Український Православний Собор Успін ня Пресвятої Богородиці
Assumption of the Blessed Virgin Ukrainian Orthodox Cathedral
1000 Byron Avenue, Ottawa, Ontario K2A 0J3
Parish Priest: Rev. Fr. Ihor Okhrimtchouk

Parish Council President: Michael Reshitnyk

Tel: Church Office 613-728-0856 Cell (24 hours): 613-325-3903
E-mail/Е-пошта: stamaryuocc@sympatico.ca Facebook: www.facebook.com/UkrOrthodoxChurchOttawa
Church Website / Церковна Bеб-Cторінка: www.ukrainianorthodox.info

ВІТАЄМО ВСІХ! Сподіваємося що Ви та Ваша родина мали нагоду відпочити під час
літа. Вересень це початок нового навчального року та церковного року і ми знову
вливаємось у нашу громадські та родинні турботи.

WELCOME TO ALL! We hope that you and your family enjoyed a wonderful summer.
September is the start of a ‘new’ year of learning and discovery at home, at school, in church
and in the community.

Ка лендар Богослужень від 3 вересня до 1 жовтня 2017
неділя 3 вересня

Літургія 9:30

9та Неділя по П*ятидесятниці

субота, 9 вересня

Вечірня 18:00

неділя 10 вересня

Літургія 10:00

10та Неділя по П*ятидесятниці

понеділок, 11 вересня

Літургія 10:00

Усікновення глави Івана Хрестителя

неділя 17 вересня

Літургія 10:00

Середа, 20 вересня

Вечірня Літургія
17:30

11та Неділя по П*ятидесятниці
Різдво Пресвятої Богородиці – Спільне
Богослуження у Храмі Христа Спасителя
721 Somerset St. W.

Субота, 23 вересня

Вечірня 18:00

неділя 24 вересня

Літургія 10:00

Неділя перед Воздвиженням – Літургія

сeреда 27 вересня

Літургія 10:00

Воздвиження Чесного Хреста – Літургія

пятниця, 29 вересня

Вечірні молитви
18:00

cубота, 30 вересня

Молебінь 9:00

Лекції на духовні теми після Молебню

субота 29 вересня

Вечірня 18:30

Після Вечірні прийняття в парафіяльному
залі і духовна дискусія

Неділя, 1 жовтня

9:30
10:00
12:30

ПОЧАТОК ПАРАФІЯЛЬНОГО СВЯТКУВАННЯ

Зустріч Єпископа Андрія
Архиєрейське Богослуження
Святкоий обід в церковному залі
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Schedule of Services – September 3 - October 1 2017
9th Sunday ater Pentecost

Sunday, September 3

Liturgy 10 am

Saturday, September 9

Vespers 6 pm

Sunday, September 10

Liturgy 10 am

10th Sunday ater Pentecost

Monday, September 11

Liturgy 10 am

Beheading of st. John the Baptist

Sunday, September 17

Liturgy 10am

11th Sunday ater Pentecost

Wednesday, Sept 20

Vesperal
Liturgy 5:30 pm

Saturday, September 23

Vespers 6 pm

Sunday, September 24

Liturgy 10 am

Wednesday, Sept 27

Liturgy 10 am

Friday, September 29

Evening Prayers
6:30 pm

Saturday, September 30

Moleben 9 am

Saturday, September 29

Vespers 6:30
pm
9:30 am
10 am
12:30pm

Sunday, October 1

Nativity of the Most Holy Mother of God – Join
service at with Christ the savior Orthodxo Church
721 Somerset St. W
Sunday before the Exaltation of the Holy Cross –
Liturgy
Exaltation of the Holy Cross – Liturgy
Beginning of Eastern Eparchy Retreat to Ottawa
- Meet and Greet at Churh hall after prayers
Retreat sessions following Moleben
(week end schedule, presenters and topics are
provided on page 3)
Vespers followed by reception and fellowship time
Greeting of His Grace Bishop Andriy
Parish Feast Day – Hierarchical Divine Liturgy
Celebration Lunch in the church hall and festive program

Оголошення – Announcements
Оголошення – Announcements
Лекції Вивчання Біблії – Починаючи 4 жовтня, в
середу вечером, 18:00 – 20:00, в церковній залі. За
дальші інформації просимо звернутися до Отця Ігоря
(e-пошта: stamaryuocc@sympatico.ca, 613-325-3903)

Bible Study Classes – Starting October 13, every
Wednesday evening, 6pm - 8pm, in the church hall. Contact
Fr. Ihor for more information
(613-325-2903, stamaryuocc@sympatico.ca)

Важливі Майбутні Події в церковній залі:

Important Upcoming Events in our church hall:

Неділя 19 листопада – Базар
Неділя 10 грудня – Пироги і Коляди
Неділя 17 грудня – Концерт Св. Миколая

Sunday, November 19 – Christmas Bazaar
Sunday, December 10 – Pyrohy & Koliady
Sunday, December 17 – St. Nicholas Concert
With the souls of your saints, O Lord, grant blessed
repose to the souls of your servants:
- Long term member of our parish Victor
Laschewski, who passed away in the Lord on August
21, 2017. His funeral took place on Saturday,
September 9 at 11 am in our church. Thank you to
everyone, who came to pay respect and support
family in their loss.
- Mariya Maksymiak, passed away on August 28, 2017
in Brockville. Funeral took place on September 1.
Our deepest condolences to their families.
Memory be Eternal – Veechnaya Pamyat

Зо святими упокой,Христе, душі рабів твоїх…
Ділимось з вами сумною вісткою, що упоїлися наша
парафіяни:
- Собрат Віктор Лящевський – 21 серпня 2017
року. Похорон відбувся у суботу , 9 вересня об

11:00 у нашому храмі. Вічная йому пам*ять.
- Сестра у Христі Марія Максимяк 28 серпня
2017 року. Похорон відбувся 1 вересня.
Щире співчуття родинам спочили.
ВІЧНАЯ ЇМ ПАМ*ЯТЬ
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PLEASE JOIN US

Проща Східньої Єпархії
та Парафіяльне Храмове
Свято

Eastern Eparchy Pilgrimage
to Ottawa and Celebration
of our Parish Feast Day

29 вересня - 1 жовтня

29 September - 1 October
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Привітання Отця Настоятеля -- Message from our Parish Priest
Слава Ісусу Христу!
Дорогі парафіяни та прихожани нашої громади
Дозвольте сердечно привітати Вас з початком церковного індикту і нового навчального року.
Бажаємо Вам молитовної радості, успіхів у Ваших починаннях, міцного здоров’я і всіх Божих
милостей. Молимось також за мир у нашій многостраждальній Україні і благополуччя наших
братів і сестер у Христі, котрі потерпають від війни. Також наші молитви за постраждалих від
урагану у Сполучених Штатах.
З Благословення нашого Архиієрея, Владики Андрія, цього року у нашій парафії ми проведемо
духовний рітріт Східньої Єпархії Української Православної Церкви Канади і відсвяткуємо 68
річницю нашої парафії у Оттаві 29-30 вересня та 1 жовтня 2017 року. На протязі трьох днів ми
будемо мати нагоду взяти участь у змістовних лекціях та дискусіях, а також мати нагоду
помолитись та поспілкуватись з Українськими Православними Християнами зі всіх куточків
Східньої Єпархії. Святкування буде очолене єпископом Андрієм, Єпископом Східньої Єпархії
Української Православної Церкви Канади. Тож щиросердечно запрошуємо вас на святкування.
Деталі святкування подані на попередніх сторінках.
У суботу, 30 вересня, після ранішніх молитов ми будемо мати сесії духовного оновлення. Ввечері
о 18:30 буде вечірня та зустріч парафіян з Владикою та дружнє невимушене спілкування.
У неділю, 1 жовтня, Святкова Архиєрейська Літургія розпочнеться зустріччю Владики о 9:30
ранку. Після Богослуження візьметься спільна парафільна фотографія зі всіх присутніх на
Богослуженні.
Святковий парафіяльний обід відбудеться у парафіяльному залі після
Богослуження. Обід буде за добровільними пожертвами. Надіємось на Вашу жертвенність та
підтримку. Будемо раді вітати Вас на нашому святі. Просимо дати знати про Вашу присутність на
нашому
святкуванні
по
телефону
613
728
0856
чи
електронною
поштою ottawa.pilgrimage@gmail.com до 24 вересня.
Також у листочку подаємо новини про програми для молоді та родин у нашій громаді.
Регістраційна сесія 13 вересня. Надіємось, що цей рік принесе нам молитовну радість, нові
досягення для громади а також нагоду знайти духовний затишок, для всіх, хто переступає поріг
нашого храму.
З християнською любов `ю і проханням Ваших молитов, о. Ігор Охримчук, настоятель

Parents' Night Out while children craft, discuss Bible,

play and watch movie at Ukrainian Church, 1000

Byron Ave
Friday, October 27th : 6 to 9 pm -- Children will make Fall related ornament to take home, will play board games
and will watch the movie. Relevant Bible discussion topic will be conducted as well. For children 6+. Cost: 10$ per
child plus nut-free snacks for the movie
Friday, November 24th: 6 to 9 pm. Children will make Christmas decorations to take home, will play board
games and will watch movie. Relevant Bible discussion topic will be conducted as well. For children 6+. Cost: 10$
per child plus nut-free snacks for the movie.
Friday, December 15th: 6 to 9 pm. -- Children will write the letter to St Nicholas in the language of their choice,
will learn Ukrainian Christmas Carols 'Kolyadky' and will make Christmas decorations, will play board games and
will watch the movie. Relevant Bible discussion topic will be conducted as well. For children 6+. Cost: 10$ per child
plus nut-free snacks for the movie.
For registration and more information, contact: Nataliya Chabanyuk (tel.no. 613-884-0580, email:
nchabanyuk@gmail.com)
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ЦЕРКОВНА УПРАВА на 2017 рік
На Загальних Річних Зборах які відбулися 19 березня 2017, була вибрана церковна управа на 12-місячний період від 19
березня 2017 до 18 березня 2018. Члени управи подані долом:
Голова ……………………………………………………..... Михайло Решітник
Бувший Голова ………………………………..…………… Богдан Шумський
Заступник Голови ……………………………….….….
Ліза Маларек
Секретар ……………………………………………………..
Aнгелина Решітник
Скарбник …………………………………………….……… Олена Баран
Фінансові Секретарі ……………….…………..……..
Мирон Олесків та Богдан Наконечний
Директор Комунікацій ………………….………..….
Галина Безначук
Директор Членства ………………………….……..….
Віра Гуцуляк
Господар ………………………………………………..….. Микола С. Чіх
Керівник Цвинтаря ………………………………….…
Богдан Шумський
Керівник Добродійного Комітету ……………..
Зора Луцик-Джаксон
Керівник Хорового Комітету ………………….….
Оксана Ґеніна
Керівник Перебудовного Комітету ……..…….
Богдан Шумський
Керівник Програмів для Молоді та Родин …
Марина Попович
Координатор Добровольців ……………….………
Оксана Кавера
Представник до КУК в Оттаві ……………..………
Віра Гуцуляк
Довіренні ……………………………………………….….. Тамара Хараламбій, Дарина Ставнича, Микола Світуха
Ревізори …………………………………….…………………Віктор Стецкевич, Олена Гнатів, Марина Церковницька
Всі члени церкви можуть бути присутніми на засіданнях парафіяльної управи які відбуваються місячно. Будь ласка,
зв'яжіться з головою управи (mj.reshitnyk@gmail.com, 613-277-4664), щоб дізнатися про засідання та за різні інформації.

PARISH COUNCIL 2017
At the parish’s Annual General Meeting held on March 19, 2017, the Parish Council for the 2017 session (the 12-month period
from March 19, 2017 to March 18, 2018) was elected. The members of the 2017 Parish Council are as follows:
President ………………………………………………...
Past President ………………………………………….
Vice-President ………………………………………….
Recording Secretary …………………………………
Treasurer …………………………………………………
Financial Secretary …………………………………..
Communications Director ………………………..
Membership Director ………………………………
Property Manager …………………………………..
Cemetery Manager …………………………………
Benevolent Committee Director ……………..
Choir Committee Director ……………………….
Redevelopment Committee Director ……….
Youth & Family Programming Director …….
Volunteer Co-ordinator ……………………………
Representative to Ottawa KYK …………………
Trustees …………………………………………………..
Auditors ……………………………………………………

Michael Reshitnyk
Bohdan Shumsky
Liza Malarek
Angie Reshitnyk
Olena Baran
Myron Oleskiw & Bohdan Nakoneczny
Halyna Beznaczuk
Vera Hutzuliak
Mikola S. Czich
Bohdan Shumsky
Zora Lucyk-Jackson
Oxana Genina
Bohdan Shumsky
Maryna Popovych
Oksana Kavera
Vera Hutzuliak
Tamara Charalambij, Daryna Stavnycha, Nicolas Switucha
Victor Stetskevych, Olena Hnatiw, Maryna Tserkovnytska

All members of the church are welcome to attend parish council meetings to listen to issues about the parish. Meetings are held
monthly; contact the Parish President (mj.reshitnyk@gmail.com, 613-277-4664) to inquire about the council’s meeting times as
well as for additional information about church matters.

AUTUMN 2017

8

ОСІНЬ 2017

ЗВІТ ПРО ПОЖЕРТВИ – SUMMARY OF DONATIONS
До 31 липня 2017 року, ми отримали слідуючі пожертви:
As at 31 July 2017, the total donations received are as follows:
Недільна Збірка / Sunday Collection $14,471
Прямий Депозит / Direct Deposit $8,865
Маланка / Malanka $2,832
Пожертви / General Donations $2,630

Коляда / Koliada $3,520
Писанка / Pysanka $4,244
В Пам’ять / In Memoriam $5,080

Дякую за Вашу щедрість.
Ми залежимо на Вашу підтримку, щоб виконувати нашу місію.
Thank you for your generosity.
We depend on your support to accomplish our mission .

Пожертвування Hа Hашу Церкву
Коли ви жертвуєте $10 або більше протягом календарного року, то ви отримуєте від
нас розписок загальних пожертвувань для податків.

Donations To Our Church
When you donate a total of $10 or more during a calendar year then you will receive an
income tax receipt from our church for your total donations.

ПРЯМИЙ ДЕПОЗИТ
Пригадуємо що для вашої зручності і спрощення процесу пожертв на нашу громаду, а також для
стабілізації фінансів громади, ми просимо користуватись послугами програми прямого депозиту
безпосередньо на рахунок церкви. Ці пожертви надійдуть до нашої церкви щоб покрити витрати
нашої парафії та на утримання церкви у доброму стані.
Якщо вас зацікавить використання прямого депозиту і вам потрібна додаткова інформація, будьласка, задзвоніть голові Кредитової Спілки Будучність Даміяна Сніг (613-722-7075) або до голови
церковної управи Михайла Решітника (613-277-4664) або до о. Ігоря (613-325-3903).
Наперед Вам дякуємо за Вашу жертвенність. Спаси Вас Господи.

DIRECT DEPOSIT
We remind you that, for your convenience and to simplify making donations to our church on a regular
basis, we encourage you to sign up for our Direct Deposit pre-authorized debit program. Regular
donations are critical to ensuring the stability of the church’s finances. Donations made to the church
using the Direct Deposit program are automatically withdrawn from your account at your financial
institution, on a monthly or bi-weekly basis, and deposited into the church’s bank account. These funds
are specifically used to cover the church’s many expenses (priest’s salary, heating, water, electricity,
insurance, telephone services, cleaning) and maintaining the church in good condition. Income tax
receipts are issued for all donations including those made through the Direct Deposit program.
If you are interested in this program and would like more information, we kindly ask that you contact
Damian Snih, Manager - Buduchnist Credit Union (613-722-7075), our Parish President Michael Reshitnyk
(613-277-4664), or Fr. Ihor (613-325-3903).
Thank you in advance for your generosity. God Bless You
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УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
10 тижнів, від 14 вересня до 16 листопада

B четвер, ввечорі, від 18:00 до 20:00, в церковнiй залі (1000 Byron Avenue)
Одинока лекція $18; кошт цілої сесії: $150. Перша лекція, 14 вересня, інформаційна та безкоштовно,
якщо Ви не готові підписатися на цілу сесію. Всі матеріали будуть подані учителем. За інформацією
звертатися до Олега Бєлкіна: тел. 613-842-4782 або на е-пошту: olever@bell.net

UKRAINIAN LANGUAGE CLASSES FOR ADULTS
10 weeks, from September 14 to November 16

Thursday evenings, 6pm – 8pm, at the Ukrainian Orthodox Hall (1000 Byron Avenue)
Single lecture is $18; cost of the whole session: $150. The first class on September 14 is informational and
offered at no charge. All materials provided by the instructor.
Contact Oleh Belkin: 613-842-4782 or email olever@bell.net

REPORT on PROPERTY MAINTENANCE
MAINTENANCE ACTIVITIES AROUND OUR CHURCH / 2017.08
Since spring there has been a significant amount of maintenance and repair activities our Church, the Hall, the Manse
and our church grounds. Some of the jobs might seem minor but sometimes they grow in size. In many cases
troubleshooting has been required, after which the treasure hunt around Ottawa begins to find replacement parts.
Below are some items that have been attended to.
The Manse:

Upper manse apartment became vacant (after our last tenant moved on)

Some significant upgrades were made. The windows were all replaced with modern upgraded windows. The
carpets were replaced. One of the bathrooms was partially renovated. And the entire apartment was given a
fresh coat of paint.

The lighting in the furnace / laundry room was improved.

New tenants were found and they moved in around the beginning of August. Turned out the fridge and stove
needed replacement.

On the outside of the manse, the leaky outdoor tap needed parts and attention.

One portion of the manse roof needed new shingles and this was contracted out.
The Grounds

The parking lights (on the poles) by the back parking lot have been non-functional for a while. Photo electric
cells, sodium bulbs and a fixture lens needed to be tracked down. One of the light poles is now functioning with
the second awaiting parts which will eventually come from Toronto.

During the church picnic it was noticed that our trees needed some trimming attention. Most of the tree
trimming has been completed.

Over-grown fence line vegetation remains a problem and requires constant attention or it grows into the problem
we have now, where it has not been attacked. Several volunteer efforts, including a youth group effort, have
made a dent in the job but more attention will be required to truly get the fence line vegetation under control.
The Hall

The outdoor lights on the east side of the building have been repaired. This included replacing a photo-electric
cell as well as replacing one of the light fixtures.
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Plexi-glass has been installed inside the hall windows on the south side of the hall. This will hopefully prevent
noise from disturbing our neighbors living behind the church.
The main back stage curtains as well as the main side stage curtains were removed, hemmed as required,
delivered to cleaners and re-hung after cleaning.
In the hall kitchen, the dishwasher is being tinkered with in hope of fixing it without having to replace it.
Some translucent window film has been placed on the stage window with the same done for the coat-room
windows.
The front-lobby pew was repaired, preventing it from coming apart.
Still needing attention is the Pepsi Bar Refrigerator as it is not working.

The Church Upstairs

The flooring on the east side of the pews has come up due to some sort of water seepage. The source of this
seepage is still a mystery and is being investigated.
Those who have helped out with these and other maintenance tasks know who you are and we thank you. From time
to time we will be calling on volunteers to help fix things and/or to keep vegetation under control. Please don’t be shy
and give some of your time. Many hands make the jobs smaller and much more enjoyable.
Mikola S. Czich, Property Manager

Assumption of the Blessed Virgin Ukrainian Orthodox Parish Cemetery
Quarterly Newsletter Fall September 2017
Annual Spring Clean up – Saturday May 20, 2017
A special "thank you" to the 16 volunteers who donated their Saturday morning to clean up the cemetery.
Our volunteers cleaned up the main areas of the cemetery, including the front entrance, picked up fallen tree branches, trimmed
trees and bushes, spread topsoil, filled in ground hog holes and planted new perennial flowers.
• Elizabeth (Betty) Komarnisky and her family, Deborah, Christopher, David
• Olena Stetskevych and her young son, Misha
• Tanya & Daniel Mushka
• Irene & Dennis Lind
• Nadia Zelem, Mikola Czich
• George Sluzar, Adrian Michaelchuk
• Jaroslav Horban, Bohdan Shumsky
•
Zeleni Sviata – Provody – Blessing of the Graves - Sunday May 28, 2017
• Annual blessing of the graves by Otec I. Okhrimtchouk held at 1:15 pm
• 65 people attended
• $ 460 was donated towards cemetery maintenance
• a member of the Hrehoriak family volunteered to donate a surplus lawn trimmer
General Information:
• 2017 Sale Price of single grave plot for a paid church member
• 2017 Sale Price, single plot, of Orthodox faith, to non members

= $1,880
= $3,600

Contact Information”
For information about the cemetery, please contact Bohdan Shumsky by email at bmshumskyparish@gmail.com or speak with
our parish priest, Rev. Ihor

Слава Ісусу Христу! Glory Be to Jesus Christ! Bohdan Shumsky, Cemetery Supervisor
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Загальні Інформації

General Information

Хрещення Батьки особисто зустрічаються з о. Ігорем
щоб полагодити хрещення. Куми (хрещенні батьки)
мусять бути православними християнами. Батьки
зобов’язані виховати своїх хрещенних дітей згідно з
вченням православної церкви.
Вінчання Пари, які мають намір вінчатися в церкві,
мусять сконтактуватися з о. Ігорем заздалегідь. Для
неправославних які хочуть вінчатися в церкві можуть
бути певні умовини.
Український Бутік Відкритий після Богослужень, або
за домовленням (тел. 613-830-1472)

Baptisms Parents must arrange a personal meeting with
Father Ihor to make arrangements. Godparents must be
practicing Orthodox Christians. Baptising a child in the
Orthodox Church presupposes that the child will be raised
as an Orthodox Christian.
Weddings Couples wishing to marry in the church must
arrange a personal meeting with Father Ihor to make
arrangements. If one of the couple is not Orthodox then
certain conditions may apply.
Ukrainian Boutique Open after Liturgy, or by appointment
(tel. 613-830-1472)

Освячення Домів – Можна замовити – Щоб
домовитися просимо звернутися до Отця Ігоря (613325-3903, e-пошта: stamaryuocc@sympatico.ca)

House Blessings – On request – To make
arrangements please contact Father Ihor (613-3253903, or email: stamaryuocc@sympatico.ca)

Членська вкладка за 2017 рік За 12-місячний період
від 1 січня до 31 грудня вкладка є $155 для одного і
$310 за сім'ю. Передайте вашу вкладку до нашого
скарбника, Олена Баран. Приймається готівка або
чек (будь ласка, напишіть чек на “Ukrainian Orthodox
Church” зазначено “2017 Membership”).

2017 Membership Fees For the 12-month period from
January 1 to December 31 the fees are $155 for Single and
$310 for Family. Please provide your payment to our
Treasurer, Olena Baran. Cash or cheque is accepted (please
make cheque payable to “Ukrainian Orthodox Church”
noted with “2017 Membership”).

Запрошуємо Вас до церковного хору Проби кожен
четвер о 1900 в церковній залі. За інформації прошу
звертатися до Оксани (oxana.genina@gmail.com)

Church Choir welcomes new members. Rehearsals every
Thursday evening, 7pm, in the church hall. Contact Oxana
(oxana.genina@gmail.com) for information.

Союз Українок Канади (Оттавський відділ)
За інформації тел. 613-830-1472

Ukrainian Woman’s Association of Canada (UWAC,
Ottawa branch) For information please phone
613-830-1472

Скринка для запитань та побажань знаходиться при
вході до храму. Просимо використувати її для ваших
запитань до Отця Ігоря або до церковної управи.

Our Question & Request Box is located at the entrance to
our Church. Please use this box to submit questions to the
parish priest or parish council.

Пастирська Опіка Якщо ви знаєте когось, хто
перебуває у лікарні або вдома і потребує пастирської
опіки, прошу дати знати Отцеві Ігорові (тел. 613-3253903, e-пошта: stamaryuocc@sympatico.ca)

Pastoral Care If you know of anyone in the hospital or at
home who would like a pastoral visit, please contact Father
Ihor (tel. 613-325-3903,email: stamaryuocc@sympatico.ca)

Подавання Записок “За Здоров’я” і “За Упокой”
Ви завжди можете подати записки з іменами ваших
рідних щоб помолитися за їх здоровя і благополуччя
та/чи за упокій померших під час Літургії. Запишіть
данні імена і передайте записки до Вівтаря перед
Літургією або покладіть записки в кошик біля Ікони
на Тетраподі.

Prayers For Health and For Repose At any time you can
request Fr. Ihor to say prayers for the health of family
members/friends and/or for the repose of the departed.
Please write their first names on the specially-provided
lists found at the entrance to the church and pass along
the list(s) to one of the Altar servers before the Liturgy or
place the list(s) in the basket beside the icon on the
Tetrapod (small table in front of the Altar).

Просимо стрінутись в церковній залі після Літургії
на спілкування та легеньку перекуску . Ласкаво
просимо принести перекуски коли можливо.

Fellowship Hour after the Liturgy Please join your fellow
parishioners for light refreshment in the church hall. We
welcome small contributions of sweet or savoury items
when possible.

Церковні калєндарі на 2017 рік можна придбати за
$500 в церковнім бюрі

2017 Church calendars are available for $500 in the Church
Office
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Винаймання церковної залі – За інформації
тел. 613-722-1372, веб-сторінка: www.1000byron.org

Hall Rental – For information about renting the church hall
– Tel 613-722-1372, Website: www.1000byron.org

Щоб отримувати наш Листок через е-пошту прошу
дати знати Отцеві Ігоровi (stamaryuocc@sympatico.ca).
Копії попередніх Листків Ви можете знайти на нашій
церковній веб-сторінці. Щотижнева електронна
пошта містить інформацію додаткову до інформації,
що міститься в данному друкованному листку.

To receive our Sunday Newsletter by email every week,
please contact Father Ihor (stamaryuocc@sympatico.ca).
Copies of previous newsletters can be found on our
church’s website. Please note that the weekly email
contains information in addition to the information
contained in this printed newsletter.

Єпархіяльні Новини – Eparchial News
1. Наш Єпархіяльний Зїзд відбудеться 9-го (конференція духовенства) 10-го й 11-го листопада, у
Соборі Св. Дмитрія в Торонто.
2. Рітріт-Практикум для прислужників єпархії відбудеться у суботу, 18-го листопада, у Соборі Св.
Дмитрія, від 10-ої рано по 5 по-обіді. Щиросердечно запрошуємо всіх прислужників та
паламарів/“братчиків” нашої єпархії до участі.
3. Місійна подорож до сиротинців на Україні відбудеться знова цього року у грудні, від 26-го
грудня до 4-го січня. Якщо є у Вас молоді парафіяни, від 18 по 27 роки, які би хотіли брати участь,
просіть щоб вони звернулися до Вл. Андрія чи до мене про точну інформацію. Дякуємо.
4.Щоб здобути кошти для нашого проєкту “Сиротинців на Україні” єпархія приготовлятиме церковні

стінні календари на наступний 2018 рік. Точка інформація буде подана Вам в скорому
майбутьньому. Календарі включатимуть святі дні, читання від святого письма на кожен день,
фотографії з наших місійних подорожів, у гарному, великому форматі. Календарі будуть готові не
пізніше 30-го листопада, і певна частина кошту йде безпосередньо на користь дітей й сиротинців
на Україні.

1. Our eparchial conference will be held on November 9th (Clergy Conference) 10th and 11th of
November, at St. Demetrius Sobor in Toronto.
2. A retreat/practicum for all acolytes/altar servers and sacristans of the eparchy will be held on
Saturday, November 18th at St. Demetrius Sobor in Toronto from 10 AM till 5 PM. We encourage
all acolytes/sacristans of our parishes to attend.
3. Our eparchy will again be sponsoring a mission trip to visit and support orphanages in Ukraine from
December 26th through January 4th. If there are youth in your parish aged 18 to 27 who might be
interested in going please have them contact either Bishop Andriy or me for complete details as
soon as possible. Thank you.
4. As a fund-raising project to support our Ukraine Orphanage initiative our Eparchy will be preparing
and selling wall calendars for 2018. Exact information regarding the calendars will be circulated to
you in the near future. The calendars will feature the saints and scripture readings of the
day, photographs from our mission trips, all in a pleasant, large format. The calendars will be
ready by November 30th, and a portion of the cost will be directly given to the children and
orphanages which our eparchy supports in Ukraine.

