
2007 

 

Address: 1000 Byron Avenue, Ottawa, Ontario K2A 0J3    

Church Office Tel.: 613-728-0856            E-mail: ukrorthodoxottawa@gmail.com 

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  

mailto:ukrorthodoxottawa@gmail.com


PASTORAL ADVICE FROM THE PRIEST 

НАСТАНОВИ ВІД СВЯЩЕННИКА 

 Шо таке піст? 

 Найголовніше те, що тілесний піст без 

духовного посту нічого не дає для спасіння душі. 

"Помиляється той, хто вважає, що піст полягає лише в 

утриманні від їжі. Справжній піст - це незлобливість, 

утримання язика, відкидання гніву, приборкання 

пожадливості, припинення наклепів, брехні й 

порушення обіцянок". 

 Як підготувати себе до посту? 

 Ми аналізуємо своє життя, наше відношення до 

рідних, близьких, всього світу і, що ми повинні змінити в 

собі, щоб стати дійсно віруючим християнином і 

зрозуміти що Ісус Христос розіп’явся на хресті заради 

нашого спасіння. 

 Хто може не тримати піст? 

 Посту дотримуються всі вірні Православної 

Церкви. Якщо є проблеми фізичні чи духовні (хвороби), 

духівник (священик) може благословити послаблення 

посту, тільки в конкретному випадку. Або ми самі 

вибираємо для себе піст, можливий тільки для нас. 

Дуже важливо дотримати покладену на себе обітницю 

протягом усього посту. 

 Як постувати дітям? 

 Дітям Церква послаблює піст, а в якій 

мірі - вирішують батьки. Важливо, щоб сама 

зрозуміла суть посту і можливо відклала на 

цей час захоплення - комп’ютер, телевізор, 

мобільний телефон і т.д. 

 Чи можна вживати алкоголь? 

 Алкоголь вживати не можна, це – 

пристрасть. У Великий піст можна вживати 

трішки червоного вина тільки в певні дні. 

 Що читати під час Великого посту? 

 Було б добре у Великий піст 

відмовитися від телевізора, комп’ютера, тобто всього 

того, що забирає даремно у нас багато часу. Цей час 

можна і потрібно використати для читання Святого 

Письма (Біблії), духовну літературу, настанови Святих 

Отців Церкви, духовні поради, Псалтир. 

 Молитви підчас Великого посту? 

 Найперше – щиро від всієї душі і розуму. Дуже 

важлива постійність. Не пропускати ранкові і вечірні 

молитви. Упродовж дня частіше читати про себе 

молитву: «Господи Ісусе Христе, помилуй мене 

грішного (грішну)» Також важливо відвідувати 

Богослужіння у Храмі. 

 Суть Великого посту? 

 Великий піст – час нашого очищення від усяких 

гріхів. Очищення приходить через покаяння і працю над 

своєю душею та своїм тілом. Ми наслідуємо Ісуса 

Христа виконуючи Його настанови, робити справи 

ЛЮБОВІ до себе, оточуючих, всього світу, бо 

Бог є Любов. 

    О. Тарас Кінаш 

 What is fasting? 

 The most important thing is that physical fasting 

without spiritual fasting does nothing for the salvation of 

the soul. "He who believes that fasting consists only in 

abstinence from food is mistaken. True fasting, is not 

malice, restraining the tongue, rejecting anger, curbing 

lust, stopping slander, lies and breaking promises". 

 How to prepare yourself for fasting?  

 We analyze our life, our relationship with relatives, 

loved ones, and the whole world, and what we must 

change in ourselves to become true believing Christians 

and understand that Jesus Christ was crucified on the 

cross for our salvation. 

 Who can be allowed to do not fast? 

 Fasting is observed by all faithful of the Orthodox 

Church. If there are physical or spiritual problems 

(diseases), the cleric (priest) can bless the relaxation of 

the fast, only in a specific case. Or we choose a fast that 

is possible only for us. It is very important to keep your vow 

during the entire fast. 

 How children should fast? 

 The Church relaxes the fast for 

children, and the parents decide to 

what extent. It is important that a child 

personally understands the essence of 

the fast and possibly postpones hobbies 

for this time - computer, TV, mobile 

phone, etc.  

 Can one drink alcohol? 

 You can't drink alcohol, it's a 

passion. During Lent, you can drink a 

little red wine only on certain days. 

 What to read during the Lent? 

 It would be good during Great 

Lent to give up the TV, the computer, that is, everything 

that wastes a lot of our time. This time can and should be 

used for reading the Holy Scriptures (Bible), spiritual 

literature, instructions of the Holy Fathers of the Church, 

spiritual advice, and the Psalter. 

 Prayers during the Lent? 

 First of all, sincerely from the whole soul and mind. 

Consistency is very important. Do not miss morning and 

evening prayers. During the day, read the prayer about 

yourself more often: "Lord Jesus Christ, have mercy on 

me, a sinner." It is also important to attend the Divine 

Service in the Church. 

 The core idea of the Lent? 

 Lent is a time of our purification from all sins. 

Purification comes through repentance and spiritual work 

on your soul and your body. We imitate Jesus Christ by 

following His instructions, to do acts of LOVE for ourselves, 

others, and the whole world. Because God is 

Love. 

    Fr. Taras Kinash 
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Запитання про Піст Questions about the Lent 



SCHEDULE OF CHURCH SERVICES 

РОЗКЛАД ЦЕРКОВНИХ БОГОСЛУЖІНЬ 
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Середа 1  березня 

Wednesday, March 1 

05:00 pm Великий Канон прп Андрія Критського, Частина 3 

Great Canon of St. Andrew of Crete, Part 3 

Четвер 2  березня 

Thursday, March 2 

05:00 pm Великий Канон прп Андрія Критського, Частина 4 

Great Canon of St. Andrew of Crete, Part 4 

Субота 4 березня 

Saturday, February 11 

05:00 pm Вечірня та Сповідь / Vespers and Confession 

Неділя 5 березня 

Sunday, March 5 

10:00 am Неділя Торжества Православя- Літургія  Cв. Василія Великого 

Sunday of Orthodoxy - Divine Liturgy of St. Basil the Great 

Сповідь / Confession - 9:30-10:00 

Неділя 5 березня 

Sunday, March 5 

07:00 pm Pan-Orthodox Vespers at St. Elias Cathedral 
 

Субота 11 березня 

Saturday, March11 

10:00 am Перша Поминальна Субота - Панахида 

First Soul Saturday - Panakhyda 

Субота 11 березня 

Saturday, March 11 

05:00 pm Вечірня та Сповідь / Vespers and Confession 

Неділя 12 березня 

Sunday, March 12 

10:00 am Друга Неділя Великого Посту- Літургія Св. Василія Великого 

Second Sunday of the Great Lent - Divine Liturgy of St. Basil the Great 

Сповідь / Confession - 9:30-10:00 

Субота 18 березня 

Saturday, March18 

10:00 am Друга Поминальна Субота - Панахида 

Second Soul Saturday - Panakhyda 

Субота 18 березня 

Saturday, March 18 

05:00 pm Вечірня та Сповідь / Vespers and Confession 

Неділя 19 березня 

Sunday, March 19 

10:00 am Третя Неділя Великого Посту- Літургія Св. Василія Великого 

Third Sunday of the Great Lent - Divine Liturgy of St. Basil the Great 

Сповідь / Confession - 9:30-10:00 

Неділя 19 березня 

Sunday, March 19 

07:00 pm Pan-Orthodox Vespers at St. Mary Coptic Church 

 

Субота 25 березня 

Saturday, March 25 

10:00 am Третя Поминальна Субота - Панахида 

Third Soul Saturday - Panakhyda 

Субота 25 березня 

Saturday, March 25 

05:00 pm Вечірня та Сповідь / Vespers and Confession 

Неділя 26 березня 

Sunday, March 19 

10:00 am Четверта Неділя Великого Посту - Літургія Св. Василія Великого 

Forth Sunday of the Great Lent - Divine Liturgy of St. Basil the Great 

Сповідь / Confession - 9:30-10:00 

Неділя 26 березня 

Sunday, March 26 

07:00 pm Pan-Orthodox Vespers at St. Sophie Cathedral (Montreal) 

 

Середа 29  березня 

Wednesday, March 29 

05:00 pm Великий Канон прп Андрія Критського 

Great Canon of St. Andrew of Crete 

Після кожної Літургії всіх парафіян запрошують зібратися в церковній залі для спілкування, щоб                     

насолодитися легкими закусками та познайомитися один з одним. 

After every Divine Liturgy, all parishioners are invited to gather in the church hall for 

Fellowship hour to enjoy some light refreshments. 

Уроки недільної школи тимчасово призупинені. Шукаємо волонтерів для уроків. 

Sunday school lessons are suspended. We are looking for Sunday school volunteers.  



PRAYERS AND ENLIGHTENMENT 

МОЛИТВИ ТА ПОРАДИ 
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МОЛИТВА СВЯТОГО ЕФРЕМА СИРІНА  

під час Великого посту 
 Господи і Владико життя мого, духа 

лінивства, безнадійности, владолюбства і 

пустомовства не дай мені.  

 Всі чинять доземний поклін.  

 Духа ж чистоти, смиренности, 

терпеливости й любови даруй мені, рабу 

Твоєму.  

 Всі чинять доземний поклін.  

 Так, Господи Царю, даруй мені бачити 

провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти 

благословен єси на віки віків. Амінь. 

 Всі чинять доземний поклін.  

 Боже, очисти мене, грішного. (12 разів) 

  За кожним, чинимо малий поклін. 

 Господи і Владико життя мого, духа 

лінивства, безнадійности, владолюбства і 

пустомовства не дай мені.  

 Духа ж чистоти, смиренности, 

терпеливости й любови даруй мені, рабу 

Твоєму.  

 Так, Господи Царю, даруй мені бачити 

провини мої і не осуджувати брата мого, бо 

Ти благословен єси на віки віків. Амінь.  

 Всі чинять доземний поклін. 

МОЛИТВА КОЛИ БАТЬКІВЩИНА В 

НЕБЕЗПЕЦІ 
 Господи Боже наш, Ти вислухав 

Мойсея, коли він простягав до Тебе руки, і 

народ ізраїльський зміцнив на амаликитян, 

озброїв Ісуса Навина на битву та повелів 

сонцю спинитися. Ти й нині, Владико, почуй 

нас, що молимося до Тебе.  

 Зміцни силою Твоєю побожний народ 

наш, благослови його справи, примнож славу 

його перемогою над ворогом, зміцни 

всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, 

збережи військо, пошли ангела Твого на 

зміцнення захисників народу нашого, подай нам 

усе, що просимо для спасіння; примири 

ворожнечу і мир утверди. Простягни, Господи, 

невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає 

в усьому. Тим же, кому судив Ти покласти душу 

свою на війні за віру православну, побожний 

народ наш і державу, прости їхні провини і в 

день праведної Твоєї відплати подай вінці 

нетління.  

 Бо Твоя є влада, Царство і сила, від Тебе 

допомогу всі приймаємо, на Тебе надію 

покладаємо і Тобі славу возсилаємо, 

Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і 

повсякчас, і на віки віків. Амінь.  

PRAYER OF SAINT EPHRAIM THE SYRIAN 
for the Great Lent 

 O Lord and Master of my life! The spirit of sloth, 

despair, lust of power and idle talk grant me not.  

 And all make a prostration.  

 Grant rather the spirit of chastity, humility, 

patience and love to me, Your servant.  

 And all make a prostration.  

 Yes, Lord and King! Grant me to see my own 

sins, and not to judge my brother, for You are blessed 

unto the ages of ages. Amen.  

 And all make a prostration.  

 O God, cleanse me a sinner. (12 times)  

 After each repetition of the verse, we bow to 

the waist. 

 O Lord and Master of my life! The spirit of sloth, 

despair, lust of power and idle talk grant me not.  

 Grant rather the spirit of chastity, humility, 

patience and love to me, Your servant.  

 Yes, Lord and King! Grant me to see my own 

sins, and not to judge my brother, for You are blessed 

unto the ages of ages. Amen.  

 And all make a prostration. 

PRAYER WHEN THE 

HOMELAND IS IN 

PERIL  
 O Lord our God, 

You heeded Moses 

when he stretched out 

his hands to You, and 

You strengthened the 

people of Israel against 

the Amalekites, armed 

Joshua for battle and 

commanded the sun to stop. And now, O Lord, hear 

us who pray to You.  

 Strengthen our pious nation by Your power, 

bless its deeds, multiply its glory by victory over the 

enemy, strengthen our state with Your almighty right 

hand, preserve the army, send Your angel to 

strengthen the defenders of our people, give us 

everything we ask for salvation; reconcile enmity and 

establish peace. Stretch forth, O Lord, Your invisible 

right hand, which defends Your servants in all things.  

 For those who were judged by You to lay down 

their lives in the war for the Orthodox faith, our pious 

people and state, forgive their sins and give them 

crowns of incorruption on the day of Your righteous 

reward. For Yours is the Majesty and Yours is the 

Kingdom and the power and the glory, of the Father 

and of the Son and of the Holy Spirit, now and 

ever and unto the ages of ages. Amen.  
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PARISH NEWS 

ПАРАФІЯЛЬНІ НОВИНИ 

НАШЕ РІЗДВО ЗІ СМАКОМ ДОБРА 

 Цього року святкування Різдва було надзвичайно 

душевним, а церква була переповнена людьми. 

Народження Ісуса Христа подає нам приклад для віри 

та надії на краще, 

нагадує про любов 

один до одного та до 

нашого Спасителя. 

 У суботу, 7 

с ічня , святкування 

р о з п о ч а л о с ь  і з 

святкової Божественної 

Літургії, яку як завжди 

п р о ф е с і й н о 

супроводжував наш 

хор. По закінченню служби лунали традиційні 

колядки, а потім усі завітали до залу, де мали 

нагоду взяти участь в нашому змаганні «Кутя 

та Узвар». Біля входу усі реєструвались, щоб 

отримати бюлетені для голосування. Також 

вносились до окремого списку новоприбулі 

українці для вручення подарункових карток, 

на які місяць небайдужі жертвували кошти (наша 

управа, компанія «Джіатек Саєнтіфік», багато родин).  

 Після того як скуштували усі різні варіанти куті та 

узвару від господинь та господарів, наше жюрі 

визначилось із переможцями. Наша чарівна ведуча 

Оленка Стецкевич оголосила їх вердикт - Перше 

місце отримали: за кутю - Василь Ковальчук, за узвар - 

Романа Турчин; Друге місце: за кутю - Віктор 

Стецкевич, за узвар - Тетяна Швидка. Призи щедро 

були пожертвувані чудовим українським 

магазином «Дюк файн фудс», які також 

смачно нагодували присутніх. Смачним 

частувала і Тамара Руденко-Чараламбій. 

Спонсорами нашого свята стала Українська 

Кредитна Спілка - відповідальний та успішний 

український банк в Канаді. А наш дитячий 

ансамбль подарував нам кілька колядок. На 

наше свято завітав і  

телеканал СТV news. 

 У завершення 

свята добродійка Оля 

К і н а ш  р о з д а л а 

н о в о п р и б у л и м  5 5 

подарункових карток та 

п о д я к у в а л а  в с і м 

волонтерам за невтомну 

працю на благо нашої 

парафії та парафіян. Адже турбота про один одного, 

допомога, підтримка, спільна праця нагадує про суть 

свята - потребу в пануванні добра і любові до один 

одного та нашого Спасителя!  

OUR CHRISTMAS WITH THE TASTE OF 

KINDNESS 

 This year the 

c e l e b r a t i o n  o f 

C h r i s t m a s  w a s 

extremely touching  

and the church was 

full of people. The 

birth of Jesus Christ 

gives us an example 

for faith and hope for 

the best, reminds us of 

love for each other 

and to our Savior. 

 On Saturday, January 7, the celebration 

began with a festive Divine Liturgy, as always 

professionally accompanied by our choir. At the end 

of the service, traditional carols sounded, and then 

everyone came to the hall, where they had the 

opportunity to participate in our "Kutia and Uzvar" 

competition. At the entrance, everyone registered to 

receive ballots. Newly arrived Ukrainians were also 

added to the separate list for the handing out of gift 

cards. We were fundraising money to purchase 

those for a month before the Christmas (main 

contributors - our administration, the company 

"Giatec Scientific", many families). 

 After tasting all the different versions of kutia and 

uzvar from the cooks, our jury decided on the winners. 

Our charming MC Olenka Stetskevych announced their 

verdict - First place was awarded to: Vasyl Kovalchuk for 

the kutia, Romana Turchyn for the uzvar; Second place: 

for the kutia - Viktor Stetskevych, for the uzvar - Tetiana 

Shvydka. The prizes were generously donated by the 

wonderful Ukrainian store "Duke Fine Foods", who also fed 

the attendees deliciously. Tamara Rudenko-Charalambij 

also served delicious food. Our holiday was sponsored by 

the Ukrainian Credit Union - a responsible and successful 

Ukrainian bank in 

Canada. Our kids’ 

choir presented us 

several carols. CTV 

news also visited our 

holiday. 

 At the end of 

the holiday, dobrodijka 

Olya Kinash distributed 

55 gift cards to the 

n e w c o m e r s  a n d 

thanked al l  the 

volunteers for their tireless work for the benefit of our 

parish and parishioners. After all, care for each 

other, help, support, joint work reminds us of the 

essence of the holiday - the need for kindness 

and love for each other and our Savior! 
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PARISH NEWS 

ПАРАФІЯЛЬНІ НОВИНИ 

РОКОВИНИ ПОВНОМАШТАБНОЇ ВІЙНИ 
 Вже рік від розгортання повномасштабної 

російської агресії проти України настав 24 лютого, хоча 

вже  дев'ять років нелюдськи катують нашу Батьківщину. Рік 

болю, рік розпачу, рік втрат...  

 Потрібно й надалі кричати на увесь світ про 

ситацію в Україні, просити про допомогу, не дати забувати  

та втомлюватись  в ід 

української теми. Тому 

українці Оттави спланували 

багато подій до цих роковин.  

 20 лютого зібралось 

близько п’ятсот українців для 

проведення  флеш мобу 

«Постань у солідарності з 

Україною» на пішохідному мості Флора через Рідо канал.  

Захід зорганізувало Посольство України в Канаді за 

підтримки низки українських організацій та посольств 

Литві ї , Литви, Естоні ї , 

Ісланді ї ,  Норвег і ї  та 

Німеччини. Захід також 

в і д в і д а л а  Г е н е р а л -

Губернатор Канади Мері 

Саймон, яка разом із 

багатьма спікерами та 

Послом України в Канаді 

Юлією Ковалів нагадали 

світу про потребу в 

постійній підтримці та 

припинення звірського 

кровопролиття.  Під кінець 

через міст розгорнули тридцяти-метровий прапор та зняли 

відео із дрону.  

 22 лютого наш дитячий хор запросили до міської 

ради для виконання пісень та Гімну України. Діти виступили 

в присутності Посла України в Канаді Юлії Ковалів та мера 

Оттави Марка Саткліффа. 

 24 лютого розпочалось молитвою за 

Перемогу в Україні, що звучала в нашій церкві. 

А ввечері о. Тарас та парафіяни відвідали захід 

«Вечір вшанування зі свічею» біля Парламенту, 

що був організований Конгресом Українців 

Канади. Не зважаючи на лютий мороз, прибуло 

багато небайдужих українців. 

 З 21 до 24 лютого всі бажаючі мали 

можливість відвідати фотовиставку «Нові життя, ті 

ж самі люди: українці у військовий час» в галереї 

SAW. Вона відбулась завдяки Українсько-

канадській адвокасі групі. 

  Важкі роки війни в Україні, багато втрат, 

але найважчий - останній рік повномаштабного 

вторгнення. Реальні цифри втрат від російської агресії - 

людських життів, руйнувань, збитків - українцям й світу ще 

доведеться дізнатися і осмислити в майбутньому. Вони 

шокують. Тому дуже хочеться якнайшвидшої Перемоги, яка 

завдяки нашій невтомній роботі та молитвам 

скоро настане! 

 

COMMEMORATION OF FULL-SCALE WAR 
 It has already been a year since the start of full-scale 

Russian aggression against Ukraine on February 24, although 

our Motherland has been inhumanely tortured for nine years. 

A year of pain, a year of despair, a year of loss... 

It is necessary to continue to shout to the whole world about 

the situation in Ukraine, to ask for help, not to let people 

forget and get tired of the 

Ukrainian topic. Therefore, 

the Ukrainians of Ottawa 

have planned many 

e v e n t s  f o r  t h i s 

commemoration. 

 On February 20, 

about f ive hundred 

Ukrainians gathered for a flash mob "Stand in solidarity with 

Ukraine" on the Flora bridge across the Rideau Canal. The 

event was organized by the Embassy of Ukraine in Canada 

with the support of a number of Ukrainian 

organizations and the embassies of Lithuania, 

Lithuania, Estonia, Iceland, Norway and 

Germany. The event was also attended by the 

Governor General of Canada, Mary Simon, who, 

together with many speakers and the 

Ambassador of Ukraine to Canada Yulia Kovaliv, 

reminded the world of the need for constant 

support and an end to the brutal bloodshed. At 

the end, a thirty-meter flag was unfurled across 

the bridge and video was taken from a drone. 

 On February 22, our children's choir was 

invited to the city council to perform songs and 

the National Anthem of Ukraine. The children performed in 

the presence of the Ambassador of Ukraine to Canada, Yulia 

Kovaliv, and the Mayor of Ottawa, Mark Sutcliffe. 

 February 24 began with a prayer for Victory in 

Ukraine, which was held in our church. And in the evening Fr. 

Taras and the parishioners attended the event "Candle-lit 

vigil" near the Parliament, 

which was organized by the 

Ukrainian Canadian Congress. 

Despite the severe frost, many 

Ukrainians who care came. 

 From February 21 to 

24, everyone had the 

opportunity to visit the photo 

exhibition "New lives, the same 

people: Ukrainians in wartime" 

in the SAW gallery. It took 

place thanks to the Ukrainian 

Canadian advocacy group. 

 Difficult years of the 

war in Ukraine, many losses, but the most difficult - the last 

year of the full-scale invasion. Ukrainians and the world will 

have to find out soon and understand the real numbers of 

losses from Russian aggression - human lives, destruction, 

damages. They are shocking. Therefore, we really 

want the fastest possible Victory, which, thanks to 

our tireless work and prayers, will come soon!  
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GREAT LENT 

Великий Піст 
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GREAT LENT 

Великий Піст 
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UPCOMING EVENTS  

МАЙБУТНІ ПОДІЇ ТА ОГОЛОШЕННЯ 
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ACTIVE YOUTH 

АКТИВНА МОЛОДЬ 

Що потрібно для участі?  

 Чисті кросівки для бігу в приміщенні та 

відповідний одяг для фізичної активності. Також 

візьміть із собою власну пляшку води.  
Чи потрібно мені реєструватися?  

 Реєстрація не потрібна. Просто 

з’являйтесь у п’ятницю, де приймається вікова 

категорія вашої дитини/молоді.  

  

В наступних місяцях ми сподіваємося 

запропонувати додаткові програми, однак для 

цього потрібно додаткові волонтери.  

 Якщо ви зацікавлені у волонтерстві при 

цій програмі або маєте будь-які запитання 

щодо програми, будь ласка, зв’яжіться з 

нашим координатором молодіжної програми, 

Пилипом Станєвським , за адресою 

pstaniewski@gmail.com або за телефоном 613-

277-8404.  

 Важливо: Якщо ваша дитина має будь-

які медичні проблеми або алергії, будь ласка, 

           повідомте Пилипа, перш ніж вони почнуть   

           заняття.  

 What do you need to participate?  

 Clean indoor running shoes and 

appropriate clothing for physical activity. Please 

also bring your own water bottle.  
Do I need to register?  

 There is no requirement to register. Just 

come on the Friday that is hosting your child’s/

youth’s age category.  

 

 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.  

 Important: If your child/youth has any 

medical concerns or allergies, please advise Phil 

before they attend.  
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UKRAINIAN ORGANIZATIONS 

УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

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

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ 

Довідник українською чи англійською мовою можна завантажити за наступним посиланням: 

 The Ukrainian or English version of this resource package can be accessed at the following link: 

https://www.ucc.ca/issues/ukrainian-cuaet-newcomers-ontario-resource-package/  
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OUR PARISH 

НАША ПАРАФІЯ 

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАШОЇ КОМАНДИ ВОЛОНТЕРІВ! 

  Пам'ятайте, що наша парафія та всі 

церкви в Канаді покладаються на підтримку й 

працю волонтерів. Якщо вам цікаво дізнатися 

більше про те, як ви можете бути волонтером і 

допомогти нашій церкві, будь ласка, зв’яжіться з 

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!  

 Remember that our parish and all churches in 

Canada depend on volunteers’ support and work. If 

you are interested in learning more about how you 

can volunteer to help our church, please contact 

our church office at ukrorthodoxottawa@gmail.com.  

A heartfelt thank you to all our volunteers for your 

selfless time and efforts which benefit our parish and 

all its parishioners.  

Наші молитви за всіх хворих і тих, що перебувають у лікарнях та у домах постійної 

опіки: Дорін Кір, Сюзанна Сорока, Галина Янович, Олена Шумовська, Марія Карман, 

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

 

Please keep our parishioners and friends in your prayers who are dealing with personal 

health challenges and those in hospitals and long-term care facilities - Doreen Keir, Suzanne 

Soroka, Halyna Yanovich, Olena Shumovsky, Maria Carman, John Guty,  

Matushka Alicia Churak as well as others. 
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GENERAL INFORMATION 
ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЇ 


