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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

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

The design of the birds, vines and flowers in the upper left hand corner of this page was designed by
Yuriy Kodak, the main architect of our church building. This design is found on the exterior of our church
as a bas relief in the concrete above the front door leading to the church hall. The design is based on the
scripture passage from John 15:5, “I am the vine; you are the branches. If a man remains in me and I in
him, he will bear much fruit…”
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ в ВЕРЕСНІ
Усі церковні служби транслюються в прямому ефірі на сторінці церкви у Facebook за
адресою ‘Ukrainian Orthodox Cathedral in Ottawa’

субота 3 вересня

17:00

неділя 4 вересня

10:00

субота 10 вересня

17:00

Вечірня та Сповідь
Дванадцята неділя після П’ятидесятниці – Літургія
Сповідь 9:30-10:00

Акафіст
Усікновення Чесної Глави Св Івана Хрестителя – Літургія

неділя 11 вересня

10:00

Сповідь 9:30-10:00

Після Літургії буде відправлено Молебень помолитися за всіх
учнів, які починяють новий шкільний рік

середа 14 вересня – Початок Церковного Нового Року
Існують деякі суперечки щодо того, звідки походить ця традиція, але багато хто вважає, що вона бере свій початок у
Римській імперії, оскільки саме тоді їхні громадяни повинні були сплачувати податки. Існує також думка, що Новий Рік
настає в цей час, оскільки це приблизно час, коли відбувається збір урожаю, і, як правило, жнива вважалися
завершенням року.

субота 17 вересня

17:00

Вечірня та Сповідь

неділя 18 вересня

10:00

середа 21 вересня

10:00

Різдво Пресвятої Богородиці – Літургія буде відслужена разом
з о. Максимом Лисаком, Сповідь 9:30-10:00

субота 24 вересня

17:00

Вечірня та Сповідь

неділя 25 вересня

10:00

вівторок 27 вересня

10:00

п’ятниця 30 вересня

10:00

Чотирнадцята неділя після П’ятидесятниці – Літургія
Сповідь 9:30-10:00

П‘ятнадцята неділя після П’ятидесятниці – Літургія
Сповідь 9:30-10:00

Воздвиження Чесного Хреста – Літургія
Сповідь 9:30-10:00

Мучениці Софії та її дочок Віри, Надії і Любові – Акафіст

Після кожної Літургії всіх парафіян запрошують зібратися в
церковній залі для спілкування, щоб насолодитися легкими закусками
та познайомитися один з одним
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.

Бажаємо всього найкращого в житті всім, хто святкує свій
день народження та/або ювілей у вересні. Многії та благії літа!
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SCHEDULE OF CHURCH SERVICES in SEPTEMBER
All church services are live streamed online on the church’s Facebook page at
‘Ukrainian Orthodox Cathedral in Ottawa’
Saturday, September 3

5:00 pm

Sunday, September 4

10:00 am

Saturday, September 10

5:00 pm

Vespers & Confession
Twelfth Sunday after Pentecost – Divine Liturgy
Confession 9:30 – 10:00

Akaphist
Beheading of St. John the Baptist – Divine Liturgy

Sunday, September 11

10:00 am

Confession 9:30 – 10:00

Following the Liturgy there will be a special prayer of blessing
for all students as they begin the new school year

Wednesday, September 14 – Ecclesiastical New Year
There is some debate as to where this tradition came from, but many believe that it has origins in the Roman Empire, since
this is when their citizen’s taxes were due. There is also some thought that the New Year occurs at this time because it is
around the time when the harvest occurs, and typically, the harvest was looked at as the completion of a year.

Vespers & Confession

Saturday, September 17

5:00 pm

Sunday, September 18

10:00 am

Wednesday, September 21

10:00 am

Nativity of the Most Holy Mother of God – Divine Liturgy,
jointly served with Fr. Maxym Lysack, Confession 9:30 – 10:00

Saturday, September 24

5:00 pm

Vespers & Confession

Sunday, September 25

10:00 am

Tuesday, September 27

10:00 am

Friday, September 30

10:00 am

Fourteenth Sunday after Pentecost – Divine Liturgy
Confession 9:30 – 10:00

Fifteenth Sunday after Pentecost – Divine Liturgy
Confession 9:30 – 10:00

The Exaltation of the Holy Cross – Divine Liturgy
Confession 9:30 – 10:00

Martyrs Sophia & her daughters Faith, Hope and Love –
Akaphist

After every Divine Liturgy, all parishioners are invited to gather in the
church hall for Fellowship to enjoy some light refreshments
Please keep our parishioners and friends of the parish 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.

Wishing the very best of life’s blessings to everyone celebrating their birthday
and/or anniversary in September. Wishing you many more blessed years!
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Настанови від свяшенника

Дорога до храму
Перш за все, потрібно усвідомити, куди ми йдемо і з якою метою. Хрестимося ми
для того, щоб вшанувати велич Божу, бо Бог є всюди, але у храмі – найбільша Його
присутність. Для цього має бути особливе зосередження. Хресне знамення – це
попередження нашого настрою, настанови і усіх наших почуттів, які людина має
висловити перед Всемогутнім Богом.
Поклін після хресного знамення виявляє нашу пошану, поклоніння Господу Богу,
бо власне святий апостол Павло каже, що «Поклоняйтеся Богу і тілом, і душею». Наша
постава і поклін – це є вияв нашого Богошанування.
У Правсолавній Церкві є традиція перехреститися перед Церквою які проходиш чи
проіжджаєш. Ісус Христос каже: «Хто визнає мене перед людьми, того я визнаю перед
отцем моїм небесним». Ми не маємо чого соромитися, особливо тепер, у часи
свободи, коли маємо не тільки можливість, а й обов’язок виявляти свою віру.
Людина приходить на богослужіння з певною метою: поспілкуватися з Господом
Богом, подякувати Вседержителю за Його дари, за добрі дії стосовно нас, рідних і
близьких. Ми також маємо можливість прославити Господа нашого Ісуса Христа,
попросити про щось, бо він сам закликає нас до цього: «Просіть і дасться вам. Все, що
в молитві з вірою попросите, буде вам». Спільна молитва в храмі під час Божественної
Літургії має особливе благословення, бо Ісус Христос каже: «Де зібрані в ім’я моє, там
я посеред них.»
Хтось мовить молитву «Отче наш» і архангельський привіт «Богородице, діво»,
хтось може промовляти символ віри «Вірую», а хтось молиться і своїми словами і
висловлює подяку за щось чи просить про благословення й допомогу.
Є багато моментів, коли ми покладаємо на себе хресне знамено, зокрема, коли
згадується ім’я пресвятої трійці Отця, Сина і Святого Духа. Є, так звані, малі
славослів’я, є виголоси священника під час літургії. Важливо, аби людина з
усвідомленням того, наскільки хресне знамення нас охороняє і є виявом нашої віри,
розуміла його святість, а не механічно і покладала його. З моменту воскресіння хресне
знамення є для нас особливою духовною силою. Апостол Павло говорив: «Хрест – це
глупота для поган, а для нас, що спасаємося – сила Божа.»
Кожна людина має свій молитовний настрій і це виявляється зовні, але, наприклад,
є спільні богослужіння, коли ми дотримуємося колінопреклоніння. Воно означає вияв
покаянного настрою людини – це поклоніння перед своїм Творцем, який заслуговує
великої пошани.
Свічки в храмі можна ставити й одну за сім’ю, але якщо є певні потреби у когось
особливі, то ми ставимо окремо і молимося за цю людину. Але маємо розуміти, що
ані свічка, ані вогонь нічого не змінюють, змінює наша віра і наша молитва.
Бог обдарував усіх певним талантом. Хтось вміє краще співати, хтось – гірше. Але
найголовніше, щоб під час спільного співу людина не виділялася, прислухалася до
хору. Часто буває так, що на крилосі співає один хор, а внизу – інший або навіть
декілька хорів. Звісно, ми запрошуємо усіх до духовного піснеспіву і робимо все, щоб
молоді люди долучалися до спільної молитви, щоби були не лише пасивними
слухачами чи спостерігачами, а щоб виявляли свою активність у молитовному
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зібранні і щоб під час служби людина відчувала себе членом Церкви і частиною
Божого організму.
Від нашого молитовного настрою залежить наскільки ця молитва принесе нам
користь. У кожній церкві по обидва боки іконостасу є дві великі ікони біля яких
моляться віряни. Кажуть, що до Богородиці моляться за здоров’я, а біля Розп’яття – за
померлих. Звідки походить ця традиція?
Що стосується домашньої молитви, треба намагатися вранці після сну, бодай
коротенько помолитися, подякувати Господові за прожиту ніч і попросити
благословення на день. До наших молитовників увійшло у традицію подавати
молитву Оптинських старців, яка розпочинається такими словами: «Господи, дай мені
у спокої сприйняти те, що приготував мені сьогоднішній день.» Цією молитвою
бажано розпочинати кожен наш день, бо вона є свого роду, налаштуванням на
позитив і одночасно – прохання про духовний спокій. Ввечері потрібно обов’язково
подякувати Господові Богу за прожитий день.
Це духовне життя людини, воно є відбитком життя попередніх поколінь. Ми
повинні продовжувати духовні практики, навчати дітей, які є нашим продовженням.
Бо власне через ці практики ми і маємо духовну опіку, захист і Боже благословення
для себе, для наших родин, для краю, і, зрештою, для цілого світу.

Pastoral Advice from our Parish Priest

The Road to the Temple
First of all, we need to realize where we are going and for what purpose. We are baptized
in order to honor the greatness of God, because God is everywhere, but in the temple His
presence is greatest. For this, there must be a special concentration. The sign of the cross is a
warning of our mood, instruction and all our feelings, which a person must express before
Almighty God.
Bowing in front of the cross shows our respect, worship of the Lord God, because the
Holy Apostle Paul actually says that "Worship God with both body and soul." Our posture
and prostration are a manifestation of our worship of God.
In the Orthodox Church there is a tradition to cross oneself in front of the Church that
you pass by. Jesus Christ says: "Whoever confesses me before men, him I will confess before
my heavenly father." We have nothing to be ashamed of, especially now, in times of
freedom, when we have not only the opportunity, but also the duty to express our faith.
A person comes to a church service with a certain purpose: to communicate with the Lord
God, to thank the Almighty for His gifts, for good actions towards us, family and friends.
We also have the opportunity to glorify our Lord Jesus Christ, to ask for something, because
he himself calls us to this : "Ask and it will be given to you. Everything you ask for in prayer
with faith will be yours." Joint prayer in the temple during the Divine Liturgy has a special
blessing, because Jesus Christ says: "Where they are gathered in my name, there I am in the
midst of them."

ВЕРЕСЕНЬ 2022

6

SEPTEMBER 2022

Some say the prayer "Our Father" and the archangel's greeting "Theotokos, virgin", some
say The Creed "I Believe", and some pray in their own words and express gratitude for
something or ask for blessings and help.
There are many moments when we make the sign of the cross, in particular, when the
name of the holy trinity of Father, Son and Holy Spirit is mentioned. There are so-called
small hymns, there are speeches by the priest during the Liturgy. It is important that a
person with the awareness of how much the sign of the cross protects us and is a
manifestation of our faith, understands its sanctity and does not mechanically put it on.
Since the resurrection, the sign of the cross is a special spiritual force for us. The Apostle
Paul said: "The cross is foolishness to the Gentiles, but to us who are being saved it is the
power of God."
Each person has their own prayer mood and it shows outwardly, but, for example, there
are joint services when we observe kneeling. It means the manifestation of a person's
repentant mood – this is worship before our Creator, who deserves great respect
You can light one candle in the church for a family, but if someone has certain special
needs, then we light them separately and pray for that person. But we must understand that
neither the candle nor the fire changes anything, our faith and our prayer do.
God has gifted everyone with a certain talent. Someone can sing better, someone worse.
But the most important thing is that during joint singing, a person should not stand out,
listen to the chorus. It often happens that one choir sings on the wing, and another or even
several choirs sing below. Of course, we invite everyone to spiritual singing and we do
everything so that young people join in common prayer, so that they are not just passive
listeners or observers, but to show their activity in the prayer meeting and so that during the
service a person feels like a member of the Church and a part of God body.
The extent to which this prayer will benefit us depends on our prayer mood. In every
church, on both sides of the iconostasis, there are two large icons near which believers pray.
They say that they pray to the Mother of God for health, and near the Crucifix for the dead.
Where does this tradition come from?
As for home prayer, one should try to pray in the morning after waking up, at least to
pray briefly, thank the Lord for the night spent and ask for a blessing for the day. It has
become a tradition in our prayer books to offer the prayer of the Optina elders, which
begins with the following words: "Lord, let me accept in peace what this day has prepared
for me." It is desirable to start our day with this prayer, because it is a kind of setting for
positivity and at the same time a request for spiritual peace. In the evening, it is necessary to
pray to thank the Lord God for the day lived.
This is the spiritual life of a person, it is an imprint of the life of previous generations. We
must continue spiritual practices, teach children who are our continuation. Because it is
through these practices that we have spiritual care, protection and God's blessing for
ourselves, for our families, for the region, and, ultimately, for the whole world.
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Різдво Пресвятої Богородиці
21 вересня

Nativity of the Most Holy Mother of God
The Blessed Virgin Mary
September 21

Історія свята - В місті Назареті, жили Іоаким і
Анна, майбутні батьки Богородиці.
Іоаким походив із роду царя Давида, а Анна
була нащадком Аарона, брата Мойсея.
Незважаючи на те, що вони були віруючими
людьми та жили за Божими законами, Господь
не давав їм дітей, хоча їм було вже по сімдесят
років. У стародавні часи бездітність вважалася
покаранням Господа за гріхи, тому сусіди Анни і
Іоакима навіть ображали і принижували їх.
Одного разу було велике свято і Іоаким
відправився в Єрусалим, щоб приносити дари в
один з храмів, але священник відмовив йому в
цій милості, і привселюдно оголосив, що
грішник, який не має дітей, не має права навіть
приносити дари Богу. У розпачі, Іоаким вийшов з
храму, відправився геть від людей і виявився в
пустельному місці в печері, де почав гаряче
молитися Господу і дав обітницю, що буде
перебувати тут і відмовиться від будь-якої їжі до
того часу, поки Господь Бог Ізраїлів не почує
його. Цілих сорок днів Іоаким молився в печері.
А тим часом, його дружина Анна дізналася
про те, що трапилося в Єрусалимському храмі, і
сама зазнала таку ж душевний біль, як і її
чоловік. У своєму горі вона вийшла в сад і сіла
під лавровим деревом.
Вгорі над нею раптом почулося пташине
щебетання, Анна підняла голову і, побачивши, як
пташка в гнізді годувала своїх діток, подумала:
«Навіть у птахів є діти, а для нас не знайдеться
такої розради в старості».
З самої глибини її душі полилася благання до
Господа, щоб ощасливити її радістю
материнства. І вона побачила Ангела, який
сказав їй: «Господь прийняв ваші молитви – у вас
народиться дочка на радість всьому світу».
Народження Тієї, Хто по Божественному
задуму буде Матір'ю Спасителя, сталося близько
15 років перед Різдвом Христовим.
За тверду віру, за їх праведність, любов один
до одного, наперекір законам природи, у старих

History of the Holiday - In the city of Nazareth, lived
Joachim and Anna, the future parents of the Mother
of God.
Joachim came from the line of King David, and
Anna was a descendant of Aaron, the brother of
Moses. Despite the fact that they were believing
people and lived according to God's laws, the Lord
still did not give them children, although they were
already seventy years old. In ancient times,
childlessness was considered God's punishment for
sins, so the neighbors of Anna and Joachim even
insulted and humiliated them.
Once there was a great holiday and Joachim went
to Jerusalem to bring gifts to one of the temples, but
the priest refused him this favor and publicly
announced that a sinner who does not have children
does not even have the right to bring gifts to God. In
despair, Joachim left the temple, went away from the
people and found himself in a deserted place in a
cave, where he began to pray fervently to the Lord
and made a vow that he would stay here and refuse
any food until the Lord God of Israel heard him.
Joachim prayed in the cave for forty whole days.
And in the meantime, his wife Anna found out
about what happened in the Jerusalem temple, and
herself experienced the same emotional pain as her
husband. In her grief, she went out into the garden
and sat down under a laurel tree.
Above her, she suddenly heard the chirping of a
bird, Anna raised her head and, seeing how the bird
in the nest was feeding her children, thought: "Even
birds have children, but for us there will be no such
consolation in old age."
From the very depths of her soul poured out a
plea to the Lord to bless her with the joy of
motherhood. And she saw an Angel who said to her:
"The Lord has accepted your prayers - you will have a
daughter for the joy of the whole world."
The birth of the One who, according to the Divine
design, will be the Mother of the Savior, took place
about 15 years before the Nativity of Christ.
For their firm faith, for their righteousness, for
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батьків під кінець їхнього життя, Богу було
угодно явити чудо — народження дочки, яка
«з'єднає небо і землю ».
Як і було сказано Ангелом, праведні Іоаким і
Анна назвали дівчинку Марією. До кінця своїх
днів вони молилися за Неї, пам'ятаючи слова
Ангела про те, що Їй належить незвичайне
майбутнє.
Пресвяту Марію, майбутню Матір Божу,
охороняли та оберігали від усіляких бід, її
готували до Великого служіння Господу, яке
почалося у віці трьох років Введенням у храм
Пресвятої Богородиці.
Почитання Матері Спасителя, Пресвятої Діви
Марії, відбувається на кожному богослужінні. Її
батьки Іоаким і Анна також завжди згадуються на
службах, а двадцять другого вересня (за старим
стилем) Церквою встановлений святковий день
на честь праведних Богоотцями Іоакима і Анни.
За народними переказами, молитви
праведним Йоакимі та Анні допомагають при
подружньому безплідді.
Духовне значення - Святкуючи Різдво Божої
Матері, ми вшановуємо початок Її земного життя,
прославляємо Її без жодних її заслуг, особистої
участі у ділі спасіння. Різдво Богородиці показує
нам, що Бог вислуховує молитву людини,
вшановує і винагороджує її старання ще перед
тим, ніж вона попросить Бога, звернеться до
Нього по допомогу. А це потверджує правду, що
Бог не є байдужий до жодних потреб людини,
Він перший виходить до неї, робить крок
назустріч їй. Тому і ми, за прикладом Богородиці,
звертаймося до Христа з непохитним духом надії
і повного довір’я його безмежній любові до нас,
з твердим переконанням, що він завжди готовий
вислухати нас і допомогти.
Роздумуючи над життям Божої Матері, Отці
Церкви бачили в Марії образ всього людського
роду, образ гідності кожної людини. Вшанування
Пресвятої Богородиці у день її народження
вказує на те, що наша гідність залежить
передусім від Бога, бо ми носимо у собі його
образ і подобу, а не від земних речей:
зовнішнього вигляду, одягу, посади, життєвого
становища, достатку чи грошей.
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their love for each other, contrary to the laws of
nature, in the old parents, near the end of their lives,
God was pleased to show a miracle - the birth of a
daughter who will "connect heaven and earth".
As the Angel said, the righteous Joachim and Anna
named the girl Maria. Until the end of their days, they
prayed for Her, remembering the words of the Angel
that She had an unusual future.
Blessed Mary, the future Mother of God, was
guarded and protected from all kinds of troubles, she
was prepared for the Great Service to the Lord, which
began at the age of three with her introduction to the
Church of the Holy Mother of God.
Veneration of the Mother of the Savior, the
Blessed Virgin Mary, takes place at every divine
service. Her parents, Joachim and Anna, are also
always mentioned at services, and on the twentysecond of September (according to the Julian
calendar), the Church has established a holiday in
honor of the righteous Ancestors of God Joachim and
Anna.
According to folk tales, prayers to the righteous
Joachim and Anna help with marital infertility.
Spiritual Significance - Celebrating the Nativity of the
Mother of God, we honor the beginning of her earthly
life, glorify her without any of her merits, personal
participation in the work of salvation. The Nativity of
the Mother of God shows us that God listens to a
person's prayer, honors and rewards his efforts even
before he asks God, turns to Him for help. And this
confirms the truth that God is not indifferent to any
needs of a person, He is the first to come to them,
takes a step towards them. Therefore, let us,
following the example of the Mother of God, turn to
Christ with an unshakable spirit of hope and full trust
in his boundless love for us, with a firm conviction
that he is always ready to listen to us and help us.
Reflecting on the life of the Mother of God, the
Fathers of the Church saw in Mary the image of the
entire human race, the image of the dignity of each
person. Veneration of the Holy Mother of God on the
day of her birth indicates that our dignity depends
primarily on God, because we bear his image and
likeness in ourselves, and not on earthly things:
appearance, clothes, position, life situation, wealth or
money.
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Сучасний зматеріалізований світ старається
накинути людині переконання, що коли вона
здобуде матеріальний достаток, то від цього
зросте у неї почуття власної гідності і щастя. Тому
частина людей будує свої стосунки з ближніми,
керуючись матеріальними чинниками. Вони
стараються створювати і підтримувати стосунки з
тими, хто має якесь високе звання, становище чи
посаду, вплив у суспільстві, матеріальний
достаток, щоб пізніше мати з цього якусь
особисту користь. А людей простого стану
ігнорують, погорджують ними саме через те, що
не бачать у стосунках з ними якоїсь користі для
себе.
Хто оцінює гідність людини лише по зовнішніх
матеріальних ознаках, той поводиться як земна
людина. Хто оцінює іншу особу не по тому, що
вона має, а ким вона є, по її дарах, духовних
цінностях, той по-християнські оцінює гідність
людини. Бо особа може не мати руки, чи ноги,
рухатися на візку, але мати світлий розум і серце
повне любові, і це буде знаком високої її гідності,
прикладом для інших.
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The modern material world tries to make a person
believe that when he acquires material wealth, this
will increase his sense of self-worth and happiness.
Therefore, some people build their relationships with
their neighbors, guided by material factors. They try
to create and maintain relationships with those who
have some high title, position, influence in society,
material wealth, in order to later have some personal
benefit from it. And people of simple status are
ignored and despised precisely because they do not
see any benefit for themselves in relations with them.
He who evaluates the dignity of a person only by
external material signs behaves like an earthly
person. Whoever evaluates another person not by
what he has, but by who he is, by his gifts, spiritual
values, evaluates the dignity of a person in a Christian
way. Because a person may not have arms or legs,
move in a wheelchair, but have a bright mind and a
heart full of love, and this will be a sign of his high
dignity, an example for others.

Воздвиження Чесного Хреста – 27 вересня
27 вересня православні християни святкують Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Воно належить
до 12-ти великих свят Східної Церкви.
Історія свята – Історики Східної Церкви вважають, що передусім дві події лягли в основу
встановлення цього празника: віднайдення у IV столітті Хреста, на якому розіп’яли Ісуса, та його
повернення з Персії до Єрусалима в VІІ столітті.
Саме слово «воздвиження» означає «піднесення», тобто урочистий обряд почитання та
прославляння Хреста Господнього.
Щодо віднайдення Господнього Хреста, то християнська традиція передала нам кілька різних легенд.
Три з них приписують віднайдення Хреста св. Гелені (св. Олені), матері імператора Костянтина Великого.
Датою віднайдення Хреста орієнтовно вважають 326 рік. Історики не мають інформації про воздвиження
Хреста Господнього одразу після його віднайдення.
Початок празникові Воздвиження дало посвяченя храму Воскресіння Господнього, який збудував св.
Костянтин Великий на Голгофі в Єрусалимі. Посвячення храму відбулося за єрусалимського єпископа
Макарія 13 вересня 335 року. Наступного дня – 14 вересня – відбулося врочисте воздвиження
віднайденого Хреста Господнього.
Друга важлива подія, що зробила загальним празник Воздвиження на Сході й на Заході – це
повернення св. Господнього Хреста з перської неволі. Перський цар Хозрой у 614 році здобув Єрусалим і
забрав Господній Хрест до своєї столиці в Ктесифоні. У 628 році цісар Іраклій (610–641 роки) після своєї
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перемоги над персами знайшов св. Хрест і приніс його до Єрусалима, де 14 вересня відбулося друге
врочисте воздвиження-піднесення св. Хреста.
Оскільки празник Воздвиження нагадував Христове розп’яття і смерть та прирівнювався до Великої
П’ятниці, то з найдавніших часів стало традицією св. Церкви в цей день додержувати суворий піст.
Духовна Цінність – Христос прийняв хресну смерть, як спосіб очищення людської природи від гріха,
не тільки зі справедливості, а передусім з любові до нас, солідарності з людиною. Він не покинув нас
після первородного гріха, а прийшов нам на поміч. Своєю смертю на хресті і воскресінням з мертвих Ісус
дав доказ перемоги над гріхом і смертю, і кожен, хто увірує в нього, зможе отримати очищення від гріхів
і звільнитися від смерті.
Хресна смерть Ісуса стала найбільшою жертвою на землі і найвищим проявом любові Бога до
людини. Вшанування Господнього Хреста пригадує нам цю велику жертовну любов Бога до нас і
запрошує нас наповнитися таким духом жертовної любові до Бога і ближніх за прикладом Христа. І ми
можемо вчинити це досить просто, коли всі наші духовні вправи будемо виконувати не з обов’язку, а в
дусі любові до Бога, жертвуючи час особистої молитви, участі у Богослужіннях на славу Божу і добро
своєї душі.
Ще одна важлива річ, на яку звертає нашу увагу сьогоднішнє свято, це значення самого хреста для
нас. Хрест є символом спасіння людського роду. Не хрест сам, як дерево, спас людину, а Ісус, розп’ятий
на тому хресті. Тому ми ставимо хрест на куполах церков, носимо на своїх грудях, як символом спасіння,
перемоги над гріхом і смертю. Хрестик, який ми носимо на грудях, повинен пригадувати нам про любов
Бога до нас, зміцнювати нашого духа, захищати від всякого зла і бути знаком нашої віри в Бога, його
присутності при нас, за словами святого Павла: „Я все можу в тому, хто мене скріпляє” (Фп. 4,
13), „Слово про хрест - глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа” (1 Кор. 1, 18).
Коли ми носимо хрестик на грудях, а в найменших труднощах нас опановує дух зневіри, знеохоти,
неспокій наповнює серце, не виконуємо заповідей, дбаємо більше про добро тіла, ніж душі, то це
означає, що нагрудний хрест не є для мене духовною зброєю, який може захищати мене від спокус,
зміцнювати надію на Бога, а звичайною прикрасою. Якщо хрест має зміцнювати нашого духа, зближати
мене до Бога, „бо чоловік дивиться на лице, а Господь дивиться на серце” (1 Сам. 16,7), тоді немає
потреби виставляти його на верх одежі, інакше він перетвориться у звичайну прикрасу, щоб хвалитися
перед людьми. Про це попереджає нас Христос: „Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих
учинків перед людьми, які б вас бачили, а то не матимете нагороди в отця вашого, що на небі” (Мт. 6, 1).
Ісус дивиться на нашу віру, яка є в серці, а не в зовнішніх релігійних символах. Християнин повинен
свідчити свою віру ближнім не зовнішніми речами, як хрестик чи медалик, а ділами любові, милосердя,
покори, терпеливості, лагідності, прощення.

Exaltation of the Holy Cross of the Lord – September 27
On September 27, Orthodox Christians celebrate the Exaltation of the Holy Cross of the Lord. It belongs to the
12 great holidays of the Eastern Church.
History of the Holiday – Historians of the Eastern Church believe that two events were the basis for
establishing this holiday: the discovery of the Cross on which Jesus was crucified in the 4th century and its
return from Persia to Jerusalem in the 7th century.
The very word "exaltation" means that it is a solemn rite of veneration and glorification of the Lord's Cross.
As for the discovery of the Lord's Cross, the Christian tradition has given us several different legends. Three of
them attribute the discovery of the Cross of St. Helena (St. Helen), mother of Emperor Constantine the Great.
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The date of the discovery of the Cross is estimated to be 326. Historians have no information about the raising
of the Holy Cross immediately after its discovery.
The beginning of the Feast of the Ascension holiday was given by the consecration of the Church of the
Resurrection of the Lord which was built by St. Constantine the Great on the Calvary in Jerusalem. The
dedication of the temple took place under the Jerusalem bishop Macarius on September 13, 335. The
following day - September 14 - the solemn elevation of the found Cross of the Lord took place.
The second important event that made the feast of the Ascension common in the East and in the West is
the return of the Lord's Cross from Persian captivity. The Persian king Chozroi captured Jerusalem in 614 and
took the Lord's Cross to his capital in Ctesiphon. In 628, after his victory over the Persians, Emperor Heraclius
(610–641) found the Cross and brought it to Jerusalem, where on September 14, the second solemn
exaltation took place -- the ascension of St. Cross
Since the Feast of the Ascension resembled Christ's crucifixion and death and was equated with Good
Friday, it became a tradition of churches to observe a strict fast on this day.
Spiritual Value – Christ accepted death on the cross as a way of cleansing human nature from sin, not only
out of justice, but primarily out of love for us, solidarity with man. He did not leave us after the original sin,
but came to help us. By his death on the cross and resurrection from the dead, Jesus has given proof of
victory over sin and death, and anyone who believes in him can be cleansed from sins and freed from death.
Jesus' death on the cross became the greatest sacrifice on earth and the highest manifestation of God's
love for man. Veneration of the Lord's Cross reminds us of this great sacrificial love of God for us and invites
us to be filled with such a spirit of sacrificial love for God and neighbors following the example of Christ. And
we can do this quite simply, when we perform all our spiritual exercises not out of duty, but in the spirit of
love for God, sacrificing the time of personal prayer, participation in Divine services for the glory of God and
the good of our soul.
Another important thing that today's holiday draws our attention to is the meaning of the cross itself for
us. The cross is a symbol of the salvation of the human race. It was not the cross itself, like a tree, that saved a
person, but Jesus, crucified on that cross. That is why we put a cross on the domes of churches, carry it on our
chest as a symbol of salvation, victory over sin and death. The cross that we wear on our chest should remind
us of God's love for us, strengthen our spirit, protect us from all evil and be a sign of our faith in God, his
presence with us, according to the words of St. Paul: "I can do all things, who binds me" (Phil. 4, 13), "The
word about the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power
of God" (1 Cor. 1, 18).
When we wear a cross on our chest, and in the slightest difficulties we are overcome by the spirit of
despair, discouragement, restlessness fills the heart, we do not fulfill the commandments, we care more
about the good of the body than the soul, then this means that the pectoral cross is not a spiritual weapon for
us, which can protect us from temptations, strengthen our hope in God, and ordinary decoration. If the cross
should strengthen our spirit, bring me closer to God, "for a man looks at the face, but the Lord looks at the
heart" (1 Sam. 16:7), then there is no need to put it on top of clothes, otherwise it will turn into an ordinary
decoration, to brag in front of people. Christ warns us about this: "Be careful that you do not do your good
deeds in front of people who would see you, otherwise you will not have a reward from your father who is in
heaven" (Mt. 6, 1). Jesus looks at our faith, which is in the heart, not at external religious symbols. A Christian
must testify his faith to others not by external things, such as a cross or a medal, but by deeds of love, mercy,
humility, patience, meekness, and forgiveness.
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Покаяння
“Покайтеся, тому що приблизилось Царство
Небесне.” Такими словами розпочав свою проповідь Христос – Спаситель, а святий апостол Петро,
звертаючись до народу, говорить: "Покайтеся і
наверніться, щоб загладились гріхи ваші". Цей
заклик нашого Божественного Спасителя, а також і
Його апостола говорить нам, браття і сестри, що від
всіх, бажаючих бути спадкоємцями Царства
Небесного, потрібне, перш за все, покаяння.
Що ж таке покаяння? Покаяння – це величний дар
любові Божої грішному людству, це час обновлення
людських душ, коли ми складаємо свої гріхи у ніг
Божих, розпочинаємо нове життя, це наш заповіт з
Богом про виправлення нашого життя. Покаяння
омиває, очищує нас від гріхів, повертає нам любов
Божу, знову робить нас чадами Божими. Покаяння
пробуджує в людині прагнення до Христа, і людина
в простоті серця своїм єством прагне до нього. Як
тягнуться пелюстки квітки до сонця, як спрага
спонукає оленя шукати потоків води. І навпаки –
грішне життя тягне нас ще далі в темну, мутну
далечінь, повну всякого беззаконня.
Святий Апостол Петро до кінця життя оплакував
свій вчинок відречення від Хреста. По переданню,
він в кожну ніч, при співі півнів, прокидався і
зрошував постіль гіркими слізьми покаяння. З життя
преподобної Марії Єгипетської видно, як вона,
пішовши в пустелю, оплакувала свої гріхи
молодості, і більше ніколи до них не поверталась.
Святитель Ігнатій Брянчанінов говорить: "Коли
людина кається, благодать Божа осіняє її, руйнує в
ній царство гріха і водворює Царство Боже."
Святитель Григорій Палама повчає, що життя
душі – це єднання з Богом, як життя тіла – єднання
його з душею. Як через порушення заповіді,
відділившись від Бога, душа умертвилась, так через
дотримання заповіді, знов з'єднавшись з Богом,
вона оживо-творюється. Господь на те і впорядив
нам земне життя, щоб дати місце і час для
покаяння. "До тих пір, поки в кімнаті темно”,
говорить Святитель Феофан Затворник, “ми не
помічаємо бруду, та коли вносимо ліхтар, ми
можемо помітити кожну пилинку".
Те ж саме із кімнатою нашої душі. Поки ми не
бачимо світла Христового, ми не можемо побачити
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Repentance
“Repent, because the Kingdom of Heaven is
near.” Christ the Savior began his sermon with
these words, and the Holy Apostle Peter,
addressing the people, said: "Repent and be
converted so that your sins may be forgiven."
This call of our Divine Savior, as well as His
apostle, tells us, brothers and sisters, that all who
want to be heirs of the Kingdom of Heaven need,
first of all, repentance.
What is repentance? Repentance is a great gift
of God's love to sinful humanity, it is a time of
renewal of human souls, when we lay our sins at
the feet of God, start a new life, it is our covenant
with God to correct our lives. Repentance washes
us, cleanses us from sins, returns God's love to
us, makes us God's children again. Repentance
awakens a desire for Christ in a person, and a
person in the simplicity of his heart yearns for
him. As the petals of a flower reach for the sun,
as thirst prompts a deer to look for streams of
water. And vice versa – a sinful life drags us even
further into a dark, murky distance, full of all
lawlessness.
The Holy Apostle Peter mourned his act of
renouncing the Cross until the end of his life.
According to tradition, he woke up every night
when the roosters crowed and wet his bed with
bitter tears of repentance. From the life of Saint
Mary of Egypt, it can be seen how she, having
gone into the desert, mourned the sins of her
youth, and never returned to them. Saint Ignatius
Brianchaninov says: "When a person repents, the
grace of God overshadows him, destroys the
kingdom of sin in him and establishes the
Kingdom of God."
Saint Grigory Palama teaches that the life of the
soul is union with God, just as the life of the body
is its union with the soul. As due to the violation
of the commandment, separated from God, the
soul died, so due to the observance of the
commandment, once again united with God, it is
revived. The Lord arranged our earthly life for
that, to give us a place and time for repentance.
"As long as the room is dark," says Saint
Theophanes the Recluse, "we don't notice the

ВЕРЕСЕНЬ 2022

SEPTEMBER 2022

13

свої гріхи. Для цього нам потрібна покаянна
молитва, така молитва, якою взивав євангельський
митар: "Боже, милостивим будь мені грішному".
Якщо ми будемо каятись саме так, то неодмінно
милосердний Господь не залишить нас грішних,
допоможе піднятися із гріховного стану, в який ми
так часто впадаємо, допоможе так, як допоміг
багатьом людям, коли ходив по землі. "Немає гріха,
який би він не був великий, перемагаючого
чоловіколюбіє Боже, якщо ми в належний час
приносимо покаяння і просимо прощення."
говорить Святитель Іван Золотоустий.
Розіпятий на хресті розбійник був вбивцею. Але
він, висячи на хресті, кається у гріхах. Розбійник з
вірою звертається до Господа, говорячи: "Пом’яни
мене, Господи". І Господь не тільки звільняє його
від гріхів, він обіцяє йому рай. Із цього прикладу
стає зрозумілим, наскільки сильне і спасительне
покаяння. Нема гріха, який би не був прощений
покаянням. Немає грішника, який би не отримував
спасіння через покаяння. До цього покаяння, як
спасительного засобу, сьогодні всіх нас закликає
Свята Церква.

dirt, and when we bring in the lantern, we can
notice every speck of dust." The same with the
chamber of our soul. Until we see the light of
Christ, we cannot see our sins.”
For this we need a penitential prayer, such a
prayer as the evangelical publican cried out:
"God, be merciful to me a sinner." If we repent in
this way, the merciful Lord will certainly not leave
us sinners, will help us rise from the sinful state
into which we so often fall, will help us as He
helped many people when He walked the earth.
"There is no sin, no matter how great it may be,
that the God who loves man overcomes, if we
repent at the right time and ask for forgiveness,"
says Saint John Chrysostom.
The robber crucified was a murderer. But he,
hanging on the cross, repents of his sins. The
thief turns to the Lord with faith, saying:
"Remember me, Lord." And the Lord not only
frees him from his sins, he promises him
paradise. From this example it becomes clear
how powerful and saving repentance is. There is
no sin that is not forgiven by repentance. There is
no sinner who does not receive salvation through
repentance. To this repentance, as a means of
salvation, the Holy Church calls us all today.

*******************************************************
Бажаємо всім учням, які починають новий
навчальний рік, найкращих успіхів у навчанні
та дізнатися нових речей,
які ви ніколи не знали раніше
Wishing all students starting the new school
year much success in learning and discovering
new things that you never knew before
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СОЮЗ УКРАЇНОК КАНАДИ
Відділ Лесі Українки в Оттаві

У нашій парафії є група жінок, які належать до Оттавського відділу
Лесі Українки Союзу Українок Канади (CYK). Ця група жінок, яких
ніжно та шанобливо називають Наші Жінки, була і залишається
життєво важливою для життя та діяльності нашої парафії.
СУК це національна організація, що представляє українських православних жінок у Канаді, яка
була заснована 1926 року в Саскатуні, Саскачевані. Союз старанно працює над збереженням,
розвитком та плеканням української культурної спадщини та традицій як самобутнього внеску
в національну культуру Канади. Союз також спільно працює з іншими жіночими організаціями
та громадою для вирішення сучасних суспільних проблем і зосереджується на освіті молоді. СУК
є невід’ємною складовою Українців Самостійників Канади та є філією Національної Ради Жінок,
Конґресу Українців Канади та Світового Конґресу Українців. Основною метою СУК є підтримка
та здійснення всіх видів справ і дій, які сприяють постійному зростанню Української
Православної Церкви Канади (УПЦК), і заохочують членів практикувати та жити за
християнськими принципами, проголошеними УПЦК.
Першочерговим завданням Наших Жінок є підтримка нашої парафії будь-яким способом, у
тому числі як фінансово, так і фізично. Покоління відданих, талановитих і працьовитих жінок
дбали про те, щоб церква завжди була доглянена і гарно прикрашена. До сьогодні вони дбають
про те, щоб церква завжди була належним чином прикрашена, відображаючи сезонні та
релігійні події відповідними рушниками та вишитими полотнами, хоругвами та повними
наборами вишитих покриттів для вівтаря та столів.
Протягом років Наші Жінки зібрали значні кошти, організувавши дуже успішні ярмарки
(базари) на Різдво та Великдень, де продавали їжу, що береться додому (борщ, вареники,
голубці), гарячі обіди, випічку та українські ремісничі вироби. Ці кошти були пожертвувані
нашій церкві на її благоустрій, іконопис, оздоблення, утримання та ремонт, а також на допомогу
в різних проектах, пов’язаних з українськими громадами в Оттаві, Канаді та за кордоном.
Теперішня голова Наших Жінок, тобто нашої парафіяльного відділу СУК ім. Лесі Українки, є
Ангелина (‘Енджі’) Решітник, яка також веде сесії з виготовлення вареників і голубців для збору
коштів для нашої церкви, а останнім часом і для допомоги Україні. Українські православні жінки
віком від 18 років або ті, хто вступають в українську православну віру, можуть приєднатися до
Наших Жінок. Якщо вам цікаво дізнатися більше про Наших Жінок та/або приєднатися до них,
зв’яжіться з Ангелиною за адресою a_reshitnyk@hotmail.com
Більше інформації про СУК та Наших Жінок при наші парафії доступно на веб-сайті нашої церкви за
адресою: https://www.ukrainianorthodox.info/womens.html

UKRAINIAN WOMEN’S ASSOCIATION OF CANADA
– Lesia Ukrainka Branch in Ottawa

In our parish, we have a group of women who belong to Ottawa’s Lesia Ukrainka branch of the
Ukrainian Women’s Association of Canada (UWAC). This group of women, who are affectionately and
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respectfully called The Ladies, have been and continue to be vitally important to the life and operation
of our parish.
UWAC is a national organization representing Ukrainian Orthodox women in Canada which was
founded in 1926 in Saskatoon, Saskatchewan. The Association works diligently to preserve, develop
and nurture the Ukrainian cultural heritage and traditions as a distinctive contribution to the national
culture of Canada. It also works in partnership with other women's organizations and the community to
address current societal issues and focuses on the education of the youth. UWAC is an integral
component of the Ukrainian Self-Reliance League of Canada and is affiliated with the National Council of
Women, the Ukrainian Canadian Congress and the World Congress of Ukrainians. The main goal of
UWAC is to support and execute all manner of deeds and acts that contribute to the continual growth of
the Ukrainian Orthodox Church of Canada (UOCC), and encourage members to practice and live by the
Christian principles as enunciated by the UOCC.
The top priority of The Ladies is to support our parish in any way that is required, including both
financially and physically. Generations of dedicated, talented and hardworking women have ensured
that the church interior has always been well maintained and beautifully decorated. To this day, they
have made sure that the church is always properly adorned, carefully reflecting the seasonal and
religious occasions with appropriate rushnyky (embroidered cloths), church banners and complete sets
of embroidered coverings for the Altar and tables.
Over the years, The Ladies have raised significant funds by organizing very successful markets
(bazaars) for Christmas and Easter selling take-home foods (borshch, varenyky, holubtsi), hot lunches,
baked goods, and Ukrainian handicrafts. These funds have been donated to our church for its
beautification, iconography, ornamentation, maintenance and repairs, as well as to help with various
projects associated with the Ukrainian communities in Ottawa, Canada and abroad.
The current president of The Ladies, namely our parish’s Lesia Ukrainka branch of UWAC, is
Anhelyna (Angie) Reshitnyk who also leads the sessions for making varenyky and holubtsi to raise
funds for our church, and most recently, to help Ukraine. Ukrainian Orthodox women 18 years of age or
over, or one who marries into the Ukrainian Orthodox faith are welcome to join The Ladies. If you are
interested in learning more about and/or joining The Ladies, please contact Angie at
a_reshitnyk@hotmail.com.
More information about UWAC and The Ladies of our parish is available on our church website at:
https://www.ukrainianorthodox.info/womens.html

!!!

ОГОЛОШЕННЯ

–

ANNOUNCEMENTS

!!!

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

ANNUAL GENERAL MEETING

відділу ім. Лесі Українки Союзу
Українок Канади відбудуться у неділю,
4 вересня, після Літургії о 12:30 у
церковній залі
Запрошуємо всіх жінок, які бажають
дізнатися про нашу організацію!

of the Lesia Ukrainka branch of the
Ukrainian Women’s Association of
Canada will be held on Sunday,
September 4, after the Liturgy at
12:30pm in the church hall
We welcome all women interested to
learn about our organization!
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СВЯТКУВАННЯ НАШОГО ХРАМОВОГО СВЯТА
в суботу 1 жовтня та в неділю 2 жовтня
субота 1 жовтня
17:00 Вечірня
а потім прийняття з вином і сиром в церковній залі

неділя 2 жовтня
9:00 – Привітання Митрополита Іларіона та Єпископа Андрія
10:00 – Архієрейська Літургія
а потім обід* для парафіянів в церковній залі
*Просимо вашої уваги: Щоб ми могли належним чином підготуватися
до обіду в неділю, 2 жовтня, будь ласка, зателефонуйте або напишіть
е-поштою до нашого церковного бюра до 18 вересня, щоб повідомити
нам, скільки членів вашої родини буде присутнім на обіді
Тел.: 613-728-0856, електронна адреса: ukrorthodoxottawa@gmail.com
Після обіду будемо вдячні за добровільну пожертву за трапезу як є змога.

*********************************************

PARISH FEAST DAY CELEBRATIONS

Saturday, October 1 & Sunday, October 2
Saturday, October 1
5:00pm Vespers
followed by Wine & Cheese reception in the church hall

Sunday, October 2
9:00am – Greeting Metropolitan Ilarion & Bishop Andriy
10:00am – Hierarchical Divine Liturgy
followed by a luncheon* for parishioners in the church hall
*Please Note: So that we may properly prepare for the luncheon on
Sunday, October 2, please phone or email our church office, by September
18, to inform us how many in your family will be attending
Tel: 613-728-0856, email: ukrorthodoxottawa@gmail.com
A fter the lu n cheon , a good w ill don ation for the m eal w ill be ap p reciated if possible .
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♪ CHURCH ♫ CHOIR ♪

Щотижнева репетиція щочетверга о
Weekly rehearsal every Thursday,
19:30 на горищі церковного хору,
7:30pm in the church choir loft,
починаючи з 8 вересня. Якщо ви
starting September 8. If you can read
вмієте читати ноти та українську
music and the Ukrainian language, and
мову, і бажаєте приєднатися до хору,
are interested in joining the choir,
зв’яжіться з Оксаною
please contact Oxana at
OGenina@nursesunions.ca
OGenina@nursesunions.ca

НЕДІЛЬНА ШКОЛА

SUNDAY SCHOOL

для дітей 4-12 років
відбуватиметься щонеділі, починаючи
з 11 вересня, 10:00 – 11:00,
у кімнаті недільної школи у верхні залі
Щоб зареєструвати вашу дитину
(ваших дітей), будь ласка, зв’яжіться з
о. Тарасем priestkinash@yahoo.com

for children aged 4 – 12 years
will take place every Sunday starting
September 11, 10:00am – 11:00am,
in the Sunday School room in the upper hall
To register your child(ren) for Sunday
School, please email Fr. Taras
priestkinash@yahoo.com

Парафіяльна програма
для мододі

Parish Youth Program

Щоп’ятниці, починаючи в п'ятницю 23 вересня
2022, будуть проводитися спортивні заходи для
дітей та молоді з 18:30 до 20:00 в нашій церковній
залі.
З метою забезпечення безпеки всіх учасників ми
будемо чергувати п’ятниці за віковими
категоріями наступним чином:
- Перше заняття, в п'ятницю 23 вересня, буде
відкритим для дітей віком від 7 до 12 років.
- Наступної п'ятниці, 30 вересня, до участі
запрошується молодь віком від 13 до 17 років.
Цей розклад продовжуватиме чергуватися між
цими двома віковими групами протягом решти
року, так що кожна група збиратиметься кожної
другої п’ятниці.
Які заходи?
Будуть запропоновані різноманітні спортивні
заходи. Це включатиме футбол, класи руханки,

Every Friday, starting on Friday, 23 September
2022, our parish will be offering sports activities
for children and youth from 6:30 pm to 8:00 pm
in our church hall.
In order to ensure the safety of all participants,
we will be alternating Fridays by age category, as
follows:
- The first session, on Friday, 23 September,
will be open to children aged 7 – 12 years.
- The following Friday, 30 September, youth
aged 13 – 17 years are invited to participate.
This schedule will continue to alternate between
these two age groups throughout the remainder of
the year, so that each group meets every second
Friday.
What are the activities?
Various sports activities will be offered. This will
include soccer, fitness class, historical fencing
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історичне фехтування (з пінопластовими мечами
та м’якими обладунками) тощо.

(with foam swords and padded armour), and
more.

Що потрібно для участі?
Чисті кросівки для бігу в приміщенні та
відповідний одяг для фізичної активності. Також
візьміть із собою власну пляшку води.

What do you need to participate?
Clean indoor running shoes and appropriate
clothing for physical activity. Please also bring
your own water bottle.

Чи потрібно мені реєструватися?
Реєстрація не потрібна. Просто з’являйтесь у
п’ятницю, де приймається вікова категорія вашої
дитини/молоді.

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 ці 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
613-277-8404.

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 613-277-8404.

Важливо: Якщо ваша дитина має будь-які
медичні проблеми або алергії, будь ласка,
повідомте Пилипа, перш ніж вони почнуть
заняття.

Important: If your child/youth has any medical
concerns or allergies, please advise Phil before
they attend.

⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАШОЇ КОМАНДИ ВОЛОНТЕРІВ!
Всі церкви в Канаді покладаються на своїх волонтерів, щоб залишатися відкритими. Нашій
церкві надзвичайно пощастило, що добра кількість парафіян добровільно присвячують свій час і
зусилля, щоб підтримувати нашу церкву в робочому стані. Разом наша парафія надзвичайно
вдячні цим цінним волонтерам за їхню самовідданість і прагнення підтримувати наш духовний
зв’язок і інформаційні потреби, а також за те, що церковна будівля підтримується та функціонує
належним чином.
Без волонтерів дуже ймовірно, що наша церква не зможе бути відкрита. Волонтери відіграють
вирішальну роль у підтримці добробуту нашої церковної громади, тому що вони дбають майже
про все, що потрібно для роботи, обслуговування та ремонту нашої церкви, для організації
соціальних і культурних подіїв – деякі дозволяють нам зібрати потрібні кошти для нашої церкви.
Наша церква, як і всі церкви в Канаді, не отримує ніяке фінансування від жодного уряду. Деякі
парафіяльні події організовані нашими волонтери допомагають нам збирати кошти. Ці кошти є
дуже важливими, оскільки це дозволяє нашій парафії покривати численні витрати – заплату
священника, обслуговування (прибирання, опалення, охолодження, вода, електрика, телефон,
тощо) та ремонт наших церковних будівель, страхування, а також спеціальні проекти, які цікавлять
нашу українську спільноту.
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Цікаво, що волонтерство грає вирішальну ролю у підтримці та покращенні добробуту самих
волонтерів. Недавнє дослідження, проведене дослідниками з Університету Гарварду в США
виявила, що люди, які займаються волонтерством 100 або більше годин на рік, отримали багато
переваг для здоров’я, наприклад, вищий рівень оптимізму та цілі в житті.
Наша церква завжди потребує та запрошує, щоб ви, наші парафіяни, приєдналися до нашої
волонтерської спільноти. Бути волонтером зв’язує вас з вашими однопарафіянами, допомогає
нашій церковній громаді процвітати, дозволяє дізнатися більше про вашу церкву та пізнати нових
друзів. Є багато можливостей стати волонтером. Якщо вам цікаво дізнатися більше про те, як ви
можете бути волонтером і допомогти нашій церкві, будь ласка, зв’яжіться з нашим церковним
бюром е-поштою ukrorthodoxottawa@gmail.com

Щира подяка всім волонтерам за ваш самовідданий час і зусилля,
які приносять користь наші парафії

PLEASE JOIN OUR VOLUNTEER TEAM!
All churches in Canada depend on its volunteers to keep them open. Our church is extremely
fortunate that many of our parishioners volunteer their time and efforts to keep our church operating
and in good condition. Collectively we are sincerely grateful to these many volunteers for their
dedication and commitment to keeping us spiritually connected and informed, and for making sure that
the church building is maintained and operating in proper fashion.
Without volunteers it is very likely that our church could not be open. Volunteers play a critical role in
maintaining the well being of our church community because they take care of almost everything
needed to operate, maintain and repair our church, to organize social and cultural events, many of
which raise funds for our church. Our church, like every other church in Canada, does not receive
funding from any government. Our volunteers organize parish events that raise the funds necessary for
our parish to cover its many costs – the priest’s salary, maintenance (cleaning, heating, cooling, water,
electricity, telephone, etc.) and repair of our church buildings, insurance, and special projects of interest
to our Ukrainian community.
Interestingly, volunteering has been found to play a critical role in maintaining and improving the well
being of the volunteer themselves. A recent study conducted by researchers from Harvard T.H. Chan
School of Public Health in the USA found that people who volunteered 100 or more hours per year
enjoyed many physical and health benefits, for example, higher levels of of optimism and purpose in life.
Our church always needs and welcomes you, our parishioners, to join our volunteer community.
Being a volunteer connects you with your fellow parishioners, helps our church community thrive,
allows you to learn more about your church and to make new friends. There are many opportunities to
volunteer. 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
⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘
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Довідник для новоприбулих з України до Онтаріо за програмою CUAET
Ukrainian CUAET Newcomers’ Ontario Resource Package
Ukrainian Canadian Congress (UCC) Ontario and UCC National have prepared the
Ukrainian CUAET Newcomers’ Ontario Resource Package in both English and Ukrainian
languages. This important project is the final result of a collaborative effort between UCC
Ontario, UCC National, and the Deloitte Canada Community Advisory Projects team, and
provides critical settlement support information to the thousands of displaced Ukrainian
citizens who are settling in the province.
“This much-needed Resource Package provides Ukrainian newcomers with all of the
integral information they need at every stage of their journey - from obtaining all
documents that they need, their legal rights, and how to find temporary housing, to
meeting day-to-day needs of childcare and banking, to settling into the community and
accessing health care, education and employment,” stated UCC Ontario President, Taras
Bahriy. “This essential resource will provide the ability for every newcomer arriving in
Ontario to be able to make decisions tailored to their unique needs and preferences.”
The resource package concisely identifies the multitude of needs that newcomers have,
and provides clear information on how these needs can be met based on services
provided by available provincial institutions. Specifically, the document provides key
information on:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Documents of Life [Social Insurance Number (SIN), Ontario Health Insurance Plan (OHIP)]
Legal Rights in Canada
Mobile Phone & Wi-Fi Plans
Transportation
Temporary and Permanent Housing
Financial Assistance and Services
Food Access
Childcare
Healthcare
Education
Employment Support

Довідник в українські мові можна завантижити наступним посиланням:
The 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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Financial donations continue to be
accepted to help Ukraine and
displaced Ukrainians arriving in
Canada

For the most up to date information, please consult the
websites of the Ottawa branch of the Ukrainian Canadian
Congress at https://www.ottawaucc.ca/ and
the Canada-Ukraine Foundation at
https://www.cufoundation.ca/

SEPTEMBER 2022
Підтримка психічного здоров'я

Якщо ви хочете поговорити з кимось приватно щодо
вторгнення Росії в Україну та вашого власного досвіду,
надішліть е-пошту до mentalhealth@ottawaucc.ca

Mental Health Support

If you would like to speak with someone privately regarding
Russia’s invasion in Ukraine and your own experience, please
email mentalhealth@ottawaucc.ca

Westgate Shopping Centre
1309 Carling Avenue
Ottawa, Ontario
Monday 9:30am – 6:00pm,
Thursday 9:30am – 8:00pm

MAIDAN MARKET is a operated by the Ukrainian
Canadian Congress (UCC) Ottawa Branch. Ukrainians
new to Ottawa can visit to gather clothing, food and
household items that they need at no charge and get
connected to the services that they require to help
them get settled.
The market accepts donations of specific items based
on need. To find out what items can be donated to the
market and for more information, please see the
website at: https://www.maidanmarket.ca/ or email:
maidanmarket@ottawaucc.ca

https://www.ukrainianottawa.com/
A special website for Ukrainian newcomers providing
information on settlement-related topics such as
housing, health care and transportation. Available in
English and Ukrainian languages.
“ Українська Оттава ” – Незалежна онлайнплатформа у світовій українській діаспорі. Це
віртуальне місце, де ви можете знайти достовірну
інформацію та ресурси для повсякденного життя в
Оттаві, для особистого та професійного зростання,
для спілкування з іншими, для надання та
отримання допомоги, для волонтерської діяльності
та розширення можливостей, для наставництва та
підняття настрою тих, хто тільки почав свою
подорож в Канаді. Видається українською та
англійською мовами.

Для додаткової інформації:
ottawaukrainianmg@gmail.com
Facebook: OttawaUkrainianMH
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Загальні Інформації

General Information

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 під час Літургії. Будь ласка,
зв'яжіться з о. Тарасем, щоб подати імена ваших
рідних.

PRAYERS FOR HEALTH AND FOR REPOSE – At any
time you can request prayers to be said during the
Liturgy for the health of family members and friends
and/or for the repose of the departed. Please contact
Fr. Taras to provide the names of those for whom you
wish prayers to be said.

ХРЕЩЕННЯ Батьки особисто зустрічаються з священиком,
щоб полагодити хрещення. Куми (хрещенні батьки) мусять
бути православними християнами. Батьки зобов’язані
виховати своїх хрещенних дітей згідно з вченням
православної церкви.
ВІНЧАННЯ Пари, які мають намір вінчатися в церкві, мусять
сконтактуватися з священиком заздалегідь. Для
неправославних які хочуть вінчатися в наші церкві можуть
бути певні умовини. Спеціальний запит можна подати, щоб
наш церковний хор заспівав весільну службу.

BAPTISMS – Parents must arrange a personal meeting with
a priest 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.
WEDDINGS – Couples wishing to marry in the church must
meet with the priest 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.
UKRAINIAN BOUTIQUE – Items are displayed in the
showcase in the church hall lobby. Open by appointment
(email: pysanka.ottawa@gmail.com)
HOUSE BLESSINGS – On request – To make arrangements
please contact Fr. Taras.

УКРАЇНСЬКИЙ БУТІК Відкритий за домовленням
(e-пошта: pysanka.ottawa@gmail.com)
ОСВЯЧЕННЯ ДОМІВ – Можна замовити – Щоб домовитися
просимо зв’язятися з о. Тарасем.
ПРИЛУЧІТСЯ ДО НАШОЇ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РОДИНИ – Щоб
дізнатись, як стати членом нашого Собору та Української
Православної Церкви Канади просимо зв’язятися з
церковним бюром.
СКРИНКА ДЛЯ ЗАПИТАНЬ ТА ПОБАЖАНЬ при вході до храму.
Просимо використувати її для ваших запитань до церковної
управи або про духовні справи.
ПАСТИРСЬКА ОПІКА – Якщо ви знаєте когось, хто перебуває у
лікарні або вдома і потребує пастирської опіки, просимо
зв’язятися з о. Тарасем.
ВИНАЙМАННЯ ЦЕРКОВНОЇ ЗАЛІ – За інформації :
Е-пошта: rentals1000@gmail.com
Веб-сторінка www.1000byron.org

JOIN OUR PARISH FAMILY – To inquire about becoming a
member of our Cathedral and of the Ukrainian Orthodox
Church of Canada please contact the church office.
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 council or about spiritual
matters.
PASTORAL CARE – If you know of anyone in the hospital or
at home who would like a pastoral visit, please contact Fr.
Taras.
HALL RENTAL – For information about renting the church
hall: Email: rentals1000@gmail.com
Website: www.1000byron.org

Щоб отримувати церковні е-пошти будь ласка,
надішліть е-пошту до нашого церковного бюра за
адресою ukrorthodoxottawa@gmail.com або нашим
керівникові комунікацій за адресою
uoc.ottawa@gmail.com. Наші е-пошти подають деталі
про церковні служби, українські громадські події та
цікаві теми.

To receive emails from our church, please email your
request to our Communications Director at
uoc.ottawa@gmail.com or our Church Office at
ukrorthodoxottawa@gmail.com. Our church emails
contain the latest information about church services,
Ukrainian community events and interesting topics.

УКРАЇНСЬКІ ПОДІЇ В ОТТАВІ
Щоб підписатися на щомісячну електронну
розсилку Оттавського відділу Конґресу Українців
Канади (KYK), звертайтеся до ottawaevents@ucc.ca

UKRAINIAN EVENTS IN OTTAWА
To subscribe to the monthly e-newsletter of the
Ottawa branch of the Ukrainian Canadian Congress
(UCC-Ottawa), contact ottawaevents@ucc.ca

Ми вітаємо Ваші коментарі про наш парафіяльний вісник
We welcome your feedback about our parish newsletter

E-пошта / E-mail:
uoc.ottawa@gmail.com

