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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 епошту 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
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ в ЧЕРВНІ
Усі церковні служби транслюються в прямому ефірі на сторінці церкви у Facebook за
адресою ‘Ukrainian Orthodox Cathedral in Ottawa’

четвер 2 червня

10:00

субота 4 червня

18:00

неділя 5 червня

10:00

Вознесіння Господнє – Літургія
Сповідь 9:30-10:00

Субота Святих Отців – Вечірня та Сповідь
Неділя Святих Отців – Літургія
Сповідь 9:30-10:00

13:15

Проводи на парафіяльним цвинтарі (1888 Merivale Road)

субота 11 червня

10:00

Поминальна Субота – Загальна Панахида

неділя 12 червня

10:00

понеділок 13 червня

10:00

неділя 19 червня
День Батька

10:00

Неділя Святої Трійці (П’ятидесятниця) – Літургія
Сповідь 9:30-10:00

День Святого Духа -- Акафіст
Перша неділя після П’ятидесятниці – Неділя Всіх Святих – Літургія
Сповідь 9:30-10:00

понеділок 20 червня Початок Петрівки (піст який закінчується 11 липня)

субота 25 червня

18:00

неділя 26 червня

10:00

Вечірня та Сповідь
Друга неділя після П’ятидесятниці – Неділя Всіх Святих – Літургія
Сповідь 9:30-10:00

При кінці Літургії буде відслужена панахида в пам’ять покійного о.
Ігоря відзначити першу річницю його упокоєння

Після кожної недільної Літургії всіх парафіян запрошують зібратися
в церковній залі для спілкування, щоб насолодитися легкими
закусками та познайомитися один з одним
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,
Михайліна Пресунка, Іван Ґутей, Матушка Алісія Чурак та інших котрі від недуг
страждають.

Просимо до уваги, що в липні та серпні
недільні Богослужіння розпочнуться о 9:30

ЧЕРВЕНЬ 2022

3

JUNE 2022

SCHEDULE OF CHURCH SERVICES in JUNE
All church services are live streamed online on the church’s Facebook page at
‘Ukrainian Orthodox Cathedral in Ottawa’

Thursday, June 2

10:00 am

Saturday, June 4

6:00 pm

Sunday, June 5

10:00 am
1:15 pm

Saturday, June 11

Ascension of Our Lord – Divine Liturgy
Confession 9:30 – 10:00

Saturday of the Holy Fathers – Vespers & Confession
Sunday of the Holy Fathers – Divine Liturgy
Confession 9:30 – 10:00

Blessing of the Gravesites at the parish cemetery (1888 Merivale Road)

10:00 am Trinity Soul Saturday -- Remembrance of the Reposed -- Panachyda

Sunday of the Holy Trinity (Pentecost) – Divine Liturgy

Sunday, June 12

10:00 am

Monday, June 13

10:00 am Feast Day of the Holy Spirit -- Akaphist

Sunday, June 19
Father’s Day

10:00 am

Confession 9:30 – 10:00

First Sunday after Pentecost – Sunday of All Saints – Divine Liturgy
Confession 9:30 – 10:00

Monday, June 20

Beginning of Apostles’ Fast (ends July 11)

Saturday, June 25

6:00 pm

Vespers & Confession
Second Sunday after Pentecost – Divine Liturgy

Sunday, June 26

10:00 am

Confession 9:30 – 10:00

At the end of the Liturgy, a Panachyda will be served in memory of the
late Fr. Ihor to mark the one year anniversary of his repose

After every Sunday Liturgy, all parishioners are invited to gather in the
church hall for Fellowship to enjoy some light refreshments
Please keep our parishioners and friends of the parish 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, Michaelina Presunka, John
Guty, Matushka Alicia Churak as well as others.

Please note that during the months of July and August,
Sunday church services will start at 9:30am
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Our New Parish Priest, Father Taras Kinash
Fr. Taras was born in Nyzhankovychi, Lviv Oblast, Ukraine on 23 September
1985. Before graduating secondary school he had been an altar server for five
years.
In 2002 he entered Ivano-Frankivsk Orthodox Seminary and graduated in 2006.
That same year he became a student in the Master’s program for Religion Studies
and Philosophy at The National University of Ostroh Academy. During this time he
became a participant of the Canada World Youth Exchange Program and visited
North Battleford, SK, where he volunteered with the Pe-Ta-Pan Preschool Centre
for Aboriginal children and attended many cultural events as well as church
services in Canadian Ukrainian Orthodox churches. He earned his Master's
Degree in 2011.
In 2009 he married Olya Kovalchuk and they moved to her hometown of Tetiiv,
Kyiv Oblast. Their son, Matthew, was born in 2012. In 2014 he started to
volunteer with the Ukrainian army and established a non-government organization whose objective was
overall local development. He also managed several social projects particularly the English speaking club, a
local newspaper, a business hub and other activities.
In 2014, the construction of the first Ukrainian Orthodox Church of the Kyiv Patriarchy was started in the
town of Tetiiv. Fr. Taras first became a cantor at the church. In July 2015 he was ordained as a deacon by His
Grace Archbishop Agapit and then, in September 2015, was ordained as a priest by His Grace Metropolitan
Epiphanius of Kyiv.
Fr. Taras became the Parish Priest in Tetiiv with a congregation of approximately 200 permanent
parishioners. With the assistance of a cantor, Fr. Taras led a children's choir for two years. Additionally, he
co-managed a summer Orthodox camp for three years in a row. The parish also volunteered for the Army
and Senior's houses.
When the Ukrainian Orthodox Church was created in Ukraine, His Grace Metropolitan Yuriy of the
Ukrainian Orthodox Church of Canada (UOCC) visited Kyiv for an enthronization service. Fr. Taras was
introduced to Metropolitan Yuriy and they found they had much in common.
In September and October 2019, Fr. Taras was invited by the UOCC to visit Canada. During this trip he
attended classes at St. Andrew's College, participated in social events and services at Holy Trinity Cathedral
and St. Mary the Protectress Cathedral in Winnipeg as well as in churches in Saskatoon, SK and Dauphin, MB.
In 2020, Fr. Taras and Dobrodika Olya welcomed their daughter Anna into their family. Through the years,
Fr. Taras was in close contact with the UOCC. In October 2021 he was interviewed by our Cathedral’s Parish
Council for the position of Parish Priest after Fr. Ihor Okhrimtchouk unexpectedly passed away in June 2021.
In December 2021, the Cathedral’s Parish Council approved the selection of Fr. Taras and started the process
of transfer.
In February 2022, due to Russian invasion of Ukraine, the Cathedral’s Parish Council worked tirelessly to
secure special permission for Fr. Taras to leave Ukraine. With the support of the Ukrainian Embassy in
Canada, permission for Fr. Taras to leave Ukraine was granted. On April 22, 2022, Fr. Taras and his family
arrived in Ottawa and he served his first church service on Saturday, April 23 as Parish Priest of our
Cathedral.
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Наш Новий Парох о. Тарас Кінаш
О. Тарас народився в Нижанковичах Львівської області 23 вересня 1985. До закінчення середньої
школи п’ять років був прислужником біля вівтаря.
У 2002 році вступив до Івано-Франківської Православної Семінарії, яку закінчив у 2006 році. Того ж
року став студентом релігієзнавчої та філософської спеціальності Національного університету
«Острозька академія». Під час навчання став учасником програми обміну «Canada World Youth» та
відвідав North Battleford, Saskatchewan. Там він був волонтером у дошкільному закладі Пе-Та-Пан для
дітей аборигенів і відвідував багато культурних заходів, а також церковні служби Української
Православної Церкви в Канади (УПЦK). У 2011 році отримав ступінь магістра.
У 2009 році одружився з дружиною Олею Ковальчук і переїхав до її рідного міста. Потім у 2012 році
народився син Матвій. У 2014 році почав займатися волонтерством для української армії і тому
створив громадську організацію, яка мала на меті загальний місцевий розвиток. Керував кількома
соціальними проектами, зокрема англомовним клубом, місцевою газетою, бізнес-хабом та іншими.
Також у 2014 році в Тетієві розпочато будівництво першої Української Православної Церкви
Київського Патріархату. Там він став кантором. Згодом був рукоположений у диякона у липні 2015 року
Архієпископом Агапітом, а у вересні 2015 року – Владикою Митрополитом Епіфанієм.
Став парохом у Тетіїв - Київській області на парафії з приблизно 200 постійними парафіянами. У
співпраці з кантором два роки керував дитячим хором. І три роки поспіль співкерував літнім
православним табором. Парафія також допомагала армії та сеньйорам.
Коли була створена Українська Православна Церква і Владика Митрополит Юрій відвідав Київ на
престольну службу, о. Тарас був представлений Владиці і знайшов спільну мову.
У вересні-жовтні 2019 року був запрошений у гості УПЦK. Під час цієї подорожі він брав уроки в
Колегії Св. Андрея, відвідував заходи та богослужіння в Катедрі Святої Тройці та в Соборі Святої
Покрови у Вінніпезі та в церквах у Саскатуні (в Саскачевані) та у Давфін (в Манітобі). Також його
запросило Андріївське братство на промову до Катедри Святої Тройці.
У 2020 році народилася донька Анна. Протягом цих років о. Тарас був у контакті з УПЦK, а в жовтні
проходив співбесіду з парафіяльною радою нашого собору на посаду парафіяльного священика,
оскільки їхній парох о. Ігор Охрімчук несподівано помер у червні 2021 року. У грудні парафіяльна рада
затвердила о. Тараса та розпочала процес переведення.
У лютому 2022 року через вторгнення Росії в Україну парафіяльна рада працювала над наданням
спеціального дозволу о. Тарасу на перетин кордону. За підтримки Посольства України в Канаді було
надано дозвіл і 22 квітня о. Тарас прибув до Канади з родиною і 23 квітня відслужив свою першу
службу як парох в нашим соборі.

Привіт від о. Тараса
Дорогі у Христі Браття і Сестри!
Кожен з нас іде своєю дорогою життя і кожен має свій дар від Бога. Усі ми живемо на
цьому світі заради певної мети і кожен має своє покликання!
Ісус Христос сказав такі cлова: «Збудую Церкву мою і ворота пекельні не здолають її!»
Для кожного з нас поняття церква може мати різне значення, але основним значенням
поняття церква є зібрання людей.
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Кожен з нас приходить до храму через різні потреби – комусь потрібна порада, комусь
молитва, іншому розрада. Храм, як духовна лікарня, приймає усіх. Саме тому коли храм
наповнений людьми це є Церква а не просто будівля. Коли ці люди якими наповнюється
храм стають духовним стадом, а як відомо кожному стаду потрібен пастир.
Ісус Христос каже: «Я Пастир добрий, який душу свою віддає за овець своїх!» Таким
добрим Пастирем був блаженної пам’яті отець Ігор (Охрімчук) який відійшов до Господа.
Важко було громаді залишитись без свого пастиря, але Господь не залишає слуг своїх у
печалі.
У ці дні Господь прикликав мене, недостойного слугу свого на Служіння Богові і людям
у храмі Успіння Пресвятої Богородиці в місті Оттаві. Всі ми знаємо що на все Воля Божа, і
тому прошу всемилостивого Господа аби подав сили і здоров’я усім парфіянам і
прихожанам нашого храму, щоб з вірою, любов’ю та надією я міг служити як парох цієї
громади та продовжувати ті великі справи які робив отець Ігор та з Ласки Божої
примножувати усі добрі справи.
Пам’ятаймо, що священик також потребує допомоги та підтримки, адже справа
Громада це є наша спільна справа. Прошу молитов за мене грішного.
З повагою, та християнською любов’ю, отець Тарас Кінаш

G REETINGS FROM F ATHER T ARAS
Dear brothers and sisters in Christ!
Each of us follows their own path of life and each has their own gifts from God. We all
live in this world for a purpose and everyone has a vocation!
Jesus Christ said the following words: "I will build my church, and the gates of hell shall
not prevail against it."
Each of us comes to the temple for different needs – some need counsel, some need
prayer, some need consolation. The temple, as a spiritual hospital, accepts everyone. That
is why, when the temple is filled with people, it is the Church and not just a building.
Jesus Christ says, "I am the good shepherd, which giveth his life for his sheep." Your
dear late Father Ihor (Okhrimtchouk) was such a good Shepherd. It was difficult for the
congregation to be left without its shepherd, but the Lord does not leave His servants in
mourning.
In those days, the Lord called me, his unworthy servant, to serve God and the people in
the Assumption of the Blessed Virgin Ukrainian Orthodox Cathedral in Ottawa. We all
know that everything is God's will, so I ask the merciful Lord to give strength and health to
all parishioners of our church, so that with faith, love and hope I can serve as the pastor of
this community and continue the great deeds of Father Ihor and by the Grace of God to
multiply all good deeds.
Let us remember that the priest also needs help and support, because it is our
community’s common cause. Please pray for me a sinner.
With respect and Christian love, Father Taras Kinash
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Love God and Thank Him for Everything
God is your Creator, Deliverer, supreme
Benefactor and good Thinker. As He created
you, so since then He gives you all the good.
You cannot live a minute without His
goodness. You do not see your Benefactor
with bodily eyes, but you see His goodness,
which he gives you: you see the sun, the
moon and His stars, which shine to you; you
see a fire that warms you and cooks food for
you; you see water that drinks and washes
you; you see food that satisfies you; you see
the clothes that cover your naked body; you
see other innumerable blessings which He
has given you in your need and for your
consolation. Seeing and receiving
benevolence, remember your invisible
Benefactor with love everywhere and always,
and thank Him from the bottom of your
heart for all benevolence. His greatest and
highest benevolence is that by His grace
Christ, His Only Begotten Son, came to us,
and by His honest Blood and suffering
redeemed us from the devil, hell and death.
God's grace was then incomprehensible to
us. We must always look at this great and
mindful work of God by faith and constantly
remember it; and to God, Who so loved us,
unworthy, with all our hearts to bring
gratitude; to worship Him, to praise Him, to
sing and to praise Him with heart and mouth:
Blessed be the Lord, the God of Israel, who
visited and delivered his people, and who
raised us up a saving power in the house of
David his servant (Luke 1: 68-69). Remember,
you always do this great work of God, and
marvel at it, and thank God from the heart,
and live as God, who came into the world of
sinners, wants to save, so as not to offend
Him with your ingratitude. He wants to save
you, so He came into the world for you, and
suffered, and died in His holy flesh – so do
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Любіть Бога і Дякуйте Йому За Все
Бог є вашим Творцем, Спасителем, Вищим
Благодійником і добрим Мислителем. Як Він
вас створив, так і відтоді Він дає вам усе
добро. Ви не можете прожити ні хвилини без
Його доброти. Ти не бачиш Тілесними очима
свого Благодійника, а бачиш Його доброту,
яку він тобі дає: бачиш сонце, місяць і Його
зорі, які тобі світять; бачите вогонь, який
зігріває вас і готує вам їжу; ти бачиш воду, яка
тебе п'є і вмиває; ви бачите їжу, яка вас
насичує; ви бачите одяг, що закриває ваше
оголене тіло; ви бачите інші незліченні
благословення, які Він дав вам у вашій
потребі та для вашої розради. Бачачи й
отримуючи благодіяння, скрізь і завжди з
любов’ю згадуйте свого невидимого
Благодійника і від усього серця дякуйте Йому
за всяке добродійство. Його найбільше і
найвище благодіяння полягає в тому, що
Своєю благодаттю Христос, Його
Єдинородний Син, прийшов до нас і Своєю
чесною Кров’ю і стражданнями викупив нас
від диявола, пекла і смерті. Божа благодать
тоді була для нас незрозуміла. Ми повинні
завжди вірою дивитися на це велике й
уважне діло Бога і постійно пам’ятати про
нього; і до Бога, Який так полюбив нас,
недостойних, усім серцем принести
вдячність; поклонятися Йому, прославляти
Його, співати і прославляти Його серцем і
устами: Благословенний Господь, Бог Ізраїлів,
що відвідав і визволив Свій народ, і підняв
нам спасенну силу в домі Давида, своєму
слуга (Луки 1: 68-69). Пам’ятайте, ви завжди
робите це велике діло Божу, і дивуєтесь
йому, і дякуєте Богові від серця, і живете так,
як хоче спасти Бог, що прийшов у світ
грішних, щоб не образити Його своєю
невдячністю. Він хоче вас спасти, тому для
вас прийшов у світ, і постраждав, і помер у
Своїй святій плоті – так здійснюйте Його свята
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His holy will and with all diligence take care
of the salvation of your soul. Be grateful to
Him and live humbly, lovingly, gently and
patiently, as He Himself lived and wants it
from you.

воля і з усією старанністю дбайте про
спасіння вашої душі. Будь Йому вдячний і
живи смиренно, з любов’ю, лагідно і
терпляче, як Він Сам жив і хоче цього від
тебе.

Вознесіння Господнє –
четвер 2 червня
Вознесіння Господнє, одне з дванадесятих свят, щорічно
святкують на 40-й день від Великодня, а в цьому році 2 червня.
Зміст і значення нинішнього свята є багатогранними. Найперше
воно підсумовує і завершує безпосереднє земне служіння
Господа нашого Ісуса Христа, зокрема сорокаденний період
після Його воскресіння з мертвих, коли Господь являвся Своїм
ученикам, наставляючи їх. По-друге, воно нагадує нам про
істину єднання навіки в Божественній Іпостасі Сина двох природ – божественної і людської, та
про входження людства, через Вознесіння Христове, у лоно Пресвятої Тройці. Третє значення
свята – приготування до П’ятидесятниці, коли справдилися пророчі слова Спасителя, сказані
Ним до апостолів перед хресними стражданнями: «Краще для вас, щоб Я пішов. Бо, якщо Я не
піду, Утішитель не прийде до вас; а як піду, то пошлю Його до вас» (Іван 16:7).
Свято Вознесіння нагадує, що двері Раю вже відкриті, що єднання земних з небесними
звершене вже у Христі, але нам належить трудитися, щоби бути належно приготовленими для
входження в Рай і задля нашого власного, особистого сходження на небеса.

Ascension of Our Lord – Thursday, June 2
Ascension of Our Lord is one of the twelve great feast days of the Orthodox liturgical year and
is celebrated annually on the fortieth day after Easter – this year on Thursday, June 2.
The content and significance of this feast day are multifaceted. First, it sums up and concludes the
immediate earthly ministry of our Lord Jesus Christ, in particular the forty-day period after His
resurrection from the dead when the Lord appeared to His disciples and instructed them. Secondly,
it reminds us of the truth of the eternal union in the Divine Hypostasis of the Son of two natures –
divine and human, and of the entry of humanity, through the Ascension of Christ, into the bosom of
the Holy Trinity. The third meaning of the feast is the preparation for Pentecost, when the Saviour's
prophetic words, spoken by Him to the apostles before the Passion, were fulfilled: "It is better for
you that I go away. For unless I go away, the Comforter will not come to you; but when I go, I will
send him to you ”(John 16: 7).
The Feast of the Ascension reminds us that the doors of Paradise are already open, that the union
of the earthly with the heavenly is already accomplished in Christ, but we must work to be properly
prepared to enter Paradise and for our own personal ascent to heaven.
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Свята Трійця – Історія та традиції свята
Традиційно Свято Трійці припадає на 50-й день після Великодня, тому має ще іншу назву –
П’ятидесятниця. Цього року Православна Церква відзначатимуте Трійцю в неділю 12 червня
за церковним календарем.
Свою назву Свято Трійці отримало на честь сходження Святого Духа на апостолів, яке їм
обіцяв Ісус Христос перед своїм Вознесінням на небеса і позначає появу Всевишнього в усіх
трьох іпостасях як Святої Трійці: у вигляді Бога-Отця, у вигляді Бога-Сина і у вигляді БогаСвятого Духа.
Давніша назва дня Святої Трійці — Зелені Свята. Це відображало древній культ рослинності, оскільки на Трійцю поширений звичай прикрашати житло зелениною. Вважається, що
прикрашання будинків зеленими та пряними травами і ароматними квітами захищає від зла і
дарує здоров'я та удачу.
Віруючі на Святу Трійцю йдуть до храму, а священики у цей день одягають ризи зеленого
кольору. Після богослужіння прийнято сідати за святковий стіл, відвідувати рідних та
приносити їм гостинці.
Молоді люди здавна влаштовували веселощі на Трійцю, співали пісні. В Україні на Трійцю
прикрашають житло живими квітами, зокрема, любистком, гілками дерев, травами, такими, як
чебрець, м'ята і сон-трава, підлогу застиляють лепехою, чебрецем і полином. Наступного дня,
у понеділок, святкують День Святого Духа.

Sunday of the Holy Trinity – History and Traditions
Traditionally, the feast of the Holy Trinity falls on the fiftieth day after Easter, therefore it
has another name – Pentecost. This year our Orthodox Church will celebrate the Holy
Trinity on Sunday, June 12 according to the church calendar.
The Holy Trinity was named in honor of the ascension of the Holy Spirit to the apostles,
which Jesus Christ promised before his Ascension to heaven and marks the appearance of
the Most High in all three guises as the Holy Trinity: in the form of God the Father, in the
form of God the Son and in the form of God the Holy Spirit.
The ancient name of the day of the Holy Trinity is Green Holidays. This reflected the
ancient cult of vegetation, as on this feast day it was a common custom of decorating homes
with greenery. It is believed that decorating homes with green and spicy herbs and fragrant
flowers protects against evil and gives health and good luck.
Believers of the Holy Trinity go to church and priests wear green vestments on this day.
After the service, it is customary to sit at the festive table, visit relatives and bring them
treats.
Young people have long been having fun at Holy Trinity and singing special songs. In
Ukraine, the home is decorated with fresh flowers, in particular, lovage, tree branches, herbs
such as thyme, mint and sleepy grass, the floor is covered with alder, thyme and
wormwood. The next day, Monday, the Feast Day of the Holy Spirit is celebrated.
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Петрівський Піст

The Apostles’ Lent

Петрівський Піст (Петрівка) починається

The Apostles’ Lent (also known as St.
Peter’s Lent) begins eight days after the
Sunday of the Holy Trinity – therefore the
beginning of this Lent invariably falls on a
Monday. In 2022 this Lent begins on
Monday, June 20.
The Apostles’ Lent is named in honour of
the first apostles Peter and Paul. Fasting
always ends on July 12, but the number of
days of this Lent depends on the date of
Easter. The Apostles’ Lent always begins
eight days after the Pentecost which has no
fixed date and is celebrated on the fiftieth day
after Easter. The period of abstinence from
humble food always ends on the Feast Day of
Saints Peter and Paul on Juy 12 which is the
day of remembrance of the supreme apostles.
As a result, St. Peter's Lent can last for one
week if Easter occurs in early May or it can
last for six weeks if Easter occurs in midApril.
St. Peter's Lent is not as strict and severe as
Great Lent. For those who just want to
cleanse the soul and body before the Feast
Day of Saints Peter and Paul then it is enough
to exclude food of animal origin from the
daily diet. Fish is allowed to be eaten during
St. Peter’s Lent.

через вісім днів після Святої Трійці –
початок посту незмінно припадає на
понеділок. Цього року цей піст починається
в понеділок 20 червня.
Його ще називають Апостольським
Постом в честь первоапостолів Петра і
Павла. Цей піст відноситься до числа так
званих сезонних великих постів і
вважається одним з основоположних в
православ’ї. Піст незмінно доводиться на
літній час, а от щодо тривалості не все так
просто. Справа в тому, що кількість днів
Петрового Посту залежить від дати
Великодня – піст незмінно починається
через тиждень після Свята Трійці (яка, як
відомо, не має фіксованої дати і святкується
на п’ятидесятий день після Пасхи).
Закінчується період утримання від
скоромної їжі завжди в один і той же день –
свято Петра і Павла, день пам’яті
первоверховних апостолів, 12 липня. Таким
чином Петрівський Піст може тривати як
один тиждень, так і всі шість.
Петрівський Піст не такий строгий і
суворий, як Великий Піст. Тим же, хто
просто бажає очистити душу і тіло перед
великим святом – Днем Святих Петра і
Павла – досить виключити з щоденного
раціону скоромну, тобто тваринного
походження, їжу. Під час Петрівського
Посту дозволяється їсти рибу.

КАМПАНІЯ ПИСАНКА – 2022 – PYSANKA CAMPAIGN
Я к і в минулих роках, весна та Великдень відзначають щорічну
Кампанію Писанка в наші парафії, щоб зібрати настільки
необхідні кошти для нашої церкви. З часу заснування в 1949 році
наша церква продовжує забезпечувати надійний притулок і місце
молитви та спільноти для віруючих. У ці надзвичайно складні часи
наша церква продовжує надавати місце для духовного притулку
та розради. Знов нам безпечно зібратися спільнотою і радіємо,
що можемо разом святкувати та помолитися.
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Коли ми кожен жертвуємо ми разом вносимо дивовижну різницю у фінансовий добробут та
майбутнє нашої парафії. Пожертви можна зробити чеком або електронним переказом:

1/ Чеком, виписаний до "Ukrainian Orthodox Cathedral" та зазначений '2022 Pysanka
Campaign' зпереду чеку. Просимо вислати чек до церкви на адресу:
Ukrainian Orthodox Cathedral, 1000 Byron Avenue, Ottawa, ON K2A 0J3
АБО

2/ Електронним переказом до Treasurer.UOCCOttawa@gmail.com

Дякуємо за вашу щедрість. Нехай Господь Бог вас благословить.
A s in years past, spring and the Paschal season is the time of our parish's annual Pysanka
Campaign to raise much needed funds for our church. Since being founded in 1949, our church
continues to provide a safe haven and place of prayer and community for worshippers. During
these extremely challenging times, our church continues to provide a place of spiritual, social and
cultural refuge, support and consolation. It is safe to gather again as a community and we rejoice
in being able to celebrate and pray together.
By each doing our part to contribute, together we will make an amazing difference in the financial
well-being and future of our parish. Donations to the 2022 Pysanka Campaign can be made by
cheque or e-transfer:
By cheque, payable to "Ukrainian Orthodox Cathedral" and noting '2022 Pysanka Campaign' on the
front of your cheque. Please mail your cheque to:
Ukrainian Orthodox Cathedral, 1000 Byron Avenue, Ottawa, ON K2A 0J3
OR E-Transfer to Treasurer.UOCCOttawa@gmail.com

Thank you for your generosity. May God bless you.
Financial donations continue to be accepted to help
Ukraine and displaced Ukrainians arriving in
Canada. Please consult the websites of the Ottawa
branch of the Ukrainian Canadian Congress at
https://www.ottawaucc.ca/
and the Canada-Ukraine Foundation at
https://www.cufoundation.ca/
for the most up-to-date information

If you would like to receive daily updates from the Canada-Ukraine Foundation,
please sign up for their newsletter on their website at www.cufoundation.ca

ЧЕРВЕНЬ 2022

JUNE 2022

12

Підтримка психічного здоров'я

Mental Health Support

Якщо ви хочете поговорити з кимось приватно щодо вторгнення Росії в Україну та вашого
власного досвіду, надішліть е-пошту до mentalhealth@ottawaucc.ca
If you would like to speak to someone privately regarding Russia’s invasion in Ukraine and your own
experience, please email mentalhealth@ottawaucc.ca

Maidan Market is a volunteer-led initiative run by
the Ukrainian Canadian Congress (UCC) Ottawa
Branch. Ukrainians new to Ottawa can visit to gather
clothing, food and household items that they need at
no charge and get connected to the services that
they require to help them get settled.
Website: https://www.maidanmarket.ca/
Address: Westgate Shopping Centre, 1309 Carling Avenue, Unit #13, Ottawa, Ontario
Hours: Monday 9:30am – 6:00pm, Thursday 9:30am – 9:00pm, Saturday 9:30am – 6:00pm
Currently, the following items and support services are offered to newcomers and host
families: clothing, personal hygiene supplies (soap, toothpaste, shampoo, etc.), baby
supplies, non-perishable foods, basic medical supplies, community support services.
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ВЕЛИКА ПОДЯКА ВОЛОНТЕРАМ 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 церковногу будинку та за ведення церковних справ належним
чином:
• Галині Безначук для надсилання новин усім парафіянам, а також для створення кожного
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 подвір'я
• Усі волонтери, які допомагали в неділю вранці при реєстраційним столом записувати
прихожан, які прийшли на Літургію, продавали свічки та приймали пожертви: Ліза Маларек,
Віра Гуцуляк, Дарина Ставнича, Павло Іґнатуша, Наталка Фотій Мейсон, Олена Баран, Галина
Безначук, Іван Смирнів, Інна та Олександр Артищук, Ангелина та Михайло Решітник, Олена і
Віктор Стецкевич
• Галині Безначук яка відповідає до інформаційних запитів, отриманих телефоном та е-поштою в
церковному бюрі
• Наталці Фотій Мейсон та Олені Баран за виконання обов'язків з управління орендою зали
• Наталці Фотій Мейсон, Христі Худчак, Софії та Богданові Савці та Іванові Хараламбійові за
організацію та їхню працю в ремонті внутрішньих сходів, які ведуть до церкви.
• Ангелині Решітник, Тамарі Руденко, Ніні Ромас, Галині Безначук, Наталці Фотій Мейсон та всім
волонтерам за організацію та ведення дуже успішного Великоднього Ярмарку 16 квітня
• Вікторі та Олені Стецкевичам, Лізі Маларек, Іванові Смирнів, Олександреві Артищукові, Дарині
Ставничі та Павлові Іґнатуші за їхню співпрацю, яка успішно зорганізувада виїзд о. Тараса і його
сім'ю з України та поїздку до Оттави та їхнє переселення
• Денисові Потоцькому та Іванові Смирнові за організацію професійного чищення нашого
церковного залу
• Галині Безначук, Ангелині Решітник та Миронові Олесків за організацію та керівництво
королівським візитом 18 травня
• Богдану Шумському за організацію та керівництво прибиранням парафіяльного цвинтаря

Щира подяка всім волонтерам за ваш самовідданий час і зусилля,
які приносять користь наші парафії

THANK YOU VOLUNTEERS FOR ALL YOUR HELP!
Many parishioners volunteer their time and efforts so that our church stays open. 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
and operating in proper fashion:
•
•

Halyna Beznaczuk for sending updates to all parishioners and for creating every parish
newsletter
Olena Baran for collecting and processing donations to the church
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Maryana Slobodyanyuk for updating the church’s website
Mikola Czich for ensuring that the church building and grounds are well maintained
All the volunteers who have helped on Sunday mornings at the registration desk to record
parishioners who attend the Liturgy, to sell candles and accept donations: Liza Malarek, Vera
Hutzuliak, Daryna Stavnicha, Pavlo Ignatusha, Natalka Foty Mason, Olena Baran, Halyna
Beznaczuk, John Smyrnew, Inna & Alex Artyshchuk, Angie & Michael Reshitnyk, Olena & Viktor
Stetskevych
Halyna Beznaczuk for handling information requests received by phone and by email at the
Church Office
Natalka Foty Mason and Olena Baran for taking on the responsibilities for hall rental
management
Natalka Foty Mason, Chrystia Chudczak, Sofia and Bohdan Sawka, and Ivan Charalambij for
organizing and doing the renovation work of the interior stairwell leading to the church
Viktor and Olena Stetskevych, Elizabeth Malarek, John Smyrnew, Alex Artyshchuk, Daryna
Stavnycha and Pavlo Ignatusha for their teamwork to successfully arrange for Fr. Taras and his
family to leave Ukraine and travel to and settle in Ottawa
Denis Pototsky and John Smyrnew for organizing the professional cleaning of our church hall
Halyna Beznaczuk, Angie Reshitnyk and Myron Oleskiw for organizing and managing the royal
visit of Their Royal Highnesses The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall on May 18
Bohdan Shumsky for organizing and managing the clean-up of the parish cemetery

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

A heartfelt thank you to all our volunteers for your selfless time and efforts
which benefit our parish

ПАРАФІЯЛЬНІ НОВИНИ
§

Пожертву отримали від Собору Св. Володимира в Торонті – Наша парафія отримала дуже
щедру пожертву $8,300 від собору, щоб допомогти нам покрити витрати на переселення о.
Тараса з родиною в Оттаву. Господи, благослови Соборну парафію за їхню щедрість.

§

Уроки української мови – Наш парафіянин Олег Белкін проводитиме уроки української мови у
церковній залі з 18:00 до 19:30 у наступні четверги: 2, 9, 16 та 23 червня. Учащати ці уроки
безкоштовно, але пожертвування заохочуються до Міністерства Оборони України або до
Канадської-Української Фундації (https://www.cufoundation.ca/) або просто до нашої церкви
(податкові квитанції будуть видані на пожертви на суму від $10 ) за яке будемо дуже вдячні. Для
отримання додаткової інформації, будь ласка, зв’яжіться з Олегом е-поштою olever@bell.net

PARISH NEWS
§

Donation from St. Volodymyr Cathedral of Toronto – Our parish received a very generous donation
of $8,300 from the Cathedral to help us cover the costs of bringing Fr. Taras and his family to Ottawa.
God bless the Cathedral parish for its generosity.
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Ukrainian Language Classes – Our parishioner Oleh Belkin will be conducting Ukrainian language
classes in the church hall from 6:00pm to 7:30pm on the following Thursdays: June 2, 9, 16 and 23.
There is no charge to attend the classes but donations are encouraged to the Ministry of Defence of
Ukraine or the Canada-Ukraine Foundation (https://www.cufoundation.ca/) or simply to our church
(tax receipts will be issued for donations of $10 or more) and will be greatly appreciated. For more
information, please contact Oleh by email at olever@bell.net

The Royal Visit
On 18 May 2022 our Cathedral was the site of the historic visit of
Their Royal Highnesses The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall.
The Ukrainian community in Ottawa was honoured with their visit on the occasion of
the royal tour to celebrate the Platinum Jubilee of the reign of Her Majesty Queen
Elizabeth II and as a gesture of their support for war-ravaged Ukraine. More
information as well as photos will be provided in our next newsletter.

SUN FLOWER

Free Summer Camp for displaced
Ukrainian children, aged 8-13 years
This camp will be operated by the Ottawa
branch of Ukrainian Canadian Social
Services (UCSS Ottawa). It will be a safe,
healthy, supervised and inclusive
environment led by a team of dedicated
UCSS Ottawa volunteers.

Dates: July 17 - 24, 2022
Drop-off: 3pm on Sunday, July 17
Pick-up: 3pm on Sunday, July 24

Location: St. John’s Ukrainian Camp
21 Chemin Newcombe
Val-des-Monts, QC J8N 1A9
(45 minute drive from Ottawa)

For information about the camp, see the camp website: https://ucssottawa.com/camp
To register, email: camp@ucssottawa.com
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МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ

PRAYER FOR UKRAINE

Окелсандр Кониський

Translation by Dmytro Shostak

Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.

Lord, oh the Great and Almighty,
Protect our beloved Ukraine,
Bless her with freedom and light
Of your holy rays.

Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.

With learning and knowledge enlighten
Us, your children small,
In love pure and everlasting
Let us, oh Lord, grow.

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки й щедроти
Ти на люд наш зверни.

We pray, oh Lord Almighty,
Protect our beloved Ukraine,
Grant our people and country
All your kindness and grace.

Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу, щастя,
Дай, Боже, народу
І многая, многая літа.

Bless us with freedom,
bless us with wisdom,
Guide into kind world,
Bless us, oh Lord, with good fortune
For ever and evermore.
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ЧЛЕНСЬКА ВКЛАДКА – 2022
$

340 за сім’ю, $170 за одного

Якщо ви зацікавлені дізнатися більше
про те, як стати членом церкви, будь
ласка, зв’яжіться з нашим директором
членства Інну Артищук за адресою
uocmembers.ottawa@gmail.com

CHURCH MEMBERSHIP – 2022
$

340 per family, $170 single

If you are interested in learning more about
becoming a church member, please contact
our Membership Director, Inna Artyshchuk,
at uocmembers.ottawa@gmail.com
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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. Тарасем, щоб подати імена ваших
рідних.

PRAYERS FOR HEALTH AND FOR REPOSE – At any
time you can request prayers to be said during the
Liturgy for the health of family members and friends
and/or for the repose of the departed. Please contact
Fr. Taras to provide the names of those for whom you
wish prayers to be said.

ХРЕЩЕННЯ Батьки особисто зустрічаються з священиком,
щоб полагодити хрещення. Куми (хрещенні батьки) мусять
бути православними християнами. Батьки зобов’язані
виховати своїх хрещенних дітей згідно з вченням
православної церкви.
ВІНЧАННЯ Пари, які мають намір вінчатися в церкві, мусять
сконтактуватися з священиком заздалегідь. Для
неправославних які хочуть вінчатися в наші церкві можуть
бути певні умовини. Спеціальний запит можна подати, щоб
наш церковний хор заспівав весільну службу.
УКРАЇНСЬКИЙ БУТІК Відкритий за домовленням
(e-пошта: pysanka.ottawa@gmail.com)

BAPTISMS – Parents must arrange a personal meeting with
a priest 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.
WEDDINGS – Couples wishing to marry in the church must
meet with the priest 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.
UKRAINIAN BOUTIQUE – Open by appointment
(email: pysanka.ottawa@gmail.com)

ОСВЯЧЕННЯ ДОМІВ – Можна замовити – Щоб домовитися
просимо зв’язятися з о. Тарасем.
ПРИЛУЧІТСЯ ДО НАШОЇ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РОДИНИ – Щоб
дізнатись, як стати членом нашого Собору та Української
Православної Церкви Канади просимо зв’язятися з
церковним бюром.

HOUSE BLESSINGS – On request – To make arrangements
please contact Fr. Taras.
JOIN OUR PARISH FAMILY – To inquire about becoming a
member of our Cathedral and of the Ukrainian Orthodox
Church of Canada please contact the church office.

ВИНАЙМАННЯ ЦЕРКОВНОЇ ЗАЛІ – За інформації :
Е-пошта: rentals1000@gmail.com
Веб-сторінка www.1000byron.org

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 council or about spiritual
matters.
PASTORAL CARE – If you know of anyone in the hospital or
at home who would like a pastoral visit, please contact Fr.
Taras.
HALL RENTAL – For information about the church hall:
Email: rentals1000@gmail.com
Website: www.1000byron.org

Щоб отримувати церковні е-пошти будь ласка,
надішліть е-пошту до нашого церковного бюра за
адресою ukrorthodoxottawa@gmail.com або нашим
керівникові комунікацій за адресою
uoc.ottawa@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 your
request to our Communications Director at
uoc.ottawa@gmail.com or our Church Office at
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
Щоб підписатися на щомісячну електронну
розсилку Оттавського відділу Конґресу Українців
Канади, звертайтеся до ottawaevents@ucc.ca

UKRAINIAN EVENTS IN OTTAWА
To subscribe to the monthly e-newsletter of the
Ottawa branch of the Ukrainian Canadian
Congress, contact ottawaevents@ucc.ca

СКРИНКА ДЛЯ ЗАПИТАНЬ ТА ПОБАЖАНЬ при вході до храму.
Просимо використувати її для ваших запитань до церковної
управи або про духовні справи.
ПАСТИРСЬКА ОПІКА – Якщо ви знаєте когось, хто перебуває у
лікарні або вдома і потребує пастирської опіки, просимо
зв’язятися з о. Тарасем.

Ми вітаємо Ваші коментарі про наш парафіяльний вісник
We welcome your feedback about our parish newsletter

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

