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У  цьому  номер і :  
 Розклад Богослужень 

 Пасхальні  Привітання 

 Події у громаді 

 Літні табори 

 Проект Іконографії 

 Кампанія Писанки 

    I n  th is  i ssue :  
 Schedule of Services 
 Paschal Greetings 
 Parish Events 
 Summer Camps 
 Pysanka Campaign 
 Iconography Project update 

Нехай Ваші душі будуть багаті на 
добро, як святковий стіл,  

чисті як Великодній рушник і веселі, як 
українські писанки.  

Хай малинові дзвони Великодня 
принесуть у Вашу оселю радість, віру, 

надію і любов. 
Христос Воскрес! 
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Календар Богослужень та Громадських Подій  
Травень—Червень  2014 р. 

Субота, 11 квітня   Читання Діянь Св. Апостолів  — 21:00 

Полуношниця з каноном Великої Суботи — 22:30    Обхід Церкви — 23:15     

Великодня утреня — 23:30 і освячення пасок 

Неділя, 12 квітня  СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ   

     Святкова Літургія  — 9:00  і освячення Пасок - 11:00   

ПАСХАЛЬНИЙ СНІДАНОК ПІСЛЯ ОСВЯЧЕННЯ ПАСОК 

 Понеділок, 13 квітня   Світлий Понеділок      Літургія 10:00 

 Неділя,  19 квітня   Томина Неділя       Літургія 10:00 

СПІЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ ПІСЛЯ БОГОСЛУЖЕННЯ 

Субота, 25 квітня          Вечірня 18:00 

Неділя, 26 квітня  Неділя жон-мироноcиць    Літургія 10:00 

ПАНАХИДА У ПАМ*ЯТЬ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ після Богослуження 

Субота, 2 травня  ПРИБИРАННЯ ПАРАФІЯЛЬНОГО ЦВИНТАРУ 9:00 — 12:00 

Субота, 2 травня         Вечірня 18:00 

Неділя, 3 травня   Неділя про Паралізованого   Літургія 10:00 

Неділя, 10 травня   Неділя про Самарянку   Літургія 10:00 

СВЯТКУВАННЯ ДНЯ МАТЕРІ після Богослуження 

Неділя, 17 травня  Неділя про Сліпонародженого   Літургія 10:00 

Четвер, 21 травня  Вознесіння Гоподнє     Літургія 10:00 

Спільне Богослуження з парафією Христа Спасителя 

Субота, 23 травня         Вечірня 18:00 

Неділя,  24 травня  7 Неділя по Пасці     Літургія 10:00 

ПРОВОДИ НА ЦВИНТАРІ — 13:00 

Субота, 30 травня  Поминальна Батьківська Субота    Літургія 10:00 

Неділя, 31 травня  ЗЕЛЕНІ СВЯТА—П*ЯТИДЕСЯТНИЦЯ    Літургія 10:00 

Понеділок, 1 червня  День Святого Духа     Літургія 10:00 

Субота, 6 червня         Вечірня 17:00 

Неділя,  7 червня   Неділя Всіх Святих     Літургія 10:00 

ПАРАФІЯЛЬНИЙ ПІКНІК ПІСЛЯ БОГОСЛУЖЕННЯ 

Понеділок, 8 червня  ПОЧАТОК ПЕТРІВКИ — АПОСТОЛЬСЬКОГО ПОСТУ 

Неділя, 14 червня   2 Неділя по П*ятидесятниці    Літургія 10:00 

Aкафист за мир та злагду в Україні служиться щоп*ятниці о 10:00 в нашому храмі. 



SCHEDULE OF SERVICES AND COMMUNITY EVENTS 

FOR MAY — JUNE 2014 
Saturday, April 11  Holy Saturday Reading of the Book of Acts 9 pm  

The Midnight Office—10:30 pm   Paschal Procession around the Church — 11:15 

Paschal Matins — 23:30      Followed by the Blessing of Baskets 

Sunday, April  12 PASKA— RESURRECTION OF OUR LORD     Divine Liturgy — 9 am    

Followed by the Blessing of the baskets in the church hall — 11 am 

    Potluck brunch follows the Blessing of  the baskets. 
Monday,  April 13   Bright Monday       Liturgy 10 am 

Sunday, April 19  St. Thomas Sunday     Liturgy 10 am 

SPILNE SVYCHENE — COMMUNITY PASCHAL LUNCH AFTER THE SERVICE 

Saturday, April 25         Vespers 6 pm 

Sunday, April 26    Sunday of the Myrrh- Bearing woman    Liturgy  10 am 

PANAKHYDA IN MEMORY OF CHORNOBYL DISASTER 

Saturday, May 2  PARISH CEMETERY CLEAN UP  9 AM—NOON 

Saturday, May 2         Vespers 6 pm 

Sunday, May 3  Sunday of the Paralyzed Man    Liturgy 10 am 

MOTHER’S DAY CELEBRATION AFTER THE SERVICE 

Sunday, May 10  Sunday of the Samaritan woman   Liturgy 10 am 

Sunday, May 17   Sunday of the Man Born Blind    Liturgy 10 am 

Thursday,  May 21  Ascension of the Lord     Liturgy 10 am 

Joint service and reception with Christ the Saviour Orthodox Church 

Saturday, May 23         Vespers 6 pm 

Sunday, May 24 7th Sunday of Paska      Liturgy 10 am 

PROVODY AT THE PARISH CEMETARY  — 1 PM 
Saturday, May 30 Memorial Saturday — Commemoration of the Departed Liturgy 10 am 

Sunday, May 31 SUNDAY OF PENTECOST     Liturgy 10 am 

Monday, June 1 DAY OF THE HOLY SPIRIT     Liturgy 10 am 

Saturday, June 6         Vespers 5 pm 

Sunday, June 7  Sunday of All Saints      Liturgy 10 am 

PARISH YEAR END PICNIC AFTER THE LITURGY 
BEGINNING OF THE APOSTOLIC LENT — PETRIVKA 

Sunday, June 14 Sunday of All Saints of Rus-Ukraine    Liturgy 10 am 

Akathists for the peace in Ukraine and in the world — every Friday at 10 
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ПАСХАЛЬНЕ  ПРИВ І Т АННЯ  В І Д  ПАРОХА ,  УПРАВИ  ТА  Ж ІНОЦТВА  
P A S C H A L  G R E E T I N G  F R O M  T H E  P A R I H  P R I E S T ,  E X E C U T I V E  A N D  L A D I E S  A S S O C I A T I O N  

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ!  ÂÎІÑÒÈÍÎ ÂÎÑÊÐÅÑ! 

Äîðîãі áðàòòÿ і ñåñòðè ó Õðèñòі! 
Щиро вітаємо Вас із Великоднем. Чудо Христового 

Воскресіння об’єднує всіх нас вірою у перемогу світла над 
темрявою, добра над злом, життя над смертю. Сьогодні ми 
відкриваємо Богові свої душі, просимо наповнити їх духовною 
силою і надією та сподіваннями на краще прийдешнє. 

У цей день ми дякуємо Господу Богу за те, що у дні 
випробувань ми відчували його захист і підтримку. В 
найскладніші часи ми непохитно вірили – Господь не залишить 
нас. Великдень нагадує нам про духовне відродження і єдність, 
яке потрібне  як нам, українцям, по світу розсіяних так і всім 
людям доброї волі. 

Молимось і просимо всевишнього за мир в Україні, 
припинення війни, знаходження злагоди для всіх громадян 
України.  Ми кожної неділі проводимо збір фондів на 
підтримку жертв війни в Україні і направляємо ці кошти 
туди, де вони найнеобхідніші і поміщаяємо звіти про це у 
нашому листочку та в інтернеті. 

Бажаємо всім Вам душевної чистоти і гармонії, миру у світі 
в Україні та спокою в сімейних оселях. Нехай Чудо Воскресіння 
Христового надихає нас на добрі та праведні справи. Нехай 
Пасхальне Свято стане для кожного початком нового життя 
- кращого і добрішого.  

Ми додаємо до цього листка конверт на нашу весняну 
Кампанію Писанки і надіємось на Вашу жертвенну підтримку 
нашої громади і наперед вам сердечно дякуємо за Вашу 
жертвенність.  Також прикладений розклад наших 

Богослужень і подій у громаді.  Просимо підтримати нашу 
громаду беручи участь у Кампанії прямого депозиту, — 
кожна невеличка лепта є конкретною допомогою для громади.  
Надіємось на Вашу підтримку і молимось за Ваше здоров*я і 
духовну злагоду.  

Також у цьому листочку Ви знайдете повідомлення про 
проекти і починання нашої громади—зокрема проект 
іконографії спонсорований нашим жіноцтвом — перший етап 
вже закінчений, і жіноцтво тепер спонсорує другий етап.  
Якщо б Ви бажали спричинитися до проекту іконографії, то у 
нас буде інформація про те як би Ви могли б стати спонсором 
цього унікального у всьому світі проекту. 

Наостанку закликаємо Вас до активної участі у 
громадському і молитовному житті нашої парафії, 
оскільки Ви своєю участю зможете спричинитися до розквіту 
громади і в результаті станете кроком ближче і до власного 
спасіння у Христі.  Бути однією родиною у Христі і разом 
молитися і працювати ради нашого спасіння — що є метою 
нашого короткого земного життя. 

Дорогі і возлюблені — у Воскреслому Христі вітаю вас і 
бажаю всіх Божих благ і благословення — ми є одна сім*я у 
Христі і поводьмося та працюймо разом щоб бути для світу 
взірцем цієї реалії.  Приходьте до нашого храму і молімося 
разом за мир у світі і в Україні, молімося за всіх людей доброї 
волі, молімося і за наше спасіння і за наших близьких.   

ВОЗЛЮБІМО ОДИН ОДНОГО  У ВОСКРЕСЛІМ ХРИСТІ 

У Воскреслім Господі Нашім Ісусі Христі   

О. Ігор, настоятель Собору з родиною 

Привітання від Союзу Українок Канади 
Христос Воскрес!  Christ Has Risen! 

2014 рік був доволі успішним для жінок нашої громади у їхньому 
іконоґрафічному проекті.  

Перша ікона Благословенної Діви-Богородиці та Причастя була 
створена іконоґрафом Михайлом Капелюхом й отримала 
благословення Митрополита Юрія та архиєпіскопа Андрія під час 
їхнього візиту 65 річниці нашої парафії. 

 Іконоґрафічний проект вдалося здійснити завдяки наполегливій 
праці наших жінок, особливо під час Весняної й Різдвяної ярмарок-
продажів. Жінки висловлюють велику подяку всім добровольцям, хто 
зміг помогти і зробити усе можливе для здійснення проекту.  

Без загальної посвяти й зобов’язання зробити це б не вдалося.  
Висловлюємо особливу подяку Будучності за щедрий внесок у 
іконоґрафічний проект. 

На 2015 рік Союз Українок Канади знову зробив внесок на виконання 
решти ікон. 

 Велике СПАСИБІ  від жіночого Союзу. 

Голова Оттавського відділу Союзу Українок Канади 

                        Ліза Маларек 

2014 Ukrainian Women's Association of Canada - Ottawa 
Branch 

2014 was a great year for the ladies association with their icon pro-
ject.   The first icon of the Blessed Virgin and the Communion painted 
by iconographer  Michael Kapeluck was blessed by our Metropolitan 
Yurij and Bishop Andrij at the parish's 65th anniversary. 

The icon project came through with the ladies' hard work at their 
Spring and Christmas Bazaars. 

The ladies would like to thank the many volunteers who were able to 
help us out to make sure that this project would come true. Without 
everyone's commitment this would not have happened.  The ladies 
would also like to thank  Buduchnist for their generous donation to-
wards the icon project. 

For 2015 the ladies have again made their donation to the next phase 
of the icon project.  From the ladies, again a big THANK YOU to 
all.President- Liza Malarek 

Our next event will be the Spilne Sviachene  
traditional Paschal Lunch on Sunday, April 19, 2015 

Admission is by donation.  



P A G E  5  

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС! 
СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО ВСІХ ПАРАФІЯН, ГОСТЕЙ І ПРИХОЖАН  КОТРІ ПРИЙШЛИ 
ВІДВІДАТИ НАШ ХРАМ У ЦЕЙ СВЯТКОВИЙ ЧАС 
І МОЛИМОСЬ, ЩОБ ВОСКРЕСЛИЙ ГОСПОДЬ 

ОБДАРОВУВАВ ВАС СВОЇМ 
БЛАГОСЛОВЕННЯМ.  НАДІЄМОСЬ БАЧИТИ ВАС 
ЧАСТІШЕ У НАШІМ ХРАМІ.  ЯК НІКОЛИ НАМ 

ТЕПЕР ПОТРІБНА ВАША УЧАСТЬ І ДОПОМОГА 
У РОЗБУДОВІ НАШОЇ ГРОМАДИ 

Управа громади Собору Успіння Пресвятої 
Богородиці 

Greeting from the Parish Executive President: 

Dear Members and Friends  

of the Assumption of the Blessed Virgin Ukrainian Orthodox Cathedral: 

This year will be my third consecutive year as parish president in addition to 4 earlier years 
prior to my departure to work in Ukraine in 2008.  It is from this perspective that I can state that 
overall our parish is doing well and making continued progress in all aspects of its development 
despite the broader social issues that are leading to declining interest in many other churches 
including changing demographics, competing interests and pressures on young and old alike.  
We can do better in most areas, however this will require a greater commitment and participa-
tion from members as a whole.   

Last year we celebrated the 65th anniversary of our parish and I would like to thank all those 
attended and helped organize our Khramove Sviato last October attended by Metropolitan 
Yuriy and Bishop Andrei. In addition thanks should go to all of the volunteers who worked hard 
at all of the events at the church this past year including our Sunday coffee socials, youth 
events, fundraising, making perohy, Malanka, family picnic, Khramove Sviato and other events. 

A special thanks to all of you that supported our parish through regular and pre-authorized 
monthly and special collections.  This and the council’s efforts to reduce expenses and in-
crease revenues resulting in an operating surplus of $15,000 last year which I hope to continue 
this year. 

This parish is blessed with excellent facilities and a central location which are the envy of 
many other parishes.  Over 54% of the church revenues come from the rental side of our facili-
ties (hall and manse) despite the fact that 58% of the hall use is for church and community 
events.  Maintaining our facilities is therefor very important to the financial stability of our 
church. 

As the only Ukrainian Orthodox Church in Ottawa we also have a special role and obligation 
to represent the Ukrainian community before the federal government and its Ministers which 
given the current developments in Ukraine is important. 

To conclude, this summer the Ukrainian community in Ottawa, will be organizing the first Cap-
ital Ukrainian Festival from July 24 to 26th featuring Ukrainian talent, culture, food and tradi-
tions.  Please consider volunteering to make this first festival a success. 

CHRIST IS RISEN!  INDEED HE IS RISEN!  ХРИСТОС ВОСКРЕС!  ВОІСТИНО ВОСКРЕС! 

Michael Reshitnyk, Parish Executive President. 

Пасхальні 
привітання 

Paschal   
Greetings 

Православні християни  по 
цілому світі вітаються на 
своїх мовах Пасхальним 
привітанням — від Паски до 
Вознесіння Господнього.   

Orthodox Christians through-
out the world greet one anoth-
er with the following expres-
sions during the forty-day peri-
od from Pascha to Ascension:  
Language        
 Greeting / Response  
Ukrainian 
    Христос Воскрес /  
 Воістину Воскрес 
English  
    Christ is Risen! /  
 Indeed He is Risen!  
Greek     
 Christos Anesti /  
 Alithos Anesti  
Slavonic  
          Christos Voskrese /  
 Voistinu Voskrese 
Romanian  

Hristos A înviat /  
Adev Úarat A înviat  

Arabic  
 Al masi h qam /  
  hakan qam  

Spanish       
       Christo ha resucitado /  

en verdad ha resucitado  
French    
      Le Christ est Resucitée /  

Vraiment est Resucitée  
German     
    Kristus ist Auferstanden /  

Sicherlich ist Auferstanden  
Gaelic                
 Kriost Eirgim / Eigim  
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Cemetery Report  — January 1, 2014 to December 31, 2014 
Remembering our parishioners:  
- Members who died in 2014 and are buried in the Parish ceme-

tery located at 1888 Merivale Road.  Memory Eternal!   Vichnya 
Pamyiat! 

Vasyl Ganin  - May 2014 
John Chinkiwsky - May 2014 
Vassieleva  - June 2014 
Mykola Czich (Senior) - August 2014  

Cemetery Statistics: 
A. 2015 Sale Price of single grave plot for a paid church 

member = $1,820 
B. 2015 Sale Price, single plot, of Orthodox faith, non mem-

bers,   $3,300 
Annual Spring Clean up – Saturday May 10, 2014 
A special thank you to the 11 volunteers and family members 

who gave up their Saturday morning to clean up the cemetery: 
Betty Komarnisky and her son, Christopher 
Jaroslav Horban and his son, Stephen  
Ludmilla Solenya and her husband, Amir 
Victor & Zoia Lashewsky 
Tanya Mushka and her husband, Daniel 
Mr. Sandy Keir & Pavlo Ignatusha 
Michael Chinkiwsky 
Bohdan Shumsky & Rev. Ihor Okhrimtchouk 

 4. Activities during the 2014 year:  

   a) Zeleni Sviata – Provody – Sunday June 1, 2014 

- annual blessing of the graves by Otec I. Okhrimtchouk held at 
1:00 pm.  Approximately 39 people attended  

B)  Special appreciation to:  
- Betty and Deborah Kormarnisky for donating 

and planting new shrubs to beautify the front 
entrance of the cemetery; to  

- David & Christopher Komarnisky for trimming 
trees and clearing bushes. This was a lot of 
hard work! 

Prepared by Bohdan Shumsky, Cemetery Supervi-
sor, Feb 16, 2015 

Річний звіт про Парафіяльний 
Цвинтар 

за період 1 січня 2014 до 31 
грудня 2014 

1. Парафіяни, котрі відійшли  вічність 
минулого року: 

Імена наших парафіян, які померли в 2014 
році й поховані на нашому цвинтарі за 

адресою 1888 Мерівейл Роуд.  Хай з Богом 

спочивають, Вічная Пам̓ять! 
a. Василь Ґанін   травень 2014  
б. Іван Чинківський  травень 2014  

 в. К.Васильєва   червень 2014  
 г. Микола Чiх (Старший)  серпень 2014  

2.  Статистика про цвинтар  

Ціна поодинокого місця для поховання на 2015 рік для 
члена парафії = $1,820 

Ціна поодинокого місця для заховання для членів 
парафії, Православного обряду, але без дійсного 
заплаченного річного внеску за членство =    $3,300 

3.  Щорічне весняне очищення відбулося в суботу, 10  
травня 2014 року 
Особлива подяка 15 добровольцям й членам родин, які 
присвятили свій час на виконання цієї праці: 

1. Пані Бетті Комарницька та її син Кристофор  
2. Пан Ярослав Горбан та його син Стефан 
3. Пані Людмила Солена та її чоловік Амір 
4. Панство Віктор та Зоя Лящевські 
5. Пані Таня Мушка та її чоловік Даніель  
6. Пан Сенді Кеір та Павло Іґнатуша 
7. Пан Михайло Чінківський 
8. Пан Богдан Шумський та Отець Ігор Охримчук 

4. Заходи, здійснені на протязі 2014 року:  
а)  Зелені Свята — Проводи — неділя 1 червня 2014 року 
щорічне благословіння могил Отцем І. Охримчуком здійснено 

о 1 годині по обіді  присутніми були 39 осіб 
б)  Oсоблива подяка:  Бетті й Деборі Комарницьким за 
пожертву та за посадку кущів для прикрашення переднього 
входу до цвинтаря. 

Звіт підготовлений Богданом Шумським, доглядачем за 
цвинтарем, 16 лютого 2015 року. 
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ДО УВАГИ 
ВИПУСКНИКІВ 
СЕРЕДНІХ ШКІЛ !  
На нашому Парафіяльному пікніку 
7 червня ми будемо відзначати 
випускників середніх шкіл з нашої 
громади.   Прохання дати знати о. 
Ігореві про те що Ваші діти чи онуки закінчують середню 
школу, щоб ми могли їх відповідно привітати під час 

пікніку  

ATTENTION  
GRADUATES!  
During our picnic on June 7 we will be 
celebrating high school graduates 
from our community.  If your children 
or grandchildren graduate this year 

from the High School, please let Fr. Ihor know to make sure 
that we will be able to honour their High School Comple-
tion. 

Parish 65th Anniversary — Святкування 65-ліття нашої громади 
On Sunday September 28th, the Assumption of the Blessed Virgin Ukrainian Orthodox Cathedral in Ottawa, Ontario, celebrated its 

65th Anniversary.  Joining parish members in the celebration was parish priest Rev. Father Ihor Ohkrimchuk and Dobrodika Jennifer, 
his Eminence Metropolitan Yurij, His Grace Bishop Andrij,  Very Reverand Father Roman Bozyk and Dobrodika Genia, past long-term 
parish priest of the church;  Fr. Bozyk is the current Principal at St. Andrews College, in Winnipeg, MB.  Other guests included Deputy 

Chief Mission Marko Shevchenko , representing the Embassy of Ukraine, and his wife.  The banquet included performances by the 
men’s Akord Choir, the church choir, and parish children’s dance performance.   

Five parishioners received the Metropolitan’s Hramota, the highest award in the Ukrainian Orthodox Church of Canada given to 
church members for their dedicated work on behalf of the church.  Those honored were Dr. Myron Oleskiw, Nadia Dubik, Zora Jack-

son, Irene Lind, and Bohdan Nakoneczny. 

The weekend-long celebration kicked off with vechirnia Saturday evening, September 27th, followed by a wine-and-cheese reception.  
The evening was great fun for all those who attended since, in typical Ukrainian fashion, we concluded with a sing-along. 

Special thanks are extended to the 65th Anniversary organizing committee which began planning for this special event in the spring.   
Committee members included Luba Shumsky (chair), Dobrodika Jennifer Ohkrimchuck, Michael Reshitnyk, parish president, and his 

wife  Anhelyna, Nadia Dubik, and Lisa Malarek, president of the Ottawa branch of the Ukrainian Women’s Association of Canada.  
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ДОПОМОЖІТЬ НАШІЙ ГРОМАДІ  
КОРИСТУЮЧИСЬ ПОСЛУГАМИ ПРЯМОГО ДЕПОЗИТУ 

Що це таке ПРЯМИЙ ДЕПОЗИТ? 
Сьогодні багато людей платять за борги, позички, тощо користуючись заздалегідь одобреними виплатами (так 

званими Pre-Authorized Debit ). Парафіяльна рада налагодила дуже простий процес послуги прямого депозиту 
безпосередньо на рахунок церкви для того, щоб допомогти парафіянам і прихожанам нашої громади простіше та 
зручніше робити регулярні пожертви на потреби нашої церкви. Ви можете зараз постійно і регулярно в рамках 
вашого бюджету скласти свої пожертви на церкву, користуючись системою безпосереднього чи прямого депозиту. 

Чому користатись Прямим депозитом? 
1. Навіть коли Ви не зможете бути у церкві Ви автоматично складаєте свій дар любови парафії, і парафія 

скористає через постійну фінансову стабільність, маючи засобів покривати необхідні оперативні витрати. 
2. Зручність: не треба писати чеки кожного місяця, чи найти готівку покласти у конверт—все це робиться 

автоматично для Вас. 
Як можна долучитись до програми Прямого Депозиту 
1. У цьому конверті є вкладений лист з Кредитової спілки *БУДУЧНІСТЬ* у якому знаходться форма на підпис на 

Прямий Депозит, або ж 
2. Візьміть бланк у церковній канцелярії, і 
3. Заповніть форму для безпосереднього депозиту. 
4. У цій формі вкажіть скільки Ви бажали бпожертвувати щомісячно на громаду , підпишіть цю форму та 

інформацію про Вас (адресу та ім*я). До форми долучіть анульований (непідписаний) чек з вашого рахунку, на 
якому по діагоналі проведіть лінію і напишіть англійськими літерами слово “void”. 

5. Підписану форму і чек прохання надіслати до Кредитівки *Будучність* або до парафіяльної 
канцелярії. 
Якщо у вас є додаткові запитання щодо використання прямого депозиту і/або вам потрібна додаткова допомога чи 

інформація, будь-ласка, телефонуйте пані Наді Дубик 613 722-7075.  Наперед Вам дякуємо за Вашу 
жертвенність. Спаси Вас Господи.   

Õðèñòîñ Âîñêðåñ ! Âîіñòèíî Âîñêðåñ ! 

Членські внески на 2015 рік 
Членські внески на 2015 рік такі: за одну особу $144, родина 

(розраховано на 2 особи) $288  
Членські внески підтримують не тільки нашу парафію, а 

також і роботу Консисторії Української Православної Церкви 
Канади (КУПЦК) та Коледж Св. Андрія (обидві установи 
знаходяться у Вінніпезі та у Східній Єпархії в Торонто). 
У 2018 році, як і за минулі роки, сума членського внеску за 

одну особу зросла на $4, а родинного - на $8 в цілому 
(відповідно до цін, встановлених на Соборі в 2010 році).   
Список членських внесків на 2015 рік представлений нижче: 

    За одну особу    За родину 
Наша церква в Оттаві                   $ 35                       $ 70 
Консисторія УПЦК                         $ 80     $ 140 
Східна Єпархія                              $ 20                        $ 40 
 Колеія Св. Андрея   $ 9                          $ 18 
Всього:               $144                       $288 

Ми будемо дуже вдячні, якщо Ви сплатите свій членській 
внесок нашому директору Тамарі Харламбій, або нашому 
скарбничому Олені Баран до 30 червня 2015 року. Для вашої 
зручності, Membership Sunday відбудеться в неділю 19 квітня 
та в неділю 26 квітня, протягом яких Ви зможете сплатити свої 
членські внески.  
Приймаються як чеки, так і готівка.  Будь ласка, на чекові 

вкажіть “для Української Православної Церкви”, призначення: 
“членській внесок 2015”.   
Якщо ви є учасником програми Прямого Депозиту у нашій 

парафії, Ви можете сплатити свій членській внесок за рахунок 
коштів, які ви жертвуєте нашій церкві за допомогою цієї 
програми.   
Для цього, будь ласка, зверніться до церковного 

адміністратора Тетяни Зубаревої за телефоном 613-728-0856 
та залиште повідомлення для скарбничого для того, щоб 
зробити відповідні домовленості, а також щоб скористатися 
программою Прямого Депозиту.  
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HELP OUR CHURCH  
BY USING THE DIRECT DEPOSIT PROGRAM 

What is DIRECT DEPOSIT Program? 
Just as most of us pay our bills by pre-authorized remittance, the Direct Deposit program allows us to 

donate to our church consistently through automatic debits directly from our bank account. 

What are the benefits? 

1.Even when you’re away, you maintain your commitment to the church, and the parish benefits from 
an increase in overall financial stability, allowing for regular expenditures. 

2.Convenience: no writing cheques each month, or finding cash for your weekly envelope – it’s all 
done automatically for you. 

How to Sign In for the Direct Deposit Initiative: 

1.Complete and sign a pre-authorized debit agreement and provide a void cheque. 

2.The copy of the agreement is in each envelope or you can obtain it in the office. 

3.The signed form and a void cheque can be mailed to our office or directly to the Buduchnist Credit Union 913 Carling Ave. 
Ottawa, ON K1Y 4E3 

4.Once these documents are received, then approximately 10 days are needed to activate the arrangement-Fill in the au-
thorization form in the church office, and attach a VOID cheque from your account. 

You can also arrange for your annual membership fees to be paid using the donations you make through Direct Deposit. 

If you need more help or further information, please contact Nadia Dubik of Buduchnist Credit Union in Ottawa at 613 722-
7075. We prayerfully asking you to support our community through this undertaking. 

May God Bless you and your family in this Paschal season. 
Õðèñòîñ Âîñêðåñ ! Âîіñòèíî Âîñêðåñ ! 

2015 MEMBERSHIP FEES 
The Membership Fees for 2015 are as follows:   Single 

$140   Family $280 (equivalent to two members) 

Membership fees support our parish as well as the work of the 
Consistory of the Ukrainian Orthodox Church of Canada (UOCC) 
and St. Andrew’s College, both located in Winnipeg, and the East-
ern Eparchy located in Toronto.   

For 2015, as in years past, the Single fee has increased by $4.00 
in total and the Family fee has increased by $8.00 in total, accord-
ing to the fee schedule established at Sobor 2010.  The breakdown 
of the 2015 membership fees is shown below: 

                                Single     Family 
               Our church in Ottawa           $ 35        $ 70 
               UOCC Consistory       $ 80        $ 160 
               Eastern Eparchy         $ 20        $ 40 

               St. Andrew’s College           $ 9          $ 18 
               Total             $ 144      $ 288 

It would be very much appreciated if you provided your 2015 
membership payment to our Membership Director, Tamara Char-
lambij, or to our Treasurer, Olena Baran, by June 30, 2015.  For 
your convenience, Membership Sunday will be held on Sunday, 
April 19 and Sunday, April 26 where you will be able to pay your 
2014 membership fees. Cash or cheque are accepted; please 
make cheque payable to “Ukrainian Orthodox Church” and marked 
“2014 Membership”.  

If you participate in our parish’s Direct Deposit program, then you 
can arrange to have your membership fees paid from the funds you 
donate to our church through this program.  Please contact the 
Church Office Administrator, Tatiana Zoubareva (613-728-0856) to 
leave a message for our Treasurer to contact you about this ar-
rangement as well as about the Direct Deposit program. 
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Become a volunteer:   
If you are graduating high school and lack the volunteer hours, please let Fr. Ihor know as soon as possible — there are many       

volunteer opportunities in our community 
In addition, all of the work in and around our parish are done by volunteers — they are the backbone of our community — please 

come and help.  By helping, as a volunteer, you will be able to make our community a better place and, also, acquire a new skillset or 
improve your skills is new areas of expertise.  Thank you and may God Bless you in this paschal season 

Projects to help the victims of war in Ukraine  

If you would like to get help in the Current situation in Ukraine as well as looking for the  projects wherе you can get en-
gaged,  please visit the link for the Ukrainian Canadian Congress www.ucc.ca or Euromaidan http://euromaidancanada.ca/.  
You can also work on the local level with our parish as we are working together with many organizations in Ukraine to help 

the victims of war in Ukraine.  We work with volunteers who help the wounded, refugees, children of the fallen soldiers. 

You can also buy a ticket for the Ukrainian Night at the Races to support our efforts to help Ukraine. 

Проекти допомоги нашою парафією жертвам війни в Україні 

Якщо Ви бажаєте знати, як Ви зможете допомогти чимось Україні, чи стати задіяним у однім з проектів допомоги 
громад Канади Україні, прохання відвідайте наступний лінк — Конгресу України в Канаді www.ucc.ca чи http://

euromaidancanada.ca/ .   

Ви також зможете долучитись до проектів нашої громади, у яких ми співпрацюємо з кількома волонтерськими 
організаціями України.  Ми відсилаємо одяг для дітей загблих воїнів, для дітей втікачів та переселенців, 

допомагаємо сиротам, пораненим воїнам, військовим. 

Наша громада щонеділі збирає фонди допомоги і співпрацює з різноманітними місцевими проектами та місцевими 
організаціями — Євромайдан, КУК і інші.    Долучайтесь до допомоги і молитовно разом ми зможемо посприяти 

відновленню миру  і злагоди в Україні та допомогти потерпілим. 

Також запрошуємо Вас на Український Вечір на Іподромі 26 квітня організований новоствореним відділом ТУС — всі 
зібрані кошти будуть використані на допомогу Україні.   

Христос Воскрес — Воскресне Україна  
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Redevelopment Committee   
Spring Quarterly Newsletter  April 2015 

In the first half of 2014, the Redevelopment Committee continued its 
ongoing discussions with the City of Ottawa regarding the parish redevelop-
ment project.  In the months leading up to the Oct 2014 Ottawa municipal 
elections, City Council and Planning Department put all development is-
sues, including our proposed development plan on hold to avoid any poten-
tial controversies. 

At the same time, our Committee met with Domicile Developments Ltd, 
located on Richmond Road, to develop and review five different building 
designs and financial modelling scenarios.  Domicile Development is a 
recognized Ottawa leader in urban infill / intensification; it has been their 
specialty for 35 years. They expressed interest in partnering with the Parish 
to develop our property, and our discussions focused on a number of 5-
storey building models. Building structures which are 5 storeys or higher, 
are required to be built either in concrete and / or steel.  Wooden construc-
tion, which is less expensive, can be used for building homes and apart-
ments up to 4 stories.  

Meanwhile, with ongoing federal government public service staff downsiz-
ing, the Ottawa real estate market became increasingly soft, particularly so 
for condo and apartment sales.  The high rise 5-storey plus residential mar-
ket became increasingly saturated, causing developers to reduce their fu-
ture plans for this type of building construction.    

Because our discussions with Domicile were focussed on 5-storey mod-
els, they informed us they could not commit any funds to our project at this 
time of market uncertainty.  Domicile changed its business model for 2015 - 
2016 to focus on building 2 or 3 storey townhomes.  While Domicile indicat-
ed they would be prepared to purchase our land outright, they would in-
stead, build townhomes rather than the 5-storey building design which the 
Committee had been discussing with them. 

All these external factors have meant that we will need to decide whether 
to reconsider the vision for our parish redevelopment.  The issues on the 
table include: 

revisiting our model including the type of construction  

undertake a potential search for a different developer  

evaluate interest in outright sale of the property. 

The next two years will see much activity in the City of Ottawa, including 
progress on the light rail transit project and preparations for Canada’s 150th 
year celebration.  There will be a Federal election on the horizon later this 
year.  These factors could impact the housing market and our decision on 
how to proceed. 

Committee Members:  Otec Ihor 
Okhrimtchouk, Bohdan Shumsky, Nina 
Romas, John Smyrnew, Allan Higdon, 
Victor Stetskevych, Daryna Stavnicha 
Special thank you to Daryna Stavnicha 
for translating this report into the Ukrain-
ian language version.  

Річний Звіт 2014 
Комітет по Розбудові та 

Розвитку 
Мандат Комітету:  Незалежний 

Комітет призначений зформулювати 
мандат проекту, займатися 

плануванням, підготовкою необхідної документації, аналізoм потреб та 
презентувати будівельний дизайн на затвердження громадою. 

У першій половині 2014 року Комітет по Розбудові та Розвитку 
продовжив діалог з муніціпальною владою Оттави про наш проект 
реконструкціі. Кілька місяців перед виборами до муніціпалітету, щоби 
уникнути потенціальних суперечок, міський відділ планування відклав 
всі проекти по розбудові, включаючи наш. 

В цей самий час наш Комітет зустрівся з Доміціле Девелпоментс Лтд. 
що знаходиться на Річмонд Роад щоб переглянути та розробити дізайн 
п`яти будинків та моделі їх фінансування. Доміціле Девелпоментс Лтд. 
є лідером пo забудові вільних міських участків землі, це було їх 
спеціалізацією на протязі 35 років. Вони зацікавлені у партнерстві з 
нашою громадою щоб розбудувати наш участок. Наші розмови 
точилися навколо декілька 5-ти поверхових моделей будинків. Будинки 
від 5-ти поверхів та вище повинні будуватися з бетону та сталі. 
Будинки з дерева, що є дешевше, можуть бути до 4-х поверхів. В цей 
самий час коли Федеральний Уряд продовжує скорочення робітників, 
ринок житла в Оттаві пом`якшився, особливо у секторі кондо та 
квартир. Зараз є багато пропозицій у секторі багатоповерхових 
будинків 5 та більше поверхів що заважає подальшому будівництву у 
цьoму  секторі. 

Через те що наші розмови з Доміціле Девелпоментс Лтд. Точилися 
саме навколо декілька 5-ти поверхових моделей будинків, вони 
повідомили нас що у данний час з непевним станом ринка житла у 
цьому секторі, вони не можуть більше інвестувати в наш проект. 
Доміціле Девелoпментс Лтд. змінив свою бізнес модель на 2015-2016 
рік на 2-поверхові таунхауси. Доміціле Девелпоментс Лтд. ще 
зацікавлений купити нашу землю але вони збудують там 2-поверхові 
таунхауси а не 5-ти поверхові будинкі які ми з ними обговорювали. 

Всі ці зовнішні фактори означають що нам треба переглянути наше 
бачення проекту розбудови нашої громади. Нам треба переглянути: 

моделі та тип будівлі  
потенційно шукати нового будівельного партнера 
можливо просто продати землю 

У наступні 2 роки ми очікуємо багато змін в Оттаві, такі як 
будівництво швидкісного трамваю та святкування 150-ї річниці Канади. 
Все це може вплинути на ринок житла та наше рішення про подальші 
кроки. 

Члени Комітету:  Отець Ігор Охримчук, Богдан Шумський, Ніна 
Ромас, Іван Смирнів, Аллан Хігдон, Віктор Стецкевич, Дарина 
Ставнича.  
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Update on Iconography Project 
A working sub-committee of the Executive Council was put together in 2012 to devel-

op a strategy and work plan with an ultimate goal of selecting an Iconographer for creat-
ing and painting Iconography for the walls in the Cathedral.  It has taken a full year and 
diligent work on the part of the sub-committee members but substantial progress has 
been achieved.  

A presentation was given to members of the 
parish at the recent Annual General Meeting 
(AGM) held on March 10, 2013 where submit-
ted proposals were displayed for all attending 
to see. Parishioners were provided with de-
tails of the analysis that was done by the com-
mittee and the resulting decision to choose a 
proposal that responded to the original ”Request for Proposal”. 

The chosen proposal and drawings were sent to the Metropolitan Yurij and Bishops in Winnipeg for approval and 
this approval has now been obtained.  The iconographer chosen to write the icons for our Church was Michael 
Kapeluck of Pittsburgh, Pennsylvania.  Michael Kapeluck was born on July 12, 1963 in Pittsburgh, Pennsylvania 
to Stephen and Beverly Kapeluck and he is a lifelong communicant of 
Sts. Peter & Paul Ukrainian Orthodox Church in Carnegie, PA.   

Our Ukrainian Woman’s association of Canada agreed to sponsor the 
first and the second stage of iconography in our Church in the Altar.  The 
first icon of Plarytera was completed for the Sunday of Orthodoxy of 
2014, when the first icon was installed.  The second stage of iconogra-
phy on the adjacent wall of the Altar was also completed this year for the 
Sunday of Orthodoxy.  May God Bless your ladies for their hard work 
and generosity.    

If you or your family would like to sponsor the next stages of the iconography, you will be provided with an op-
portunity to do it very shortly—the sponsorship opportunities will be released at our next bishop’s visitation and 
parish feast day — September 27, 2015.  The sponsorship of one of the icons in our church or of the entire panel 
will be a great way to celebrate the contribution of your family to our Church community and to the Ukrainian Or-
thodoxy in general.   

The iconography of our temple will reflect the perfect fusion of the Orthodox Faith in its Ukrainian expression.  When God will help us to complete the 
project, the Church will be a beacon of our Liturgical tradition and the sacred art in the National Capital region and will display the unique beauty of the 
Orthodox Faith in its Ukrainian expression.  Once again — a great thank you to or ladies for their generosity.  Additional details will be provided as the 
project moves forward to show you and your family members how you can get involved to secure a legacy for your family within the Cathedral.  

Please come and see the beauty and radiance of our iconography.      On behalf of the iconography committee, Fr. Ihor. 

On Sunday, February 22 — our parish hosted 3nd annual Borsch Cook-Off 
competition for the Orphans.  We had 15 Borsch submissions. 
On the picture — the participants of the competition.  We were able to fund-
raise over $1000 to help the orphans in Kryvy Rih, Ukraine 
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ДО УВАГИ зацікавлених  у вивченні УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. 
Школа імені Лесі Українки починає прийом учнів на 2015-2016 навчальний рік. Приймаються учні віком від 4-х років до 8-го класу 
включно. В шкільну програму включені вивчення української мови та літератури, культурних та історичних традицій, а також 

додаткові заняття в гуртках, які проводяться після уроків. Заняття проходять щосуботи з 9-ти ранку до 12-ти дня   (робота гуртків 
з 12:10 до 2:00) за адресою: 35 Melrose Ave, Ottawa.   З усіх питань можна звертатися до Тетяни Зубарєвої 

(tizoubareva@gmail.com) або Оксани Багрій (oksanalpg@yahoo.com). 
For those interested in learning UKRAINIAN LANGUAGE.  

Lesya Ukrainka School welcomes students for 2015-2016 academic year. Students from 4 years  old to 8th grade inclusive are accepted. School’s 
curriculum includes the study of Ukrainian language and literature, cultural and historical traditions, and additional after curriculum activities. Classes 

are held every Saturday from 9 am to 12 pm (after curriculum activities from 12:10 to 2:00 pm) at:  
35 Melrose Ave, Ottawa.  Any questions, please contact Tatiana Zubareva (tizoubareva@gmail.com) or Oksana Bagriy (oksanalpg@yahoo.com). 

Membership in the Ukrainian  
Orthodox Church of Canada 

What is It, and Why Does It Matter? 
What do we mean by “member” (chlen) and 

“membership” (chlenstvo) in relation to the church community 
(hromada)?  Every baptized Orthodox Christian is a member of the 
Church in a spiritual sense. Here, the term “member” is used in a 
more specific sense, i.e. a registered member who takes part in the 
organizational life of the Ukrainian Orthodox Church of Canada 
(UOCC) and supports the Church financially through the payment 
of membership dues.  

What is the historical basis for the concept of church mem-
bership?  Historically, the task of defending the Orthodox faith and 
upholding Orthodox institutions in Ukrainian lands fell not only to 
the clergy (bishops, priests, and monastics), but also the laity – 
ordinary believers who responded to the call to serve their Church. 
At the height of the Cossack age, the involvement of lay brother-
hoods (bratstva) in scholarship, book publishing, and the establish-
ment of schools made Ukraine the centre of learning in the Ortho-
dox world. The brotherhoods also attended to the social aspect of 
the Church’s work, for example, by supporting orphanages. In the 
early twentieth century, when Ukrainians sought to reassert an au-
thentic national identity for their Church, lay men and women again 
took a leading part. Both in Ukraine and in Canada sobor-
nopravnist’ (governance by council) was accepted as the norm of 
church administration, reflecting the belief both clergy and laity 
have important roles to play fulfilling the Church’s mission in the 
contemporary world.  

What is the role of members today in the Ukrainian Orthodox 
Church of Canada?  At the parish level, members have the right to 
vote at general meetings (zbory), and to serve as officers on the 
parish council. The elected members of the parish council assume 
responsibility, on a voluntary basis, for administering all aspects of 
the church community on behalf of the faithful. 

Dues paid by members also provide the operating revenue the 
UOCC’s central administration (the Consistory, which includes the 
Metropolitan’s chancellery) and for the Eastern Eparchy (the Bish-
op’s residence and administrative offices). Parish delegates to reg-
ular and extraordinary Church councils (sobory) – the highest gov-

erning authority of the UOCC – are selected from among other 
members.  

Thus, in all of its organizational structures, the UOCC is founded 
on the participation and voluntary efforts of members. The Church 
calls its faithful to be active participants, to give their time and tal-
ents, and not simply to be passive bystanders. The model is one of 
personal service and responsibility.  

Are there spiritual reasons for signing up as a member? 
Yes. Fr. Ihor Kutash has written: "The Church is fully manifested 

in its congregations, its hromady. It is our gift and priviledge to be 
part of a hromada. It also requires our active participation, particu-
larly in worship but also in its life in the world that is to come, and 
so must be governed as an earthly institution, always bearing mind 
that it is also a heavenly reality. Thus, people … support and serve 
in it as members in the earthly juridical sense, as well as in heaven-
ly sense, as fellow sojourners on the way to the eternal Kingdom 
which is already among us but also yet to come in all its majesty 
and glory." 

Is formal membership a requirement? 
No. Church welcomes everyone who identifies with the Ukrainian 

Orthodox tradition, and our community has always included both 
members and non-members. The decision is up toy the individual. 
However, we encourage parishioners to consider registering as 
members, as a way of meeting their obligations as Orthodox Chris-
tians, and as an opportunity to deepen their involvement in the life 
of the Church.  You can also pay your membership via Direct De-
posit Program. 

Does our Church derive income from membership dues? 
Yes.  Our membership fees are 144 per individual member or 288 

per family. The breakdown of the membership fees is shown  on 
pages 6-7 of this Bulletin. Our parish collects 35 per member to 
cover some of our operational expenses.  To meet its own financial 
needs, our Church depends mainly on Sunday plate collections and 
goodwill donations. If you would like to help financially our parish 
we encourage you to sign up for the Direct Deposit program.  

What is the process of becoming a member?  New applicants 
are asked to complete a form. Copies can be obtained in the 
church office. Upon acceptance, membership is renewed every 
year by payment of the prescribed dues, as set by parish council. 
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CHILDREN FRIENDLY  — CHILDREN 5 & UNDER—FREE; 6-12—$ 20 

Tickets can be also        
purchased in our office 



Вечірня  Звичайно кожної 2 & 4 суботи місяця о 18:00.   

Літургія   10:00 рано кодної неділі (9:30 від 1-oго червня до 
 “Labour Day”) 10:00 рано з нагоди свят (Cлужимо 
 Літургію переважно по-українському, а головні 
 частини виконуємо двомовно) 

Сповідь Після Вечірні, перед Літургією, або за 

 домовленням. 

Хрещення 
Батьки особисто зустрігаються з отцем 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 отцем заздалегідь. Для не- 
православних які хочуть вінчатися в церкві 
можуть бути певні умовини. 

Парафіяльний зал         Щоб винаймати зал дзвоніть 
 613-722-1372  чи відвідайте вебсторінку нашого 
 залу www.1000byron.org 

Крамниця 
Відкрита після богослужень, або за 
домовленням 613-830-1472. 

Церковний Хор 
Проби що-четверга, о 7:30 вечора. За 
інформацію: 613-729-0042. 

Союз Українок Канади 
Дзвоніть на число 613-830-1472 за інформацією. 

Недільна Школа 
Для дітей від 3 до 10 років. Що неділі від 10:00- 
11:00. Телефонуійте 613-728-0856 
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  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ                 GENERAL INFORMATION 
Vespers  
 65:00 P.M. usually every 2 & 4 Saturday of the month. 

Divine Liturgy          
 10:00 A.M. on Sundays (9:30 AM from  June 1st till 
 Labour Day) The Liturgy is served in Ukrainian, with 
 selected portions in English 

Confession  
 After Vespers, before the Liturgy, or by appointment. 

Baptisms  Parents must arrange a personal meeting with 
 Father to make arrangements. God-parents 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 must arrange a personal meeting with the 
priest to make arrangements. If one of the parties is 
not Orthodox certain conditions may apply. 

Hall Rentals 
Please call 613-722-1372 or visit our website at 

 www.1000byron.org 
Boutique 

Open after Liturgy, or by appointment.                      
Сall  613-830- 1472. 

Church Choir 
Rehearses on Thursdays at 7:30 P.M.               
For information call 613-729-0042. 

Ukrainian Woman’s Association of Canada 
 For information call 613-830-1472 
Sunday School 

For children aged 4 - 10, Sundays from 10:00 A.M.  to 
11:00 A.M. Call 613-728-0856 for information. 

VISIT OUR WEBSITE : WWW.UKRAINIANORTHODOX.INFO 
OUR DACEBOOK:  https://www.facebook.com/UkrOrthodoxChurchOttawa 

 

KEEP CURRENT ON WHAT IS HAPPENING IN OUR COMMUNITY 
JOIN OUR CHURCH’S E-MAIL DISTRIBUTION LIST  

TO JOIN EMAIL US AT  STAMARYUOCC@SYMPATICO.CA 
 

 БАЖАЄТЕ БУТИ ПРОІНФОРМОВАНИМИ ПРО ПОДІЇ У НАШІЙ ГРОМАДІ.  

НАПИШІТЬ НАМ ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ З ЦИМ ЗАПИТОМ ЗА АДРЕСОЮ   STAMARYUOCC@SYMPATICO.CA  

BE INFORMED ! BE INFORMED !  BE INFORMED !  BE INFORMED ! 




