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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 е-пошту до
нашого церковного бюра:
ukrorthodoxottawa@gmail.com

E-mail: 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

PASTORAL ADVICE FROM THE PRIEST
НАСТАНОВИ ВІД СВЯЩЕННИКА

Маємо пам'ятати
Втрата близької людини завжди поділяє життя
на «до» та «після». Це важко, боляче, несправедливо.
Щасливий той, хто має сильну волю та підтримку
для того, щоб пережити цей період, а багато хто
лишається сам на сам із горем. Як витримати цю
тугу та змиритись із питанням: «Чому так сталось зі
мною?». Як не забути про втрачену людину коли час
вилікує душевні рани? Просто моліться!
Здійснюючи молитву за померлих щоденно
на кожному богослужінні, Церква навчає своїх
прихожан, щоб вони не забували про тих, хто
відійшов у вічне життя. Особливих
молитов за померлих Церква
також вимагає в суботу, адже
цей день присвячений пам’яті
всіх, хто перейшов із земного
життя в загробне.
Церква просить для усіх
померлих у Бога вічного спокою,
в і д п о ч и н к у
п і с л я
багатостраждального земного
життя. Оскільки субота, згідно з
Божою заповіддю, присвячена
для Бога після шести днів праці,
точно так загробне життя для тих,
хто відійшов у нього, буде
суботою вічною, життям для Бога,
днем спокою і радості. Адже
«Бог же не є Бог мертвих, а
живих, бо в Нього всі живі».
Крім щоденних молитов і
суботи, у році є ще особливі дні,
які присвячені для молитви за
померлих. Перед святом св. Дмитрія Солунського
встановлена Дмитрівська батьківська субота - день
загального поминання померлих, що нині випадає
на 5 листопада.
Цього року в Україні триває війна і нам
особливо й посилено потрібно молитися ще й за
загиблих воїнів і мирних жителів. Ми, як вірні сини і
дочки Христової Церкви, повинні виконувати свій
християнський обов’язок – щиро молитись за упокій
своїх батьків, дідів, рідних, знайомих, друзів, близьких,
воїнів, що загинули на полі бою, та всіх
православних християн.
У молитві та милостині за них ми не лише
виконуємо свій обов’язок любові щодо спочилих,
але також нагадуємо самим собі про невпинне
наближення нашого особистого дня кінця світу, дня,
коли земна історія для нас завершиться
переходом у вічність.
О. Тарас Кінаш

Have to remember
Losing a loved one always divides life into
"before" and "after". It is difficult, painful, unfair. Happy is
the one who has a strong will and support to survive this
period, whereas many are left alone with grief. How to
endure this longing and come to terms with the
question: "Why did it happen to me?". How to keep
memories about a lost person as time heals mental
wounds? Just pray!
By praying for the dead every day at every
service, the Church teaches its parishioners not to forget
those who have departed to eternal life. The Church
also requires special prayers for
the dead on Saturday, because
this day is dedicated to the
memory of all those who have
passed from earthly life to the
afterlife.
The Church asks God for
eternal peace and rest for all the
dead after a earthly life full of
suffering. Same as we dedicate
Saturday to God after six days of
work, according to God's
commandment, just so the
afterlife for the dead will be an
eternal Saturday, a life for God, a
day of rest and joy. After all, "He
is not God of the dead but of the
living,
because
all
are
living to Him".
In addition to daily prayers
and Saturday, there are other
special days of the year
dedicated to praying for the
deceased. The Demetrius Father's Saturday - the day of
general commemoration of the dead, which currently
happens on November 5, was established before the
holiday of St. Demetrius of Thessalonica.
This year, there is a war going on in Ukraine, and
we especially and strongly need to pray for the dead
soldiers and civilians. We, as faithful sons and daughters
of Christ's Church, must fulfill our Christian duty sincerely pray for the repose of our parents,
grandparents, relatives, acquaintances, friends, loved
ones, soldiers who died on the battlefield, and all
Orthodox Christians.
In prayer and almsgiving for them, we not only
fulfill our duty of love towards the departed, but also
remind ourselves of the incessant approach of our
personal doomsday, the day when earthly history for us
will end with a transition into eternity.
Fr. Taras Kinash
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SCHEDULE OF CHURCH SERVICES
РОЗКЛАД ЦЕРКОВНИХ БОГОСЛУЖІНЬ

Cубота 5 листопада
Saturday, November 5

10:00

Димитрівська Поминальна Субота - Панахида за всіх спочилих
St. Demetrius Remembrance Saturday - Panakhyda for all reposed

Неділя 6 листопада
Sunday, October 2

10:00

Двадцять перша неділя після П’ятидесятниці - Літургія
Twenty-first Sunday after Pentecost - Divine Liturgy
Сповідь / Confession - 9:30-10:00

Вівторок 8 листопада
Tuesday, November 8

10:00

Св. вмч. Димитрія Солунського - Акафіст
St. Demetrius of Thessaloniki - Akathist

Субота 12 листопада
Saturday, November 12

5:00

Вечірня та Сповідь / Vespers and Confession

Неділя 13 листопада
Sunday, November 13

10:00

Двадцять друга неділя після П’ятидесятниці - Літургія
Twenty-second Sunday after Pentecost - Divine Liturgy
Сповідь / Confession - 9:30-10:00

Субота 19 листопада
Saturday, November 19

N/A

Вечірня відмінена в зв'язку з участю О. Тараса в Митрополичій
Інтронізації у м.Вінніпег / Vespers suspended due to the F. Taras’s
attendance of Metropolitan’s Enthronement in Winnipeg

Неділя 20 листопада
Sunday, November 20

10:00

Служба читця / Reader’s Service
* в зв'язку з участю О. Тараса в Митрополичій Інтронізації у
м.Вінніпег / due to the F. Taras’s attendance of Metropolitan’s
Enthronement in Winnipeg

Понеділок 21 листопада
Monday, November 21

10:00

Св. Архистратига Божого Михаїла - Акафіст
St. Archangel Michael - Akathist

Субота 26 листопада
Saturday, November 26

10:00

День Пам'яті Жертв Голодомору - Панахида
Holodomor Victims Remembrance Day - Panakhyda

Неділя 27 листопада
Sunday, November 27

10:00

Двадцять четверта неділя після П’ятидесятниці - Літургія
Twenty-forth Sunday after Pentecost - Divine Liturgy
Сповідь / Confession - 9:30-10:00

28 листопада розпочинається Різдвяний Піст,
який триватиме до 6 січня. Під час Різдвяного
посту люди повинні утримуватися від усіх видів
м’яса, молочних продуктів і яєць. Дозволяється
споживати олію та вино у вівторок і четвер, а
рибу, олію та вино – у суботу, неділю та деякі
святкові дні. А головне - молитва.

Nativity Fast begins on November 28 and lasts until
January 6. During the Nativity Fast, people are
supposed to abstain from all kinds of meat, dairy
products and eggs. Іt is permitted to consume oil
and wine on Tuesdays and Thursdays, and fish, oil
and wine on Saturdays, Sundays and certain feast
days. But the most important thing is a prayer.

Після кожної Літургії всіх парафіян запрошують зібратися в церковній залі для спілкування, щоб
насолодитися легкими закусками та познайомитися один з одним.
After every Divine Liturgy, all parishioners are invited to gather in the church hall for Fellowship hour to enjoy
some light refreshments.
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PRAYERS AND ENLIGHTENMENT
МОЛИТВИ ТА ПОРАДИ

СИМВОЛ ВІРИ

THE SYMBOL OF FAITH

Вірую в єдиного Бога – Отця,
Вседержителя, Творця неба й землі, і всього
видимого і невидимого.

I believe in one God, the Father, Almighty,
Creator of heaven and earth and of all things
visible and invisible.

І в єдиного Господа Ісуса Христа,
Сина Божого, Єдинородного, від Отця
рожденного перше всіх віків. Світло від
Світла, Бога істинного від Бога істинного,
рожденного,
несотворенного,
єдиносущного з Отцем, через котрого все
сталося. Він для нас, людей, і ради нашого
спасіння зійшов з небес, і воплотився від
Духа Святого і
Марії Діви, і став
чоловіком.

And in one Lord, Jesus Christ, the Onlybegotten Son of God, begotten of the Father
before all ages. Light of Light, true God of true
God, begotten, not created, being of one
essence with the Father, by whom all things were
made; who for us men and for our salvation came
down from the heavens and was incarnate of the
Holy Spirit and the Virgin Mary and became man;
who
was
crucified for us
under
Pontius
Pilate and suffered
and was buried;

І розп’ятий
був за нас при
Понтії Пилаті, і
страждав, і був
похований.
І воскрес
на третій день, як
було написано. І
вознісся
на
небо, і сидить
праворуч Отця.
І
знову
прийде у славі
судити живих і
мертвих, і царству Його не буде кінця.
І
в
Духа
Святого,
Господа
животворчого, що від Отця походить, що
Йому з Отцем і Сином однакове поклоніння
і однакова слава, що говорив через
Пророків.
В
Єдину,
Святу,
Соборну
і
Апостольську
Церкву.
Визнаю
одне
хрещення на відпущення гріхів. Чекаю
воскресіння мертвих і життя будучого
віку. Амінь.

and He rose
on the third day
according to the
Scriptures,
and
ascended
into
heaven and sits at
the right hand of
the Father;
and He will
come again with
glory to judge the
living
and
the
dead; and His kingdom will have no end.
And in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of
life, who proceeds from the Father, who together
with the Father and the Son is worshipped and
glorified, who spoke through the Prophets.
In One, Holy, Catholic and Apostolic
Church. I acknowledge one baptism for the
remission of sins. I await the resurrection of the
dead and the life of the age to come.
Amen.
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PARISH NEWS
ПАРАФІЯЛЬНІ НОВИНИ

СВЯТКУВАННЯ ПАРАФІЯЛЬНОГО ХРАМОВОГО СВЯТА 2022
У суботу 1 жовтня та неділю 2 жовтня наша
парафіяльна спільнота зібралася разом, щоб
вперше з 2019 року відсвяткувати наш Парафіяльний
празник.
Наша
церква
названа
на
честь
свята Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначається 28
серпня.
Однак, зважаючи на те, що цей день
припадає на літо, коли багато парафіян їдуть за місто з
метою насолоджуватися літніми справами й погода
може бути гнітюче спекотною та вологою, було вирішено
багато років тому, щоб святкувати наше парафіяльне
свято наприкінці вересня, коли всі повернулися в місто.
На цьогорічне свято чекали з нетерпінням із багатьох причин. По-перше, через пандемію,
це була б перша нагода наших парафіян зібратися та відсвяткувати за три роки. По-друге, це
буде перше святкування для нашого нового пароха о. Тараса та його родини. І, нарешті, це
участь у святкуванні Високопреосвященнійшого Митрополита Іларіона, новообраного
Предстоятеля Української Православної Церкви Канади (УПЦК) та Преосвященного Владики
Андрія, Єпископа Східної Єпархії УПЦК. Те, що і митрополит, і єпископ святкували з нами, було
дуже особливою і пам'ятною подією.
Святкування розпочалося ввечері суботи, 1 жовтня, вечірнім богослужінням і
супроводжувалося прийомом з вином і сиром у нашій церковній залі. Близько 60 парафіян
насолодилися світським вечором приємної бесіди в поєднанні зі смачною їжею та вином у
супроводі прекрасної музики від Анет Літягіної й дуету Олі Кирчанової та Юрія Саїдмамбієтова.

У неділю, 2 жовтня, Митрополита Іларіона та
Владику Андрія тепло вітали в нашому храмі
голова нашої парафії Ліза Маларек, а потім вони
приступили
до
служіння
Архиєрейської
Божественної Літургії разом з о. Тарасом та
Всечесним о. Володимиром Кушніром з нашої
братської парафії - Українського православного
собору св. Софії в Монреалі. Наш соборний хор
під проводом Лариси Мейсон прекрасно співав
під час Літургії. На завершення Літургії всі зібралися
біля вхідних дверей церкви для нашого
традиційного щорічного групового фото.
Після Літургії відбувся смачний спільний обід
духовенства та близько 120 парафіян у церковній залі. Поліна Петрова, донька парафіян Вікторії
та Євгена Петрових, виконала чудову роботу у якості ведучої програми під час ланчу.
Тамара Руденко-Чараламбій та Дарина Ставнича прикрасили церковну залу квітами та
квітковими банерами, які створили яскраву та веселу атмосферу. Музичну розвагу забезпечили
пані з оттавського українського фольклорного вокального ансамблю «Коліжанки» та Всечесний
о. Володимир Кушнір.
Дякуємо всім, хто пожертвував кошти під час святкування парафіяльного свята – загалом
було зібрано 6825 доларів США пожертв. Наше парафіяльне свято було відзначене та принесло
задоволення багатьом у нашій парафіяльній громаді родинам. Нехай наш добрий
Господь благословить усіх нас!
Галина Безначук
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ПАРАФІЯЛЬНІ НОВИНИ

PARISH FEAST DAY CELEBRATIONS 2022
On Saturday, October 1, and Sunday, October 2, our parish community gathered together to
celebrate our Parish Feast Day for the first time since 2019. Our church is named in honour of the Feast
Day of the Assumption (Dormition) of the Blessed Virgin which is celebrated on August 28. However,
since this day is during the summer when many parishioners are out of town enjoying summer activities
and the weather can be oppressively hot and humid, it was decided many years ago to celebrate our
Parish Feast Day at the end of September when everyone was back in the city.
This year’s celebration was eagerly
anticipated for many reasons. First, because of the
pandemic, it would be our parishioners’ first
opportunity to gather and celebrate in three
years. Second, it would be the first celebration for
our new parish priest, Fr. Taras, and his family. And
finally, this celebration would be attended by His
Eminence Metropolitan Ilarion, Primate of the
Ukrainian Orthodox Church of Canada (UOCC),
and His Grace Bishop Andriy, Bishop of the Eastern
Eparchy, of the UOCC. Having both the
Metropolitan and Bishop celebrate with us made
for a very special and memorable event.
The celebration began the evening of Saturday, October 1, with a vesper service and was
followed by a wine and cheese reception in our church hall. About 60 parishioners enjoyed a social
evening of pleasant conversation, paired with good food and wine, while accompanied by the fine
musical performances of Anet Lityahina and the duo of Olya Kirchanova and Yuriy Saidmambietov.
On Sunday, October 2, Metropolitan Ilarion and Bishop Andriy were warmly greeted to our
church by our parish president, Liza Malarek, and then proceeded to serve the Hierarchical Divine
Liturgy together with Fr. Taras and Very Reverend Fr. Volodymyr Kouchnir from our sister parish of St.
Sophie Ukrainian Orthodox Cathedral in Montreal. Our cathedral choir, under the direction of Larissa
Mason, joyously sang during the Liturgy. At the conclusion of the Liturgy, everyone gathered outside
the front doors of the church for our traditional
annual group photo.
After the Liturgy, a delicious community
luncheon was enjoyed by the clergy and about
120 parishioners in the church hall. Polina
Petrova, daughter of parishioners Viktoria and
Yevgen Petrov, did a splendid job as the Master
of Ceremonies for the program during the
luncheon. Tamara Rudenko-Charalambij and
Daryna Stavnicha decorated the church hall
with flowers and floral banners making for a
bright and cheery atmosphere. Musical
entertainment was provided by the ladies of
Ottawa’s Ukrainian folkloric vocal ensemble
Kolizhanky and Very Reverend Volodymyr Kouchnir.
Thank you to all who donated during the Parish Feast Day celebration – a total of $ 6825 was
donated. Our Parish Feast Day was celebrated and enjoyed by many in our parish community family.
May Our Good Lord bless us all!
Halyna Beznaczuk
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ПАРАФІЯЛЬНІ НОВИНИ

OLRLEANS LIONS CLUB ЖЕРТВУЄ
У понеділок, 17 жовтня, о. Тарас Кінаш відвідав
засідання Orleans Lions Club, де виступив від імені
української громади, щоб поділитися всіма турботами
та потребами, з якими зараз стикаються українці.
Lions Club зробив щедру пожертву в розмірі 1500$
на потреби України. Це сталося можливим завдяки
турботі Олександри Коглан, доньки померлого пана
Петра Волощука – члена-засновника нашої парафії та
відданого прихильника розвитку парафії.
Ми справді оточені люблячою та щедрою
спільнотою.

OLRLEANS LIONS CLUB DONATES
On Monday October 17, Fr. Taras Kinash attended Orleans Lions Club meeting, where he was
speaking on behalf of the Ukrainian community to share the concerns and needs Ukrainians are facing
now.
Lions Club made a generous donation of 1500$ for the needs of Ukraine. This was made possible
with a caring effort of Alexandra Coghlan, who is the daughter of the reposed Pan Petro Woloschuk - a
founding member of our parish and dedicated supporter of the parish development.
We are indeed surrounded by a loving and generous community.

ЗВІТ ПРО ПОЖЕРТВУВАННЯ ДНІПРУ
У неділю, 23 жовтня, під час години спілкування
наші парафіяни були присутні на презентації старости
нашого хору Оксани Геніної про її нещодавню
волонтерську поїздку в Україну для розподілу коштів на
різні потреби.
Оксана щиро подякувала всім жертводавцям від
імені українців у Дніпрі та надала детальний звіт про
витрати. Також вона висловила велику вдячність Союзу
Українок Канади (відділення в Оттаві), яке відгукнулося
на потреби територіальної оборони у Дніпрі та
додатково
пожертвувало
на
забезпечення
її
транспортом.
Якщо ви бажаєте й надалі суттєво підтримувати Україну, можете передавати свої пожертви до
канцелярії церкви з поміткою: «Дніпро».

REPORT ABOUT DONATIOS TO DNIPRO
On Sunday October 23, during the fellowship hour, our parishioners were attending a presentation
by our choir president Oxana Genina about her recent volunteer trip to Ukraine to distribute money for
different needs.
Oxana has sincerely thanked all the donors on behalf of the Ukrainians in Dnipro and provided the
detailed report about the expenses. Also she expressed a great appreciation for the Ukrainian Women's
Association (Ottawa branch) which responded to the needs of a territorial defense group in Dnipro and
additionally donated money which they spent for a car.
If you would like to continue the meaningful support of Ukraine, please donate to
the church office with a note: “Dnipro”.
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HOLIDAY OF THE MONTH
СВЯТО МІСЯЦЯ

Свято Святого Архистратига Михаїла

Feast of St. Archstrategist Michael

Свято святого архистратига Михаїла і всіх
небесних сил є святом наших небесних
захисників. Наші ангели-хоронителі постійно
моляться за нас до Бога і випрошують нам ласки
для духовного зміцнення і успішної боротьби зі
злими духами. Вони захищають нас від всякого
зла і чинять безпечною нашу дорогу до неба.
Про це запевнюють нас слова псалма: „Бо Він
ангелам своїм звелить, щоб хоронили Тебе на
всіх путях Твоїх. На руках носитимуть Тебе, щоб
нога Твоя не спіткнулася об камінь” (Пс. 90, 1112).
Провідником
наших
небесних
захисників є архистратиг
Михаїл. Його ім’я Мі-каЕль, яке означає „хто, як
Бог” пригадує нам зміст
і мету нашого життя, що
саме Бог є джерелом
всякого добра.
Коли
Люцифер
спричинив на небі бунт
проти Бога, архангел
Михаїл вказав на Бога, як
Подателя добра. Любов
до Бога в архангела
Михаїла
проб уди ла
любов в інших ангелів.
Вони
запалали
ще
більшою любов’ю до Того, Хто створив їх. Подібно
і в нашому житті одна добра думка може
захистити від гріха.
Постать Aрхистратига Михаїла пригадує
нам про важливість імені у духовному житті. Ім’я
дитини це не просто пуста фраза. Коли хрестять
дитину, їй вибирають якогось святого, як
покровителя. Через хрещення дитина звільняється
від первородного гріха і отримує свого ангелахоронителя.
Чим більше Божої опіки людина отримає,
тим менша зла буде зустрічати у житті.
Треба нам наслідувати ту ревність до
слави Божої, яку має святий Aрхистратиг Михаїл.
Молімося до святого Михаїла, щоб ми завжди
поширювали Божу доброту і славу у світі, а
щедрий і милостивий Господь буде
посилати нам свою поміч через ангелівхоронителів.

The feast of the holy Archstrategist Michael
and all the heavenly forces is the feast of our
heavenly protectors. Our guardian angels
constantly pray for us to God and ask favors for our
spiritual strengthening and a successful fight against
evil spirits. They protect us from all evil and make our
way to heaven safe. The words of the psalm assure
us
of
this:
"He
wi l l
command
His
angels concerning You, and they will lift You up
in their hands, so that You will not strike Your
foot against a stone (Ps. 90, 11-12).
The leader of
our
heavenly
defenders is Archstrategist Michael.
His name Mi-ka-El,
which means "who
is like God," reminds
us of the meaning
and purpose of our
lives, that God is the
source of all good.
When Lucifer
caused a rebellion
against
God
in
heaven, Archangel
Michael pointed to
God as the Giver of
good.
Archangel
Michael's love for
God awakened love in other angels. They were
inspired with even greater love for the One who
created them. Similarly, in our life, one good thought
can protect us from sin.
The figure of Archstrategist Michael reminds
us of the importance of the name in spiritual life. A
child's name is not just an empty phrase. When a
child is baptized, a saint is chosen as a patron saint.
Through baptism, the child is freed from original sin
and receives his guardian angel.
The more God's protection a person receives,
the less evil he or she will encounter in life.
We must demonstrate the zeal of the glory of
God that the holy Archstrategist Michael has. Let us
pray to St. Michael so that we always spread God's
goodness and glory in the world, and the generous
and merciful Lord will send us his help
through guardian angels.
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UPCOMING EVENTS
МАЙБУТНІ ПОДІЇ ТА ОГОЛОШЕННЯ

Varenyky and holubtsi will be
prepared at our church hall for
Christmas Market starting at 9:00 am
on the following days:
- Monday October 31 - Varenyky
- Tuesday November 1 - Varenyky
- Monday November 7 - Varenyky
- Tuesday November 8 - Holubtsi

РОЗДАЧА ОДЯГУ / GIVE AWAY EVENT
12 листопада Майдан Маркет буде роздавати залишки одягу
та взуття в залі Української Православної Церкви за адресою 1000
Байрон Авеню, Оттава.
November 12 Maidan Market will give away the remaining
donated clothes and shoes in the Ukrainian Orthodox Church Hall at
1000 Byron Ave, Ottawa.
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SUNDAY SCHOOL
НЕДІЛЬНА ШКОЛА
Наша недільна школа для дітей 4-12
років, в неділю 10:15-11:00.
Кімната
недільної
школи
відкривається о 9:30 ранку. Запрошуємо
Вас і Ваших дітей прийти раніше 10 години
ранку, піднятися до церкви поставити свічку,
разом помолитися, а потім спуститися в
клас.
За
додатковою
інформацією
звертайтеся до Добродійки Олі
за
адресою olya.kovalchuk@gmail.com.

Our Sunday school is for children
aged 4 - 12 years, Sunday 10:15am - 11am.
The Sunday School room opens at
9:30am. We invite you and your children to
arrive earlier than 10am, go up to church to
light a candle, pray together and then come
down to class.
For
more information, please,
contact
Dobrodiyka
Olya
at olya.kovalchuk@gmail.com.

In the beginning, God created the heaven and
the earth. The earth was desert-like and empty. And the
spirit of God hovered over the waters. And God said: "Let
there be light!" And the light came. And God saw that
the light was good. God separated the light from the
darkness. He said to the light: "You are the day." He said
to the darkness: "You are the night." And it was the first
Бог сказав: «Нехай вгорі рухаються хмари. Хай з day.
них дощ паде на землю. Хай внизу вода збереться,
God said, “Let the clouds be above and moving.
щоб з неї виринув суходіл». Бог сказав до горішнього:
Let the rain fall on the earth from them. Let the water
«Ти – небо». До тверді Він сказав: «Ти – земля». А до
gather below so that dry land emerges from it." God said
зібраної води сказав: «Ти – море». І побачив Бог, що
to the above: "You are heaven." He said to the soil: "You
небо і земля, суходіл і море добрі. І був день другий.
are the earth." And to the gathered water he said: "You
Бог сказав: «Нехай на землі ростуть усі види are the sea." And God saw that heaven and earth, land
рослин і дерев». І рослини зазеленіли і пустили and sea were good. And there was a second day.
паростки. Бог побачив,
God said: "Let every kind of plant
що добре воно. І був
and tree grow on the earth." And the plants
третій день.
turned green and sprouted. God saw that it
Бог сказав: «Хай
was good. And it was the third day.
засяють світила на небі.
God said: "Let the lights in the sky
Сонце – вдень, місяць і
shine. The sun - during the day, the moon
зірки – вночі. Хай вони
and stars - at night. Let them show the time:
показують час: день і ніч,
day and night, week and month and seasons." God saw
тиждень і місяць і пори року». Побачив Бог, що добре
that it was good. And it was the fourth day.
воно. І був четвертий день.
God said: "Let fish swim in the water. Let the birds
Бог сказав: «Хай у воді плавають риби. Птахи
fly over the earth. Let all kinds of animals, small and large,
нехай літають над землею. На землі хай водяться всі
live on earth." And this happened. God saw that it was
види звірів, малих і великих». І сталося так. Бог побачив,
good. And it was the fifth day.
що добре воно. І був день п’ятий.
And God said: "Let people be created alike to us.
І сказав Бог: «Сотворім людей на образ наш, до
I want to give them the land: all the fish, birds, animals
нас подібних. Їм хочу дати землю: всі риби, птахи,
and plants." God created man alike with Himself. He
тварини і рослини». Бог створив людину на свій образ.
created them as a man and a woman. He blessed them
Чоловіком і жінкою створив їх. Він поблагословив їх і
and said: “Be fruitful and reproduce. You are greater
сказав: «Будьте плідні й множтеся. Ви більші за риб,
than fish, birds, animals and plants. Take care of them. Let
птахів, тварин і рослин. Піклуйтеся про них. Хай
the plants be food for you and the animals." God saw all
рослини будуть вам і тваринам на поживу». Бог
that he had made: it was very good. And it was the sixth
побачив усе, що вчинив: дуже добре воно. І був день
day.
шостий.
For six days, God created the universe: the sky,
Упродовж шістьох днів творив Бог Всесвіт: небо,
the earth, the sea and all living things. God rested on the
землю, море і все живе. Сьомого дня Бог спочив. Тому
seventh day. Therefore, the seventh day is
сьомий день для людей благословенний і
blessed and holy for people.
святий.
На початку сотворив Бог небо і землю. Земля
була пустинна і порожня. А дух Божий ширяв над
водами. І сказав Бог: «Нехай буде світло!» І настало
світло. І Бог побачив, що світло добре. Бог відділив
світло від темряви. Він сказав до світла: «Ти – день». До
темряви сказав: «Ти – ніч». І був перший день.

10

ACTIVE YOUTH
АКТИВНА МОЛОДЬ

Що потрібно для участі?
Чисті кросівки для бігу в приміщенні та
відповідний одяг для фізичної активності. Також
візьміть із собою власну пляшку води.
Чи потрібно мені реєструватися?
Реєстрація
не
потрібна.
Просто
з’являйтесь у п’ятницю, де приймається вікова
категорія вашої дитини/молоді.

What do you need to participate?
Clean indoor running shoes and
appropriate clothing for physical activity. Please
also bring your own water bottle.
Do I need to register?
There is no requirement to register. Just
come on the Friday that is hosting your child’s/
youth’s age category.

В наступних місяцях ми сподіваємося
запропонувати додаткові програми, однак для
цього потрібно додаткові волонтери.
Якщо ви зацікавлені у волонтерстві при
цій програмі або маєте будь-які запитання
щодо програми, будь ласка, зв’яжіться з
нашим координатором молодіжної програми,
Пилипом
Станєвським,
за
адресою
pstaniewski@gmail.com або за телефоном 613277-8404.
Важливо: Якщо ваша дитина має будьякі медичні проблеми або алергії, будь ласка,
повідомте Пилипа, перш ніж вони почнуть
заняття.

In the coming months we hope to offer
further programs, however this will require
additional volunteers.
If you are interested in volunteering with
the Youth Program or have any questions about
the program and/or volunteering, please contact
our Youth Program Coordinator, Phil Staniewski,
at pstaniewski@gmail.com or by phone 613-2778404.
Important: If your child/youth has any
medical concerns or allergies, please advise Phil
before they attend.
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UKRAINIAN HERITAGE
УКРАЇНСЬКА СПАДЩИНА

ЗАРЕЄСТРУЙСЯ НА
НАШ СЕЗОН 2022 2023
Реєст рац ія відкрит а!
Усі
реєстрації
повинні
бути
завершені
онлайн д о пер шого ур оку
студента.
Реєстрація
об межена та зді йс нюється в пор яд ку живої
черги д о заповнення класі в.
У нас є кілька субсидова них місць
для переселенців з Укра їни. Зв’яжіться з
нами
для
отримання
додаткової
інформації за адресою
htt p://www .sv it a nok.ca /conta ct .ht ml .
Наша сис тема реєс траці ї поді лена
на чотири портали:
•
Дитяча/молодіжна пр огр а ма: у рок
«Т и і я ».
•
Ди тя ча/ мо лод іжна
пр о гр а ма:
ві д
початкових до кла сів з відзна кою
•
П одорож! Всту п до у кра їнського
танцю
•
П одорож! Д освідчен i
Буд ь ласка, пер ейд і ть за посиланням
нижче, де вказано клас , на який ви
б ажаєте зареєс труватис я.
П ісля р еєстр ац ії
OSUD
зв’яжеться
з
вами,
щоб
під тверд ити виб ір клас у та р еєс трацію, і
вам б уд е надано всі необ хі д ні деталі після
реєс трації . OSUD зали шає за с об ою право
с кас увати заняття у р азі нед остатньої
реєс трації аб о непередбачени х обс тавин.
Буд ь- які не об хід ні від шкод ування б уд уть
об роблені на пр опор ці йній ос нові .
Методи опла ти
Бажа ний
с пос і б
о п ла ти
Ot ta wa
Sc hool of Ukrai ni an Dance – електронний
переказ. Од нак ми також приймаємо
платежі чеками.
Дета льніше : http ://www.svi tanok.c a/

REGISTER FOR OUR 2022 2023 SEASON
Registration is open!
Al l regi strati ons mus t be
c ompleted onli ne b efor e the
student’s
first
class.
Registrati on i s li mi ted and on a
fi rs t - c ome , fi rs t - se r v ed b as i s
until c lasses are full .
We have several subsid ized sp ot s
available for displaced people from
Ukraine. Cont act us for more informat ion
at http://w ww.sv itanok.ca/conta ct .html .
Our registration system i s divi ded
i nto four portals:

•

Children /Yout h
P rogram me:
You
and Me Class
•
Children/Yout h P rogramme: P rima ry
t o Honours Classes
•
P odorozh! Int ro t o Ukrainia n Da nce
•
P odorozh! Experienced
Pl ease foll ow the l i nk bel ow that
i nc ludes the cl ass you would l i ke to
register for.
After Registering
OSUD wi ll c ontac t you to c onfi rm
cl ass c hoices and regi strati on, and you
wi ll be provi ded wi th any nec es s ar y
detail s onc e registered. OSUD r eserves
the ri ght to canc el c lasses i n the c ase of
i nsuffici ent registrati on or unforeseen
ci rc umstances. Any nec essary r efunds will
be proc essed on a pro - rated b as is .

P ayment Met hods
The Ottawa Sc hool of Ukr ai ni an
Dance's preferred method of payment i s
e- transfer. However, we als o acc ep t
payments by c heque.
More info : http://www.svi tanok.ca/
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UKRAINIAN ORGANIZATIONS
УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

REGISTER: https://www.maidanmarket.ca/life-coaching-sessions
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USEFUL INFORMATION
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Довідник українською чи англійською мовою можна завантажити за наступним посиланням:
The Ukrainian or English version of this resource package can be accessed at the following link:
https://www.ucc.ca/issues/ukrainian-cuaet-newcomers-ontario-resource-package/
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OUR PARISH
НАША ПАРАФІЯ

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАШОЇ КОМАНДИ ВОЛОНТЕРІВ!
Пам'ятайте, що наша парафія та всі
церкви в Канаді покладаються на підтримку й
працю волонтерів. Якщо вам цікаво дізнатися
більше про те, як ви можете бути волонтером і
допомогти нашій церкві, будь ласка, зв’яжіться з
н аш им
це р ко в ни м
б ю р ом
е - по ш т ою
ukrorthodoxottawa@gmail.com
Щира подяка всім волонтерам за ваш
самовідданий час і зусилля, які приносять
користь наші парафії

PLEASE JOIN OUR VOLUNTEER TEAM!
Remember that our parish and all churches in
Canada depend on volunteers’ support and work. If
you are interested in learning more about how you
can volunteer to help our church, please contact
our church office at ukrorthodoxottawa@gmail.com.
A heartfelt thank you to all our volunteers for your
selfless time and efforts which benefit our parish and
all its parishioners.

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,
Іван Ґутей, Матушка Алісія Чурак та інших, котрі від недуг страждають.
Please keep our parishioners and friends 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, John Guty,
Matushka Alicia Churak as well as others.
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GENERAL INFORMATION
ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЇ

16

