
  
	  
	  
	  

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

1000	  Byron	  Avenue,	  Ottawa,	  Ontario	  	  K2A	  0J3	  	  	  	  
	  

Parish	  Priest:	  Rev.	  Fr.	  Ihor	  Okhrimtchouk	  	  	  	  	  	  	  	  Parish	  Council	  President:	  Liza	  Malarek	  
	  

Tel:	  Church	  Office	  613-‐728-‐0856	  	  	  	  Cell	  (24	  hours):	  613-‐325-‐3903	  
	  

E-‐mail/Е-‐пошта:	  stamaryuocc@sympatico.ca	  	  	  	  	  	  	  	  Facebook:	  www.facebook.com/UkrOrthodoxChurchOttawa	  
Church	  Website	  /	  Церковна	  Bеб-‐Cторінка:	  www.ukrainianorthodox.info	  

	  

	  
	  

Щиро	  вітаємо	  до	  нашої	  церкви 	  Якщо	  ви	  хотіли	  б	  дізнатися	  про	  приєднання	  до	  
соборної	  громади,	  будь	  ласка	  зв'яжіться	  з	  о.	  Ігорем	  (тел.	  613-‐325-‐3903,	  е-‐пошта:	  
stamaryuocc@sympatico.ca)	  

A	  very	  warm	  welcome	  to	  our	  church 	  	  If	  you	  are	  new	  to	  our	  church	  community	  and	  
would	  like	  to	  learn	  about	  joining	  the	  Cathedral	  community,	  please	  contact	  Father	  Ihor	  by	  phone	  

(613-‐325-‐3903)	  or	  email	  (stamaryuocc@sympatico.ca)	  
	  

Only	  church	  services	  on	  Saturday	  &	  Sunday	  are	  open	  to	  parishioners	  	  
When	  you	  arrive	  to	  attend	  Sunday	  Liturgy,	  you	  will	  be	  required	  to	  provide	  your	  contact	  

information	  and	  to	  complete	  a	  health	  questionnaire	  at	  the	  registration	  desk	  in	  the	  church	  hall	  
lobby. If	  you	  become	  ill	  with	  a	  fever,	  sore	  throat	  and/or	  cough,	  and/or	  feel	  very	  tired	  after	  

attending	  a	  church	  service,	  please	  have	  yourself	  tested	  for	  COVID-‐19.	  	  If	  you	  test	  positive,	  then	  
please	  notify	  the	  church	  office	  (tel:	  613-‐728-‐0856).	  Your	  identity	  will	  be	  kept	  in	  strict	  confidence.	  

	  

It	   is	  mandatory	  to	  wear	  a	  face	  mask	  in	  the	  church	  building	  at	  all 	  times	  in	  compliance	  
with	  Ottawa	  Public	  Health	  requirements.	  If 	  you	  wish	  or	  need	  to	  remove	  your	  face	  mask	  

then	  kindly	  leave	  the	  church	  building.	  
	  

Church	  services	  and	  special	  sessions	  continue	  to	  live	  streamed	  online	  on	  
the	  church’s	  Facebook	  site	  as	  follows: 	  

	  
Every	  Friday,	  8pm	  –	  Discussion	  with	  the	  Montreal	  Ottawa	  mission	  district	  on	  topics	  of	  faith	  
Every	  Sunday,	  10am	  –	  Liturgy	  
Sunday,	  November	  29	  –	  After	  the	  Liturgy,	  Panachyda	  in	  memory	  of	  the	  victims	  of	  the	  Holodomor	  
	  

Additionally,	  every	  Thursday,	  7pm	  –	  9pm,	  Bible	  Studies	  are	  led	  by	  Subdeacon	  Platon	  Boyko	  using	  
Zoom.	  	  Please	  contact	  Fr.	  Ihor	  to	  register	  and	  obtain	  the	  link	  to	  the	  Zoom	  session.	  
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Т і л ь ки 	   с л ужби 	   в 	   с у б о т у 	   т а 	   в 	   н ед і лю 	   в і д кри т і 	   д л я 	   п а р аф і я н 	   	  
	  
Коли	  ви	  зайдете	  в	  церковний	  будинок,	  вам	  потрібно	  буде	  надати	  своє	  ім'я,	  число	  телефону	  
та	  е-‐поштову	  адресу	  та	  виповнити	  анкету	  про	  стан	  вашого	  здоров’я	  при	  реєстраційному	  
столі.	  Якщо після	  відвідування	  церкви ви	  захворіли	  і	  у	  вас	  висока	  температура,	  болить	  
горло	  та/або	  ви	  кашляєте	  та/або	  почуваєте	  себе	  дуже	  втомленими,	  то	  просимо	  вас	  

протестуватися	  на	  Ковід-‐19.	  Якщо	  після	  тесту	  ви	  отримали	  позитивний	  результат,	  просимо	  
вас	  повідомити	  про	  це	  наш	  церковний	  офіс	  (тел:	  613-‐728-‐0856).	  Ми	  обіцяємо	  вам	  що	  не	  
будемо	  розголошувати	  ваше	  прізвище,	  тобто	  гарантуємо	  повну	  конфіденціальність.	  

	  	  

Нагадуємо,	  що	  обов’язково	  постійно	  носити	  маску	  на	  обличчі	  в	  церкві	  відповідно	  
до	  вимог	  мійської	  ради	  громадського	  здоров’я.	  Якщо	  ви	  хочете	  зняти	  маску,	  

тоді	  ласкаво	  просимо	  вийти	  з	  церкви . 	  
	  

Всі	  служби	  та	  дискусії	  дальше	  передаються	  в	  прямому	  ефірі	  
на	  церковні	  сторінці	  Фейсбук:	  

	  
Кожної	  п’ятниці,	  20:00	  –	  Дискусія	  Оттавської-‐Монреальської	  місійної	  округи	  на	  теми	  віри	  
Кожної	  неділі,	  10:00	  –	  Літургія	  
неділя,	  29	  листопада,	  після	  Літургії	  –	  Панахида	  в	  пам’ять	  упокоєних	  Голодомору	  

	  

Додатково,	  кожного	  четверга,	  19:00	  -‐	  21:00,	  Іподиякон	  Платон	  Бойко	  проводить	  лекції	  вивчення	  
Біблії	  вживаючи	  ‘Zoom’.	  Будь	  ласка,	  зв'яжіться	  з	  о.	  Ігорем,	  щоб	  зареєструватися	  та	  отримати	  

інтернет-‐посилання	  до	  ‘Zoom’.	  
	  
	  

Наші	  молитви	  за	  всіх	  хворих	  і	  тих	  що	  пере-‐
бувають	  у	  лікарнях	  та	  у	  домах	  постійної	  
опіки:	  Лариса	  Охрімчук,	  Сюзанна	  Сорока,	  
Зора	  Джаксон,	  Галина	  Янович,	  Зіна	  Волох,	  
Зіна	  Кислиця,	  Олена	  Шумовська,	  Дарія	  
Бродгед,	  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	  –	  Larysa	  Okhrimtchouk,	  Suzanne	  
Soroka,	  Zora	  Jackson,	  Halyna	  Yanovich,	  Zina	  
Wloch,	  Zina	  Kysylycia,	  Olena	  Shumovsky,	  Daria	  
Broadhead,	  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.	  
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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. 

	  
ПАРАФІЯЛЬНІ	  НОВИНИ 	  

§	  	   31	  жовтня	  невелика	  група	  парафіян	  знову	  зібралася,	  щоб	  продовжити	  прибирання	  
подвір’я	  нашої	  церкви.	  Велика	  подяка	  нашому	  господареві	  Миколі	  Чіху,	  який	  
зорганізував	  роботу,	  та	  волонтерам,	  які	  прийшли	  допомогти:	  Зорі	  Джексон,	  Миронові	  
Олесківу,	  Юркові,	  Іванні	  та	  Андріові	  Слюзар,	  Іванові	  Смирнів	  і	  Робертові	  Алботі.	  
	  

§ Оля	  Новицька,	  довголітня	  членка	  нашої	  парафії	  та	  Оттавського	  відділу	  Союзу	  Українок	  
Канади,	  упокоїлася	  22	  листопада	  2020.	  

	  

PARISH	  NEWS	  
	  

§ On	  a	  sunny	  morning	  on	  October	  31	  a	  small	  group	  of	  parishioners	  gathered	  to	  rake	  the	  
leaves	  on	  our	  church	  property.	  	  A	  very	  big	  thank	  you,	  again,	  to	  Mikola	  Czich,	  our	  Property	  
Manager,	  for	  organizing	  the	  work	  to	  keep	  our	  church	  property	  well	  maintained,	  and	  to	  the	  
volunteers	  who	  came	  to	  help:	  Zora	  Jackson,	  Myron	  Oleskiw,	  George,	  Joanne	  &	  Andrew	  
Sluzar,	  John	  Smyrnew	  and	  Robert	  Albota.	  
	  

§ Olga	  Nowisky,	  a	  long-‐time	  member	  of	  our	  parish,	  passed	  away	  in	  the	  Lord	  on	  November	  
22,	  2020.	  

	  
 

 
 

 

The late Luba Podolsky, a long time member of our 
church who passed away on August 20, 2020, 

has bequeathed $15,000 to our church.  
Luba was a member of the church choir, president of the parish’s Lesia 

Ukrainka branch of the Ukrainian Women’s Association of Canada 
from 1982 to 1985, and contributed much of her time and efforts to 
building and sustaining our parish community. Throughout her life, 
Luba was frugal with herself and generous to others. Her kindness, 
friendliness and generosity are fondly remembered by many in our 

parish who were fortunate to know and work with her. 
Our memories of Luba are forever – Вічная пам’ять 
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=========================================================================================	  
Fundraiser for the Assumption of the Blessed Virgin Ukrainian 

Orthodox Cathedral in Ottawa 
 

 

        
          

Curb Side Pick-Up or Delivered to your Home ($5 Delivery Charge) 
 

Contact Angie – Tel: 613-410-2535 or email: a_reshitnyk@hotmail.com 
=========================================================================================	  
	  

November 13 – World Kindness Day 
though kindness should be shared and felt every day. Here are seven ways, from the 

Random Acts of Kindness Foundation, to embrace the concept. 
 

1. Send an uplifting text to a friend or family member. 
2. Let the other driver merge into traffic with a wave and a smile. 
3. Inject kindness, laughter and delight into your daily routine. 
4. Go outside your comfort zone to make someone smile. 
5. Offer a compliment to a family member, a co-worker and/or a friend. 
6. Reach out to someone you haven’t spoken with in a while. 
7. Treat someone to a cup of coffee (or tea). 

 

Kindness is always possible 
 

	  

Н аш 	   традиц ійний 	  Р і здвяний 	  базар 	   с ка сований 	  
через 	   обмеження 	  пандем і ї . 	  

	  

Ou r 	   t r ad i t i ona l 	   Ch r i s tmas 	  Ba zaa r 	   ha s 	   been 	  
c ance l l ed 	   due 	   t o 	   t he 	   pandem i c 	   r e s t r i c t i on s . 	  

MEAT	  &	  RICE	  
CABBAGE	  ROLLS	  

	  
$12	  for	  package	  of	  5	  
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ВЕЛИКА	  ПОДЯКА	  ЗА	  ВАШУ	  ДОПОМОГУ!	  
	  

Багато	  наших	  парафіян	  дальше	  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	  Олені	  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	  Слободанюк	  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	  
• Олені	  Баран,	  Галині	  Безначук,	  Христіанні	  Карі,	  Ангелині	  Решітник,	  Марині	  Церковницькі,	  Тамарі	  

Хараламбій,	  Інні	  та	  Олександрові	  Артищукові,	  Добр.	  Дженнифер	  та	  Маріянні	  Охрімчукові,	  та	  
Вірі	  Гуцуляк	  за	  добровільну	  допомогу	  під	  час	  недільних	  служб	  
	  

THANK	  YOU	  FOR	  ALL	  YOUR	  HELP!	  
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:	  

	  

• 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	  Olena	  Kostyshyn	  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	  monthly	  parish	  

newsletter	  
• Olena	  Baran	  for	  collecting	  and	  processing	  donations	  to	  the	  church	  
• Maryana	  Slobodanyuk	  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	  
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• Olena	  Baran,	  Halyna	  Beznaczuk,	  Christianne	  Curry,	  Angie	  Reshitnyk,	  Maryna	  Tserkovnytska,	  Tamara	  
Charalambij,	  Inna	  and	  Alex	  Artyshchuk,	  Dobr.	  Jennifer	  and	  Marianna	  Okhrimtchouk,	  and	  Vera	  
Hutzuliak	  for	  volunteering	  during	  Sunday	  Liturgy	  

	  
	  

	  

ПІД	  ЧАС	  СУЧАСНОЇ	  ПАНДЕМІКИ,	  ЯКЩО	  ВАМ	  ПОТРІБНО	  ДОСТАВИТИ	  ХАРЧІ	  ДО	  
ВАШОГО	  ДОМУ	  ПРОСИМО	  ЗВЯЗАТИСЯ	  З	  О.	  ІГОРЕМ	  
(613-‐325-‐3903),	  ЩОБ	  ДОМОВИТИСЬ	  ПРО	  ДОПОМОГУ	  

	  

DURING	  THE	  CURRENT	  PANDEMIC,	  IF	  YOU	  NEED	  HELP	  TO	  HAVE	  YOUR	  GROCERIES	  
OR	  OTHER	  ITEMS	  DELIVERED	  TO	  YOUR	  HOME,	  PLEASE	  CONTACT	  FR.	  IHOR	  

	  (613-‐325-‐3903)	  TO	  ARRANGE	  FOR	  ASSISTANCE	  
	  
	  

	  
A reminder that Sunday Liturgy is live streamed from other Ukrainian Orthodox 
churches in Canada. A list of these churches is provided on the web site of the 

Ukrainian Orthodox Church of Canada – www.uocc.ca 

 

Нагадуємо, що недільна Літургія передаються в прямому ефірі з інших українських 
православних церков Канади. Список цих церков подано на веб-сайті Української 

Православної Церкви Канади - www.uocc.ca 
    
  

Always pray to have eyes that see the best, 
a heart that forgives the worst, 

a mind that forgets the bad, 
and a soul that never loses faith in God. 
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F INANC IAL 	  UPDATE 	  

	  
Thank	  you	  to	  all	  parishioners	  who	  have	  supported	  and	  continue	  to	  support	  our	  parish	  with	  their	  
financial	  generosity.	  During	  these	  challenging	  times,	  your	  financial	  support	  has	  been	  even	  more	  
important	  for	  our	  parish	  to	  offer	  its	  services	  and	  cover	  its	  costs.	  
	  
At	  this	  time,	  we	  are	  pleased	  to	  report	  that	  our	  financial	  situation	  is	  stable	  for	  at	  least	  the	  next	  
few	  months.	  As	  mentioned	  in	  our	  email	  a	  few	  months	  ago,	  in	  April	  our	  parish	  received	  a	  $40,000	  
interest-‐free	  loan	  from	  the	  Government	  of	  Canada's	  Emergency	  Business	  Account	  (CEBA)	  
program.	  Repaying	  this	  loan	  on	  or	  before	  December	  31,	  2022	  will	  result	  in	  loan	  forgiveness	  of	  up	  
to	  $10,000.	  Specifically,	  if	  we	  repay	  $30,000	  of	  this	  loan	  on	  or	  before	  December	  31,	  2022	  then	  
we	  will	  not	  have	  to	  pay	  the	  remaining	  $10,000.	  If	  we	  repay	  less	  than	  $30,000	  of	  this	  loan	  on	  or	  
before	  December	  31,	  2022	  then	  the	  remaining	  portion	  of	  the	  $40,000	  loan	  will	  have	  to	  be	  repaid	  
with	  interest.	  
	  
Our	  funds	  will	  soon	  decrease	  significantly	  as	  we	  will	  be	  required	  to	  pay	  approximately	  $20,000	  
for	  much-‐needed	  roof	  repair.	  Additionally,	  we	  plan	  to	  repay	  $30,000	  of	  the	  CEBA	  loan	  before	  
December	  31,	  2022	  which	  means	  that	  we	  will	  need	  to	  start	  saving	  the	  funds	  for	  this	  repayment.	  
	  
The	  reality	  for	  every	  church	  is	  that	  the	  need	  for	  donations	  never	  ends.	  A	  gentle	  reminder	  to	  
kindly	  send	  your	  Christmas	  donation	  at	  your	  earliest	  convenience.	  Please	  note	  that	  we	  must	  
receive	  your	  donation	  by	  December	  27,	  2020	  in	  order	  to	  have	  it	  included	  in	  your	  income	  tax	  
receipt	  for	  2020.	  Donations	  can	  be	  made	  in	  two	  ways	  
	  
E-‐Transfer:	  
You	  can	  transfer	  funds	  from	  your	  bank	  account	  directly	  to	  our	  church's	  bank	  account	  by	  
arranging	  an	  e-‐transfer	  to	  Treasurer.UOCCOttawa@gmail.com	  
	  
By	  Cheque:	  
Please	  make	  your	  cheque	  payable	  to	  "Ukrainian	  Orthodox	  Church"	  and	  mail	  to	  our	  church's	  
address:	  

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

	  
	  

Your  generous  support   is   very   important.   Thank  you.      



ЛИСТОПАД	  2020	   	   NOVEMBER	  2020	  
	   	   	  

8	  

Загальні	  Інформації	   General	  Information	  
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	  за	  домовленням	  
(тел.	  613-‐830-‐1472)	  

UKRAINIAN	  BOUTIQUE	  	  –	  Open	  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.	  	  

ЗАПРОШУЄМО	  ДО	  ЦЕРКОВНОГО	  ХОРУ	  –	  За	  інформації	  прошу	  
звертатися	  до	  Оксани	  (e-‐пошта:	  ogenina@nursesunions.ca)	  

CHURCH	  CHOIR	  welcomes	  new	  members.	  	  Contact	  Oxana	  for	  
information	  (email:	  ogenina@nursesunions.ca)	  

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.	  

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.	  Просимо	  звернутися	  до	  o.	  Ігоря.	  

PRAYERS	  FOR	  HEALTH	  AND	  FOR	  REPOSE	  –	  At	  any	  time	  you	  can	  
request	  Fr.	  Ihor	  to	  say	  prayers	  for	  the	  health	  of	  family	  members	  
and	  friends	  and/or	  for	  the	  repose	  of	  the	  departed.	  	  Please	  
contact	  Fr.	  Ihor.	  

ВИНАЙМАННЯ	  ЦЕРКОВНОЇ	  ЗАЛІ	  –	  Cкасовані	  до	  подальшого	  
повідомлення.	  За	  інформації	  :	  тел.	  613-‐722-‐1372,	  веб-‐сторінка	  
www.1000byron.org	  

HALL	  RENTAL	  –	  Cancelled	  until	  further	  notice.	  For	  information	  
about	  renting	  the	  church	  hall	  –	  Tel:	  613-‐722-‐1372,	  Website:	  
www.1000byron.org	  

Щоб	   отримувати	   наш	   щотижневий	   листок	   через	   е-‐пошту	  
прошу	   дати	   знати	   о.	   Ігорові	   (stamaryuocc@sympatico.ca).	   Копії	  
попередніх	   листків	   знаходяться	   на	   нашій	   церковній	   веб-‐
сторінці.	   	   Шотижнева	   е-‐пошта	   подає	   деталі	   про	   додаткові	  
церковні	  служби,	  українські	  громадські	  події	  та	  цікаві	  теми.	  

To	   receive	   our	  weekly	   E-‐Newsletter,	   please	   email	   Father	   Ihor	  
(stamaryuocc@sympatico.ca).	   Copies	   of	   previous	   newsletters	  
can	   be	   found	   on	   our	   church’s	   website.	   	   The	   E-‐Newsletter	  
includes	   the	   weekly	   newsletter	   as	   well	   as	   last	   minute	  
information	  about	  church	  services,	  Ukrainian	  community	  events	  
and	  interesting	  topics.	  

УКРАЇНСЬКІ	  ПОДІЇ	  В	  ОТТАВІ 	  
За	  інформації:	  

www.ucpbaottawa.ca/CommunityEvents.html	  

UKRAINIAN	  EVENTS	  IN	  OTTAWА	  
Information	  is	  available	  at	  

www.ucpbaottawa.ca/CommunityEvents.html	  
Пожертвування	  на	  нашу	  Церкву	  – 	  Коли	  ви	  жертвуєте	  
$10	  або	  більше,	  то	  ви	  отримуєте	  від	  нас	  квитанцію	  котру	  
ви	  можете	  використати	  при	  оформленні	  ваших	  щорічних	  
податків.	  

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

	  
	  
	  


