
 

 

  
 

Богослуження – Church Services  
 

неділя 28 травня 

Неділя Отців Першого Вселенського Собору – Літургія 
Після Богослуження буде коротка презентація Іподияконом Платоном Бойко   

“Чи нам насправді потрібна молитва?” 
 

Проводи на Парафіяльнім Цвинтарі (1888 Merivale Road) 

10:00 
 
  
 

13:10 

субота 3 червня 
Поминальна Троїцька Субота – Літургія 

після Богослуження буде легенька перекуска в церковній залі 
 

10:00 

неділя 4 червня 
ЗЕЛЕНІ СВЯТА – П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ – Літургія 

після Богослуження буде легенька перекуска в церковній залі 
 
 

10:00 

понеділок 5 червня День Св. Духа – Літургія 10:00 

неділя 11 червня 
Неділя Всіх Святих – Літургія 

після Богослуження – Парафіяльний Пікнік 
 

10:00 
12:00 

   

Sunday, May 28 

Sunday of the Holy Fathers – Liturgy 
Followed by a short presentation by Subdeacon Platon Boyko 

“Do we really have to pray?” 
Blessing of the Gravesites at the Parish Cemetery (1888 Merivale Road) 

10am 
 
 

1:10pm 

Saturday, June 3 Trinity Soul Saturday – Liturgy 
followed by light refreshments in the church hall 

10am 

Sunday, June 4 TRINITY SUNDAY – PENTECOST – Liturgy 
followed by light refreshments in the church hall 

10am 

Monday, June 5 Feast Day of the Holy Spirit – Liturgy 10am 

Sunday, June 11 Sunday of All Saints – Liturgy 
followed by the Annual Church Picnic 

10am 
12pm 

   

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

СЬОГОДНІ ОСТАННІЙ  КЛЯС  НЕЛІЛЬНОЇ ШКОЛИ  TODAY IS  THE LAST DAY OF SUNDAY SCHOOL 
 

 
 
 
 

Український Православний Собор Успіння Пресвятої Богородиці 
Assumption of the Blessed Virgin Ukrainian Orthodox Cathedral 

Parish Priest: Rev. Fr. Ihor Okhrimtchouk        Parish Council President: Michael Reshitnyk 
1000 Byron Avenue, Ottawa, Ontario  K2A 0J3    Tel: Church Office 613-728-0856    Cell (24 hours): 613-325-3903 

E-mail/Е-пошта: stamaryuocc@sympatico.ca     Facebook: https://www.facebook.com/UkrOrthodoxChurchOttawa 
Church Website / Церковна Bеб-Cторінка: www.ukrainianorthodox.info 
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ЛІТНІЙ БОГОСЛУЖЕННЯ  
Повідомляємо що Літургія буде розпочинатися о 9:30 годині від 2 липня до 3 вересня 

 

SUMMER SERVICES 
Please note that the Liturgy will start at 9:30am from Sunday, July 2 to Sunday, September 3 

 
Оголошення Announcements 

Сьогодні – Після Літургії буде відправлена Панахида в 
пам’ять Анатолія Гули, і тоді буде легенька перекуска в 
церковній залі.   

Today – After the Liturgy, a Panachyda will be served in 
memory of Anatoly Hula, followed by a reception in the 
church hall. 

Неділя 4 червня – Зелені Свята – Якщо можливо, 
просимо принести свіжі квіти для прикраси церкви. Будь 
ласка, принести перед 9:30, так що церква може бути 
прикрашена до початку Літургії. Також, будь ласка, 
принести легенькі закуски для перекуски після Літургії. 

Sunday, June 4 – Pentecost – If possible, kindly bring 
fresh herbs and flowers to decorate the church for the feast 
day.  Please bring these items before 9:30am, so that the 
church can be decorated before the start of the Liturgy.  
Also, please bring light snacks for the festive luncheon in the 
church hall after the Liturgy. 

Нові Літургічні Молитвослови – Щира подяка 
жертводавцям Лері Грегоряк, Галині Безначук i Іванові 
Смирнів, та Ірині i Томові Карман за їх жертвенність у 
пам’ять спочилих членів їхніх родин. Спаси Господи. 

New Prayer Books – A sincere thank you to our parish 
members – Larry Hrehoriak, Halyna Beznaczuk & John 
Smyrnew, and Irene & Tom Carman – for donating new 
prayer books in memory of their dear family members.  May 
God bless you for your generosity. 

Щира подяка за благородні пожертви: 
- Олексієві Мірошникову – компанія котрого 

пожертвувала вікна які були вставлені у церковному 
бюрі та на західні частині нашого залу 

- Андрієві Азарову за його пожертву у сумі $250 щоб 
покрити витрати на придбання квітів на Пасхальне 
богослуження 

A sincere thank you for their generous donations to: 
- Oleksiy Myroshnikow whose company donated the 

windows that have been installed in our parish office and 
on the west side of the church hall 

- Andriy Azarow for donating $250 to cover the cost of 
flowers for our Paschal celebration 

Kампанія Писанка – Наша кампанія 
продовжується  зібрати кошти для покриття 
обслуговування, направу і ремонти церкви та залі. 
Конверти пожертвування знаходяться в церковних 
лавках і у вході до церкви. 

До 30 квітня, кампанія зібрала $3,930. 
Дякуємо всім жертводавцям за вашу щедрість. 

Pysanka Campaign – Our fundraising campaign 
continues to collect funds to cover the increasing cost of 
maintaining, operating and repairing our church and the hall.  
Pysanka Campaign donation envelopes are provided in the 
church pews and in the entrance to the church.  

As of April 30, the campaign has raised $3,930. 
Thank you to all donators for your generosity. 

 

Пожертвування Hа Hашу Церкву :  Коли ви жертвуєте $10 або більше, то ви отримуєте від нас 
квитанцію котру ви можете використати при оформленні ваших щорічних податків. 

 

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

 
До відома: З дня Великодня аж до Вечірні П’ятидесятниці, Церковний Устав велить не ставати на коліна 

(згідно І-го і  VI-го Вселенських Соборів)  
 

Please Note: From Easter (Pascha) to Pentecost, kneeling in church is not required 
(Church Regulation, 1st and 6th Ecumenical Councils) 
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Неділя 11 червня – Парафіяльний Пікнік 
Будь ласка, після Богослуження приєднуйтесь до нас для барбекю надворі. Будемо відзначувати 
випусників середніх шкіл з нашої громади. Прохання дати знати о. Ігореві про Ваших дітей чи онуків 
які закінчують середню школу, щоб ми могли їх відповідно привітати під час пікніку. 
Просимо звертатися до о. Ігоря як ви зацікавлені допомогти. 

 
Sunday, June 11 – Annual Church Picnic 

Please join us after the Liturgy for an outdoor BBQ where we will be recognizing high school graduates 
from our parish. If your children or grandchildren graduate this year from high school, 

please let Fr. Ihor know to make sure their high school completion is honoured. 
Please contact Fr. Ihor if you are interested in helping with the picnic. 

 

 

A SINCERE THANK YOU – to the many parishioners who volunteered their time and efforts to clean up the 
parish cemetery on Saturday, May 20. The volunteers cleaned the main areas of the cemetery, including the 
front entrance, removed overgrowth from the side fences, picked up fallen tree branches, trimmed trees and 
bushes, spread topsoil, filled in ground hog holes and planted some new perennials. The volunteers were: 
Elizabeth (Betty) Komarnisky and her children – Deborah, Christopher and David, Olena Stetskevych and her 
young son, Misha, Tanya and Daniel Mushka, Irene and Dennis Lind, Nadia Zelem, Mikola Czich, George Sluzar, 
Adrian Michaelchuk, Jaroslav Horban and Bohdan Shumsky. 
 

Проводи — Tрадиційні громадські поминки 
Поминання померлих родичів на Проводи — давньоукраїнський звичай, якого не змогли викорінити 

заборони впродовж довгих десятиліть за радянської влади. Спочатку засуджували Проводи, вважаючи їх 
обрядами, що несуть у собі рештки язичництва, і закликали викорінювати цей звичай. Але згодом Проводи 
стали органічною частиною церковних поминань: заупокійні служби відбувалися не лише у церкві, а й на 
цвинтарі, навіть біля кожної могили, освячувалися хліб і коливо як частина поминальної трапези. У свідо-
мості поминальників спільна з душами покійних трапеза мала додавати живим упевненості у продовженні 
людського роду, а мертвим дарувала вічний спокій. Промовляли нехитрі приказки: «їм лежать — земельку 
держать, а нам ходить — земельку будить»; «Нам нехай здоровиться, а їм легенько лежиться». 

Спеціально для поминання пекли паски (або лишали величеньку з Великодня), книші, калачі, пироги, 
фарбували крашанки, варили коливо (таке, як на поминальні дні посту) тощо.  Коливо, канун, сита — 
страва, з якої в Україні завжди розпочинають поминальну трапезу і в день похорону, і на «дев’ятини», і на 
«сороковини», і на поминальну річницю не лише в сільському, а й у міському середовищі. Його не тільки 
споживають удома при застіллі, а й беруть із собою до церкви на відправу (відспівування й панахиду) і на 
кладовище, щоб роздавати проводжаючим і старцям. Найпоширеніша назва страви в Україні — коливо, на 
Правобережжі й частково на Півдні — канун, а в деяких районах Полісся — сита. Функція колива як 
ритуального атрибуту поминання полягає в тому, що воно служить якміж своєрідний посередник світом 
живих і світом мертвих. Пригощання коливом і роздача пирогів-гостинців наприкінці поминок є своє-
рідною жертвою на користь покійного. Те, що ритуально спожите у світі живих «за помин душі», має 
повернутися померлому на «тому» світі. 

Недарма за честь визнавали нагодувати бідних, старців, юро-дивих, а особливим везінням вважали, 
якщо на поминки нагодився прочанин або просто перехожий (чужий). Це підсилювало значення риту-
альної їжі. Громадські поминки відбувалися у два способи: збиралися й обідали всією громадою на вільній 
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території кладовища чи біля сільської церкви або стелили скатерті між могилами і поминали своїх покійних 
групами. 
 

Загальні Інформації General Information 
Біблійній Студії та Релігійні Дискусії – щосереди, 18:30 
– 20:30, в церковні залі. 

Bible Studies & Religious Discussions every Wednesday 
evening, 6:30pm – 8:30pm, in the church hall. 

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, Олени Баран. 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, Olena Baran. 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 .  

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

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. 
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