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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 подзвоніть до нашого церковного бюра
на число 613-728-0856 або вишліть е-пошту:
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 at 613-728-0856 or email: ukrorthodoxottawa@gmail.com
✜✜ ✜ ✜✜✜ ✜ ✜✜✜ ✜ ✜✜✜ ✜ ✜✜✜ ✜ ✜✜✜ ✜ ✜✜✜ ✜ ✜

Господи, я приходжу до Тебе сьогодні з важкими думками. Я прошу Тебе допомогти
мені заспокоїти мій розум, щоб я міг/могла шанувати Тебе спокійно. Допоможи мені
відкрити мої очі на те, що ти хочеш, щоб я бачив/бачила і чув/чула. Прошу почуй мої
молитви і допоможи мені бути Твоїми руками і ногами у світі, який зараз
надзвичайно потребує Твою допомогу. Амінь.
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Lord, I come to you today with heavy thoughts on my mind. I ask that you help me
still my mind so that I may honour you calmly. Help me to open my eyes to what
you want me to see and hear. Please hear my prayers and help me be your hands and
feet in a world that needs your help more than ever. Amen.

КАЛЕНДАР ЦЕРКОВНИХ ВІДПРАВ в БЕРЕЗНІ
неділя 6 березня

Сиропусна Неділя – 10:00 - 11:00 – Служба Читачів*

понеділок 7 березня – Початок Великого Посту
неділя 13 березня

Неділя Православ’я – Літургію відслужить о. Володимир Кушнір

неділя 20 березня

Друга Неділя Великого Посту – 10:00 - 11:00 – Служба Читачів*

неділя 27 березня

10:00

Хрестопоклонна Неділя – Літургію відслужить о. Д-р Ігор Куташ

* Служба Читачів триває 30-45 хвилин. Церква буде відкрита до 11:00, коли відбувається Служба Читачів.

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, Михайліна
Пресунка, Іван Ґутей, Матушка Алісія Чурак та інших котрі від недуг страждають.

SCHEDULE OF CHURCH SERVICES in MARCH
Sunday, March 6

10am

Cheese-fare Sunday – 10:00 - 11:00 Reader’s Service*

Monday, March 7 – Great Lent begins
Sunday, March 13
Sunday, March 20
Sunday, March 27

10am

Sunday of Orthodoxy – Liturgy served by Rev. Fr. V. Kouchnir

Second Sunday of Great Lent 10:00 - 11:00 Reader’s Service*
10am

Veneration of the Cross –Liturgy served by Rt. Rev. Dr. Ihor Kutash

* Reader’s Service is 30-45 minutes in length. The church will remain open until 11am when a Reader’s Service is performed.

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, Michaelina Presunka, John Guty, Matushka Alicia
Churak as well as others.
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WHERE TO
DONATE
ONLINE

The Ottawa branch of the Ukrainian Canadian Congress has created a list of
organizations accepting monetary donations online to support Ukraine.
HUMANITARIAN ASSISTANCE
Canada
• Red Cross Canada is accepting donations for its Ukraine Humanitarian Crisis Appeal at
https://www.redcross.ca/ The Government of Canada will match every dollar donated up to
$10 million
• Canada-Ukraine Foundation, working with the Ukrainian Canadian Congress, is accepting
donations to its Ukraine Humanitarian Appeal at https://www.cufoundation.ca/
• Help Us Help the Children – assistance for the relocation of children, scholars, and veteran
families, as well as to provide humanitarian and medical assistance for victims of the war.
https://helpushelp.charity/
• Global Medic supports those exiting Ukraine into neighbouring countries.
https://globalmedic.ca/ukraine-conflict-response-2022/
• CARE Canada launched a dedicated campaign to assist Ukrainians in need. https://care.ca/
Ukraine
• Razom for Ukraine – relief support to Ukraine. https://razomforukraine.org/
• Leleka Foundation provides first-aid kits and medical supplies. https://leleka.care/
• Nova Ukraine provides humanitarian aid to Ukraine. https://novaukraine.org/
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• Tabletochki Foundation helps children diagnosed with cancer. The team offers medical and
psychological support. https://tabletochki.org/en/main-2/
• Vostok SOS provides evacuation support to Ukrainians attempting to flee their homes and
maintains a hotline for Ukrainians in need by providing trauma support to victims of the
Russian invasion. https://vostok-sos.org/en/
• Voices of Children offers psychological support to children affected by the war.
https://voices.org.ua/
• Caritas Ukraine aids orphans, disabled people and refugees. https://www.caritas.org/
• Hospitallers provide medical assistance directly on front lines.
https://www.facebook.com/search/top?q=hospitallers%20ukraine
International
• International Committee of the Red Cross increased their response to meet the current
humanitarian needs in Ukraine.
https://www.icrc.org/en/where-we-work/europe-central-asia/ukraine
• International Rescue Committee launched a dedicated campaign to assist Ukrainian
refugees. https://www.rescue.org/
• International Medical Corps launched a dedicated campaign to assist Ukrainians in need.
https://internationalmedicalcorps.org/
• UNICEF (United Nations International Childrens Emergency Fund) accepts donations to assist
Ukrainian children. https://www.unicef.org/
• UNHCR, the United Nations Refugee Agency, has launched the Ukraine Emergency Fund to
help provide life-saving protection to families forced to flee their homes.
https://www.unhcr.org/
USA
• United Help Ukraine is raising funds to provide first-aid kits to Ukraine.
https://unitedhelpukraine.org/
• US Ukraine Foundation supports democratic and human rights initiatives in Ukraine.
https://usukraine.org/
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SUPPORT FOR THE ARMED FORCES OF UKRAINE
• Friends of Ukraine Defense Fund launched by Buduchnist Credit Union
https://bcufinancial.com/
Ukrainian Organizations based in Ukraine and Focused on Military Assistance
• The National Bank of Ukraine opened a special fundraising account to support the Armed
Forces of Ukraine. Donations accepted at https://bank.gov.ua/
• Save Life supports the Ukrainian army and works directly with the command and personnel of
military units, purchasing infrared thermal imaging cameras, night vision goggles, hemostatics,
etc. https://savelife.in.ua/en/donate/
• Army SOS accepts donations via MoneyGram, Western Union, SWIFT transfers for purchases
of necessary ammunition, shields, intercommunication and reconnaissance facilities, etc. and
delivers all goods directly. https://armysos.com.ua/en/
• Aerorozvidka provides high tech equipment to the Ukrainian army and can be supported on
Patreon https://www.facebook.com/aerorozvidka/
• Phoenix Wings funds equipment and uniform, personal non-lethal protection (vests, helmets),
required treatment of the wounded soldiers, and repair of the buildings used by the army.
http://wings-phoenix.org.ua/en/about-fund/

MORE WAYS TO HELP UKRAINE
W R I T E Y O U R M E M B E R O F P A R L I A M E N T using the community-built service of the
Ukrainian Canadian Congress… https://www.supportukraine.ca/
G E T E N G A G E D – Follow Ukrainian Canadian Congress-Ottawa for information about
events, local initiatives, and volunteer opportunities… https://www.ucc.ca/
I M M I G R A T I O N A S S I S T A N C E is provided on the website of
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)…
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/02/additionalimmigration-support-for-those-affected-by-the-situation-in-ukraine.html
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ВЕЛИКИЙ ПІСТ

GREAT LENT

понеділок 7 березня
- суботи 23 квітня

Monday, March 7
- Saturday, April 23

ВЕЛИКДЕНЬ
(Новий Календар)

GREGORIAN CALENDAR
EASTER

КВІТНА НЕДІЛЯ

PALM SUNDAY

ВЕЛИКДЕНЬ

ORTHODOX EASTER
(PASCHA)

Неділя 17 квітня

Неділя 17 квітня

Неділя 24 квітня

Sunday, April 17

Sunday, April 17

Sunday, April 24

PREPARING FOR GREAT LENT
WHAT IS GREAT LENT?
In the Orthodox faith, Great Lent is the seven-week period that precedes the celebration of Easter
(Pascha). It’s often linked to the story in the Gospel of Matthew when Jesus fasted 40 days and 40 nights in
the desert. In the Orthodox faith, Sundays are included in this period, hence Great Lent is 48 days.
The origin of the English word ‘Lent’ is a shortened form of the Old English word ‘lencten’ and the Middle
English word ‘lente’, meaning "spring season" when days begin to lengthen.
WHY IS THE COLOUR PURPLE ASSOCIATED WITH LENT?
During His passion, Jesus was dressed in a purple robe. This robe belonged to Herod, and it was the most
expensive color available in the Roman Empire. People who wore purple were generally royalty because they
were the only ones who could afford it. Since Jesus is the King of Kings, the mocking gesture of dressing Him
in a purple robe was actually indicative of His royal dignity. Thus, the association of purple with royalty is
critical to our liturgical use of it during Lent.
Purple has become a symbol of the offense surrounding our sins. Just like Jesus was mocked about being
royal, we necessitated this suffering through our sins. Purple is a somewhat sorrowful colour and, for this
reason, it has become associated with the Passion. When we look at the purple vestments and church
decorations, we are called upon to remember what was done for us.
WHEN IS GREAT LENT IN 2022?
The dates of Great Lent are based on the date of Easter. The date of Easter Sunday is different every year
and therefore Great Lent occurs on a different dates each year.
This year, the first Sunday of the three-week period of preparation for Great Lent is February 20 which is
the Sunday of the Publican and the Pharisee. This day is the start of the spiritual journey of Lent, a time when
Orthodox Christians draw closer to God through worship, prayer, fasting and acts of charity.
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The second Sunday of this preparation is Meat-fare Sunday on February 27. This is the last day when meat
can be consumed. In the Orthodox faith, meat is defined as all animals with a backbone, including fish. The
third Sunday is Cheese-fare Sunday on March 6 which is the last day when eggs and dairy products can be
eaten.
This year Great Lent starts on Monday, March 7 and ends on Saturday, April 23. During this seven-week
period there are three days when fish is allowed to be eaten – April 1, April 7 (The Annunciation of the Most
Holy Theotokos) and April 17 (Palm Sunday). During Great Lent, many faithful will focus on their spirituality
with some giving up things that they enjoy, be it certain foods, beverages, activities and/or entertainment. In
a study done in 2014, chocolate was the number one food most people were willing to give up during Lent.
HOW TO PREPARE FOR LENT
Many Christians see Lent as a time to recall and renew their commitment to Christ.
With this in mind, let’s all dig deep into our souls and think about the last time we really contemplated
being fully committed and fully alive in Christ Jesus. When was the last time we really acknowledged Him for
giving His life for us? And, if it has been a while, what is distracting us? Can we pinpoint it?
As sinners, we know that even with the best of intentions we often turn from God. Our thoughts become
consumed with our next meal, an upcoming assignment, plans for the weekend, and so on and so on. Many
times, we simply go about our routines without really putting much thought into it.
What if we were able to rid ourselves of those distractions by making a few changes to our routine when
considering what to give up for Lent? Maybe we give up our afternoon snack break or turn off our cell
phones for an hour each evening. Maybe we forego the cup of drive-through coffee each morning. And
maybe we instead spend this time focusing our thoughts and hearts on Christ. Do you see how observing
Lent can renew our connection with Him?
You never know—perhaps as we acknowledge the little things that sometimes distract us from God, we
become more aware of the weight of his sacrifice for us. And in turn, we might just be one step closer to fully
embracing His grace and unfailing love for us this Easter.
Source: https://www.dayspring.com/articles/preparing-for-lent

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПІДГОТУВАННЯ ДО ВЕЛИКОГО ПОСТУ
ЩО ТАКЕ ВЕЛИКИЙ ПІСТ?
У православній вірі Великий Піст - це семитижневий період, що приготовляє нас святкувати Христове
Воскресіння. Це часто пов’язують з історією в Євангелії від Матвія, коли Ісус постив 40 днів і 40 ночей у
пустелі. У православній вірі до цього періоду входять неділі, тому Великий Піст триває 48 днів.
ЧОМУ ПУРПУРОВИЙ КОЛІР СПОЛУЧЕНИЙ З ПОСТОМ?
Під час Своїх страстей Ісус був одягнений у пурпурові одежі. Цей одяг належав до Іроду, і це був
найдорожчий колір, доступний у Римській імперії. Люди, які носили пурпуровий колір, як правило, були
королівськими особами, тому що вони були єдиними, хто міг собі це дозволити. Оскільки Ісус є Царем
царів, глузливий жест одягання Його в пурпурову одежу насправді вказував на Його королівську гідність.
Таким чином, асоціація пурпурового кольору з королівством є критичною для нашого літургійного
використання його під час Великого Посту.
Пурпуровий колір став символом образи, що оточує наші гріхи. Подібно до того, як Ісуса знущали з
приводу того, що він цар, ми вимагали цього страждання через наші гріхи. Пурпуровий колір – дещо
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сумний колір, і тому він став сполучений зі Страстями. Коли ми дивимося на пурпурові церковні оздоби,
ми покликані згадати, що було зроблено для нас.
КОЛИ ВЕЛИКИЙ ПІСТ У 2022 ?
Дати Великого Посту засновані на даті Великодня, яка кожного року інакша, тобто Великий Піст
щороку припадає на різні дати.
В 2022 році Неділя Митаря і Фарисея в 20 лютого була першою неділею трьох тижнів перед початком
Великого Посту. Цей день є початок часу підготовки до духовної подорожі Великого Посту, коли
православні християни наближаються до Бога через богослужіння, молитвою, постом і вчинками
милосердя.
Друга неділя цього приготування була М’ясопусна Неділя в 27 лютого. Це останній день, коли можна
їсти м’ясо та яйця. У православній вірі розуміється, що м’ясом включає всі тварини з хребтом, у тому
числять рибу. Третя неділя є Сиропусна Неділя 6 березня – останній день, коли можна їсти молочні
продукти.
Великий Піст починається з понеділка, 7 березня, і закінчується в суботу, 23 квітня. У цей
семитижневий період можна їсти рибу в наступних трьох днях – 1 квітня, 7 квітня (Благовіщення
Пресвятої Богородиці) і 17 квітня (Вербна Неділя). Під час Великого Посту багато вірних зосереджуються
на своїй духовності, відмовляючись від того, що їм подобається, будь то певна їжа, напої, заходи та/або
розваги. У дослідженні, проведеному в 2014 році, шоколада була продуктом, від якого більшість людей
були готові відмовитися під час Великого Посту.
ЯК ГОТУВАТИСЯ ДО ПОСТУ?
Багато християн вважають що Великий Піст є час згадати та відновити свою відданість Христу.
Маючи це на увазі, давайте всі заглибимося в свої душі й подумаємо про останній раз, коли ми дійсно
замислювалися про те, щоб бути повністю відданими і повністю живими у Христі. Коли ми востаннє
визнавали Його за те, що Він віддав Своє життя за нас? І якщо це пройшло багато часу, що нас
відволікає? Чи можемо ми це визначити?
Як грішники, ми знаємо, що навіть з найкращими намірами ми часто відвертаємося від Бога. Наші
думки захоплюються наступною їжею, майбутнім завданням, планами на вихідні дні, тощо. Багато разів
ми просто виконуємо свою рутину, не дуже замислюючись над цим.
Що якби ми змогли позбутися цих відволікань, вносячи кілька змін у свій розпорядок дня, коли
обмірковуємо, від чого відмовитися на Великий Піст? Можливо, ми відмовимося від обідньої перерви
або щовечора вимикаємо мобільні телефони на годину. Можливо, ми відмовимося від чашечки кави,
яку можна випити щоранку. І, можливо, замість цього ми витрачаємо цей час, зосереджуючи свої думки
та серця на Христі. Чи бачите ви, як дотримання Великого Посту може відновити наш зв’язок з Ним?
Ніколи не знаємо — можливо, коли ми визнаємо дрібниці, які іноді відволікають нас від Бога, ми
починаємо більше усвідомлювати вагу Його жертви за нас. І, у свою чергу, ми можемо бути лише на
крок ближче до повного прийняття Його благодаті та незмінної любові до нас цього Великодня.
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THE MIRACLE OF ST. THEODORE
On the first Saturday of Great Lent, which this year
happens on March 12, the Orthodox Church remembers the
miracle of Saint Theodore the Tyro and Kolyva (boiled
wheat). On the two Saturdays before Lent and the first
Saturday of Lent, Liturgies are celebrated during which
loved ones who have passed on are commemorated.
Families and friends bring a special dish called Kolyva to
the church service for this commemoration.
Fifty years after the death of Saint Theodore, the emperor Julian the Apostate (361-363), wanting to
commit an outrage upon the Christians during the first week of Great Lent, commanded the citycommander of Constantinople to sprinkle all the food provisions in the marketplaces with the blood
offered to idols. Saint Theodore appeared in a dream to Archbishop Eudoxius, ordering him to inform all
the Christians that no one should buy anything at the marketplaces, but rather to eat Kolyva which is a
mixture of cooked wheat with honey.
In memory of this occurrence, the Orthodox Church annually celebrates the holy Great Martyr
Theodore the Recruit on the first Saturday of Great Lent. On Friday evening, at the Divine Liturgy of the
Presanctified Gifts following the prayer at the ambo, the Canon to the holy Great Martyr Theodore,
composed by Saint John of Damascus, is sung. After this, Kolyva is blessed and distributed to the faithful.
The celebration of the Great Martyr Theodore on the first Saturday of Great Lent was set by the Patriarch
Nectarius of Constantinople (381-397).
The Troparion to Saint Theodore is quite similar to the Troparion for the Prophet Daniel and the Three
Holy Youths (celebrated on the Sunday before Nativity). The Kontakion to Saint Theodore, who suffered
martyrdom by fire, reminds us that he also had faith as his breastplate (see I Thessalonians 5:8). Saint
Theodore the Recruit is also commemorated on March 2 in the Julian calendar.
Kolyva is dish of boiled wheat combined with some or all of the following ingredients: honey, icing
sugar, almonds, ground walnuts, raisins, sesame seeds, cinnamon, pomegranate seeds, raisins, anise,
parsley and more.
Source: https://greekcitytimes.com/2020/03/07/the-miracle-of-saint-theodore-the-tyro-andkolyva/#:~:text=Today%20the%20Greek%20Orthodox%20Church,ones%20who%20have%20passed%20on

ЧУДО СВ. ТЕОДОРА
У першу суботу Великого Посту, який цього року припадає 12 березня, Православна
Церква згадує чудо Святого Теодора Тиро і Коливи (вареної пшениці). В двох суботах
перед Великим Постом і в першу суботу Великого Посту відправляються Літургії, під час
яких поминають померлих близьких. Родини та друзі приносять на це поминання особливу
страву під назвою Колива.
Через п’ятдесят років після смерті Св. Теодора імператор Юліан Відступник (361-363),
бажаючи вчинити знущання над християнами в перший тиждень Великого Посту, наказав
воєначальнику Константинополя покропити всі продукти харчування в ринках з кров'ю
пожертвуваним ідолам. Св. Теодор з’явився у сні Архієпископу Євдокію, наказавши йому
сповістити всіх християн, щоб ніхто нічого не купував на ринках, а краще їсти коливу, яка
є пшениця варена з медом.
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PYSANKA WORKSHOPS
ARE BACK!
Fundraiser by the Ottawa branch of the Ukrainian Women’s Association of Canada
in support of humanitarian aid for Ukraine
Discover the traditional Ukrainian art of painting pysanky by learning the techniques of
decorating Easter eggs at workshops with local artisans. If this is not your first time making
pysanky, then come and rediscover the tradition.

Three different types of workshops will be offered –
Children’s (2-hour), Family (3-hour) and Adult (3-hour)
Please note that the fee and schedule provided below is different
for each different type of workshop.
To attend one or more workshops, please register online using the Eventbrite link
associated with each type of workshop. Registration price covers workshop supplies –
eggs, dyes to colour your eggs, beeswax and kistka (writing stylus). The wax, dyes and
kistka remain with the workshop.

CHILDREN’S 2-hour WORKSHOP -- $20 per child (8-15 years)
Each workshop is limited to 20 children
- Wednesday, March 16
10:00am – 12:00pm OR 1:00pm – 3:00pm
- Thursday, March 17
10:00am – 12:00pm OR 1:00pm – 3:00pm
- Friday, March 18
10:00am – 12:00pm OR 1:00pm – 3:00pm OR 4:00pm – 6:00pm
For more information and to register online for the Children’s Workshops, go to Eventbrite at
https://www.eventbrite.ca/e/pysanka-workshops-are-back-childrens-workshops-tickets273603915677?aff=ebdssbdestsearch
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FAMILY 3-hour WORKSHOP -- $40 per family

Family consists of two adults and up to three children aged 4-15 years. Young children (aged 4 &
5 years) will be making a pysanka using a hard-boiled egg and crayons; no open flame. Children
aged 6 and 7 years old can make a pysanka under the supervision of an adult.

Each workshop is limited to 30 participants (6 families)
Family Workshops will be held 12:00pm – 3:00pm on each of the following
Sundays: March 20 & March 27, April 3 & April 10

For more information and to register online for the Family Workshops, go to Eventbrite at
https://www.eventbrite.ca/e/pysanka-workshops-are-back-family-workshops-tickets277505806337?aff=ebdssbdestsearch
****************************************************************

ADULT 3-hour WORKSHOP -- $25 per person (aged 16+ years)
Each workshop is limited to 20 participants
Adult Workshops will be held from 10:00am - 1:00pm on each of the following
Saturdays: March 19 & March 26, April 2 & April 9

For more information and to register online for the Adult Workshops, go to Eventbrite at
https://www.eventbrite.ca/e/pysanka-workshops-are-back-adult-workshops-tickets276635653687?aff=ebdssbdestsearch

All workshops will be held at the
Ukrainian Orthodox Hall, 1000 Byron Avenue, Ottawa
Pysanka Kits and supplies to make your pysankas at home will be available for
purchase on site after each workshop. The Pysanka Kit is $35 and contains three
kistky, six dyes, beeswax and instructions.
COVID-19 measures will be in place in accordance with the Ontario government’s
pandemic guidelines.

For more information, please contact: pysanka.ottawa@gmail.com
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FUNDRAISER FOR THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN
UKRAINIAN ORTHODOX CATHEDRAL IN OTTAWA IN SUPPORT
OF HUMANITARIAN AID IN UKRAINE

V IRTUAL U KRAINIAN
E ASTER M ARKET
ORDER THE ITEMS BY
APRIL 8, THEN PICK UP
YOUR ORDER ON

SATURDAY, APRIL 16
10am – 2pm

Ukrainian Orthodox Hall
1000 Byron Avenue
For the latest information and to view the items for sale
please visit our church website at
https://www.ukrainianorthodox.info/announcements.html

For more information, please email
uoc.market@gmail.com or phone 613-728-0856
Customers picking up an order will be able to purchase
additional items from the vendors
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ЧЛЕНСЬКА ВКЛАДКА

Нагадуємо, що на 2022 рік необхідно сплатити членську вкладку –
$

340 за сім’ю, $170 за одного

Цього року вкладка така ж, як і буда в 2020 та 2021 роках. Членську вкладку
можна сплатити електронним переказом або чеком:
Електронний переказ:
Ви можете переказати кошти зі свого банківського рахунку безпосередньо на банківський
рахунок нашої церкви, організувавши електронний переказ на
Treasurer.UOCCOttawa@gmail.com
Чеком:
Будь ласка, випишіть свій чек до "Ukrainian Orthodox Church" та відправте поштою на
адресу нашої церкви: Ukrainian Orthodox Cathedral, 1000 Byron Avenue, Ottawa, ON K2A 0J3
Якщо ви зацікавлені дізнатися більше про те, як стати членом церкви, будь ласка,
зв’яжіться з нашим директором членства Інну Артищук за адресою
uocmembers.ottawa@gmail.com

CHURCH MEMBERSHIP
A reminder that 2022 membership fees are due –
$

340 per family, $170 single

These fees are the same as they were in 2020 and 2021. Membership fees can be
paid by e-transfer or by cheque:

-

E-Transfer:
You can transfer funds from your bank account directly to our church's bank account by
arranging an e-transfer to Treasurer.UOCCOttawa@gmail.com
By Cheque:
Please make your cheque payable to "Ukrainian Orthodox Church" and mail to our church's
address: Ukrainian Orthodox Cathedral, 1000 Byron Avenue, Ottawa, ON K2A 0J3
If you are interested in learning more about becoming a church member, please contact our
Membership Director, Inna Artyshchuk, at uocmembers.ottawa@gmail.com
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ВЕЛИКА ПОДЯКА ВОЛОНТЕРАМ ЗА ВАШУ ДОПОМОГУ!
Багато наших парафіян постійно 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:
• Наші диригентці церковного хору Ларисі Мейсон, яка читає Службу Читачів та співає підчас
Літургії
• Галині Безначук для надсилання новин усім парафіянам, а також для створення цього
парафіяльного вісника
• Олені Баран за збір та депозит фінансових пожертв для нашої церкви
• Маріанні Слободянюк за оновлення церковної веб-сторінки
• Миколі Чіху за підтримку церковного будинку та подвіря
• Наталці Фотій Мейсон, яка відповідає телефон та е-пошту в церковним бюрі та в бюрі оренди
церковного залу, Вона також забезпечує, щоб наші недільні церковні служби продовжували
транслюватися в прямому ефірі на сторінці нашої церкви на Фейсбук
• Усі волонтери, які допомагали в неділю вранці при реєстраційним столом записувати
прихожан, які прийшли на Літургію, продавали свічки та приймали пожертви: Ліза Маларек,
Віра Гуцуляк, Дарина Ставнича та Павло Іґнатуша, Наталка Фотій Мейсон, Олена Баран, Галина
Безначук, Інна та Олександр Артищук, Ангелина та Михайло Решітник, Олена і Віктор
Стецкевич, Микола Чіх, Максим Купрієєв
• Наталці Фотій Мейсон, яка відповідає до інформаційних запитів, які надійшли до церковного
бюра про кампанію гуманітарної допомоги в Оттаві для України

Добровільна праця – це справжній вираз громадського духу
Велика подяка всім за ваш самовідданий час і зусилля, які приносять користь багатьом

THANK YOU VOLUNTEERS FOR ALL YOUR HELP!
Many parishioners volunteer their time and efforts so that our church stays open. 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 reading the Reader’s Service and singing
during the Liturgy
Halyna Beznaczuk for sending updates to all parishioners and for creating this parish newsletter
Olena Baran for collecting and processing donations to the church
Maryana Slobodyanyuk for updating the church’s website
Mikola Czich for ensuring that the church building and grounds are well maintained
Natalka Foty Mason for responding to telephone calls and emails to the Church Office and the Hall
Rental Office, and also for ensuring that the Sunday church service is live streamed on our church’s
Facebook page
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All the volunteers who have helped on Sunday mornings at the registration desk to record
parishioners who attend the Liturgy, to sell candles and accept donations: Liza Malarek, Vera
Hutzuliak, Daryna Stavnicha & Pavlo Ignatusha, Natalka Foty Mason, Olena Baran, Halyna Beznaczuk,
Inna & Alex Artyshchuk, Angie & Michael Reshitnyk, Olena & Viktor Stetskevych, Mikola Czich,
Maksym Kuprieiev
Natalka Foty Mason for handling information requests received at the Church Office about the
humanitarian aid campaign in Ottawa to assist Ukraine

•

•

Volunteering is a genuine expression of community spirit
A big thank you to all for your selfless time and efforts which benefit many

ПАРАФІЯЛЬНІ НОВИНИ
§

§

§

Парковка: Пригадуємо що ви можете паркувати в будь-якому місці на задній стоянці, навіть
там, де розташовані білі таблички зарезервованого паркування. Напротів входом до
церковної зали, біля трави, є три позначені місця для паркування. Будь ласка, пригадуємо,
що ніколи не можна паркувати біля входу до церковної залі.
Члени церкви можуть учащати щомісячні сходини нашої парафіяльної ради, щоб
послухати та дізнатися про справи, які стосуються нашої церкви. Сходини парафіяльної ради
відбуваються у другий вівторок кожного місяця. Будь ласка, зв’яжіться з церковним бюром,
щоб повідомити їм, що ви бажаєте взяти участь у сходинах (тел.: 613-728-0856, або епоштою: ukrorthodoxottawa@gmail.com).
Конструкція транзит легкої залізниці (‘LRT’) дальше триває між вулицями Байрон та
Ричмонд безпосередньо напротів головного входу до церковного будинку. Вхід до залу
церкви завжди буде можливим під час конструкції але під’їзд до вулиці Байрон може
змінюватися від тижня до тижня залежно від конструкційних вимог. Парковка на вулиці
заборонена. Парковка доступна на задній стоянці.

PARISH NEWS
§ Parking: A kind reminder that parking in the back lot is allowed, even in the spots marked with a
white reserved parking sign. There are three marked parking spots in front of the entrance to the
church hall, next to the lawn area. Please do not park next to the curb in front of the entrance to
the hall at any time.
§ Church members are welcome to attend our parish council’s monthly meetings to listen and
learn about the many issues that affect our church. Parish council meetings are held the second
Tuesday of every month. Please contact the Church Office to advise them that you would like to
attend the meeting (tel: 613-728-0856, or email: ukrorthodoxottawa@gmail.com).
§ LRT construction continues between Byron Avenue and Richmond Road directly in front of the
entrance to our church building. Entrance to the church hall will always be possible during
construction but road access to Byron Avenue may change from week to week dependent on the
construction requirements. Please note that street parking is not permitted at any time. Parking
is available in the back parking lot.
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THERE IS ENOUGH, DEFINITELY TOO MUCH, GOING ON IN THE WORLD RIGHT NOW.
MORE THAN EVER KINDNESS MATTERS. IT MATTERS BECAUSE LIFE IS HARD AND PEOPLE
ARE DEALING WITH SO MANY TROUBLES AND WORRIES. KINDNESS MATTERS BECAUSE IT
KEEPS PEOPLE GOING. IT MATTERS BECAUSE IT CAN ACTUALLY SAVE PEOPLE.
WE CAN NEVER TRULY UNDERSTAND THE CHALLENGES THAT SOMEONE IS
DEALING WITHIN THEIR OWN LIFE. BE KIND. IT’S REALLY THAT SIMPLE.

ЗАРАЗ У СВІТІ ДІЄТЬСЯ ДОСИТЬ ТРУДНОГО. ДОБРОТА НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВА БО ЖИТТЯ
ВАЖКЕ І ЛЮДИ СПРАВЛЯЮТЬСЯ СВОЇМИ ВЛАСНИМИ КЛОПОТАМИ ТА ТУРБОТАМИ.
ДОБРОТА ВАЖЛИВА – ВОНА ПІДТРИМУЄ ЛЮДЕЙ І МОЖЕ ВРЯТУВАТИ ЛЮДЕЙ. МИ НІКОЛИ
НЕ МОЖЕМО РОЗУМІТИ КЛОПОТИ З ЯКИМИ ХТОСЬ БОРИТЬСЯ У ВЛАСНИМ ЖИТТІ.
ДІЛІЙТЬСЯ ДОБРОТОЮ. ЦЕ ДІЙСНО ТАК ПРОСТО.

МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ

PRAYER FOR UKRAINE

Окелсандр Кониський

Translation by Dmytro Shostak

Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.

Lord, oh the Great and Almighty,
Protect our beloved Ukraine,
Bless her with freedom and light
Of your holy rays.

Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.

With learning and knowledge enlighten
Us, your children small,
In love pure and everlasting
Let us, oh Lord, grow.

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки й щедроти
Ти на люд наш зверни.

We pray, oh Lord Almighty,
Protect our beloved Ukraine,
Grant our people and country
All your kindness and grace.

Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу, щастя,
Дай, Боже, народу
І многая, многая літа.

Bless us with freedom,
bless us with wisdom,
Guide into kind world,
Bless us, oh Lord, with good fortune
For ever and evermore.
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Загальні Інформації
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 церковним бюром, щоб подати імена ваших
рідних.
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.
УКРАЇНСЬКИЙ БУТІК Відкритий за домовленням
(тел. 613-830-1472)

General Information
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 the church office
to provide the names of those for whom you wish
prayers to be said.
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 – Open by appointment
(tel. 613-830-1472)

ОСВЯЧЕННЯ ДОМІВ – Можна замовити – Щоб домовитися
просимо зв’язятися з церковним бюром.
ПРИЛУЧІТСЯ ДО НАШОЇ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РОДИНИ – Щоб
дізнатись, як стати членом нашого Собору та Української
Православної Церкви Канади просимо зв’язятися з церковним
бюром.

HOUSE BLESSINGS – On request – To make arrangements
please contact the church office.

СКРИНКА ДЛЯ ЗАПИТАНЬ ТА ПОБАЖАНЬ при вході до храму.
Просимо використувати її для ваших запитань до церковної
управи або про духовні справи.

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.

ПАСТИРСЬКА ОПІКА – Якщо ви знаєте когось, хто перебуває у
лікарні або вдома і потребує пастирської опіки, просимо
зв’язятися з церковним бюром.
ВИНАЙМАННЯ ЦЕРКОВНОЇ ЗАЛІ – В цей час церковний зал
закритий до подальшого повідомлення. За інформації :
тел. 613-722-1372, веб-сторінка www.1000byron.org

PASTORAL CARE – If you know of anyone in the hospital or at
home who would like a pastoral visit, please contact the
church office.
HALL RENTAL – At this time, the church hall is closed until
further notice. For information about the church hall:
Tel: 613-722-1372, 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 епошти подають деталі про церковні служби, українські
громадські події та цікаві теми. Копії попередніх
парафіяльних вісників знаходяться на нашій церковній вебсторінці.

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. Our
parish newsletters can be found on our church’s
website.

УКРАЇНСЬКІ ПОДІЇ В ОТТАВІ
Щоб підписатися на щомісячну електронну розсилку
Оттавського відділу Конґресу Українців Канади,
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,
contact ottawaevents@ucc.ca

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.

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

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

