
  
 

Богослуження  – Church Services  
 

неділя 19 березня 
 

Хрестопоклонна 
Неділя 

3-тa Неділя Великого Посту – Літургія 10:00 

Вечірня в Коптським Православним Соборі Св. Юрія і Св. Антонія 
 (1081 Cadboro Road, Gloucester) 

18:00 

середа 22 березня Літургія Ранішосвячених Дарів 18:00 

субота 25 березня 
Поминальна Літургія – Сорокоусти 10:00 

Вечірня 18:00 

неділя 26 березня 

4-тa Неділя Великого Посту – Св. Івана Ліствичника – Літургія 10:00 

Обідниця (в англійські мові) 12:15 

Пасія та Вечірня Монреальського-Оттавського Благочиння Yкраїнської 
Православної Церкви. Проповідь: Митрофорний Протоієрей Ігор Куташ 

18:00 

середа 29 березня Літургія Ранішосвячених Дарів 18:00 

субота 1 квітня 
Поминальна Літургія – Сорокоусти 10:00 

Вечірня 18:00 
неділя 2 квітня 

 
5-тa Неділя Великого Посту – Прп. Марії Єгипетської – Літургія 10:00 

   
Sunday, March 19 

 

Veneration of the 
Cross 

3rd Sunday of Great Lent – Liturgy 10am 

Vespers – St. George & St. Anthony Coptic Orthodox Church 
(1081 Cadboro Road, Gloucester) 

6pm 

Wednesday, March 22 
Liturgy of Pre-Sanctified Gifts 

(followed by a light Lenten snack & discussion about spiritual topics) 
6pm 

Saturday, March 25 
Memorial Liturgy – Sorokousty 10am 

Vespers 6pm 

Sunday, March 26 

4th Sunday of Great Lent – St. John Climacus – Liturgy 10am 

English-language Service 12:15pm 

Pasiya Service & Vespers of the Ottawa-Montreal Ukrainian Orthodox 
Mission district. Sermon by Mitred Archpriest Ihor Kutash 

6pm 

Wednesday, March 29 Liturgy of Pre-Sanctified Gifts 6pm 

Saturday, April 1 
Memorial Liturgy – Sorokousty 10am 

Vespers 6pm 

Sunday, April 2 5th Sunday of Great Lent – Venerable Mary of Egypt – Liturgy 10am 
 

Уроки Недільної Школи – 10:00 до 11:00 щонеділі Sunday School Classes – Sunday morning 10am – 11am 
 

Український Православний Собор Успіння Пресвятої Богородиці 

Assumption of the Blessed Virgin Ukrainian Orthodox Cathedral 
Parish Priest: Rev. Fr. Ihor Okhrimtchouk        Parish Council President: Michael Reshitnyk 

1000 Byron Avenue, Ottawa, Ontario  K2A 0J3    Tel: Church Office 613-728-0856    Cell (24 hours): 613-325-3903 
E-mail/Е-пошта: stamaryuocc@sympatico.ca Church Website / Церковна Bеб-Cторінка: www.ukrainianorthodox.info 

 

 

BOCKPECHИЙ 

ЛИCTOK 
 

19 березня 2017  

RESURRECTION 

NEWSLETTER 
 

19 March 2017 

mailto:stamaryuocc@sympatico.ca
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ПАНАХИДА  – Сьогодні після Літургії у 40-ій день упокоєння Чарлз (Санді) Кір 
PANACHYDA – Today after the Liturgy, on the 40th day of the passing of Charles (Sandy) Keir 
 

Парафіяльні Оголошення  
(Події відбуваються в церковні залі, після Літургії, 

якщо не вказано інше) 

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

unless specified otherwise) 

Під час Великого Посту відправляється Літургія 
Ранішосвячених Дарів в середу о 18:00. Після 

Літургії в церковні залі подається пісна перекуска та 
о. Ігор проводить коротку дискусію на духовні теми. 

During Great Lent, the Liturgy of Pre-Sanctified 
Gifts is served every Wednesday at 6pm. 

After the Liturgy, in the church hall, a light Lenten 
snack is served followed by a short discussion about 
spiritual topics led by Fr. Ihor. 

СЬОГОДНІ  – 12:00 – Загальні Річні Збори 

нашої парафії – Всіх запрошуємо на ці збори щоб 
довідатися про парафіяльні справи. Легенький 
пісний обід буде поданий перед початком зборів.  

TODAY – 12 noon – Annual General 
Meeting of our Parish – Everyone is welcome to 

attend to learn about matters that are important to 
our parish. A light Lenten lunch will be served prior 
to the meeting. 

П’ятниця 24 березня – Майстерня Писанків – 

18:45 - 21:00 в церковній залі. Всі запрошені прийти 
навчитися і написати писанки. За дальші інформації і 
щоб записатися просимо звертатися до Добр. 
Дженифер (613-292-2255, okhri1jr@gmail.com). 
Деталі на ст. 5. 

Friday, March 24 – Pysanka Workshop 

6:45pm - 9pm in the church hall – All ages welcome 
to come, learn and make traditional Ukrainian Easter 
eggs. For more information and to register, contact 
Dobr. Jennifer (613-292-2255, okhri1jr@gmail.com). 
Details on page 5. 

Неділя 2 квітня – 12:00 - 14:30 – Весняний 
Базар – Збір коштів організовано церковною 

Жіночою організацією. Пacки, бабки, печево, 
вареники, голубці, борщ, м’ясні продукти, поставки 
для писанків i цікаві речі будуть продаватися. 
Теплий обід можна буде купити. Деталі на ст. 5. 

Sunday, April 2 – 12pm - 2:30pm – Spring 
Bazaar – Fundraiser organized by our Ladies’ 

Group. Easter breads, baked goods, perogies, 
cabbage rolls, borshch, cured meats, Easter egg 
making supplies and crafts for sale. A warm lunch 
will be available for purchase. See page 5. 

 

 
ПАСХАЛЬНЕ ПОЗДОРОВЛЕННЯ : Якщо Ви бажаєте помістити Ваше особисте 

поздоровлення в Пасхальному виданні нашого квартального вісника, прохання переслати Ваше 
привітання до 20 березня до Галі Безначук (halynab@hotmail.ca) 

 

EASTER GREETING: If you would like to place your personal Easter greeting in the 2017 Spring 

Bulletin, please send your greeting by March 20 to Halyna Beznaczuk (halynab@hotmail.ca) 
 
 

 Великий Піст – 27 лютого до 15 квітня Great Lent – February 27 to April 15  
 Kвітна Неділя – неділя 9 квітня Palm Sunday – Sunday, April 9 
 ВЕЛИКДЕНЬ  – неділя 16 квітня EASTER – Sunday, April 16 

 
 

 

 

mailto:okhri1jr@gmail.com
mailto:okhri1jr@gmail.com
mailto:halynab@hotmail.ca
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СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ  
Причащатись Святих Таїнств Христових за Літургією потрібно як найчастіше, попередньо ісповідувавши 

свої гріхи в Таїнстві Покаяння і належно приготовившись до Причастя через виконання Молитовного 
Правила. Підготовляючись до прийняття Св. Причастя першим кроком має бути Свята Сповідь. Сповідь 
не прив’язана до кожного Причастя, проте повинна бути частиною нашого духовного життя.  Наша 
сповідь повинна бути щира і відверта. Ми повинні мати відчуття правдивого і глибокого жалю за 
вчинені гріхи, і тверде бажання покаятися, а це означає змінити своє життя, наблизитися до Бога, 
відректися від гріховної поведінки і вчинків, замінити їх чеснотливими. Перед Сповіддю ми повинні бути 
з усіма в мирі, не в гніві. 

До прийняття Св. Причастя, ми звечора повинні постити (це значить нічого не їсти і не пити, 
принаймні, від опівночі), побожно провести вечір, а це бути в церкві на Вечірні, читати духовні тексти, 
тощо. Можемо також починати читати Підготовчий до Св. Причастя канон і молитви перед причастям на 
цей день  (ці молитви подаються у молитовникy Добрий Пастир, а також у молитовнику Свята Літургія). 
Радимо приступати до Сповіді за день до Св. Причастям, незалежно чи це буде перед Вечірнею чи після. 

Перед Літургією причасники повинні проказати молитви перед Причастям, котрі можна знайти в 
молитовнику, або пройти повністю підготовку, якщо ми не зробили цього попереднього дня. 

Під час причастя духовенства наближаємось до переду, цілуємо ікони, а коли священик виходить з 
Дарами, ми разом з ним проказуємо молитву перед Св. Причастям «Вірую Господи і визнаю...». Жінки і 
дівчата не повинні мати губної помади на губах. Причасник широко відкриває уста і злегка відкидає 
голову назад, щоб священик міг без перешкоди покласти Причастя з ложечки в рот (ПРОХАННЯ НЕ 
ДОТОРКАТИСЬ УСТАМИ ЛОЖКИ). Якщо немає вівтарного прислужника, щоб тримав під підборіддям 
причасника спеціяльну червону тканину-ілітон, тоді той, хто причащається повинен обома руками сам 
тримати її, це для того, щоб ні одна крапля Пречистої Крові не капнула на підлогу. 

Після причастя, причасник повинен витерти губи цим червоним рушником, і тоді поцілувати нижній 
край Святої Чаші (але не руку священика), після того приймається антидор (просфору) і “запивку”, тобто 
воду або вино розведене з водою. 

У деяких частинах України є звичай, що після причастя священик ще благословяє торканням чаші до 
голови кожного причасника. Таке благословення було заведено для уділення благодаті тим, котрі не 
причащалися, бо ті, що вже причащалися не потребують додаткове благословення. З уваги на це, 
причасники після прийняття Св. Причастя не цілують хреста і ікони та не беруть просфору при кінці 
Літургії. 

Після причастя необхідно завжди читати молитви подяки після Св. Причастя, вони знаходяться в 
книжечках у лавках церкви. Це треба виконати перед тим ніж вийдете з церкви.Також важливо 
пам’ятати, що цей день, коли ви причащалися - це особливий, святий день, і виходячи з церкви треба 
намагатися провести цей день як дійсно Божі діти. 

Пригадуємо приступити до Сповіді та до Святого Причастя 
під час Великого Посту 

 

Oхрещені православні Християни, котрі молитвою, постом  та Сповіддю 
приготували себе до Святого Таїнства Причастя можуть приступати до цього 
Таїнства.  Якщо Ви не приступали вже кілька тижнів до Сповіді, чи вас щось 
духовно турбує, прохання прийдіть до Сповіді чи до духовної 
розмови.  Сповідь відбувається щонеділі о 9:30, або 30 хвилин перед 
кожним Богослуженням  під час Великого Посту.  Ви також можете 

домовитися з о. Ігорем зустрітися у зручний для Вас час.  Якщо Вам або 
ріднім не можливо прийти до церкви то можна домовитися з о. 
Ігорем щоб прийняти Сповідь і Причастя в дома. 
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RECEIVING HOLY COMMUNION  
Orthodox Christians are encouraged to receive Holy Communion as often as possible, after having 

prepared themselves by praying, fasting, and, when needed, going for confession. According to our pious 
Orthodox tradition we approach the Holy Mysteries regularly and often, for healing of our spiritual and 
physical illnesses. 

When we prepare to receive Holy Communion we must fast starting the evening before (this means 
nothing to eat or drink from midnight at the latest), and should spend the evening before in a pious manner – 
praying, attending Vespers, reading spiritual texts, etc. We may begin by reading the canon and prayers 
before Communion on this day as well. It is recommended that we approach for confession the day before we 
are to receive Holy Communion, either before or after Vespers. 

Before Liturgy we should read the prayers before Communion found in the prayer book located in the 
pews in our church, or the entire service of preparation if we did not begin the previous day. 

During the Communion of the clergy we proceed to the stand in front of the altar, cross our arms over our 
chests (right arm over left arm), venerate the icon(s), and when the priest appears with the Gifts we say the 
prayer before communion (“I believe O Lord, and confess . . .”) along with him. Women should not wear 
lipstick when approaching the chalice. Everyone, when approaching the cup, should say their baptismal name 
clearly, open their mouth wide, and tilt their head back so that the priest may easily drop the host into their 
mouth. 

If there is no acolyte (altar server) to hold the red communion cloth under their lips, they should 
themselves hold this cloth directly under their lips with both hands so that not even a drop of the Precious 
Blood might spill. 

After having received Communion the communicant should wipe their lips with the communion cloth, 
then kiss the bottom portion of the Holy Chalice (but not the priest’s hand), and proceed to receive the 
antidoron (prosfora) and water or the wine and water mixture. 

In some parts of Ukraine there is a custom whereby the priest blesses the faithful after Communion by 
touching the Holy Chalice to their head. This blessing was originally given only to those who did not receive 
Communion, as those who have received Communion have no need for another blessing. This is why those 
who have received Holy Communion do not venerate the Cross and icons or receive the antidoron (prosfora) 
at the end of Liturgy. 

After receiving Holy Communion and before leaving Church we should always read the prayers after 
Communion in the prayer book located in the pews in the Church. We must remember that the day we 
receive Holy Communion is an especially holy day, and after leaving church conduct ourselves as true children 
of God. 

  
 

A kind reminder to come for Confession and Holy Communion 
during Great Lent 

 

Christened Orthodox Christians that have prepared with prayer, lent and 
Confession prior to Communion may partake of this Holy Sacrament.  If you have 
not offered Confession for a few weeks, or there is something that is troubling 
you spiritually, please come for Confession or for a spiritual discussion. 
Confession is heard every Sunday morning at 9:30am, or 30 minutes before any 
Liturgy during Great Lent.  Otherwise, please contact Fr. Ihor to arrange for a 

mutually agreeable time.  If you, a family member or a friend is not able to 
come to church, please contact Fr. Ihor to arrange to receive Confession 
and Communion at home. 
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   МАЙСТЕРНЯ ПИСАНКІВ    

п’ятниця 24 березня  18:45 – 21:00 в церковні залі 
 

Для дорослих та дітей віку 5 років і старше 
(Буде спеціальний клас для дітей віку 5 років і молодше) 

Майстерня обмежена до 30 учасників – Реєстрація закінчується 22 березня 
 

Просимо звертатися до Добр. Дженифер (613-292-2255, okhri1jr@gmail.com) 
 

Ласкаво просимо учасникам принести легеньку перекуску для спільного столу 
 

 

 

PYSANKA WORKSHOP 
Friday, March 24  6:45pm – 9pm in the church hall 

 

For Adults and Children aged 5 years & older 
(There will be a special class for children under 5 years of age) 

Workshop is limited to 30 participants – Registration closes on March 22 
 

To register, contact Jennifer (613-292-2255, okhri1jr@gmail.com) 
 

Participants are kindly requested to bring a light snack for the potluck table 

mailto:okhri1jr@gmail.com
mailto:okhri1jr@gmail.com


19 March 2017  19 березня 2017  
   

6 

Загальні Інформації  General Information 
Поминальні Свічки можна купити за $20; ‘Грамотки’ 
(поминальні книжечки) можна купити за $10. Просимо 
звертатися до о. Ігора або до Слави, Вівтарного 
старшого брата. 

Memorial Candles are available for $20 each; Memorial 
Booklets are available for $10 each.  Please see Fr. Ihor or 
Slava, the elder Altar server. 

Освячення Домів – Можна замовити – Щоб домови-
тися 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. Передайте вашу вкладку до нашого скарбника, 
Віри Гуцуляк. Приймається готівка або чек (будь ласка, 
напишіть чек на “Ukrainian Orthodox Church” зазначено 
“2017 Membership”). 

2017 Membership Fees: For the 12-month period from 
January 1 to December 31 the fees are $155 for Single and 
$310 for Family. Please provide your payment to our 
Treasurer, Vera Hutzuliak. Cash or cheque are accepted 
(please make cheque payable to “Ukrainian Orthodox 
Church” noted with “2017 Membership”). 

Запрошуємо Вас до церковного хору Проби кожен 
четвер о 19:00 в церковні залі. За інформації прошу 
звертатися до Оксани (e-пошта: oxana.genina@gmail.com) 

Church Choir welcomes new members. Rehearsals every 
Thursday evening, 7pm, in the church hall.  Contact Oxana 
for information (email: oxana.genina@gmail.com) 

Скринка для запитань та побажань знаходиться при 
вході до храму. Просимо використувати її для ваших 
запитань до Отця Ігоря або до церковної управи. 

Our Question & Request Box is located at the entrance to 
our Church.  Please use this box to submit questions to the 
parish priest or parish council. 

Пастирська Опіка: Якщо ви знаєте когось, хто перебуває у 
лікарні або вдома і потребує пастирської опіки, прошу 
дати знати Отцеві Ігорові (тел: 613-325-3903, e-пошта: 
stamaryuocc@sympatico.ca) 

Pastoral Care: If you know of anyone in the hospital or at 
home who would like a pastoral visit, please contact Father 
Ihor (tel: 613-325-3903, email: stamaryuocc@sympatico.ca) 

Подавання Записок “За Здоров’я” і “За Упокой” 
Ви завжди можете подати записки з іменами ваших 
рідних щоб помолитися за їх здоровя і благополуччя 
та/чи за упокій померших під час Літургії. Запишіть данні 
імена і передайте записки до Вівтаря перед Літургією або 
покладіть записки в кошик біля Ікони на Тетраподі. 

Prayers For Health and For Repose: At any time you can 
request Fr. Ihor to say prayers for the health of family 
members/friends and/or for the repose of the departed.  
Please write their first names on the specially-provided lists 
found at the entrance to the church and pass along the list(s) 
to one of the Altar servers before the Liturgy or place the 
list(s) in the basket beside the icon on the Tetrapod (small 
table in front of the Altar). 

Просимо стрінутись в церковні залі після Літургії на 
спілкування та легеньку перекуску . Під час Великого 
Посту ласкаво просимо принести пісні перекуски коли 
можливо. 

Fellowship Hour after the Liturgy: Please join your fellow 
parishioners for light refreshment in the church hall.  During 
Great Lent, we welcome small contributions of sweet or 
savoury Lenten items when possible. 

Церковний калєндар на 2017 рік: $500 в церковнім бюрі 2017 Church calendar: $500 in the Church Office 

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. 

 

 

Please visit us on Facebook: https://www.facebook.com/UkrOrthodoxChurchOttawa 
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