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Календар Богослужень в квітні, травні і червні 2017 
 

КВІТЕНЬ 2017 
п‘ятниця 7 квітня 18:00 Благовіщення Пресвятої Богородиці – Літургія 

субота 8 квітня 10:00 
18:00 

Лазарева Субота – Поминальна Літургія – Сорокоусти 
Вечірня 

неділя 9 квітня 10:00 Вербна Неділя  – Літургія і Освячення Лози 

понеділок 10 квітня 18:00 Страсний Понеділок – Літургія Ранішосвячених Дарів 
вівторок 11 квітня 18:00 Страсний Вівторок – Царські Часи 

середа 12 квітня 19:00 Страсна Середа – Таїнство Маслосвяття в Православним 
Соборі Христа Спасителя (721 Somerset St. W.) 

четвер 13 квітня 
10:00 

 
19:00 

Страсний Четвер – Літургія Св. Василія Великого 
(Прибрання Храму після Богослуження) 
 

Cтрасті Христові – Читання 12 Євангелів 
 

п‘ятниця 14 квітня 15:00 
20:15 

ВЕЛИКА П’ЯТНИЦЯ – Винесення Плащаниці 
Єрусалимськa Утреня (співає Український Чоловічий Хор Акорд) 

субота 15 квітня 10:00 Велика Субота – Надгробна Служба – Літургія 

ПАСХАЛЬНЕ БОГОСЛУЖЕННЯ  

субота 15 квітня 

21:00 
22:30 
23:15 
23:30 

Читання Діянь Св. Апостолів 
Полуношниця з Каноном Великої Суботи 
Обхід Церкви 
ВЕЛИКОДНЯ УТРЕНЯ і ОСВЯЧЕННЯ КОШИКІВ 

неділя 16 квітня 9:00 
11:00 

ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ  – Святкова Літургія 
Освячення Кошиків (Пасхальний Сніданок після Освячення) 

понеділок 17 квітня 10:00 Світлий Понеділок – Літургія 
вівторок 18 квітня 10:00 Світлий Вівторок – Літургія 

неділя 23 квітня 10:00 Святого Апостола Фоми – Літургія 
Спільне Свячене після Богослуження 

середа 26 квітня 18:00 Панахида у 31-у Річницю Чорнобильської Трагедії 
субота 29 квітня 18:00 Вечірня 
неділя 30 квітня 10:00 Неділя Святих Жінок-мироносиць – Літургія 

 

ТРАВЕНЬ 2017 
субота 6 травня 10:00 Cв. Великомученика Юрія – Літургія 
неділя 7 травня 10:00 Неділя про Паралізованого – Літургія 
субота 13 травня 18:00 Вечірня 

неділя 14 травня 10:00 Неділя про Самарянку – Літургія 
Святкування День Матері після Богослуження 

неділя 21 травня 10:00 Неділя про Сліпонародженого – Літургія 

четвер 25 травня 10:00 ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ – Літургія 
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субота 27 травня 18:00 Вечірня 

неділя 28 травня 10:00 
13:00 

Неділя Отців Першого Вселенського Собору – Літургія 
Освячення Парафіяльного Цвинтару (1880 Merivale Road) 

 

Останній кляс недільної школи – 28 травня 
 

ЧЕРВЕНЬ 2017 
субота 3 червня 10:00 Поминальна Троїцька Субота – Літургія 
неділя 4 червня 10:00 ЗЕЛЕНІ СВЯТА – П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ – Літургія 

понеділок 5 червня 10:00 День Святого Духа – Літургія 
субота 10 червня 18:00 Вечірня 

неділя 11 червня 10:00 Неділя Всіх Святих – Літургія 
Парафіяльний Пік-Нік після Богослуження 

понеділок 
12 червня  Початок Петрового Посту (до 12 липня) 

 

* * Повідомляємо що Літургія буде розпочинатися о 9:30 годині від 2 липня до 3 вересня * * 
 

Schedule of Services – April, May & June 2017 
 

APRIL 2017 
Friday, April 7 6 pm Annunciation of the Most-holy Theotokos – Liturgy 

Saturday, April 8 10 am 
6pm 

Lazarus Saturday – Memorial Liturgy – Sorokousty 
Vespers 

Sunday, April 9 10 am Palm Sunday – Liturgy & Blessing of the Willows 

Monday, April 10 6 pm Great & Holy Monday – Liturgy of Pre-Sanctified Gifts 
Tuesday, April 11 6 pm Great & Holy Tuesday – Reading of the Royal Hours 

Wednesday, April 12 7 pm 
Great & Holy Wednesday – Sacrament of the Holy Unction 
(Annointing) at Christ the Saviour Orthodox Church (721 Somerset 
St. W.) 

Thursday, April 13 
10 am 

 
7 pm 

Great & Holy Thursday – Liturgy of St. Basil the Great 
(Decoration of the Church after the Liturgy) 
 

Christ’s Sufferings – Reading of the 12 Gospels 

Friday, April 14 3 pm 
8:15 pm 

GOOD FRIDAY – Procession of the Shroud 
Jerusalem Matins (sung by Akord Ukrainian Men’s Choir) 

Saturday, April 15 10 am Great & Holy Saturday – Liturgy 

PASCHAL SERVICES 

Saturday, April 15 

9 pm 
9:30 pm 

11:15 pm 
11:30 pm 

Reading of the Acts of the Apostles 
Removal of the Holy Shroud 
Procession around the Church 
PASCHAL MORNING MATINS & BLESSING OF THE BASKETS 
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Sunday, April 16 9 am 
11 am 

PASCHA – RESURRECTION OF OUR LORD – Liturgy 
Blessing of the Baskets (followed by Community Breakfast) 

Monday, April 17 10 am Bright Monday – Liturgy 
Tuesday, April 18 10 am Bright Tuesday – Liturgy 

Sunday, April 23 10 am Sunday of St. Thomas – Liturgy 
followed by Community Luncheon in the church hall 

Wednesday, April 26 6 pm Memorial Service for the 31st Anniversary of the Chernobyl 
Disaster 

Saturday, April 29 6 pm Vespers 
Sunday, April 30 10 am Sunday of the Myrrhbearing Women – Liturgy 

 

MAY 2017 
Saturday, May 6 10 am St. George the Great Martyr – Liturgy 
Sunday, May 7 10 am Sunday of the Paralyzed Man – Liturgy 

Saturday, May 13 6 pm Vespers 

Sunday, May 14 10 am Sunday of the Samaritan Woman – Liturgy 
followed by Mother’s Day concert 

Sunday, May 21 10 am Sunday of the Blind Man – Liturgy 

Thursday, May 25 10 am Ascension of the Lord – Liturgy 

Saturday, May 27 6 pm Vespers 

Sunday, May 28 10 am 
1 pm 

Sunday of the Holy Fathers – Liturgy 
Blessing of the Parish Cemetery (1880 Merivale Road) 

 

Last day of Sunday School – May 28 
 

JUNE 2017 
Saturday, June 3 10 am Trinity Soul Saturday – Liturgy 
Sunday, June 4 10 am TRINITY SUNDAY – PENTECOST – Liturgy 
Monday, June 5 10 am Feast Day of the Holy Spirit – Liturgy 

Saturday, June 10 6 pm Vespers 

Sunday, June 11 10 am 
Sunday of All Saints – Liturgy 
followed by Annual Church Picnic 

     Monday, June 12  Start of Petrivka Lenten Period (until July 12) 
 

* * Please note that Liturgy will start at 9:30am from Sunday, July 2 to Sunday, September 3 * * 

 
Оголошення –  Announcements 

Субота 26 травня – 9:00 – 12:00 – Чищення і упорядковання парафіяльного цвинтаря 
1888 Merivale Road. Будь ласка, прийдіть допомогти в весняному чищенні цвинтаря, щоб підготувати на 
проводи. 
Saturday, May 26 – 9am – Noon – Parish Cemetery Clean-up 1888 Merivale Road. Please come out and help 
to ‘spring clean’ the cemetery to prepare for the annual gravesite blessings.  
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Пасхальне Привітання Отця Настоятеля 
 

 
Христос Воскрес!  Воістинy Воскрес! 

 

 
Дорогі парафіяни та прихожани нашої громади 
 

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. 

У цей день ми дякуємо Господу Богу за те, що у дні випробувань ми відчували його захист і підтримку 
напротязі вього нашого життя.  Великдень нагадує нам про духовне відродження і єдність та перемогу 
добра над злом – які потрібні як нам, українцям, по світу розсіяних як і всім людям доброї волі. Бажаємо 
всім Вам душевної чистоти і гармонії, миру 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, добрішого, милосерднішого – коли ми всі будемо відчуватися частиною однієї 
родини об'єднаною Воскреслим Христом. 

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. На перших 
сторінках цього вісника подано розклад наших Богослужень та подій у громаді. Надіємось на Вашу 
підтримку і молимось за Ваше здоров’я і духовну злагоду. 

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 Воскреслому Господеві. Бути однією родиною у Христі і разом молитися і працювати ради 
нашого спасіння — і є метою нашого короткого земного життя. 

 
 

Приходьте до нашого Храму на спільну молитву, громадські 
події та на добрі починання для нашого спасіння та для 
передання нашої віри та традицій майбутнім поколінням. Віра 
абстрактною не буває, а опирається на наше життя котре 
живеться християнськими чеснотами.  Живучи у сучасному 
великому світі ми чітко усвідомлюємо що дітям потрібна духовна 
опора, котра черпається з глибокої криниці віри та передається у 
наступні покоління прикладом життя цієї віри батьками для 
дітей.  

Дорогі і возлюблені парафіянини— 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. 

 
У Воскреслім Господі Нашім Ісусі Христі 
— О. Ігор, настоятель Собору з родиною 
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Easter Message from our Parish Priest 
 

 
CHRIST HAS RISEN!   INDEED HE HAS RISEN! 

 

 
Dear parishioners and all who come to worship with us, 
 
 

Joyous Easter greetings to you all. The miracle of the Resurrection of Christ unites us all faith, in the victory of 
light over darkness, good over evil, life over death. Today we open our souls to God, filling them with spiritual 
strength and hope. 

On this day we thank God that during the days in our lives when He tested us we felt His protection and 
support. Easter reminds us of the spiritual revival, unity and the victory of good over evil which are greatly 
needed by all Ukrainians around the world as well as all people of good will. We wish you spiritual purity and 
harmony, peace and tranquility in family homes. May the miracle of the Resurrection of Christ inspire us to a 
good and righteous cause. May Easter start a new life for each of us – better, kinder, more merciful – so that 
when we all feel part of the family of the united Risen Christ. 

Included with this bulletin is a donation envelope for our annual Pysanka campaign to raise funds for our 
parish. We trust that you will support our parish and truly thank you in advance for your generosity. At the front 
of this bulletin you will find a detailed schedule of our church services and parish events for April, May and June. 
We look forward to your support and pray for your health and spiritual harmony. 

We encourage you, your family and friends to actively participate in the cultural, social and spriritual life of 
our parish because through participation you can contribute to our flourishing community and become one step 

closer to your salvation in the risen 
Lord. Being one family in Christ and 
praying together and working for our 
salvation –  this is the purpose of our 
brief earthly life. 

 
 

 
 

We welcome you and your family to our church to participate in 
common prayer and community events for the good of our salvation 
and to ensure that our faith and traditions is passed onto future 
generations. Faith is not abstract, rather it is based on the Christian 
virtues that guide our lives. Living in our large modern world we 
clearly understand that children need spiritual support, which is 
drawn from a deep well of faith and delivered by parents to the next 
generation by making faith important in family life. 

Dear and beloved parishioners – the Risen Christ welcomes you 
and wishes you all God's blessings.  We are one family in Christ – let 
us learn about each other and work together to be a model for the 
world we live in. 

 
Sincerely in our risen Lord Jesus Christ – Father Ihor and family 
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Easter Message from the Ottawa Branch of the Ukrainian 
Women’s Association of Canada (UWAC) 

 
ХРИСТОС ВОСКРЕС!  

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!  
 

У нашій церкві, Жіноча організація (т.з. Жінки) – 
Союз Українок Канади відділ Лесі Українки – 
був дуже дійний протягом останніх 12 місяців. 
Ми організували і керували Різдвяні та Весняні 
базарі, Йорданську вечерю в січні, Великоднє 
Спільне Свячене в травні та бенкет на Храмове 
Свято в жовтні. 
 

Жінки фінансово допомогли придбати нове 
покриття на столи та новий костюм для Святого 
Миколая, подарували на іконографію та на 
щорічне змагання борщів, щоб підтримати 
дитячий будинок на Україні. Ми організували 
забарвлення кухні та вставлення наліпків на 
вікна в кухні і в залі, щоб допомогти зменшити 
відблиски сонця, і докупили декілька кухонного 
приладдя. 
 

Жінки дякують всім, хто прийшов і дальшу 
приходить, щоб допомогти в досягненні 
спільної мети. Ми бажаємо всім радісного 
Великодня, кріпкого здоров’я та веселости. 
 
ДЯКУЄМО ЧЛЕНАМ, ДЯКУЄМО ПОМІЧНИКАМ та 

ДЯКУЄМО ВОЛОНТЕРАМ 
 

БАЖАЄМО ВСІМ ВЕСЕЛИХ ВЕЛИКОДНІХ СВЯТ  
 

В Христі 
Ліза Маларек 
Голова 
 

CHRIST HAS RISEN!  
INDEED HE HAS RISEN!  

 

At our church, the Ladies’ group – the Lesia Ukrainka 
branch of the Ukrainian Women's Association of 
Canada (UWAC) – was very busy over the past 12 
months. We organized and managed the Christmas 
and Spring bazaars, the Feast of Jordan dinner in 
January, the Easter luncheon in May, and the Parish 
Feast Day banquet in October. 
 

The Ladies’ group made financial contributions for 
the purchase of new table coverings and a new St. 
Nicholas costume, to the Iconography fund and to 
the annual borshch cook-off to support the 
orphanage in Ukraine.  We arranged for the painting 
of the kitchen, had a screening installed on the 
windows in the kitchen and hall to help reduce the 
glare of the sun, and as always replenished some 
kitchen supplies. 
 

The Ladies’ group would like to thank everyone who 
came and continue to come to help in our efforts. 
We wish everyone a Happy Easter, the best of 
health and happiness. 
 

THANK YOU MEMBERS, THANK YOU HELPERS, 
THANK YOU VOLUNTEERS 

 

WISHING EVERYONE A JOYOUS EASTER 
 
In Christ  
Liza Malarek   
UWAC-Ottawa President 
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INTERESTING FACTS ABOUT EASTER 
 

Why is the date of Orthodox Pascha usually different from the date of Western Easter? 
The formula for Easter in Western churches is the first Sunday after the first full moon on or after the vernal 

equinox (the first day of Spring).  The formula for Pascha in Orthodox (or Eastern) churches is slightly different – 
the first Sunday after the first full moon on or after the vernal equinox as long as Passover is completed. 
Furthermore, the formula is based on dates on different calendars Western churches use the Gregorian calendar 
(the civil calendar we use everyday) and the Orthodox churches use the older Julian calendar for religious 
purposes. Easter in the Western church is observed anywhere between March 22 and April 25 every year. 
However, in the Orthodox church, Pascha can be observed from late March to early May For example, in 2017 
the date for Easter for Western churches is calculated as follows the first day of spring was March 20, the next 
full moon occurs on April 11, and therefore Easter is the first Sunday after April 11 which is April 16.  This is also 
the date for Pascha in Orthodox churches. 

While calculating the dates of Easter and Pascha seem straightforward, in reality it is not. Actually, the 
calculation of the dates of the vernal equinox, the full moon, Easter and Pascha is a complex combination of 
calendars, ecclesiastical moons and paschal full moons, the astronomical equinox, and the fixed equinox. 

The two churches vary on the definition of the vernal equinox and the full moon. The Orthodox Church sets 
the date of Pascha according to the actual, astronomical full moon and the actual vernal equinox as observed 
along the meridian of Jerusalem, site of the Crucifixion and Resurrection. The Orthodox Church also applies the 
formula so that Pascha always falls after Passover, since the Crucifixion and Resurrection of Christ took place 
after Jesus entered Jerusalem to celebrate Passover. In the Western Church, Easter sometimes occurs before 
Passover. 

The Western church does not use the actual, or astronomically correct, date for the first day of spring (the  
vernal equinox), but a fixed date – March 20 this year on the Gregorian calendar.  On the Julian calendar this 
date occurs 13 days later, on April 2. And the ‘full moon’ does not mean the astronomical full moon but the 
"ecclesiastical moon", which is based on tables created by the church. This approach results in the date of Easter 
in Western churches to be calculated in advance rather than determined by actual astronomical observances, 
which are naturally less predictable. 

There have been recent ecclesiastical movements to make the date of Easter in the Western churches the 
same as the date of Pascha observed in Orthodox churches. But, as noted by the World Council of Churches, 
much of Orthodox Christianity is located in the Middle East, where it has frequently been the minority religion, 
and in Eastern Europe, where until recently it faced hostility from communist governments. The emphasis on 
honoring tradition and maintaining an intact religious identity was therefore crucial. Seen in this context, 
changing the rules governing the dates of Easter and Pascha, the most important religious holiday in both 
churches, chisels away at the foundations of an already beleaguered religious heritage. 
 

Source: http://www.infoplease.com/spot/easter1.html 
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What are the origins of the words Pascha and Easter? 
In Spanish, Easter is known as Pascua, in French – Pâques, in Italian – Pasqua, and in Greek – Πάσχα (which is 

pronounced Pascha). These words are derived from the Greek and Latin word Pascha or Pasch for Passover. 
Jesus’ crucifixion and resurrection occurred after he went to Jerusalem to celebrate Passover (or Pesach in 
Hebrew), the Jewish festival commemorating the ancient Israelites’ exodus from slavery in Egypt.  

In the English language, the origin of the word Easter is not precisely known. Perhaps the word was derived 
from Eostre who was a pagan Anglo-Saxon Goddess. This mythical figure is said to have been the goddess of the 
sunrise and the spring. She is the Teutonic goddess of the dawn. The direction of the sunrise, East, is named for 
her. In Norse mythology, the name is spelled Eostare. Other consider Ostara to be the Norse/Saxon goddess of 
spring. Additionally, Eastre is believed to be an ancient word for spring. 
 

Source: http://www.history.com/topics/holidays/history-of-easter 
 

PASCHAL GREETINGS AROUND THE WORLD 
 

Language Greeting Response 
Albanian Krishti U Ngjall! Vertet U Ngjall! 

Arabic El Messieh kahm! Hakken kahm! 
Armenian Kristos haryav ee merelotz! Orhnial eh harootyunuh kristosee! 
Bulgarian Hristos voskrese! Vo istina voskrese! 

Byelorussian Khrystos uvaskros! Saprawdy uvaskros! 
Chinese Helisituosi fuhuole! Queshi fuhuole! 
Coptic Pchristos aftooun! Alethos aftooun! 
Czech Kristus vstal a mrtvych! Opravdi vstoupil! 
Danish Kristus er opstanden! Ja, sandelig opstanden! 
Dutch Christus is opgestaan! Ja, hij is waarlijk opgestaan! 
English Christ is risen! Indeed He is risen! 

Estonian Kristus on oolestoosunt! Toayestee on oolestoosunt! 
Ethiopian Christos t'ensah em' muhtan! Exai' ab-her eokala! 

Finnish Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi! 
French Le Christ est réssuscité! En verite il est réssuscité! 
Gaelic Taw creest ereen! Taw shay ereen guhdyne! 

Georgian Kriste aghsdga! Cheshmaritad aghsdga! 
German Krist ist auferstanden! Wahrlich Er ist auferstanden! 
Greek Christos anesti! Alithos anesti! 

Hawaiian Ua ala hou 'o Kristo! Ua ala 'I 'o no 'oia! 
Hebrew Ha Masheeha houh quam! Be emet quam! 

Hungarian Krisztus feltamadt! Valoban feltamadt! 
Indian (Malayalam) Christu uyirthezhunnettu! Theerchayayum uyirthezhunnettu! 

Indonesian Kristus telah bangkit! Benar dia telah bangkit! 
Italian Cristo e' risorto! Veramente e' risorto! 

Japanese Harisutos Fukkatsu! Jitsu ni Fukkatsu! 
Korean Kristo gesso! Buhar ha sho nay! 

Latin Christus resurrexit! Vere resurrexit! 
Latvian Kristus ir augsham sales! Teyasham ir augsham sales vinsch! 

Norwegian Christus er oppstanden! Sandelig han er oppstanden! 
Polish Khristus zmartwyckwstal! Zaprawde zmartwyckwstal! 

Portuguese Cristo ressuscitou! Em verdade ressuscitou! 
Romanian Hristos a inviat! Adevărat a înviat! 

http://www.history.com/topics/holidays/history-of-easter�
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Russian Khristos voskrese! Voistinu voskrese! 
Sanskrit Kristo'pastitaha! Satvam upastitaha! 
Serbian Cristos vaskres! Vaistinu vaskres! 
Slovak Kristus vstal zmr'tvych! Skutoc ne vstal! 

Spanish Cristo ha resucitado! En verdad ha resucitado! 
Swahili Kristo amefufukka! Kweli amefufukka! 

Swedish Christus ar upstanden! Han ar verkligen upstanden! 
Syriac M'shee ho dkom! Ha koo qam! 

Turkish Hristos diril - di! Hakikaten diril - di! 
Ukrainian Khristos voskres! Voistinu voskres! 

Welsh Atgyfododd Crist! Atgyfododd yn wir! 
 

Source: https://oca.org/orthodoxy/paschal-greetings 
 

ВЕЛИКОДНІЙ КОШИК – THE EASTER BASKET 

https://oca.org/orthodoxy/paschal-greetings�
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У святкуванні Великодня, яке символізує Нове 
Життя, Відродження, ми благословляємо основні 
продукти, які підтримують наше фізичне життя. 
Елементи традиційно поміщені у Великодній кошик 
для благословення складаються з наступних 
елементів: 
 

ПАСКА – Великодній хліб, великий, круглий, 
пишний, прикрашений плетеними визирунками, 
тісто є збагачене великою кількістю яєць. Він 
символізує радість життя, даного нам Ісусом 
Христом. 
 

БАБКА – Збагачений солодкий хліб, зроблений з 
яйцями і маслом, нагадує нам про самого Ісуса, 
воскреслого Господа, який в Євхаристії є їжею 
нашого земного шляху, його багатством і життям 
вічним. 
 

ЯЙЦЯ – Знак надії і воскресіння. Ісус виходить з 
гробу, як курча, яке руйнує оболонку яйця при 
народженні.  Доречно сказати, що деякі з яєць у 
кошику, ті, які будуть благословенні по закінченню 
Великодньої Літургії, прикрашені кольорами та 
символами весни, відродження і Великодня. 
 

ХРІН – Символізує гіркоту гріха й труднощів, з якими 
ми проходимо наше земне життя. Крім того, хрін 
нагадує нам про гіркоту страждань Ісуса, через які 
він увійшов у таку знаність у цілому світові. 
 

МАСЛО – Символічне змащення при похованні, воно 
може бути сформоване у вигляді баранчика або 
прикрашене цілими квітками гвоздики або 
горошинами перцю в формі хреста. Ісус є нашим 
Великоднім Аґнцем,  чиєю кров'ю ми були 
врятовані. 
 

СИР – М'який сир, може бути звичайним або 
вершковим сиром, нагадує нам про необхідність 
самоконтролю й поміркованості, символізує те, що 
ми маємо культивувати в нашому повсякденному 
житті. 
 

СІЛЬ – Нагадування про прихильність слідувати 
Христу –  бо за його власними словами Він називав 
віруючих  "Ви є сіль землі ..." 
 

 
KОВБАСА – Вуджена або копчена ковбаса, 
заправлена спеціями й часником, символізує користі 
й щедрості Бога. 
 

 

In celebrating Easter, the Feast of the New Life, we 
bless the basic foods that sustain our physical life.  
The items traditionally placed in the Easter basket 
for blessing are as follows: 
 

PASKA – The Easter bread is a large round 
elaborately decorated loaf of egg bread.  It 
symbolizes the joy of life given to us by Jesus Christ. 
 

BABKA – A rich sweet bread made with eggs and 
butter, reminds us of Jesus, the risen Lord, who in 
the Eucharist is the food of our earthly journey, its 
richness and the everlasting life. 
 

EGGS – A sign of hope and resurrection.  Jesus 
comes forth from the tomb as the chick breaks the 
shell at birth.  Because of the special meaning, it is 
fitting that some of the eggs to be blessed are 
decorated with symbols of spring, rebirth and Easter. 
 

HORSERADISH – Symbolizes the bitterness of sin and 
difficulties which we must undergo throughout our 
earthly life. Also reminds us of the bitterness of 
Jesus’ passion by which he entered into glory. 
 

BUTTER – Symbolic of burial ointment, it may be 
shaped into the shape of a lamb or decorated with 
whole cloves or peppercorns in the form of a cross.  
Jesus is our Paschal Lamb by whose blood we were 
saved. 
 

CHEESE – Typically cottage cheese or cream cheese, 
which is bland in taste, reminding us of the need for 
self-control and moderation that we should cultivate 
in our daily lives. 

  
 
SALT – A reminder of the commitment to follow 
Christ – in his own words “You are the salt of the 
earth…” 
 

 
 
KOBASSA – A spicy garlic smoked sausage 
representing God’s favor and generosity. 
 

HAM – The richness of this meat is symbolic of the 
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ШИНКА – Повноцінність цього продукту, як 
споживного м'яса, узагальнює та є символом 
великої радості й достатку Великодня. Писанки –  
символізують зародження й продовження життя, 
різноманітними малюнками зображеними на них, і є 
символом неповторности вірування й надії на 
всеосяжність Божого вчення. Тримаються як 
символи й прикраси Великоднього кошика. 
 

КРАШАНКИ – Яйця, зварені на твердо, приготовлені 
для їжі. Мають, на відзнаку від писанок, рівний колір 
й символізують красу Божої природи й весни. 
Переважно, одне з яєць малюють на цегляно-
червоний колір, що символізує, уособлює й 
представляє у кошику Марію Маґдалену. 
 

СВІЧКА – Зроблена з бджолиного воску, й 
вставляється до Паски. Коли свічка запалена під час 
освячення кошиків, вона символізує Христа, як 
“Світло Миру”, що приніс до нас такі визначні 
новини про Нове Життя. 
 

РУШНИК – Вишитим полотном, яке покриває усі 
компоненти кошика, символізуючи Христову 
плащаницю та наше вбрання, так звана, “крижма”, 
у якій й ми колись приймали Хрещення. Очищені 
водами Хрещення, ми святкуємо радість Нового 
Життя, прикрашаючи кошик таким чином.   
 

Кошик може бути прикрашений вишитим рушником 
або чистою білою тканиною. Кошик також може 
бути прикрашений свіжим барвінком, розквітлою 
вербою, так званими вербними “котиками”, 
стрічками й весняними квітами. 
 

Просимо пам'ятати, що кошик може мати в собі 
лише малу частину усіх означених вище продуктів й 
речей, представляючи ту їжу, яку Ви й ваші близькі 
будуть споживати під час Великоднього сніданку. 
 
 

great joy and abundance of Easter. 
 

PYSANKY – Symbolic of Christ’s death and 
resurrection.  These eggs are beautifully decorated 
with symbols derived from nature and later adapted 
to the Christian way of worship. 
 

KRASHANKY – Hard-boiled eggs that have been dyed 
a single colour using vegetable-based dyes (like 
onion skins or beets) or edible food colouring.  These 
eggs can be eaten.  Traditionally, one deep red brick 
coloured krashanka is included in the basket to 
represent Mary Magdalene. 
 

CANDLE – Made of beeswax, it is placed in the 
basket, typically in the Paska, and is lit during the 
blessing ceremony.  It is symbolic of Christ, “the light 
of the world”, who brought us the glorious news of 
the New Life. 
 

RUSHNYK – The embroidered cloth covering the 
basket reminds us of Christ’s shroud and of our 
baptismal robe, the kryzhma.  Being cleansed with 
the baptismal waters, we celebrate the joy of the 
New Life by putting on the kryzhma. 
 

The basket is typically lined with an embroidered 
rushnyk or a clean white cloth.  The basket can also 
be decorated with fresh barvinok (periwinkle), pussy 
willows, ribbons and spring flowers. 
 

Remember that the basket should contain only a 
small portion of these items, representing the food 
you are going to eat for Easter breakfast.  
 

 
 

PYSANKY 
 

Pysanka is often taken to mean any type of decorated egg, but it specifically refers to an egg reflecting traditional 
folk motifs and designs that have been drawn with melted beeswax onto the egg surface using the batik method. 
Several other types of decorative eggs are common to the Ukrainian tradition, and these vary throughout the 
regions of Ukraine. 
 

• Krashanky – from krasyty, "to decorate"– cold hard-boiled eggs dyed a single color (with vegetable dyes), 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_historical_regions�
https://en.wikipedia.org/wiki/Dyed�
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blessed and eaten at Easter. 
• Pysanky – from pysaty ,"to write"– raw eggs created with the wax-resist method (batik). The designs are 

"written" in hot wax with a pinhead or a special stylus called a pysachok (писачок) or a kistka 
(кістка) which has a small funnel attached to a small pencil-size holder to hold a small amount of 
melted wax. Wooden eggs and beaded eggs are often referred to as "pysanky" because they are 
made using the decorative style of pysanky. 

• Krapanky – from krapka "a dot"– raw eggs decorated using the wax-resist method, but with only dots as 
ornamentation (no symbols or other drawings). They are traditionally created by dripping molten 
wax from a beeswax candle onto an egg. They can be considered the simplest version of a 
pysanka, or a "proto-pysanka." 

• Dryapanky – from dryapaty, "to scratch"– created by scratching the surface of a dyed (hard-boiled) egg to 
reveal the white shell below. 

• Malyovanky – from malyuvaty, "to paint"– created by painting a design with a brush using oil or water colour 
paints. It is sometimes used to refer to colouring (e.g. with a marker) on an egg. 

• Nakleyanky –from kleyaty, "to glue on"– created by glueing objects to the surface of an egg. 
• Travlenky –from travlenya, “etching” – created by waxing eggs and then etching away the unwaxed areas. This 

is not a traditional Ukraine practice, but has become popularized recently. 
• Biserky –from biser, "beads"– created by coating an egg with beeswax, and then embedding beads into the 

wax to create geometric designs. 
• Lystovky –from lystya, "leaves"– created by dyeing an egg to which small leaves have been attached. 
 

All but the krashanky and lystovky are usually meant to be decorative (as opposed to edible), and the egg yolk 
and white are either allowed to dry up over time, or removed by blowing them out through a small hole in the 
egg. Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Pysanka 
 

ЖЕРТВЕННІСТЬ 
 

Для християн жертвенність є відмінною характеристикою, свідченням приналежності до “царського 
священства” у Христі.  Споконвіку наш нарід відрізнявся своєю жертовністю як практичним виявом 
глибокої віри.  Так, князь Володимир пожертвув 10 відсотків приходу свого князівства на будівлю церкви у 
Києві яка так і була названа десятинною.  

Ознакою високих чеснот і глибокої віри завше відзначалась у нашім народі жертвенність — адже майно, 
гроші та влада є тільки тимчасовим явищем, а наше добро на храм і на допомогу убогим є вічним даром і 
цінністю у Царстві Небеснім і молитвою вічної пам’яті для наших душ. 

Вже понад сто літ проживають українці у Канаді.  У Канаді наші люди, як ті котрі приїхали понад століття 
тому, так і ті що тут народились чи тільки недавно приїхали, жертвенно доклали і докладають зусилля і 
енергію для процвітання нашої духовної спадщини в Канаді.  Вияви жертвенності полягають не тільки у 
фінансовій підтримці громади, але і у незліченних годинах добровільної праці для різноманітних потреб 
громади. 

Наша громада Успіння Пресвятої Богородиці у Оттаві, яка вже існує понад 65 років, є і буде молитовним 
пристановищем для всіх, хто шукає духовного притулку та утішення, місця молитви або ж нагоди 
поспілкуватись з іншими українськими християнами. 

Як і інші церкви в Канаді, ми не отримаємо ніякого державного фінансування. Існування нашої парафії в 
Оттаві є досягнутим лише завдяки жертвенності парафіян Оттавської громади – від перших днів існування 
до сьогодня, де кожен жертвував по своїй змозі і від щирого серця, як у притчі про бідну вдову (Луки 21:1-4) 
 

І підійшла одна вбога вдовиця, і поклала дві лепті, цебто гріш. 
І покликав Він учнів Своїх та й промовив до них Поправді кажу вам, що ця вбога вдовиця поклала 
найбільше за всіх, хто клав у скарбницю. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Batik�
https://en.wikipedia.org/wiki/Stylus�
https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_shell�
https://en.wikipedia.org/wiki/Painting�
https://en.wikipedia.org/wiki/Pysanka�
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Бо всі клали від лишка свого, а вона поклала через бідність свого все, що мала, свій прожиток 
увесь... 

 

Тож закликаємо всіх Вас щиро жертвувати по вашій змозі, брати участь у громадських міроприємствах і 
заходах, щоб тим запевними існування і процвітання нашої громади для наступних поколінь і у милостині 
до ближніх і до себе досягати власного спасіння. 
 

GENEROSITY 
 
For Christians, generosity is a personal quality that provides evidence that we belong to a "royal priesthood" in 

Christ. For centuries, our people’s generosity represented a practical expression of deep faith. Prince Volodymyr 
the Great donated 10 percent of the income from his principality to build a church in Kiev, the name of which 
was Desiatynia, which in the Ukrainian language meant ‘one tenth’. 

Generosity is an indication of the high virtues and always marked by profound faith because property, money 
and power are only temporary.  By comparison, donations to our church and helping the less fortunate is an 
eternal gift and value in the kingdom of Heaven and reflects our prayer for the eternal memory of our souls. 

More than one hundred years ago Ukrainians started immigrating to Canada. In Canada, those that came many 
years ago, those that were born here and those who have only recently arrived, donate their efforts and energy 
for the prosperity of our spiritual heritage in Canada. Generosity is not only demonstrated through financial 
support, but also by volunteering your time and skills at parish events and to maintain the property. 

Our parish, the Assumption of the Blessed Virgin in Ottawa, which has been in existence for more than 65 
years, is a safe haven for anyone seeking spiritual refuge and consolation, a place for prayer and is a community 
where we can meet with other Ukrainian Christians. 

Like every other church in Canada, we receive no government funding.  Growing and maintaining our parish in 
Ottawa has been and continues to be achieved only through the generosity of its parishioners who donate their 
time and financially according to their means, as in the parable of Widow’s Offering (Luke 21: 1-4) 
 

1 As Jesus looked up, he saw the rich putting their gifts into the temple treasury. 2 He also saw a poor widow 
put in two very small copper coins. 3 “Truly I tell you,” he said, “this poor widow has put in more than all the 
others. 4 All these people gave their gifts out of their wealth; but she out of her poverty put in all she had to live 
on.” 

 

We sincerely call on all of you to be generous with your time and financial support of our parish, by attending 
church services and helping with and participating in parish events so that the prosperity of our parish is assured 
for ourselves and for future generations. 

 
 

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 
Бувша Голова ………………………………..…………… Богдан Шумський 
Заступник Голови ……………………………….….….  Ліза Маларек 
Рекордовий Секретар …………………………………  Aнгелина Решітник 
Скарбник …………………………………………….………  Олена Баран 
Фінансові Секретарі ……………….…………..…….. Мирон Олесків та Богдан Наконечний 
Директор Комунікацій ………………….………..…. Галина Безначук  
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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. 
 
 

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 ………………………………………………...  Michael Reshitnyk 
Past President …………………………………………. Bohdan Shumsky 
Vice-President ………………………………………….  Liza Malarek 
Recording Secretary …………………………………  Angie Reshitnyk 
Treasurer …………………………………………………  Olena Baran 
Financial Secretary …………………………………..  Myron Oleskiw & Bohdan Nakoneczny 
Communications Director ………………………..  Halyna Beznaczuk  
Membership Director ……………………………… Vera Hutzuliak 
Property Manager ………………………………….. Mikola S. Czich 
Cemetery Manager …………………………………  Bohdan Shumsky 
Benevolent Committee Director …………….. Zora Lucyk-Jackson 
Choir Committee Director ……………………….  Oxana Genina 
Redevelopment Committee Director ………. Bohdan Shumsky 
Youth & Family Programming Director ……. Maryna Popovych 
Volunteer Co-ordinator ……………………………  Oksana Kavera 
Representative to Ottawa KYK …………………  Vera Hutzuliak 
Trustees ………………………………………………….. Tamara Charalambij, Daryna Stavnycha, Nicolas Switucha 
Auditors …………………………………………………… 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. 
 

 

  

mailto:mj.reshitnyk@gmail.com�
mailto:mj.reshitnyk@gmail.com�
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ЗВІТ ПРО РЕМОНТИ І ОБСЛУГОВАННЯ ПРИ ЦЕРКВІ 
 

Як деякі з вас можливо знають, церковний зал був побудований в 1967 році і церква побудована 
пізніше в 1976 році. Значить що церковний зал вже стоїть 60 років і церква 51 років. Наші будинки 
старіються і потребують постійне обслуговування та ремонти які вимагають гроші і нашої постійної уваги. 
Залю і резиденцію потрібно держати в хорошому стані, особливо важливо, тому що їх оренди складають 
близько 50% річного приходу. 

Основні ремонти протягом останніх п'яти років включали заміну даху в залі і в резиденції, ремонт 
частинів церковного даху, переміна освітлення в залі для світлодіодів, регулярне обслуговування систем 
опалення та повітряного охолодження, як і також інші ремонтні роботи у міру їх потреби. 

Ми щасливі, що один парафіянин який постачає і встановляє вікна отримав від нас контракт на заміну 
вікон в нашому залі протягом наступних двох років або на пожертвування або вартісної основи. Інші 
головні ремонти включають заміну старших частинів церковного даху (щоб направити водне 
пошкодження, що є причиною утворення плям на стелі), ремонт церковного бюра і вмивальків, ремонт 
та/або заміна підлоги в залі і в кухні. 

Нам пощастило, що в минулому році головний орендар резиденції вирішив відновити їхній договір 
оренди на два додаткові роки. Договір оренди включало уновлення килимів і підлоги в кухні. Але в 
лютому цього року наш довголітній орендар (шість років) квартири на другому і третьому поверхах не 
відновив договір. Тепер проводяться ремонтні роботи для уновлення квартири з надією підвищити наш 
прихід щоб зміцнити фінансову стабільність нашої парафії. 

З огляду на значну роботу і витрати, необхідні для підтримки та ремонт наших cтарших будинків, ми 
звертаємося до наших парафіянин щоб допомогти нам з нашими працями. Ви можете добровільно 
подарувати ваш час і таланти за які ми будемо дуже вдячні. В цей час необхідну допомогу потрібно при 
вставлення плитків у вмивальках, чищення килимів в церкві, вставлення світильників та ремонт і 
фарбування стін. Також, пожертви призначені для спесифічних ремонтних робіт. Для того, щоб 
добровільно або фінансово допомогти, будь ласка, зв'яжіться з Миколою Чіх (613-294-8094) або з 
Михайлем Решітником (613-277-4664, mj.reshitnyk@gmail.com). 

– Михайлo Решітник, Голова церковної управи 
 

REPORT ON PROPERTY MAINTENANCE 
 

As some of you may know, the church hall was built in 1967 with the church built on top later in 1976, making 
the church hall 60 years old and the church 51 years old. The buildings are aging and it should not be a surprise 
that maintenance and repair are and will continue to require money and our constant attention. Keeping the hall 
and manse attractive and in good condition is especially important because their rental accounts for about 50% 
of the parish's annual revenue. 

Major repair initiatives over the last five years have included replacement of the roof on the hall and on the 
manse, repairs to portions of the church roof, conversion of the lighting in the hall to LEDs, regular maintenance 
of the heating and air conditioning systems as well as other repairs as they arise. 

We are fortunate to have in our parish a parishioner who operates a window supply and installation company 
which has been contracted to replace the windows in our hall over the next two years on either a donation or 
cost basis. Other priorities include the completion of the installation of a new roof on older portions of the 
church roof (to eliminate the water damage that is causing the ceiling stains), renovation of the parish office and 
washrooms, repairs and/or replacement of hall and kitchen flooring. 

We are fortunate that last year the major tenant in the manse, Emerging Minds (a day care provider for 
autistic children), decided to renew their lease for two additional years. As part of the rental renewal agreement, 
carpeting and kitchen flooring was replaced as requested by the tenant. However, this past February our 
longterm tenant (of six years) in the second and third floor apartments left. Currently, renovations and repairs 
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are underway to upgrade the apartments so that the additional rent can be generated which is very important 
for the financial stability of our parish. 

Given the significant work and cost required to maintain, repair and renovate our church’s aging buildings, we 
rely on our parishioners to help our property maintenance team complete the many jobs.  Volunteering your 
time and skills to do repairs and/or renovations will be greatly appreciated. Currently help is needed with laying 
tiles in the washroom, carpet cleaning in the church, the installation of light fixtures and repairing and painting 
walls. As well, financial donations designated for specific repairs and renovations are also welcome. To volunteer 
or make a financial donation, please contact Mikola Czich (613-294-8094) or Michael Reshitnyk (613-277-4664, 
mj.reshitnyk@gmail.com). – Michael Reshitnyk, Parish President 

 

ПАРАФІЯЛЬНІ ПОДІЇ – PARISH EVENTS 
 

Змагання Борщів 2017 

                    
 
 

У неділю, 12 лютого, 5-е річне Змагання Борщів відбулося в наші церковні залі. Ціль цієї річної події є 
зібрати кошти для дітей-сиротів в місті Кривому Розі на Дніпропетровщині на Україні. Протягом перших 
чотирьох років, фонди підтримали Дитячий Будинок Ч.2, де багато із сиріт були ВІЛ-позитивними, глухі, 
мали проблеми з психічним здоров'ям і розвитком та іншими серйозними хворобами. Діти-сироти в 
Україні дуже недофінансуванні. Фонди зібрані дозволило покрити витрати на закупи повсякденної 
необхідності для дітей. Крім того, ці фонди також покрили витрати для забезпечення речами першої 
необхідності (наприклад для приготування їжі, столові прилади, тарілки, рушники, ковдри і т.д.) для дітей, 
які відходять від дитячого будинку, коли їм закінчилося 17 років, так що вони можуть почати самостійне 
життя в гуртожитках які не отримують належної соціальної допомоги. 

За останні два роки Дитячий Будинок Ч.2 поступово був перетворений в реабілітаційний центр. Тому 
інакший дитячий будинок був вибраний Комітетом Проекту і нашими волонтерами в Кривому Розі. 
Більшість цих сиріт залежать на інших для особистої гігієни, бо потребують допомогу щоб їсти, митися, 
вбиратися, і для багатьох інших повсякденних функцій. Деякі з дітей були залишені їхньими батьками. Всі 
зібрані фонди будуть спрямовані на потреби цих дітей. Комітет та волонтери в Кривому Розі працюють з 
адміністрацією дитячого будинку. Потрібні речі купуються в Оттаві і відправлені до наших волонтерів в 
Кривому Розі або фонди передаються до наших волонтерів, щоб покрити вартість закупів найбільш 
необхідних речей в Україні. Фонди не відправляються до співробітників дитячого будинку, але тільки до 
наших довірених волонтерів, які завжди забезпечуються проектний комітет з квитанціями від закупів, а 
також фотографіїами речей які доставили сиротам. 

Цього року прихід був $2,484. За останні п'ять років, ця подія зібрала майже $10,000. Дякуємо всім які 
брали участь і за вашу щедрість. Пожертви дальше приймаються. Якщо ви хотіли б пожертвувати на цю 
важливу ціль, будь ласка зв'яжіться з Iриною Карман (е-пошта iccrph@gmail.com) або з Oленою Стецкевич 
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(е-пошта ostetskevych@yahoo.com). Податкові надходження за 2017 податковий рік будуть видані за 
пожертви $10 або більше. 

 
 

Borshch Cook-Off 2017 
 

On Sunday, February 12, the 5th Annual Borshch Cook-Off took place in our church hall.  As in years past, this 
event was organized by the Project Committee consisting of parish members Iryna Carman and Olena 
Stetskevych to raise funds for a children’s orphanage in the city of Kryvyi Rih in the Dnipropetrovsk region of 
Ukraine. For the first four years, the funds supported Orphanage #2 where many of the orphans were HIV 
positive, deaf, had mental health problems, developmental delays and other serious health conditions. 
Orphanages in Ukraine are severely underfunded and the funds raised by the Borshch Cook-Off allowed us to 
cover the costs of buying everyday essentials for the children. In addition, these funds were also used to provide 
living essentials (such as cooking utensils, plates, towels, blankets, etc.) to the children leaving the orphanage, at 
the age of 17, so that they can start their independent lives in hostels that do not receive adequate social 
assistance 

Over the past two years, Orphanage #2 has been gradually restructured into a rehabilitation facility.  As a result, 
another orphanage was chosen by the Project Committee and our volunteers in Kryvyi Rih (Nadiya & Bohdan 
Petryk and Liliya & Vitaliy Stetskevych, parents of our parish members Olena & Victor Stetskevych).  The majority 
of these orphans are dependent on others for personal care as they need assistance to eat, wash themselves, 
dress, and for many other daily functions.  Some of the children have been abandoned by their parent(s). All the 
funds collected will be spent for the specific needs of these children.  The Project Committee and the volunteers 
in Kryvyi Rih are in direct communication with the orphanage’s administra-tion.  Items are purchased in Ottawa 
and sent to our volunteers in Kryvyi Rih or a specific amount of funds are transferred to our volunteers to cover 
the cost of buying the most highly needed items in Ukraine. Funds are not sent to orphanage employees, but 
only to our trusted volunteers, who always provide the Project Committee with purchase receipts as well as 
photos of the items being delivered to the orphans. 

            
 

This year’s event raised $2,484 for the orphanage. Over the past five years, this event has raised almost 
$10,000 for the two orphanages that have been supported. Thank you to all who participated in the event and 
for your generosity. Donations are still being accepted. If you would like to donate to this very worthy cause, 
please contact Iryna Сarman (email iccrph@gmail.com) or Olena Stetskevych (email ostetskevych@yahoo.com). 
Tax receipts for the 2017 tax year will be issued for donations of $10 or more. 
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ЗВІТ ПРО ПОЖЕРТВИ – SUMMARY OF DONATIONS 
 

За січень і лютий 2017 року, ми отримали слідуючі пожертви / For January & February 2017, the total 
donations received are as follows: 
 

Недільна Збірка / Sunday Collection  $3,769 Коляда / Koliada  $3,520 
Прямий Депозит / Direct Deposit $1,545 В Пам’ять / In Memoriam  $2,835 
Маланка / Malanka  $2,832 

 

Дякую  за Вашу щедрість. Ми залежимо  на Вашу  підтримку, щоб виконати 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 
 

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.  

Як заохочення для користування цією програмою, якщо Ви підпишитесь на програму прямого депозиту у 
квітні або травні цього року, то Ви отримаєте особливий подарунок від нашої громади — рукописну 
Писанку. Якщо вас зацікавить використання прямого депозиту і вам потрібна додаткова інформація, будь-
ласка, 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 
 

For your convenience and to simplify making donations to our church on a regular basis which will ensure the 
stability of the church’s finances, we encourage you to sign up for our Direct Deposit pre-authorized debit 
program.  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 expenses (to pay the priest’s salary, heating, water, 
electricity, insurance, telephone services, cleaning) and maintaining the church in good condition. 

If you sign up for Direct Deposit during the months of April or May this year, you will receive a special gift – a 
beautifully decorated hand-made Pysanka (Ukrainian Easter egg).  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), 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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POKROVA CAMP 
2017 

 

A unique summer day camp where 
children learn about Ukrainian 

Arts and Culture 
 

July 17 – 21, 2017 
at the  

Ukrainain Orthodox Church Hall 
1000 Byron Avenue 

 
For more information and to register: 

 

Website: POKROVANETWORK.CA 
 

E-mail: rturchyn@gmail.com 
 

Phone: 613 - 371 - 6205 
 
 

If you are interested in being a 
counselor (16+ years) or a 

volunteer (13+ years) at the camp 
please email or phone to apply 

 

Уроки Української мови для дорослих: Від 20 квітня до 25 травня, в 
четвер вечорами від 18:00 до 20:00, в церковні залі. Кошт: $87.  Всі 
матеріали будуть подані учителем. За інформації –  Олег Белкін: тел. 
613-843-4782 або на е-пошту: olever@bell.net) 
 
UKRAINIAN LANGUAGE CLASSES April 20 – May 25, Thursday evenings, 6pm – 
8pm, at the Ukraianian Orthodox Cathedral Hall, 1000 Byron Avenue. Cost of the 
session: $87.  All materials provided by the instructor. Contact Oleh Belkin: 613-842-
4783 or email olever@bell.net. 
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   SPRINGTIME    
WORDSEARCH PUZZLE 

 

A B C J E D C H U R C H F G R H 
L G O O D F R I D A Y K J I U R 
M N O Y P B O Q R L I L I E S E 
T S T U V A S W B U T T E R H S 
X U Y P U S S Y W I L L O W N U 
I H L G F K E D C B H A K Z Y R 
H L M I Q E Y O Y W O Y O B K R 
Z A N B P T A W E T R E B D A E 
D P M D V S J E S U S S A F C C 
A A F O R G I V E N E S S H E T 
F L C H R I S T I S R I S E N I 
F M O C W S U P E R A L A G G O 
O S P R I N G O I L D M N G I N 
D U Q Y U X R A B B I T S S K Q 
I N T L S Y Z W O W S A E J R X 
L D U X P A S K A D H B C K E Z 
S A N O P Q N R S T U V W X T Y 
M Y K L B A B K A P R I L J S I 
A C A N D L E B Y C D E F G A H 
I N D E E D H E H A S R I S E N 

 

April Church Horseradish Pussy Willow 

Babka Cross Indeed He Has Risen Pysanky 

Basket Daffodils Jesus Rabbits 

Blessing Easter Joy Resurrection 

Butter Eggs Kobassa Rushnyk 

Candle Forgiveness Lilies Spring 

Cheese Good Friday Palm Sunday Tulips 

Christ Is Risen Ham Paska  
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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.  

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.  

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.  

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.  

Український Бутік Відкритий після Богослужень, або за 
домовленням (тел. 613-830-1472) 

Ukrainian Boutique Open after Liturgy, or by appoint-
ment (tel. 613-830-1472) 

Освячення Домів – Можна замовити – Щоб домовитися 
просимо звернутися до Отця Ігоря (613-325-3903, 
e-пошта: stamaryuocc@sympatico.ca)  

House Blessings – On request – To make arrangements 
please contact Father Ihor (613-325-3903, 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 are accepted 
(please make cheque payable to “Ukrainian Orthodox 
Church” noted with “2017 Membership”). 

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

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

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

Ukrainian Woman’s Association of Canada (Ottawa 
branch) For information please call 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. 613-325-3903, 
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 церковні 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. 
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Церковні калєндарі на 2017 рік можна придбати за $500 
в церковнім бюрі 

2017 Church calendars are available for $500 in the 
Church Office 

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 Ігорові (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. 

 
Please visit us on Facebook: https//www.facebook.com/UkrOrthodoxChurchOttawa 
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