
  
	  
	  
	  

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	  	  

	  

To	  attend	  Sunday	  Liturgy,	  you	  are	  requested	  to	  register	  with	  the	  church	  office	  
(details	  about	  registration	  are	  provided	  in	  this	  newsletter).	  When	  you	  arrive	  to	  attend	  church	  

service,	  you	  will	  be	  required	  to	  provide	  your	  contact	  information	  to	  the	  volunteer	  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. 
	  

All	  church	  services	  will	  continue	  to	  be	  live	  streamed	  online	  on	  the	  
church’s	  Facebook	  site. 	  

	  

	  
	  
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 	   	  

	  
Для	  участі	  недільної	  служби	  ви	  повинні	  зареєструватися	  через	  церковний	  офіс	  не	  пізніше	  
другої	  години	  п’ятниці	  (деталі	  щодо	  реєстрації	  містяться	  в	  цьому	  віснику).	  Коли	  ви	  зайдете	  

будинок,	  вам	  потрібно	  буде	  надати	  своє	  ім'я,	  число	  телефону	  та	  е-‐поштову	  
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адресу	  волонтеру	  при	  реєстраційному	  столі.	  Якщо після	  відвідування	  служби 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.	  	  
	  

Всі	  служби	  дальше	  передаються	  в	  прямому	  ефірі	  
на	  церковні	  сторінці	  Фейсбук	  

	  
 

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. 

	  
Р е є с трац і я 	  для 	   уча с т і 	   нед ільно ї 	  Л і т ур г і ї 	  

У	  наступних	  випадках	  рекомендуємо	  ретельно	  обміркувати	  ваше	  рішення	  щодо	  
відвідання	  церкви	  та	  пам’ятати,	  що	  ви	  можете	  взяти	  участь	  у	  	  Богослужінні	  через	  
трансляцію	  в	  інтернеті:	  

- Ви	  загалом	  не	  почуваєтесь	  здорові.	  
- З	  вами	  проживає	  літня	  особа	  у	  категорії	  підвищеного	  ризику	  зараження	  на	  COVID-‐19.	  
- Ви	  проходите	  лікування,	  яке	  послаблює	  чи	  пригнічує	  Вашу	  імунну	  систему,	  накшталт	  
хіміотерапії,	  кортикостероїдів,	  тощо.	  

- Ви	  маєте	  захворювання	  чи	  стан,	  що	  супроводжується	  послабленням	  вашої	  імунної	  
системи.	  

- Ви	  маєте	  хронічне	  захворювання,	  таке	  як	  цукровий	  діабет,	  астма,	  підвищений	  тиск,	  
захворювання	  легенів,	  тощо.	  

- Ви	  проходите	  регулярне	  лікування	  у	  медичному	  закладі,	  наприклад	  лікування	  раку,	  
гемодіаліз,	  хірургічне	  втручання,	  тощо.	  

- Ваш	  лікар	  рекомендував	  Вам	  уникати	  чи	  обмежити	  відвідання	  місць	  скупчення	  людей.	  
	  
Для	  участі	  Богослужіння	  ви	  повинні	  зареєструватися	  через	  церковний	  офіс	  не	  пізніше	  
другої	  години	  п’ятниці,	  перед	  найближчою	  неділею,	  коли	  ви	  бажаєте	  відвідати	  
Богослужіння,	  та	  отримати	  підтвердження	  реєстрації.	  Це	  можна	  зробити	  наступним	  
чином:	  
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- Для	  реєстрації,	  будь	  ласка	  зателефонуйте	  у	  церкву	  за	  номером	  613-‐728-‐0856,	  або	  
надішліть	  запит	  на	  реєстрацію	  на	  електронну	  адресу	  ukrorthodoxottawa@gmail.com.	  	  

- Реєстрація	  відбуватиметься	  в	  порядку	  черги	  надходження	  запитів.	  
- За	  телефоном,	  чи	  на	  вашу	  електронну	  адресу	  (у	  відповідь	  на	  ваш	  запит)	  не	  пізніше	  
вечора	  пятниці	  ви	  отримаєте	  підтвердження	  Вашої	  реєстрації	  на	  відвідання	  Богослужіння	  
у	  найближчу	  неділю.	  

- Якщо	  ви	  не	  отримали	  підтвердження	  вашої	  реєстрації	  за	  телефоном	  чи	  електронною	  
поштою,	  це	  означає,	  що	  квота	  на	  відвідання	  Богослужіння	  у	  найближчу	  неділю	  вже	  
досягнута.	  Пропонуємо	  вам	  взяти	  участь	  у	  Богослужінні	  через	  трансляцію	  на	  церквній	  
сторінці	  у	  Фейсбуці	  або	  на	  сайті	  церкви.	  

- Не	  зареєстровані	  прихожани	  зможуть	  зайти	  до	  храму	  на	  Богослужіння	  тільки	  у	  разі,	  якщо	  
кількість	  осіб	  у	  храмі	  менша	  ніж	  35	  осіб.	  Просимо	  поставитись	  із	  розумінням,	  якщо	  ви	  не	  
зможете	  увійти	  до	  храму,	  якщо	  35	  людей	  знаходяться	  у	  храмі.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

- Ви	  можете	  зареєструватися	  лише	  на	  Богослужіння	  на	  найближчу	  неділю.	  Завчасна	  
реєстрація	  не	  приймається.	  	  

	  
R EG I STER ING 	   TO 	  ATTEND 	   SUNDAY 	   L I TURGY 	  

If	  any	  of	  the	  following	  conditions	  apply	  to	  you,	  it	  is	  recommended	  that	  you	  please	  consider	  
watching	  the	  church	  service	  online	  rather	  than	  attending	  in	  person:	  	  

- You	  are	  not	  feeling	  well	  in	  any	  way.	  
-‐	  You	  live	  in	  the	  same	  household	  with	  an	  elderly	  person	  and/or	  those	  who	  are	  at	  high	  risk	  of	  
being	  infected	  with	  COVID-‐19.	  	  

-‐	  You	  are	  getting	  medical	  treatment	  that	  compromises	  (weakens)	  your	  immune	  system.	  For	  
example:	  chemotherapy,	  medication	  for	  transplants,	  corticosteroids.	  	  

-‐	  You	  have	  a	  condition	  that	  compromises	  (weakens)	  your	  immune	  system.	  	  For	  example:	  lupus,	  
rheumatoid	  arthritis,	  other	  autoimmune	  disorder.	  	  

-‐	  You	  have	  a	  chronic	  (long-‐lasting)	  health	  condition.	  For	  example:	  diabetes,	  emphysema,	  
asthma,	  heart	  disease,	  high	  blood	  pressure,	  lung	  disease.	  	  

-‐	  You	  are	  regularly	  going	  to	  a	  hospital	  or	  health	  care	  setting	  for	  a	  medical	  treatment.	  For	  
example:	  dialysis,	  surgery,	  cancer	  treatment.	  	  

-‐	  Your	  doctor	  recommends	  that	  you	  limit	  or	  avoid	  public	  gatherings.	  
	  
To	  attend	  Sunday	  Liturgy	  you	  must	  register	  with	  the	  church	  office	  by	  2pm	  on	  the	  Friday	  before	  
the	  Sunday	  when	  you	  wish	  to	  attend	  and	  get	  confirmation	  of	  your	  registration	  in	  the	  following	  
way:	  
	  

- To	  register,	  please	  phone	  the	  church	  office	  at	  613-‐728-‐0856	  or	  send	  your	  request	  by	  email	  to	  
ukrorthodoxottawa@gmail.com	  	  

- Registration	  is	  on	  a	  first	  come	  first	  served	  basis.	  



ЖОВТЕНЬ	  2020	   	   OCTOBER	  2020	  
	   	   	  

4	  

- You	  will	  receive	  a	  confirmation	  by	  email	  or	  by	  phone	  from	  the	  church	  office	  by	  Friday	  evening	  
that	  you	  are	  registered	  for	  the	  upcoming	  Sunday	  church	  service.	  

- If	  you	  do	  not	  receive	  a	  confirmation	  email	  or	  phone	  call	  then	  the	  attendance	  limit	  of	  35	  people	  
has	  been	  reached	  for	  the	  Sunday	  church	  service.	  You	  are	  encouraged	  to	  participate	  in	  the	  
church	  service	  which	  is	  live	  streamed	  on	  the	  church’s	  website	  and	  Facebook	  page.	  

- Parishioners	  who	  have	  not	  registered	  will	  be	  permitted	  to	  enter	  the	  church	  only	  if	  the	  
attendance	  limit	  of	  35	  has	  not	  been	  reached.	  Please	  understand	  that	  you	  will	  not	  be	  able	  to	  
attend	  church	  service	  in	  the	  sancturary	  if	  35	  people	  are	  already	  in	  the	  sanctuary.	  

- You	  can	  only	  register	  for	  the	  church	  service	  happening	  on	  the	  upcoming	  Sunday;	  registration	  
in	  advance	  will	  not	  be	  accepted.	  

	  
	  

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	  
	  
	  
	  
	  

Наші	  молитви	  за	  всіх	  хворих	  і	  тих	  що	  пере-‐
бувають	  у	  лікарнях	  та	  у	  домах	  постійної	  опіки:	  
Олег	  Белкін,	  Сюзанна	  Сорока,	  Зора	  Джаксон,	  Галина	  
Янович,	  Зіна	  Волох,	  Зіна	  Кислиця,	  Олена	  Шумовська,	  
Дарія	  Бродгед,	  Марія	  Карман,	  Михайліна	  Пресунка,	  
Ольга	  Новицька,	  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	  –	  Oleh	  Belkin,	  Suzanne	  Soroka,	  Zora	  Jackson,	  
Halyna	  Yanovich,	  Zina	  Wloch,	  Zina	  Kysylycia,	  Olena	  
Shumovsky,	  Daria	  Broadhead,	  Maria	  Carman,	  
Michaelina	  Presunka,	  Olga	  Nowisky,	  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.	  

 
	  

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 . 	  
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Why	  Do	  Orthodox	  Christians	  Say	  The	  Creed?	  

	  
	  
How	  is	  “Creed”	  Defined?	  

According	  to	  Webster’s	  Dictionary,	  a	  creed	  is	  “a	  statement	  of	  the	  basics	  of	  belief	  or	  religion.”	  
It	  comes	  from	  the	  Latin	  word	  credo,	  which	  actually	  means	  “I	  believe.”	  This	  is	  the	  basic	  intent	  
behind	  the	  Creed	  that	  we	  recite	  every	  week	  at	  church.	  It’s	  both	  a	  basic	  summary	  and	  a	  
declaration	  of	  our	  Christian	  beliefs.	  So,	  when	  someone	  asks	  what	  our	  beliefs	  are,	  we	  can	  simply	  
recite	  the	  Nicene	  Creed	  because	  it	  has	  everything	  we	  believe	  concisely	  summarized	  within	  it.	  

For	  Orthodox	  Christians,	  the	  Creed	  serves	  to	  reaffirm	  our	  faith	  every	  time	  we	  recite	  it.	  It	  gives	  
us	  a	  chance	  to	  really	  stop	  and	  consider	  what	  our	  beliefs	  are.	  It	  also	  serves	  to	  show	  others	  who	  
aren’t	  Orthodox	  Christians	  exactly	  what	  we	  believe.	  
	  

Nicene	  Creed	  Began	  as	  a	  Defense	  Against	  Heresies	  
The	  Nicene	  Creed	  was	  developed	  at	  the	  Council	  of	  Nicea	  in	  325.	  The	  council’s	  sole	  purpose	  was	  
to	  help	  Orthodox	  Christians	  deal	  with	  the	  various	  heresies	  that	  were	  common	  during	  that	  time	  
period.	  The	  Creed	  that	  we	  recite	  today,	  however,	  came	  about	  through	  an	  amendment	  that	  was	  
written	  in	  Constantinople	  in	  381.	  Though	  there	  are	  always	  people	  who	  have	  the	  wrong	  idea	  
about	  what	  Orthodox	  Christianity	  is,	  it	  was	  an	  especially	  common	  occurrence	  in	  the	  early	  days	  of	  
the	  church.	  The	  Creed	  was	  developed	  to	  help	  give	  Christians	  a	  solid	  voice.	  
	  

What	  Was	  the	  Heresy	  of	  Arianism?	  
At	  the	  time,	  the	  biggest	  threat	  to	  Orthodox	  Christianity	  was	  a	  heresy	  known	  as	  Arianism,	  which	  
was	  developed	  in	  Alexandria,	  Egypt	  by	  a	  man	  named	  Arius.	  This	  heresy	  confused	  the	  relationship	  
between	  God	  the	  Father	  and	  God	  the	  Son.	  Arius	  believed	  that	  God	  the	  Son	  (Jesus)	  was	  lesser	  
than	  God	  the	  Father,	  thus	  declaring	  that	  Jesus	  wasn’t	  fully	  God.	  Christians	  believe	  that	  God	  the	  
Father,	  God	  the	  Son,	  and	  God	  the	  Holy	  Spirit	  are	  all	  one	  God.	  It	  is	  for	  this	  reason	  that	  Arianism	  is	  
a	  heresy.	  
	  

What	  Orthodox	  Christians	  Believe	  
Though	  the	  Nicene	  Creed	  is	  fairly	  short,	  it	  is	  far	  from	  basic.	  Each	  line	  of	  The	  Creed	  is	  rich	  in	  
meaning.	  However,	  it	  is	  written	  in	  a	  simple	  enough	  way	  for	  everyone	  to	  understand.	  The	  Creed	  
states	  that	  we:	  

When	  the	  Orthodox	  Christian	  Church	  was	  fairly	  new,	  it	  was	  
especially	  vulnerable	  to	  misconceptions	  and	  heresies.	  Even	  though	  
some	  issues	  do	  still	  exist	  today,	  the	  church	  was	  set	  up	  to	  help	  
prevent	  them	  from	  taking	  root.	  
	  

One	  of	  the	  best	  lines	  of	  defense	  we	  have	  against	  both	  of	  these	  ideas	  
is	  the	  Nicene	  Creed.	  For	  Greek	  Orthodox	  Christians,	  the	  Creed	  is	  a	  
concise	  statement	  of	  faith	  that	  keeps	  them	  focused	  on	  what	  is	  really	  
important.	  Here’s	  more	  information	  about	  it:	  
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• Believe	  in	  one	  God	  and	  that	  God	  the	  Father,	  God	  the	  Son,	  and	  God	  the	  Holy	  Spirit	  are	  all	  
one	  God	  in	  “three	  persons”.	  

• That	  God	  the	  Father	  created	  all	  life	  and	  everything	  on	  this	  earth.	  
• That	  God	  the	  Son	  (Jesus)	  came	  “down	  from	  heaven”	  to	  redeem	  us	  from	  our	  sins	  when	  he	  

was	  crucified,	  and	  he	  “rose	  on	  third	  day”.	  
• We	  await	  the	  second	  coming	  of	  Christ.	  
• The	  Sacrament	  of	  Holy	  Baptism	  will	  redeem	  us	  from	  our	  sins.	  

	  

For	  a	  more	  detailed	  explanation	  of	  The	  Creed,	  you	  may	  want	  to	  ask	  your	  priest	  to	  explain	  it	  to	  
you	  line-‐by-‐line.	  Actually	  understanding	  what	  you’re	  saying	  makes	  it	  even	  more	  powerful!	  
	  

Source:	  https://www.greekboston.com/religion/why-‐say-‐creed/#google_vignette	  
	  
	  

	  
	  

	  
The	  Icon	  of	  the	  New	  Martyrs	  was	  commissioned	  by	  our	  church	  and	  painted	  by	  our	  parishioner	  and	  

iconographer	  Oleksandr	  Ivolha.	  	  On	  Sunday,	  October	  11,	  a	  medallion	  receptacle	  containing	  the	  relics	  of	  Martyr	  
St.	  Serhiy	  (Sergius)	  was	  mounted	  onto	  the	  new	  icon.	  The	  icon	  features	  a	  new	  design	  portraying	  a	  historically	  
correct	  depiction	  of	  the	  newly	  glorified	  saints.	  	  The	  relics	  of	  Saint	  Serhiy	  were	  donated	  to	  our	  church	  by	  His	  
Eminence	  Archbishop	  Abel,	  the	  hierarch	  of	  the	  Diocese	  of	  Lublin-‐Chełm	  of	  the	  Orthodox	  Church	  of	  Poland.	  
Placing	  the	  relics	  into	  the	  icon	  and	  installing	  the	  new	  icon	  marked	  the	  completion	  of	  a	  project	  that	  started	  over	  a	  
year	  ago.	  Now	  everyone	  attending	  our	  church	  can	  feel	  a	  heavenly	  presence	  of	  the	  new	  martyr	  and	  worship	  in	  the	  
presence	  of	  the	  icon.	  

The	  Ukrainian	  Orthodox	  Church	  of	  Canada	  and	  a	  parish	  in	  Ottawa,	  in	  particular,	  traces	  its	  canonical	  origin	  to	  
the	  Orthodox	  Church	  of	  Poland,	  going	  back	  to	  the	  times	  of	  Metropolitan	  Ilarion,	  Metropolitan	  Andrey	  and	  many	  
other	  of	  our	  clergy	  and	  faithful.	  	  We	  are	  blessed	  and	  grateful	  that	  in	  our	  parish	  we	  have	  with	  us	  witnesses	  of	  that	  
direct	  connection	  between	  our	  churches.	  

In	  these	  difficult	  and	  turbulent	  times,	  our	  church	  has	  a	  spiritual	  treasure	  and	  a	  heavenly	  intercessor	  to	  Our	  
Lord	  for	  our	  wellbeing.	  We	  are	  grateful	  to	  all	  the	  donors	  who	  contributed	  funds	  to	  make	  this	  project	  a	  reality.	  

Icon	  of	  the	  New	  Martyrs	  of	  Kholm	  and	  Pidliassia	  
The	  icon	  of	  the	  New	  Martyrs	  of	  Kholm	  and	  Pidliassia	  has	  been	  
completed	  and	  added	  to	  the	  treasures	  of	  our	  church.	  	  In	  March	  2003,	  
the	  Sobor	  of	  the	  Hierarchs	  of	  the	  Polish	  Orthodox	  Church	  canonized	  
eight	  New	  Martyrs	  among	  others:	  
-‐ Venerable-‐Martyr	  Ignatius	  from	  the	  Yablochynsky	  Monastery	  of	  St.	  
Onuphrius	  
-‐ Hieromartyr	  Basil	  Martysh,	  Priest	  
-‐ Hieromartyr	  Leo	  Korobchuk,	  Priest	  
-‐ Hieromartyr	  Nicholas	  Holts,	  Priest	  
-‐ Hieromartyr	  Sergius	  Zacharchuk,	  Priest	  
-‐ Hieromartyr	  Peter	  Ohrizhko,	  Priest	  
-‐ Hieromartyr	  Paul	  Shvayko,	  Priest	  and	  his	  Presbytera,	  Ivanna	  

	  

They	  all	  died	  as	  martyrs	  of	  the	  Orthodox	  Faith	  between	  1942	  and	  1945	  
near	  the	  towns	  of	  Hrubieszow	  and	  Zamosc	  in	  eastern	  Poland. 
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Every	  time	  we	  pray	  in	  our	  church,	  to	  be	  in	  unity	  with	  God,	  we	  find	  an	  oasis	  of	  peace	  in	  this	  fast	  paced	  life.	  
The	  Icon	  of	  the	  New	  Martyrs	  and	  the	  holy	  relics	  of	  St.	  Serhiy	  remind	  us	  of	  the	  volatility	  and	  in	  the	  permanence	  of	  
all	  treasures	  of	  this	  world,	  but	  one	  –	  Christ.	  	  Through	  the	  prayers	  of	  Saint	  Serhiy,	  Lord	  Jesus	  Christ	  have	  mercy	  on	  
us	  and	  save	  us.	  

	  

WHAT	  IS	  A	  PRAYER?	  
Prayer	  doesn’t	  only	  happen	  when	  we	  kneel	  or	  put	  our	  hands	  together	  

and	  focus	  and	  expect	  things	  from	  God.	  
Thinking	  positive	  and	  wishing	  good	  for	  others	  is	  a	  prayer.	  

When	  you	  hug	  a	  friend.	  That’s	  a	  prayer	  
When	  you	  cook	  something	  to	  nourish	  family	  and	  friends.	  That’s	  a	  prayer.	  

When	  we	  send	  off	  our	  dear	  ones	  and	  say,	  ‘drive	  safely’	  or	  ‘be	  safe’.	  That’s	  a	  prayer.	  
	  When	  you	  are	  helping	  someone	  in	  need	  by	  giving	  your	  time	  and	  energy.	  You	  are	  praying.	  	  

When	  you	  forgive	  someone.	  That	  is	  a	  prayer.	  
Prayer	  is	  a	  vibration.	  	  A	  feeling.	  A	  thought.	  

Prayer	  is	  the	  voice	  of	  love,	  friendship,	  genuine	  relationships.	  
Prayer	  is	  an	  expression	  of	  your	  silent	  being.	  

Keep	  praying	  always	  ...	  
	  
	  

ПАРАФІЯЛЬНІ	  НОВИНИ 	  
§	  	   22	  вересня	  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:	  Лесі	  Ляшук,	  Наді	  Желем	  
та	  Миронові	  Олесківу.	  

	  

§	  	   Волонтери	  потрібні	  в	  суботу,	  31	  жовтня,	  з	  8:30	  до	  12:00,	  щоб	  згрібати	  листя	  на	  
церковному	  подвірі.	  Якщо	  ви	  можете	  допомогти,	  зв’яжіться	  з	  Миколою	  Чіхом	  
(тел:	  613-‐521-‐3599,	  е-‐пошта:	  mikolaczich@hotmail.com)	  

	  

§	  	   Починаючи	  в	  вересні,	  наша	  Жіноча	  група	  розпочала	  виготовлення	  голубців	  для	  
продажу.	  Дякуємо	  наступним	  волонтерам,	  які	  допомогли:	  Ангелині	  та	  Михайлові	  
Решітник,	  Тамарі	  Хараламбій,	  Ніні	  та	  Петрові	  Дорошенко,	  Софії	  Савці,	  Валентині	  
Падалко,	  Зої	  Олійник,	  Зорі	  Джексон,	  Ларисі	  Охрімчук,	  Лізі	  Маларек,	  Олені	  Баран,	  
Галині	  Безначук	  

	  

§	  	   O.	  Ігор	  добровільно	  зголосився	  тимчасово	  взяти	  зниження	  заплати,	  щоб	  допомогти	  
нашій	  церкві	  з	  майбутніми	  витратами.	  

	  
§	  	   Щира	  подяка	  парафіянинові	  Денисові	  Потоцькому	  за	  його	  щедрий	  подарунок	  

машини	  до	  друку	  для	  нашого	  церковного	  бюра.	  
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PARISH	  NEWS	  
	  

§ On	  September	  22	  a	  small	  group	  of	  parishioners	  gathered	  again	  to	  continue	  cleaning	  our	  
church’s	  outdoor	  property.	  	  A	  very	  big	  thank	  you	  to	  Mikola	  Czich,	  our	  Property	  Manager,	  
for	  organizing	  the	  work,	  and	  to	  the	  volunteers	  who	  came	  to	  help:	  Lesya	  Lashuk,	  Nadia	  
Zelem	  and	  Myron	  Oleskiw.	  
	  

§ Volunteers	  are	  needed	  on	  Saturday,	  October	  31,	  8:30am	  –	  12	  noon,	  to	  rake	  leaves	  on	  the	  
church	  property.	  	  If	  you	  can	  help,	  please	  contact	  Mikola	  Czich	  (tel:	  613-‐521-‐3599,	  email:	  
mikolaczich@hotmail.com)	  

	  

§ Starting	  in	  mid-‐September,	  our	  Ladies	  Group	  started	  making	  cabbage	  rolls	  which	  will	  be	  
available	  for	  sale.	  Thank	  you	  to	  the	  following	  volunteers	  who	  helped:	  Angie	  and	  Mike	  
Reshitnyk,	  Tamara	  Charalambij,	  Nina	  and	  Petro	  Doroshenko,	  Sofia	  Sawka.	  Valentyna	  
Padalko,	  Zoya	  Oliynyk,	  Zora	  Jackson,	  Larysa	  Okhrimtchouk,	  Lisa	  Malarek,	  Olena	  Baran,	  
Halyna	  Beznaczuk	  

	  

§ Fr.	  Ihor	  has	  volunteered	  to	  take	  a	  temporary	  salary	  reduction	  to	  help	  our	  church	  deal	  with	  
its	  upcoming	  expenses.	  

	  

§ A	  sincere	  thank	  you	  to	  parishioner	  Denis	  Pototsky	  for	  generously	  donating	  a	  printer	  
photocopier	  for	  use	  in	  our	  church	  office.	  

	  	  

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	  церковних	  служб	  
• В'ячеславу	  (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	  листка	  та	  розсилки	  його	  членам,	  які	  не	  мають	  електронної	  адреси	  

• 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	  
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• Олені	  Баран,	  Галині	  Безначук,	  Христіанні	  Карі,	  Ангелині	  Решітник,	  Марині	  Церковницькі,	  Тамарі	  
Хараламбій,	  Інні	  та	  Олександрові	  Артищукові,	  Добр.	  Дженнифер	  та	  Маріянні	  Охрімчукові	  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	  and	  mailing	  it	  to	  members	  who	  do	  not	  have	  an	  email	  address	  
• Olena	  Baran	  for	  collecting	  and	  processing	  donations	  to	  the	  church	  
• Maryana	  Slobodanyuk	  for	  updating	  the	  church’s	  website	  
• Mikola	  Czich	  for	  maintaining	  the	  church	  building	  and	  grounds	  
• Zora	  Jackson	  for	  phoning	  our	  elder	  parish	  members	  to	  check	  on	  how	  they	  are	  managing	  during	  the	  

pandemic	  
• Olena	  Baran,	  Halyna	  Beznaczuk,	  Christianne	  Curry,	  Angie	  Reshitnyk,	  Maryna	  Tserkovnytska,	  Tamara	  

Charalambij,	  Inna	  and	  Alex	  Artyshchuk,	  Dobr.	  Jennifer	  and	  Marianna	  Okhrimtchouk	  for	  volunteering	  
during	  Sunday	  Liturgy	  

	  

=========================================================================================	  
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 
=========================================================================================	  
	  

MEAT	  &	  RICE	  
CABBAGE	  ROLLS	  

	  
$12	  for	  package	  of	  5	  
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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.	  

	  


