	  the	  church	  hall.	  Entrance	  to	  the	  church	  hall	  will	  always	  be	  possible	  
during	  construction	  but	  road	  access	  to	  Byron	  Avenue	  may	  change	  from	  week	  to	  week	  
dependent	  on	  the	  construction	  requirements.	  Street	  parking	  is	  not	  permitted.	  Parking	  is	  
available	  in	  the	  back	  parking	  lot.	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
SPRING	  CLEAN-‐UP	  OF	  THE	  PARISH	  CEMETERY	  

	  
This	  year's	  clean-‐up	  was	  much	  better	  than	  last	  year	  when	  pandemic	  was	  in	  its	  early	  stages.	  Even	  

though	  the	  provincial	  government’s	  stay-‐at-‐home	  measures	  are	  more	  restrictive	  at	  this	  time,	  more	  
work	  was	  achieved	  by	  our	  team	  of	  parishioner	  volunteers	  and	  with	  the	  help	  of	  paid	  student	  labour.	  A	  
good	  part	  of	  the	  clean-‐up	  along	  the	  fence	  and	  of	  the	  overgrown	  bushes	  was	  achieved	  by	  hiring	  young	  
Taras	  Okhrimtchouk	  to	  do	  this	  task	  through	  the	  months	  of	  May	  and	  June	  2021.	  Taras	  has	  also	  agreed	  
to	  cut	  the	  grass	  on	  a	  regular	  basis	  for	  this	  season.	  

A	  significant	  amount	  of	  work	  was	  completed	  during	  the	  clean-‐up:	  
-‐ three	  cubic	  yards	  of	  topsoil	  was	  spread	  on	  new	  gravesites	  and	  scattered	  over	  holes	  and	  ground	  

depressions,	  as	  well	  as	  used	  by	  parishioners	  to	  plant	  flowers,	  
-‐ trees	  were	  trimmed	  and	  low	  hanging	  branches	  were	  cut,	  
-‐ overgrown	  bushes	  were	  either	  trimmed	  or	  cut	  down,	  and	  
-‐ the	  overgrowth	  of	  bushes	  along	  the	  north	  side	  of	  the	  cemetery	  facing	  the	  commercial	  plaza	  are	  

being	  cut	  back	  and	  will	  be	  trimmed	  along	  the	  complete	  north	  side	  fence	  line.	  
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A	  very	  big	  thank	  you	  to	  our	  Parish	  Cemetery	  Supervisor,	  Bohdan	  Shumsky,	  for	  organizing	  the	  clean-‐
up	  and	  to	  the	  following	  parishioners	  who	  volunteered	  to	  help	  with	  the	  clean-‐up:	  Michael	  and	  Angie	  
Reshitnyk,	  Volodymyr	  and	  Vera	  Hula,	  Tania	  Mushka	  and	  her	  husband,	  Daniel,	  Vira	  Rahimy	  and	  her	  
husband,	  Hamid,	  John	  Smyrnew,	  Jaroslav	  Horban,	  Ludmilla	  Solona	  and	  Fr.	  Ihor	  Okhrimtchouk.	  

Also,	  we	  thank	  our	  parishioners	  and	  friends	  of	  the	  cemetery	  for	  their	  donations:	  Betty	  Komarnisky,	  
George	  Laschewski,	  Vira	  Rahimy,	  Tania	  Mushka,	  and	  Tim	  Steele	  of	  Wee	  Loads	  Ltd.	  in	  Richmond,	  ON	  for	  
donating	  and	  delivering	  the	  three	  cubic	  yards	  of	  topsoil	  this	  year	  and	  last	  year.	  	  

We	  have	  plans	  to	  purchase	  a	  small	  storage	  shed	  and	  some	  basic	  gardening	  equipment	  to	  be	  kept	  on	  
site	  which	  can	  be	  used	  by	  families	  when	  they	  need	  to	  clean	  debris	  and	  plant	  flowers	  at	  their	  family	  
members’	  gravesites.	  Donations	  for	  this	  purposed	  will	  be	  greatly	  appreciated	  and	  can	  be	  made	  online	  
using	  e-‐transfer	  to	  Treasurer.UOCCOttawa@gmail.com.	  When	  making	  your	  donation	  please	  specify	  
that	  your	  donation	  is	  for	  the	  needs	  of	  the	  parish	  cemetery.	  Thank	  you	  for	  your	  support!	  
	  

If	  you	  have	  any	  questions	  or	  concerns,	  please	  contact	  our	  
Cemetery	  Supervisor,	  Bohdan	  Shumsky,	  at	  bmshumskyparish@gmail.com	  

 

	  
	  

Тро їцька 	   ба тьк і в ська 	   с убо та 	   – 	   19 	   червня 	   2021 	  
	  

Перед	  Трійцею	  віруючі	  моляться	  за	  всіх	  загиблих	  християнин.	  Щорічно	  напередодні	  
великого	  свята	  Трійці	  віруючі	  відзначають	  Вселенську	  батьківську	  суботу.	  У	  цей	  
поминальний	  день	  читають	  молитви	  за	  всіх	  померлих	  християн	  "від	  початку	  роду,	  з	  часів	  
Адама".	  Особливо	  важливо	  вшанувати	  людей,	  які	  не	  були	  гідно	  поховані:	  зниклих	  
безвісти,	  загиблих	  на	  війні	  і	  на	  чужині,	  померлих	  у	  катастрофах.	  Також	  в	  цей	  день	  важливо	  
помолитися	  за	  рідних	  і	  близьких,	  помолитися	  за	  упокій	  їх	  душ.	  

Троїцька	  поминальна	  субота	  відзначається	  за	  день	  до	  Трійці,	  яка	  у	  2021	  році	  випадає	  в	  
неділю	  20	  червня.	  Таким	  чином,	  поминальна	  субота	  цього	  року	  відзначиться	  19	  червня.	  
Дата	  Трійці	  змінюється	  щороку,	  оскільки	  вона	  святкується	  через	  50	  днів	  після	  Великодня.	  

Мета	  цієї	  батьківської	  суботи	  –	  нагадати	  християнам,	  що	  всі	  віруючі	  живі	  перед	  Богом.	  У	  
цей	  день	  моляться	  про	  прощення	  гріхів	  померлих	  людей.	  Для	  цього	  вимовляють:	  
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"Милості	  Божого,	  Царства	  Небесного	  і	  залишення	  гріхів	  їх,	  у	  Христа	  Безсмертного	  Царя	  і	  
Бога	  нашого	  просимо".	  У	  храмі	  проводиться	  молитва	  за	  всіх	  християн.	  

Парафіяни	  можуть	  передати	  батюшці	  листок	  з	  іменами	  покійних	  рідних	  –	  тоді	  їх	  
згадають	  на	  літургії.	  Віруючі	  відвідують	  могилу	  покійного,	  прибирають	  її	  і	  читають	  молитву	  
за	  упокій	  душі.	  Вдома	  влаштовують	  поминальний	  обід.	  На	  стіл	  подають	  млинці,	  коливо,	  
кашу.	  

Також	  у	  ці	  дні	  священники	  ходять,	  за	  проханням	  парафіян,	  на	  цвинтар	  щоб	  помолитись	  
за	  упокій	  спочилих	  родичів.	  

Петрів	  Піст	   – 	  28	  червня	  -‐ 	  11	  липня	  2021	  
	  	  

Петрівка	  (також	  Пeтрів	  піст;	  Апостольський	  піст)	  —	  один	  із	  чотирьох	  багатоденних	  
постів	  церковного	  року.	  Тривалість	  Петрівки	  залежить	  від	  Великодніх	  свят:	  
якщо	  Великдень	  раніше	  у	  році,	  то	  піст	  довший;	  якщо	  пізніше	  —	  коротший.	  Розпочинається	  
в	  понеділок	  через	  тиждень	  після	  Трійці	  (П'ятидесятниці),	  тобто	  в	  понеділок,	  який	  настає	  
після	  дев'ятої	  неділі	  починаючи	  з	  Великодня.	  Кінець	  Петрівки	  завжди	  припадає	  12	  
липня	  —	  на	  свято	  Святих	  і	  всехвальних	  славних	  першоверховних	  апостолів	  Петра	  і	  Павла.	  
Отже,	  Апостольський	  піст	  щороку	  має	  різну	  тривалість:	  найкоротший	  триває	  8	  днів,	  
найдовший	  –	  42	  дні.	  

Традиція	  дотримуватися	  Апостольського	  посту	  відома	  з	  перших	  віків	  християнства.	  Як	  
повідомляє	  апостол	  Павло	  у	  Другому	  листі	  до	  Коринфян,	  апостоли,	  прийнявши	  Святого	  
Духа	  в	  день	  П'ятидесятниці,	  в	  пості	  та	  молитві	  "у	  праці	  і	  в	  знеможенні,	  часто	  в	  
недосипанні,	  у	  голоді	  й	  спразі,	  часто	  в	  пості"	  готувалися	  до	  проповіді	  Євангелія	  (2	  Кор.	  11).	  
В	  Діяннях	  святих	  апостолів	  оповідається,	  що	  "після	  поста	  і	  молитви,	  апостоли	  й	  учителі	  
поклали	  руки	  на	  Варнаву	  й	  Савла,	  -‐	  майбутнього	  апостола	  Павла,	  -‐	  і	  вирядили	  їх	  у	  дорогу"	  
(Діян.	  13,	  3).	  За	  давньою	  легендою,	  апостол	  Петро	  запровадив	  піст	  на	  прохання	  жінок	  —	  
щоб	  чоловіки	  менше	  ласували	  маслом,	  сиром,	  молоком	  та	  сметаною.	  Довго	  не	  було	  
узгодження	  щодо	  тривалості:	  одні	  постили	  16	  днів,	  інші	  —	  12,	  ще	  інші	  —	  6.	  В	  Постановах	  
апостольських	  встановлювалося:	  "Після	  П'ятидесятниці	  святкуйте	  одну	  седмицю,	  а	  потім	  
постіть;	  справедливість	  вимагає	  і	  радіти	  після	  прийняття	  дарів	  від	  Бога,	  і	  постити	  після	  
полегшення	  плоті".	  

Традиція	  Апостольського	  посту	  набула	  додаткового	  розповсюдження	  у	  зв'язку	  з	  
будівництвом	  храмів	  в	  ім'я	  першоверховних	  апостолів	  Петра	  і	  Павла	  в	  Константинополі	  та	  
Римі.	  День	  освячення	  константинопольського	  храму	  29	  червня	  (за	  новим	  стилем	  –	  12	  
липня)	  став	  особливо	  урочисто	  відзначатися	  щорічно	  спочатку	  на	  Сході,	  а	  пізніше	  і	  на	  
Заході.	  
	  	  

Християнські	  звичаї	  
Петрівка	  —	  не	  вважається	  суворим	  постом,	  адже,	  згідно	  з	  Типіконом,	  дозволяється	  
вживати	  їжу	  рослинного	  походження	  з	  олією	  (крім	  понеділка,	  середи	  і	  п'ятниці)	  та	  рибу	  (у	  
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суботу	  та	  неділю),	  оскільки	  святі	  апостоли	  були	  рибалками.	  Апостол	  Петро	  вважається	  
покровителем	  рибалок.	  Раніше	  рибалки	  молилися	  йому	  як	  покровителю	  рибного	  
промислу,	  відправляли	  молебні,	  усією	  громадою	  збирали	  на	  свічку	  та	  ставили	  в	  церкві	  
перед	  його	  іконою.	  Проте	  в	  монастирях	  у	  понеділок,	  середу	  й	  п'ятницю	  практикується	  
сухоядіння.	  
	  

Саме	  свято	  на	  честь	  Петра	  і	  Павла	  не	  є	  частиною	  Апостольського	  посту.	  Однак,	  якщо	  воно	  
випадає	  на	  середу	  чи	  п’ятницю,	  то	  теж	  є	  пісним.	  Під	  час	  Петрового	  посту	  забороняється	  
вінчати	  молодят.	  Протягом	  посту	  віруючі	  християни	  щонайменше	  один	  раз	  сповідаються	  
та	  причащаються.	  
	  	  

Українські	  народні	  звичаї	  
Перший	  день	  Петрівки	  вважався	  початком	  косовиці	  сіна.	  Звідси	  прислів'я:	  «Хто	  в	  Петрівку	  
сіна	  не	  косить,	  той	  узимку	  в	  собаки	  їсти	  просить».	  Дівчата	  пускали	  на	  воду	  клечальні	  вінки	  
—	  із	  квітів,	  які	  стояли	  в	  хаті	  на	  Зелені	  Свята.	  Оскільки	  на	  Петрівку	  припадали	  найдовші	  дні	  
та	  найкоротші	  ночі,	  вони	  білили	  полотно	  й	  прядиво,	  а	  молодиці	  поралися	  біля	  конопель.	  
Тому	  в	  петрівських	  піснях	  найчастіше	  оспівуються	  ці	  види	  праці:	  «Ой	  мала	  нічка-‐
петрівочка,	  не	  виспалася	  Наталочка:	  по	  горі	  ходила,	  тонку	  біль	  білила…».	  
	  	  

Петрівка	  випадала	  на	  середину	  літа	  і	  період	  цей	  був	  багатий	  на	  обрядовість:	  весна	  
переходила	  в	  літо,	  сонце	  повертало	  на	  зиму.	  
	  	  

Memorial	  Saturdays	  in	  the	  Orthodox	  Church	  
	  

The	  Saturday	  before	  the	  Feast	  of	  the	  Trinity	  (Holy	  Pentecost)	  is	  called	  Trinity	  Memorial	  
Saturday	  which	  this	  year	  occurs	  on	  Saturday,	  June	  19.	  The	  memory	  of	  the	  deceased	  relatives	  
constantly	  lives	  in	  the	  hearts	  of	  loved	  ones.	  For	  special	  preservation	  of	  memory	  of	  the	  dead,	  in	  
the	  calendar	  of	  Orthodox	  holidays	  there	  are	  special	  days	  in	  which	  clerics	  recommend	  to	  pray	  
for	  the	  dead.	  

Parental	  days	  or	  Memorial	  Saturdays	  are	  so	  called	  since	  ancient	  times,	  when	  only	  there	  was	  a	  
tradition	  in	  the	  temples	  to	  pray	  for	  the	  deceased	  Christians.	  Tradition	  also	  recommends	  to	  visit	  
the	  cemetery.	  By	  the	  name	  “parent”	  it	  is	  clear	  that	  first	  people	  remember	  the	  deceased	  father	  
and	  mother,	  and	  also	  mention	  in	  prayer	  and	  other	  relatives,	  relatives	  and	  friends.	  

Trinity	  Parental	  Saturday:	  	  The	  day	  before	  the	  Feast	  of	  Holy	  Pentecost,	  a	  memorial	  service	  is	  
also	  performed.	  Before	  the	  Liturgy,	  a	  note	  with	  the	  name	  of	  one	  or	  more	  people	  is	  written	  and	  
served	  to	  the	  Church.	  Prayer	  can	  be	  not	  only	  for	  parents	  or	  close	  relatives,	  but	  also	  for	  all	  the	  
deceased	  whom	  are	  to	  be	  mentioned.	  	  In	  Ukrainian	  tradition	  on	  that	  day	  we	  commemorate	  all	  
deceased,	  especially	  those	  who	  had	  been	  killed	  in	  wars.	  

After	  visiting	  church,	  the	  faithful	  visit	  the	  gravesites	  for	  individual	  commemorations.	  A	  
private	  memorial	  service	  at	  the	  cemetery	  is	  a	  time	  of	  unity	  with	  the	  souls	  of	  loved	  ones.	  Here	  it	  
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is	  necessary	  to	  pray	  for	  their	  souls,	  but	  to	  leave	  the	  grave	  with	  bright	  thoughts,	  because	  the	  
next	  day	  will	  come	  the	  Feast	  of	  the	  Trinity.	  
	  	  

What 	   i s 	   t he 	  Apos t l e s 	   F a s t ? 	  
by	  Fr.	  Brendan	  Pelphrey	  

	  	  
This	  year	  the	  Apostles	  Fast	  [Petrivka]	  occurs	  from	  Monday,	  June	  28	  to	  Sunday,	  July	  11	  

[inclusive].	  Orthodox	  Christians	  around	  the	  world	  observe	  four	  fasting	  seasons	  during	  the	  year.	  
Two	  of	  these	  —	  the	  Great	  Fast	  for	  the	  forty	  days	  of	  Lent	  and	  the	  Dormition	  Fast	  during	  the	  first	  
fifteen	  days	  of	  August	  —	  are	  considered	  “strict”	  fasts.	  The	  other	  two	  are	  generally	  observed	  as	  
“lesser”	  fasts:	  the	  so-‐called	  “Christmas	  Lent”	  or	  fast	  during	  the	  forty	  days	  before	  the	  Feast	  of	  
the	  Nativity,	  and	  the	  Fast	  of	  the	  Apostles	  which	  starts	  at	  the	  end	  of	  June.	  

The	  Fast	  of	  the	  Apostles	  is	  the	  least	  known,	  but	  is	  among	  the	  oldest	  of	  Christian	  traditions.	  It	  
is	  mentioned	  by	  St.	  Athanasius	  in	  the	  fourth	  century,	  and	  there	  are	  other	  testimonies	  to	  its	  
existence	  very	  early	  in	  the	  history	  of	  the	  Church.	  The	  fast	  begins	  on	  the	  day	  after	  the	  
observance	  of	  All	  Saints’	  Sunday,	  which	  falls	  one	  week	  after	  the	  Feast	  of	  the	  Holy	  Pentecost.	  

The	  Fast	  of	  the	  Apostles	  ends	  with	  the	  observance	  of	  the	  Feast	  of	  Saints	  Peter	  and	  Paul,	  
which	  is	  held	  on	  July	  12.	  In	  earliest	  practice,	  however,	  the	  fast	  was	  probably	  not	  connected	  with	  
the	  Feast	  of	  Peter	  and	  Paul.	  Rather,	  it	  was	  a	  time	  for	  fasting	  after	  the	  celebration	  of	  the	  Holy	  
Pentecost	  and/or	  All	  Saints.	  Apparently,	  different	  traditions	  prescribed	  different	  lengths	  of	  the	  
fast	  —	  whether	  for	  one	  week	  or	  several	  weeks.	  Today,	  the	  fast	  still	  has	  a	  variable	  length	  
because	  of	  its	  connection	  to	  the	  date	  of	  the	  Holy	  Pentecost,	  and	  therefore	  of	  All	  Saints.	  

The	  date	  of	  the	  Holy	  Pentecost	  varies	  with	  the	  date	  of	  Holy	  Pascha	  (Easter),	  falling	  fifty	  days	  
after	  Pascha.	  Therefore,	  the	  date	  of	  the	  Sunday	  of	  All	  Saints	  varies	  accordingly.	  This	  means	  that	  
the	  length	  of	  the	  Fast	  of	  the	  Apostles	  also	  varies	  each	  year.	  For	  those	  churches	  which	  follow	  the	  
Old	  Calendar,	  the	  Fast	  can	  be	  very	  long	  (as	  long	  as	  42	  days)	  or	  very	  short	  (8	  days),	  depending	  
upon	  when	  Holy	  Pascha	  falls.	  For	  Orthodox	  churches	  which	  use	  the	  New	  Calendar,	  there	  are	  
some	  years	  in	  which	  there	  is	  no	  Apostles’	  Fast	  at	  all.	  

There	  are	  different	  traditions	  regarding	  how	  strictly	  to	  follow	  the	  Fast.	  In	  most	  Orthodox	  
traditions,	  the	  fast	  is	  not	  as	  severe	  as	  that	  during	  Great	  Lent.	  Fish,	  wine	  and	  oil	  are	  permitted	  on	  
all	  days	  except	  Wednesday	  and	  Friday	  which	  are	  strict	  fast	  days	  throughout	  the	  year	  except	  
immediately	  following	  the	  Great	  Feasts	  of	  the	  Lord.	  In	  other	  traditions,	  fish,	  wine	  and	  oil	  are	  
permitted	  on	  Saturdays	  and	  Sundays	  during	  the	  Fast	  of	  the	  Apostles.	  

For	  faithful	  Orthodox	  today,	  the	  Fast	  of	  the	  Apostles	  can	  be	  an	  occasion	  for	  reflection	  upon	  
the	  lives	  and	  example	  of	  the	  Holy	  Apostles.	  On	  the	  Sunday	  of	  All	  Saints,	  we	  remember	  and	  
celebrate	  the	  lives	  of	  all	  those	  who	  have	  gone	  before	  us	  in	  the	  faith:	  our	  fathers,	  forefathers,	  
the	  apostles,	  preachers,	  evangelists,	  teachers,	  hierarchs	  and	  martyrs.	  The	  readings	  which	  are	  
appointed	  for	  that	  day	  (Hebrews	  11:33-‐40,	  12:1-‐2,	  Matthew	  10:32-‐33,	  37-‐38,	  19:27-‐30)	  remind	  
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us	  that	  countless	  worshippers	  of	  God	  have	  sacrificed	  their	  lives	  for	  the	  faith	  which	  we	  have	  
inherited.	  

The	  Fast	  is	  also	  an	  occasion	  to	  remember	  that	  in	  Christ,	  we	  have	  a	  unity	  that	  goes	  far	  beyond	  
our	  personal	  opinions,	  likes	  or	  dislikes.	  The	  Acts	  of	  the	  Apostles	  tells	  us	  that	  the	  Apostles	  
themselves	  recognized	  this	  very	  early.	  The	  occasion	  was	  an	  argument	  which	  took	  place	  
regarding	  whether	  the	  followers	  of	  Christ	  needed	  to	  continue	  to	  observe	  the	  Law	  of	  Moses.	  At	  
first,	  Peter	  and	  Paul	  took	  different	  sides	  in	  the	  discussion.	  

Both	  Peter	  and	  Paul	  were	  Jews,	  but	  their	  personalities	  and	  backgrounds	  were	  very	  different.	  
Peter,	  who	  was	  formerly	  a	  fisherman,	  was	  among	  the	  first	  of	  the	  disciples	  to	  follow	  Jesus.	  
Presumably	  he	  was	  uneducated	  and	  probably	  spoke	  only	  Aramaic	  in	  the	  local	  Galilean	  dialect.	  
Paul,	  on	  the	  other	  hand,	  was	  very	  well	  educated	  under	  Gamaliel,	  the	  most	  famous	  rabbi	  
(teacher)	  of	  his	  time,	  and	  spoke	  several	  languages.	  

Moreover,	  Paul	  —	  originally	  named	  Saul	  —	  was	  not	  among	  the	  Twelve	  Disciples.	  He	  even	  led	  
a	  deadly	  persecution	  of	  Christians	  until	  he	  received	  an	  astounding	  vision	  of	  Christ	  while	  on	  the	  
way	  to	  Damascus	  (Acts	  9).	  The	  blinding	  vision	  changed	  his	  life	  forever.	  Thereafter	  he	  became	  an	  
ardent	  witness	  to	  the	  risen	  Christ.	  But	  because	  of	  his	  former	  life,	  it	  was	  very	  difficult	  at	  first	  for	  
the	  disciples	  to	  forgive	  and	  accept	  him.	  

Before	  very	  long,	  Peter	  and	  Paul	  became	  involved	  in	  the	  dispute	  about	  keeping	  the	  Law.	  Paul,	  
who	  was	  preaching	  among	  Gentiles,	  taught	  that	  it	  was	  no	  longer	  necessary	  to	  keep	  the	  Law,	  
because	  the	  purpose	  of	  the	  Law	  was	  to	  point	  to	  the	  death	  and	  resurrection	  of	  Christ.	  Paul	  even	  
proclaimed	  that	  the	  Law	  had	  been	  nailed	  to	  the	  cross	  with	  Christ,	  for	  now	  we	  are	  justified	  by	  
faith	  and	  not	  by	  following	  the	  Law	  (see	  Romans	  10	  and	  Galatians	  3).	  Peter,	  however,	  was	  drawn	  
towards	  the	  opinion	  of	  some	  Jews	  that	  although	  Jesus	  was	  indeed	  the	  promised	  Messiah,	  the	  
Law	  nevertheless	  should	  continue	  to	  be	  observed	  for	  all	  time.	  

Paul	  journeyed	  to	  Jerusalem	  to	  meet	  with	  Peter	  and	  the	  other	  disciples	  in	  order	  to	  settle	  the	  
matter.	  Paul	  says	  that	  he	  opposed	  Peter	  to	  his	  face	  (Galatians	  2:11	  ff.).	  After	  some	  discussion	  it	  
was	  agreed	  that	  Christians	  would	  no	  longer	  follow	  the	  Law,	  including	  practices	  like	  circumcision	  
and	  the	  complex	  dietary	  laws	  given	  in	  the	  Books	  of	  Moses.	  However,	  they	  would	  continue	  to	  
observe	  some	  of	  the	  restrictions	  of	  the	  Law	  regarding	  moral	  principles,	  and	  the	  eating	  of	  blood.	  

It	  is	  significant	  that	  Peter	  did	  not	  simply	  decide	  to	  agree	  with	  Paul	  on	  these	  matters.	  Rather,	  
he	  was	  given	  a	  vision	  from	  God	  in	  which	  it	  was	  declared	  that	  foods	  which	  were	  formerly	  
declared	  to	  be	  “unclean”	  for	  all	  Jews,	  were	  now	  “clean”	  or	  acceptable	  (Acts	  10).	  Thus,	  Peter	  
realized	  that	  God	  was	  instituting	  a	  new	  order	  and	  way	  of	  life,	  and	  that	  to	  agree	  with	  Paul	  was	  a	  
matter	  of	  obedience	  to	  Christ	  himself.	  

These	  events	  remind	  us	  to	  seek	  God	  when	  we	  have	  disagreements	  within	  the	  Church.	  This	  
requires	  humility	  on	  our	  part,	  and	  the	  willingness	  to	  accept	  others	  even	  when	  we	  might	  not	  
have	  agreed	  with	  them	  before.	  We	  let	  go	  of	  our	  own	  personal	  wishes	  or	  demands,	  and	  pray	  for	  
the	  good	  of	  the	  Church	  and	  for	  a	  recognition	  of	  the	  will	  of	  God	  for	  all	  of	  us	  together.	  

At	  the	  conclusion	  of	  the	  Fast,	  therefore,	  we	  celebrate	  Apostles	  Peter	  and	  Paul	  together.	  The	  
icon	  of	  the	  Feast	  depicts	  the	  two	  men	  standing	  side-‐by-‐side,	  holding	  the	  Church	  together	  in	  
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their	  hands.	  This	  is	  a	  powerful	  symbol	  of	  the	  supernatural	  love	  for	  one	  another	  which	  is	  given	  
by	  the	  Holy	  Spirit.	  In	  the	  Holy	  Spirit	  we	  have	  agreement	  and	  new	  life.	  For	  this	  reason,	  Orthodox	  
Christians	  today	  can	  regard	  the	  Fast	  of	  the	  Apostles	  as	  one	  of	  the	  most	  important	  times	  of	  the	  
year,	  a	  time	  to	  humble	  ourselves	  and	  pray	  for	  genuine	  love	  and	  unity	  in	  the	  Church	  around	  the	  
world.	  	  	   Source:	  https://myocn.net/what-‐is-‐the-‐fast-‐of-‐the-‐apostles/	  

	  
ВЕЛИКА	  ПОДЯКА	  ЗА	  ВАШУ	  ДОПОМОГУ!  

	  

Багато	  наших	  парафіян	  постійно	  добровільно	  працюють	  для	  нашої	  церкви	  під	  час	  пандемії.	  Ми	  
дуже	  вдячні	  наступним	  волонтерам	  за	  їхню	  відданість	  у	  духовній	  та	  інформаційній	  підтримці	  
наших	  парафіян,	  а	  також	  за	  догляд	  за	  	  будинком	  церкви	  та	  за	  ведення	  церковних	  фінансів	  
належним	  чином:	  

	  	  

• Ларисі	  Мейсон	  за	  спів	  під	  час	  недільної	  служби	  
• В'ячеславі	  (Славі)	  Татевосяну	  за	  підтримку	  о.	  Ігоря	  під	  час	  церковних	  служб	  в	  чинові	  старшого	  

брата	  
• Богдану	  Симончуку,	  Денисові	  Потоцькому	  та	  Галині	  Костишині	  за	  допомогу	  під	  час	  церковних	  

служб	  
• Мирону	  Олесківу	  та	  Вірі	  Гуцуляк	  за	  розслідування	  Канадських	  програм	  розроблені	  для	  

допомоги	  людям,	  які	  звільнені	  з	  роботи	  та	  	  для	  підтримки	  малого	  бізнесу,	  який	  втратив	  
більшість	  своїх	  доходів	  	  

• Галині	  Безначук	  для	  надсилання	  новин	  усім	  парафіянам,	  а	  також	  для	  створення	  щомісячного	  
парафіяльного	  вісника	  

• Олені	  Баран	  за	  збір	  та	  депозит	  фінансових	  пожертв	  для	  нашої	  церкви	  
• Маріанні	  Слободянюк	  за	  оновлення	  церковної	  веб-‐сторінки	  
• Миколі	  Чіху	  за	  підтримку	  церковного	  будинку	  та	  майдану	  
• Зорі	  Джексон,	  що	  телефонує	  до	  наших	  старших	  членів	  парафії,	  щоб	  перевірити	  їх	  стан	  

здоров'я	  
НОВЕ	  в	  цьому	  списку:	  
• Ангелині	  Решітник	  за	  організацію	  та	  управління	  продажем	  пасок	  
• Тамарі	  Руденко	  та	  Лізі	  Маларек	  за	  організацію	  та	  управління	  продажем	  наборів	  «Писанка»	  
• Міколі	  Чіху,	  Іванові	  Смирневі	  та	  Вікторові	  Стецкевичові	  за	  управління	  дорожнього	  руху	  під	  час	  

благословення	  пасхальних	  кошиків	  
• Богдану	  Шумському	  за	  організацію	  прибирання	  парафіяльного	  кладовища	  

	  
	  

THANK	  YOU	  TO	  OUR	  VOLUNTEERS!	  
Many	  parishioners	  continue	  to	  volunteer	  during	  the	  pandemic.	  Collectively	  we	  are	  extremely	  grateful	  
to	  the	  following	  volunteers	  for	  their	  dedication	  and	  commitment	  to	  keeping	  us	  spiritually	  connected	  
and	  informed,	  and	  for	  making	  sure	  that	  the	  church	  building	  is	  maintained	  in	  proper	  fashion:	  
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• Our	  church	  choir	  director,	  Larissa	  Mason,	  who	  has	  been	  singing	  during	  Sunday	  Liturgy	  
• Vyacheslav	  (Slava)	  Tatevossian	  for	  supporting	  Fr.	  Ihor	  as	  elder	  altar	  server	  during	  church	  services	  
• Bohdan	  Symonchuk,	  Denis	  Pototsky	  and	  Halyna	  Kostyshyna	  for	  doing	  the	  readings	  and	  helping	  Fr.	  

Ihor	  during	  church	  services	  
• Myron	  Oleskiw	  and	  Vera	  Hutzuliak	  for	  dealing	  with	  the	  Canadian	  government’s	  financial	  assistance	  

programs	  
• Halyna	  Beznaczuk	  for	  sending	  updates	  to	  all	  parishioners	  and	  for	  creating	  the	  parish	  newsletter	  
• Olena	  Baran	  for	  collecting	  and	  processing	  donations	  to	  the	  church	  
• Maryana	  Slobodyanyuk	  for	  updating	  the	  church’s	  website	  
• Mikola	  Czich	  for	  ensuring	  that	  the	  church	  building	  and	  grounds	  are	  well	  maintained	  
• Zora	  Jackson	  for	  phoning	  our	  elder	  parish	  members	  to	  check	  on	  how	  they	  are	  managing	  during	  the	  

pandemic	  
NEW	  to	  the	  list:	  
• Angie	  Reshitnyk	  for	  organizing	  and	  managing	  the	  sale	  of	  paskas	  
• Tamara	  Rudenko	  and	  Lisa	  Malarek	  for	  organizing	  and	  managing	  the	  sale	  of	  Pysanka	  Kits	  
• Mikola	  Czich,	  John	  Smyrnew	  and	  Viktor	  Stetskevych	  for	  managing	  traffic	  flow	  during	  the	  drive-‐by	  

Paschal	  basket	  blessing	  
• Bohdan	  Shumsky	  for	  organizing	  the	  parish	  cemetery	  clean-‐up	  

	  

<>	  <>	  <>	  <>	  <>	  <>	  <>	  <>	  <>	  <>	  <>	  <>	  <>	  <>	  <>	  <>	  <>	  <>	  <>	  <>	  
 

Words that soak into your ears are whispered… not yelled. 
 

Forgive your enemies; it messes up their heads. 
 

You cannot unsay a cruel word.                  Every path has a few puddles. 
 
 

Most of the stuff people worry about is never going to happen anyway. 
 

The best sermons are lived, not preached.               Don’t judge people by their relatives. 
 

Good judgment comes from experience, and a lot of that comes from bad judgment. 
 

Remember that silence is sometimes the best answer. 
 

Live a good, honourable life…Then when you get older and think back, 
you’ll enjoy it a second time. 

 

Don ‘t interfere with something that isn’t bothering you none. 
 

If you find yourself in a hole, the first thing to do is stop digging. 
 

Most times, it just gets down to common sense. 
 

Live simply. Love generously. Care deeply. Speak kindly. Leave the rest to God. 
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REMINDERS 	   – 	  ПРИГАДУЄМО 	   	  
	  

CHURCH	  MEMBERSHIP 	  FEES 	  
A	  reminder	  that	  2021	  membership	  fees	  are	  

due	  –	  $340	  per	  family,	  $170	  single.	  
These	  fees	  are	  the	  same	  as	  they	  were	  in	  
2020.	  For	  more	  information	  about	  church	  

membership,	  please	  contact	  our	  
Membership	  Director,	  Inna	  Artyshchuk	  
(artinna@gmail.com).	  These	  fees	  can	  be	  

paid	  by	  cheque	  or	  by	  e-‐transfer:	  
	  

E-‐Transfer:	  to	  Treasurer.UOCCOttawa@gmail.com	  
	  

By	  Cheque:	  Please	  make	  your	  cheque	  payable	  to	  
"Ukrainian	  Orthodox	  Church",	  noting	  ‘2021	  
Membership’	  on	  the	  front	  of	  the	  cheque,	  and	  mail	  to:	  

Ukrainian	  Orthodox	  Cathedral	  
1000	  Byron	  Avenue	  
Ottawa,	  ON	  	  	  K2A	  0J3	  

	  
ЧЛЕНСЬКА 	  ВКЛАДКА 	  
Нагадуємо,	  що	  потрібно	  сплатити	  
членську	  вкладку	  за	  2021	  рік	  –	  
$340	  за	  сім’ю,	  $170	  за	  одиночку.	  

Цього	  річна	  вкладка	  така	  сама	  як	  і	  в	  2020	  
році.	  Щоб	  отримати	  додаткові	  інформації	  
про	  членство	  в	  нашій	  церкві,	  будь	  ласка,	  
зв’яжіться	  з	  нашим	  директором	  членства	  
Інною	  Артищук	  (artinna@gmail.com).	  

Цю	  вкладку	  можна	  сплатити	  чеком	  або	  
електронним	  переказом:	  

	  
E-‐Переказом:	  до	  Treasurer.UOCCOttawa@gmail.com	  
	  

Чеком:	  Просимо	  виписати	  чек	  до	  "Ukrainian	  
Orthodox	  Church",	  зазначений	  ‘2021	  Членська	  
Вкладка’,	  та	  вислати	  поштою	  до:	  

Ukrainian	  Orthodox	  Cathedral	  
1000	  Byron	  Avenue	  
Ottawa,	  ON	  	  	  K2A	  0J3	  

	  

211	  –	  Your	  Local	  Helpline	  
	  

Are	  you	  having	  trouble	  buying	  food	  or	  
paying	  bills?	  Have	  you	  lost	  your	  job?	  Do	  

you	  need	  help	  but	  don’t	  know	  who	  to	  ask?	  
211	  is	  a	  free	  phone	  service	  that	  provides	  
information	  about	  services	  that	  can	  help	  
you	  deal	  with	  life’s	  challenges,	  no	  matter	  

where	  you	  live.	  Dial	  211	  to	  access	  
information	  24	  hours	  a	  day,	  7	  days	  a	  
week,	  in	  over	  150	  languages.	  211	  is	  a	  

totally	  confidential	  service	  –	  you	  will	  not	  
have	  to	  give	  your	  name	  or	  personal	  

details.	  
	  

When	  you	  don’t	  know	  whom	  to	  ask,	  
dial	  211.	  

	  
211	  –	  це	  ваша	  місцева	  лінія	  

допомоги	  
Чи	  у	  вас	  виникають	  проблеми	  з	  купівлею	  
їжі	  чи	  оплатою	  рахунків?	  Ви	  втратили	  
роботу?	  Чи	  вам	  потрібна	  допомога,	  але	  
ви	  не	  знаєте,	  кого	  запитати?	  211	  –	  це	  

безплатна	  телефонна	  обслуга,	  яка	  надає	  
інформацію	  про	  послуги,	  які	  можуть	  
допомогти	  вам	  вирішити	  життєві	  
виклики,	  незалежно	  від	  того,	  де	  ви	  
живете.	  Наберіть	  211,	  щоб	  отримати	  

доступ	  до	  інформації	  24	  години	  на	  добу,	  
7	  днів	  на	  тиждень,	  більш	  ніж	  150	  мовами.	  

211	  –	  це	  абсолютно	  конфіденційна	  
послуга	  –	  вам	  не	  потрібно	  буде	  вказувати	  

своє	  ім'я	  чи	  особисті	  дані.	  
Коли	  ви	  не	  знаєте,	  кого	  запитати,	  

наберіть	  211.	  
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Загальні	  Інформації	   General	  Information	  

ПОДАВАННЯ	  ЗАПИСОК	  “За	  Здоров’я”	  і	  “За	  Упокой”	  
Ви	  завжди	  можете	  подати	  записки	  з	  іменами	  ваших	  
рідних	  щоб	  помолитися	  за	  їх	  здоров'я	  і	  
благополуччя	  та/чи	  за	  упокій	  померших	  під	  час	  
Літургії.	  Будь	  ласка,	  зв'яжіться	  з	  о.	  Ігорем,	  
телефоном	  або	  електронною	  поштою,	  щоб	  подати	  
йому	  імена	  ваших	  рідних.	  

PRAYERS	  FOR	  HEALTH	  AND	  FOR	  REPOSE	  –	  At	  any	  
time	  you	  can	  request	  Fr.	  Ihor	  to	  say	  prayers	  during	  
the	  Liturgy	  for	  the	  health	  of	  family	  members	  and	  
friends	  and/or	  for	  the	  repose	  of	  the	  departed.	  	  
Please	  contact	  Fr.	  Ihor,	  by	  phone	  or	  email,	  to	  provide	  
him	  with	  their	  first	  names.	  

ХРЕЩЕННЯ	  Батьки	  особисто	  зустрічаються	  з	  о.	  Ігорем	  щоб	  
полагодити	  хрещення.	  Куми	  (хрещенні	  батьки)	  мусять	  бути	  
православними	  християнами.	  Батьки	  зобов’язані	  виховати	  
своїх	  хрещенних	  дітей	  згідно	  з	  вченням	  православної	  церкви.	  	  

BAPTISMS	  –	  Parents	  must	  arrange	  a	  personal	  meeting	  with	  
Father	  Ihor	  to	  make	  arrangements.	  Godparents	  must	  be	  
practicing	  Orthodox	  Christians.	  Baptizing	  a	  child	  in	  the	  Orthodox	  
faith	  presupposes	  that	  the	  child	  will	  be	  raised	  as	  an	  Orthodox	  
Christian.	  	  

ВІНЧАННЯ	  Пари,	  які	  мають	  намір	  вінчатися	  в	  церкві,	  мусять	  
сконтактуватися	  з	  о.	  Ігорем	  заздалегідь.	  Для	  неправославних	  
які	  хочуть	  вінчатися	  в	  церкві	  можуть	  бути	  певні	  умовини.	  
Спеціальний	  запит	  можна	  подати,	  щоб	  наш	  церковний	  хор	  
заспівав	  весільну	  службу.	  	  

WEDDINGS	  	  –	  Couples	  wishing	  to	  marry	  in	  the	  church	  must	  
meet	  with	  Father	  Ihor	  to	  make	  arrangements.	  If	  one	  of	  the	  
couple	  is	  not	  Orthodox	  then	  certain	  conditions	  may	  apply.	  
A	  special	  request	  can	  be	  made	  for	  our	  church	  choir	  to	  sing	  the	  
wedding	  service.	  

УКРАЇНСЬКИЙ	  БУТІК	  Відкритий	  після	  Богослужень,	  або	  за	  
домовленням	  (тел.	  613-‐830-‐1472)	  

UKRAINIAN	  BOUTIQUE	  	  –	  Open	  after	  Liturgy,	  or	  by	  
appointment	  (tel.	  613-‐830-‐1472)	  

ОСВЯЧЕННЯ	  ДОМІВ	  –	  Можна	  замовити	  –	  Щоб	  домовитися	  
просимо	  звернутися	  до	  o.	  Ігоря	  

HOUSE	  BLESSINGS	  –	  On	  request	  –	  To	  make	  arrangements	  
please	  contact	  Fr.	  Ihor.	  

ПРИЛУЧІТСЯ	  ДО	  НАШОЇ	  ПАРАФІЯЛЬНОЇ	  РОДИНИ	  –	  Щоб	  
дізнатись,	  як	  стати	  членом	  нашого	  Собору	  та	  Української	  
Православної	  Церкви	  Канади	  просимо	  звернутися	  до	  o.	  Ігоря	  

JOIN	  OUR	  PARISH	  FAMILY	  –	  To	  inquire	  about	  becoming	  a	  
member	  of	  our	  Cathedral	  and	  of	  the	  Ukrainian	  Orthodox	  Church	  
of	  Canada	  please	  contact	  Fr.	  Ihor.	  

СКРИНКА	  ДЛЯ	  ЗАПИТАНЬ	  ТА	  ПОБАЖАНЬ	  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	  by	  the	  candle	  table.	  	  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	  o.	  Ігорові.	  

PASTORAL	  CARE	  –	  If	  you	  know	  of	  anyone	  in	  the	  hospital	  or	  at	  
home	  who	  would	  like	  a	  pastoral	  visit,	  please	  contact	  Fr.	  Ihor.	  

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	   церковні	   е-‐пошти	   прошу	   дати	  
знати	   o.	   Ігорові	   (ukrorthodoxottawa@gmail.com).	  
Наші	  е-‐пошти	  подають	  деталі	  про	  церковні	   служби,	  
українські	   громадські	   події	   та	   цікаві	   теми.	   Копії	  
попередніх	   парафіяльних	   вісників	   знаходяться	   на	  
нашій	  церковній	  веб-‐сторінці.	  	  	  

To	   receive	  emails	   from	  our	  church,	  please	  email	  Fr.	  
Ihor	   (ukrorthodoxottawa@gmail.com).	   Our	   church	  
emails	   contain	   the	   latest	   information	   about	   church	  
services,	  Ukrainian	  community	  events	  and	  interesting	  
topics.	   Our	   parish	   newsletters	   can	   be	   found	   on	   our	  
church’s	  website.	  	  	  

УКРАЇНСЬКІ	  ПОДІЇ	  В	  ОТТАВІ 	  
За	  інформації:	  

www.ucpbaottawa.ca/CommunityEvents.html	  

UKRAINIAN	  EVENTS	  IN	  OTTAWА	  
Information	  is	  available	  at	  

www.ucpbaottawa.ca/CommunityEvents.html	  
	  
Ми	  вітаємо	  Ваші	  коментарі	  про	  наш	  вісник	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  We	  welcome	  your	  feedback	  about	  our	  church	  newsletter	  

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


