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 КВАРТАЛЬНИЙ ВІСНИК      
QUARTERLY NEWSLETTER 

Вітаємо з Новим 
2016 роком  

Цього  року ми 
святкуємо  
125-ліття  
Поселення  
Українців  
в Канаді  

Yappy New 
2016 year 

This year we will be 
celebrating the 125th 

anniversary  
of Ukrainian  
Immigration  
To Canada. 

Christ is Christ is Christ is  Born !  Born !  Born !  
Glorify Glorify Glorify  Him !Him !Him !   
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Церковна вебсторінка / Our church's website address:    www.ukrainianorthodox.info       
Церковна сторінка на Facebook /  Church Facebook Page: https://www.facebook.com/UkrOrthodoxChurchOttawa 

PARISH MEMBERSHIP FOR 2016 
PLEASE MAKE CHEQUES PAYABLE TO  

"UKRAINIAN ORTHODOX CATHEDRAL" -- RE: 2016 MEMBERSIP 
Some people have already paid their 2016 memberships for the year, and others will do so hopefully 
soon. Olena will be able to make the necessary adjustments to bring the newly paid memberships up 

to the totals below. (Difference of $2.00 an oversight on the St. Andrew College Portion). 

Consistory Levy:  2015   2016 
Consistory Portion   $ 80   $ 85 
St. Andrews College  $9   $10 

------------------------------------------------------------------ 
Total Annual Levy    $ 89   $ 95 per person 

Our Parish Annual Membership fee for 2016 

Consistory $ 85 
St. Andrews College 10  

Our parish levy 35 
Eastern Epachy 20 

--------------------------------------------------------- 
Our total annual INDIVIDUAL membership $ 150  for 2016 FAMILY membership is $300. 

The Sobor approved an increase of $5.00 per year for the Consistory, annual increases of $5 thereafter. 
A $1.00 increase for the St. Andrews College Seminary, which remains constant then 

for the 5 year period at $10 per year. 

Eastern Eparchy didn't increase their levy at the Nov 2015 AGM. 

From the ladies association   
 Once again our bazaar was a great success. I would like to thank all the volunteers and especially 
 the ladies who have come to help with the varenyky and cabbage rolls making.. There were also 
men  who contributed there time also a great big thank you goes out to them also. Every helping 
hand is greatly appreciated . Without the helping hands our efforts would not have been fruitful. 

From the ladies association  no words can be said just a Big Thanks   .  

WE wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year .  

BIG THANK YOU TO  LESIA BOLOTENKO  WHO PUT AN ANOURMOUS AMOUNT  OF EF-
FORT INTO UPDATING OUR PARISH PHONE LIST. 

MAY GOD BLESS OUR  VOLUNTEERS FOR THEIR TIRELESS EFFORT 
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З РIЗДВОМ ХРИСТОВИМ I НОВИМ РОКОМ! 
   Дорогі парафіяни і прихожани нашої громади і всі люди доброї волі                                             

Христос Родився !  Славіте Його ! 
“Господь Бог Предвічний нині нам явився “ співаємо нині в коляді на Свято Різдва Христового і знову встуваємо у радісний Різдвяний період 

святкувань.  Новонароджений Син Божий приніс радість і всім українцям, які проживають в Україні і тим, що розкидані по цілому світі і живуть поза її 
межами і всім людям доброї волі. І вся велика Українська Родина буде величати Новонародженого Ісуса і МОЛИТИ його за любов та  злагоду між 
нами, благополуччя і мир у світі, взаємоповану і порозуміння.   

І, ми, українці по всіх закутках світу урочисто, згідно з древніми традиціями, які нам передали діди і прадіди, будемо святкуваємо Різдво Христове і 
всі Свята різдвяного циклу аж до Стрітення Господнього 15 лютого. У цей день ми ще раз освячуємо воду та свічки для церковного вжитку.  Свічі у 
нашій вірі є виявленням нашої молитви перед Господом за наші родини, близьких та знайомих, а також за мир у світі а особливо у нашій много 
страждальній Україні.  Цього року як ніколи ми просимо Господа, щоб він дарував мир Україні і її народові злагоду та Боже благословення. 

На протязі минулого року наша громада та ТУС при громаді доклали багато зусиль щоб допомогти всім постраждалим від війни в Україні — 
переселенцям, пораненим, біженцям, сиротам, вдовам та покаліченим. Цього року також ми проводимо багато міроприємств щоб допомогти Україні.  
Просимо слідкувати за нашими парафільними листочками та сторінкою в інтернеті.  КОЖНОЇ НЕДІЛІ ми проводимо збірку допомоги для постраждалих 
у війні в Україні.  Найбільш систематичною та суттєвою є допомога пораненим у 2 міській лікарні дніпропетровська та  Одеському військовому 
госпіталеві.   

У суботу, 12 березня відбудеться солдатська вечеря на котрій будуть присутні лікар та двоє потерпілих від війни в Україні.  Це одне з міроприємств 
ініційоване нашим ТУС при громаді у співпраці з іншими місцевими організаціями щоб допомогти потерпілим від війни в Україні. 

Наближається Великий піст і запрошуємо всі наших парафіян та прихожан брати участь у богослуженнях та міроприємствах нашої громади. 

Дозвольте привітати всіх вас Вас, хоч і з запізненням, з Новим Роком і побажати Вам і родинам Вашим благословенного і щасливого Нового Року. 
Щоб він приніс Вам натхнення і наснагу далі працювати на українській ниві і щоб милосердний Господь обдаровував Вас Своїми щедротами, а нашій 
дорогій матері - Україні довогожданний мир і злагоду між людьми.   А також і зичимо миру та милосердя, злагоди і Божої Ласки всім людям Доброї волі. 

Особлива подяка всім волонтерам нашої парафії за важку і натхненну працю на благо громади, а особливо нашому жіноцтву, адже без вашої 
жертовної праці нічого в громаді не могло б зрушитися з місця.  Працюючи разом ми набуваємо відчуття справжньої християнської родини, де кожен, 
хто переступає поріг нашого храму для молитви, стає нашим собратом у Христі.  

Наш нарід завше визначався своєю жертвенністю і відгуки на кампанії збірки засобів для нашої громади завше були дуже плодоносними і 
віддзеркалювали найкращі риси нашого народу.  Тож щира подяка всім нашим щирим жертводавцям, як особам так і установам, за вашу жертвенність 
і надіємось на Вашу благородну підтримку і в майбутньому.  Надіємось на вашу доброту і висилаємо для Вас прохання пожертвувати на нашу щорічну 
кампанію збірки фондів *КОЛЯДА*, а також і докладений листочок—пом*яник, щоб ми завше як церковна родина могли молитися за Ваш добробут. 
Просимо приєднатися до нашої кампанії Прямого депозиту, щоб регулярними пожертвуваннями сприяти фінансовій стабільності нашої громади. 

Тож молимося, щоб 2016 рік, котрий розпочинається святкуанням Різдва Христового, приніс нам нагоду у добрім здоровї прославляти своїми 
постійними молитвами нашого Спасителя, а працею та жертовністю підтримувати нашу громаду—перлину Українського Православя у Канаді, 
даровану нам нашими піонерами. Ми молимося про створення єдиної Православної Церкви в Україні, щоб були подолані всі непорозуміння і тертя і ми 
могли б прославляти Господа у одній Євхаристійній молитві. Щоб проекти котрі ми розпочали, розбудови приміщень та іконографії, ремонти, біблійні 
студії та катехизм пройшли з Божим Благословенням і плодюче на благо нашої громади.  Докладімо ж зусиль, щоб наша духовна спадщина процвітала 
та зростала з унікальною іконографією у нашім храмі. 

Ми молимося, щоб у житті нашої громади всі неропорозуміння полагоджувалися у мирі та любові і ми могли навчатися не повторювати наших 
помилок, а дружно будувати нашу громаду. Наша громада може і мусить стати пристановищем для нових ідей і думок, щоб ми могли вчасно 
відповідати на виклики часу.  Час закликає нас до змін, а сьогоднішнє суспільство дає нам виклики які вимагають серйозного переосмислення і 
нагальної відповіді.  Ми молимося за те, щою наші храми мали присутність віруючих на Богослуженніях під час тижня, адже ці богослуження є для 
поглиблення нашої віри і для причастя Тіла і Крові Спасителя на наше життя вічне і спасіння.   

Проте нашою найпалкішою молитвою є молитва за те, щоб кожен прихожанин чи парафіянин чи відвідувач нашої громади знаходив душевний 
притулок у нашій церкві, де можна відкласти всі”душевні піклування” і молитовно поєднатися з Господом, де кожен віруючий почуває себе частиною 
єдиної християнської родини – громади Успіння Пресвятої Богорордиці у Оттаві.  Молімося і святкуймо разом 67—ліття ншої громади цього вересня — 
і передаваймо нашу духовну спадщину  настуупним поколінням. 

У новонародженім Христі Ісусі, о. Ігор з родиною 
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 КАЛЕНДАР БОГОСЛУЖЕНЬ ТА ГРОМАДСЬКИХ ПОДIЙ У  ЛЮТОМУ‐БЕРЕЗНІ  2016 

ЛЮТИЙ 2016 
Неділя,  7 лютого  36-та неділя по П’ятидесятниці  Літургія  10:00  Обідниця 12:00 

П*ятниця, 12 лютого  Собор Вселенських Учителів і Святителів      Літургія 10:00 

Неділя, 14 лютого  36-та неділя по П’ятидесятниці  Літургія  10:00  Обідниця 12:00 

Понеділок, 15 лютого СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ—освячення свічок і води  Літургія 10:00 

Субота, 20 лютого          Вечірня 18:00 

Неділя, 21 лютого  НЕДІЛЯ ПРО МИТАРЯ І ФРРИСЕЯ Літургія 10:00  Обідниця 12:00 

Панахида у 2-гу річницю трагедії на Майдані після Літургії   

Неділя, 28 лютого  Неділя про Блудного Сина  Літургія 10:00  Обідниця 12:00 

БЕРЕЗЕНЬ 2016 

Субота, 5 березня  Батьківська субота—поминання померлих   Літургія 10:00 

Субота, 5 березня          Вечірня 18:00 

Неділя, 6 березня  М*ясопусна Неділя   Літургія 10:00  Обідниця 12:00 

ЗМАГАННЯ НА НАЙКРАЩИЙ БОРЩ господинь нашої громади — весь прибуток піде на дитячий будинок  

Неділя, 13 березня   Неділя Сиропусна      Літургія 10:00  

ПІСЛЯ БОГОСЛУЖЕННЯ — РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДИ 

Неділя, 13 березня   Всепрощальна Вечірня      Вечірня 16:00 

ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПОСТУ — ПОНЕДІЛОК, 14 БЕРЕЗНЯ 

КАНОН АНДРЕЯ КРИТСЬКОГО  — 19:00 

Понеділок, 14 березня, Середа, 16 березня — Собор Христа Спасителя,  721 Somerset St W  

Вівторок, 15 березня,  Четвер 17 березня — Наш Храм, 1000 Byron Ave 

Субота, 19 березня  Батьківська субота—поминання померлих   Літургія 10:00 

Субота, 19 березня          Вечірня 18:0 

Неділя, 20 березня   Неділя Торжества Православ*я Літургія  Св. Василія Великого 10:00 

Після Богослуження Святкування Торжества Православ*я—Процесія з Іконами у Храмі 

Пасхальний базар—12:00—14:30 

Неділя, 20 березня   Неділя Торжества Православ*я    Обідниця 12:00 

Середа, 23 березня   Літургія Ранішосвячених Дарів    Літургія 10:00 

Субота, 26 березня  Батьківська субота—поминання померлих   Літургія 10:00 

Неділя, 27 березня   Неділя 2-га Великого Посту  Літургія 10:00   Обідниця 12:00 
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SCHEDULE OF SERVICES AND COMMUNITY EVENTS 
FEBRUARY—MARCH 2016 

FEBRUARY 2016 
Sunday, February 7  36 Sunday after Pentecost  Liturgy 10 am Noonday Service—12 pm 
Friday, February 12  Synaxis of the Three Hierarchs   Liturgy 10 am  
Sunday, February 14   37 Sunday after Pentecost  Liturgy 10 am Noonday Service—12 pm 
Monday, February 15  Feast of Meeting of the Lord in the Temple with blessing of candles   Liturgy 10 am 
Saturday, February 20         Vespers 6 pm 
Sunday, February 21  Sunday of Publican and Pharisee Liturgy 10 am Noonday Service—12 pm 

After the Liturgy — Panakhyda in memory of the first anniversary of the tragedy in Maidan 
Sunday, February 28  Sunday of Prodigal Son   Liturgy 10 am Noonday Service—12 pm 

MARCH 2016 

Saturday, March 5  Memorial Saturday — commemoration of the departed Liturgy 10 am 
Saturday, March 5          Vespers 5 pm 
Sunday, March 6  Meatfare Sunday   Liturgy 10 am Noonday Service—12 pm 

BORSCH COOK 0FF FOR THE ORPHANS after the Liturgy  
Sunday, March 13  Cheesefare Sunday   Liturgy 10 am Noonday Service—12 pm 

ANNUAL GENERAL MEETING OF OUR PARISH after the Liturgy 
Sunday, March 13  Forgiveness Vespers     Vespers 4 pm 

BEGINNING OF THE GREAT LENT—MONDAY, MARCH 14 
Canon of St. Andres of  the Crete 

Monday, March 14 & Wednesday, March 16 — Christ The Saviour Orthodox Church — 721 Somerset St. W  
Tuesday, March 15 & Thursday, March 17 — our Church, 1000 Byron Ave  

Saturday, March 19  Memorial Saturday — commemoration of the departed Liturgy 10 am 
Saturday, march 19           Vespers 6 pm 
Sunday, March 20  Sunday of Orthodoxy    Liturgy of St. Basil the Great 10 am  

Procession with icons to celebrate the Triumph of Orthodoxy after the Liturgy 

SPRING BAZAAR — NOON—2:30 PM 

Sunday, March 20  Sunday of orthodoxy      Noonday Service 12 pm 
Wednesday, March 23 Liturgy of Presnactified Gifts     Liturgy 10 am 
Saturday, March 26  Memorial Saturday — commemoration of the departed  Liturgy 10 am 
Sunday, March 26  Second Sunday of Lent  Liturgy 10 am Noonday Service—12 pm 
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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  
Парафіяльний ВОСКРЕСНИЙ ЛИСТОЧОК 

розповсюджується через електронну пошту кожної неділі. 
Якщо Ви, чи хтось із Ваших рідних чи знайомих, би хотіли 

отримати наш благовісник через електронну пошту, 
перешліть електронну пошту отцеві 

(stamaryuocc@sympatico.ca), і він буде Вам відправити 
благовісник кожного тижня. 

Святкові Привітання. Не забудьмо, що від Різдва (7-го 
січня) до свята Стрітеня (14 лютого) вітаємо один одного 

святочним привітанням—“Христос Рождається!”, і 
відповідаємо “Славіте Його”! 

Сповідь і Причастя для старших і недужих – Якщо хтось із 
наших старших чи немічних парафіян які не можуть приїхати 

до церкви бажають сповідатися й причащатися перед 
святами, дзвоніть, будь ласка, до о. Ігоря і він дуже радо 
приїде до них у зручний їм час виконати цей приємний і 

важливий обов’язок. 
Парафіяльне Членство. Всі охрещені і 

миропомазані особи, які активно ісповідують Св. 
Православну Віру є членами Православної церкви. 
Але тільки офіційно реєстровані парафіяни мають 

право брати активну участь на зборах парафії, право 
голосувати тощо. Вірні, які хочуть бути реєстровані 
члени парафії мусять виповнити інформаційний 

бланк, і платити річний внесок у сумі $300 за родину 
або $150 за одну особу. Якщо досі не заплатили за  
свої членські внески на  2016 рік, то просимо Вас 
виконати цей важливий обов’язок якнайшвидше.   

ADDITIONAL PARISH ANNOUNCEMENTS 
Electronic Bulletin. Fr. Ihor circulates the parish bulletin 
and announcements every Sunday by electronic mail. If 
you, a family member, or someone you know would like 
to receive our parish bulletin electronically, please e-mail 

Fr. Ihor  
(stamaryuocc@sympatico.ca), and ask him to add you to 

the e-mail bulletin distribution list. 
Christmas Greetings:  Please do not forget that be-
tween January  7, feast fay of the Nativity of Our Lord 

and February 15, Feast day of the Meeting of our Lord in 
the Temple we greet each other with the words “Christ is 

Born” and reply “Glorify Him” 
Confession and Communion for the elderly and infirm. Dur-

ing the Nativity fast Orthodox Christians traditionally approach for 
Confession and Communion. Fr. Ihor will gladly bring communion 
to any of our elderly or infirm parishioners in their house, nursing 
home, or in the hospital. Please contact him to arrange for a con-

venient time. 
Parish Membership. All baptized/chrismated individuals who 

actively confess the Orthodox Christian Faith are members of the 
Orthodox Church. Only registered parishioners, however, can 
take part in parish meetings, vote, etc. Faithful who wish to be 
registered members of the parish must fill out an information 
blank and make an annual membership donation of $300 per 
family or $150 per adult individual. If you have not yet offered 

your membership donation for 2016 please do it at you earliest 
convenience. 

PLEASE REMEMBER OUR AGM IS ON 
SUNDAY, MARCH 13 AFTER THE LIT-

URGY 
ПРОСИМО ПАМ*ЯТАТИ — НАШІ 
ЗАГАЛЬНІ РІЧНІ ЗБОРИ — 13 
БЕРЕЗНЯ ПО БОГОСЛУЖЕННІ 
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Програми для молодi — Youth Programming 
MARK YOUR CALENDARS 

Sunday School 
Open to all children aged 4-16.  Classes run from 

10:00-11:00 a.m. and then children join the con-
gregation for the remainder of the Divine Litur-
gy.  Curriculum is age appropriate. 

Sunday Jan. 24 – commencement of classes for 
Preparation for First confession 

This is open to children ages 7 years or more who are 
ready for the sacrament of confession but would 
benefit from some preparation.  Please contact Dobr. 
Jennifer okhri1jr@gmail.com or Suzanne Soroka su-
zanne@giamberardino.com or 819-684-9841 to regis-
ter your child(ren). 

Sunday, May 8  - Last Sunday School Class    
- “Tribute to Mothers” concert  - Mother’s Day 

Ukrainian Dance 
Open to all youth from ages 4 – 20.  Classes are deter-

mined by age and knowledge of dance.  Currently 
we have 2 classes:   

Monday 5:45 – ages 4 – 6; and  

Wednesday 7:00 – ages 7-10.  

We are looking to start classes for ages 
14+  No experience needed. Registration for new 
students will be held on Monday, January 25, 2016 @ 
5:45 for ages 4-6; and Wednesday January 20, 2016 @ 
7:00 for all ages 7 – 20.  Cost is $125.00 

Other Activities 

April 22, 2016 – Pysanky Workshop for 
Youth ages 3 – 17 

There is no cost for this workshop, but you must re-
serve your spot as there is limited seating.  Please 
contact Dobr. Jennifer okhri1jr@gmail.com 
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Чин Освячення Води і Благословення 
Дому 

     Чин Великого Освячення Води звершується у 
святковий день Богоявління. Оскільки наші домівки не 
можуть бути принесеними для освячення до церкви, 
то сама церква, в образі священика і псаломщика, 
приходить до домів християн де чин освячення, який 
розпочався і був звершений у церкві, закінчується в 
окроплені домівки йорданською святою водою. 

     Традиційно, у всіх православних парафіях, 
священик, будучи запрошеним, особисто відвідує всіх 
своїх парафіян кожного року, щоб разом з ними 
помолитись на місці де вони живуть, і щоб 
благословити їх дім і все в домі, новорічною Святою 
Йорданською Водою.  

     Через благословення і освячення нашої власності, 
як наших домівок і матеріальних речей, благодать 
Божа наповнює і освячує місце нашого життя і нас 
самих.  

     “Благословення домів освяченою йорданською 
водою влаштовує і укріпляє духовну спорідненість 
між “церквою родинною” тобто сім’єю і 
парафіяльною церквою, тобто парафіяльною 
спільнотою, подаючи нам можливість розділяти Божу 
духовну мудрість і об'явлення….  Для дітей, 
йорданське благословення дому, демонструє 
спорідненість їх сім’ї із Церквою а значить із Богом.”    

     Яке значення має наше прохання щоб Бог для нас 
щось благословив?  

     Все у цьому світі через гріхопадіння наших 
прародичів зазнало тління і гріховності. Сам Бог 
повинен знову благословити Його творіння (світ) для 
того щоб все було таким, яким Бог його хоче бачити, 
тобто таким, яким воно було при сотворені світу. Для 
цього і послав Бог у цей світ Свого Єдинородного 
Сина, Господа нашого Ісуса Христа і Святого Духа, 
щоб благословити всіх і все, що Бог сотворив і таким 

чином зробити все знову добрим і благодатним для 
вжитку. 

     Коли священик приходить щоб благословити наш 
дім, він молиться разом з нами і просить, щоб Бог був 
милостивим до нашої оселі, щоб визволив її від 
усякого зла і щоб Господь наповнив наш дім і наше 
життя усім, що потрібне для мирного життя. 

     Яка чудова і благодатна є ця традиція для того щоб 
почати Новий Рік! 

 

Приготуватися до приходу священика, який 
прийде, щоб освятити дім Йорданською Святою 

Водою можна наступним чином: 

   - Запишіть на листку імена тих членів родини за 
яких Ви бажаєте помолитись коли прийде священик. 
За живих і за померлих окремо. 

   - На столі у вітальні чи біля іконного куточка 
поставте запалену свічку, а також ікону Богоявління, 
чи ікону Христа або Богородиці. А також глибоку 
миску (для йорданської води, яку принесе священик). 
Переконайтесь, що листочки із іменами для молитви 
там також є!   

   - У кожній кімнаті, де ви бажаєте, щоб священик 
зайшов, щоб окропити її йорданською водою, 
засвітіть світло, щоб він бачив куди іти. 

   - Пам'ятайте, обов'язково виключити телевізор, 
радіо, магнітофон чи комп'ютер.  

   - Наглядайте за вашими домашніми тваринами, чи 
то собаками чи котами, щоб вони не перешкоджали 
під час молитви і освячення.  

   - Всі члени родини, коли прийде священик повинні 
зібратись разом довкола нього і прийняти участь у 
молитві, співаючи, наприклад “Господи, помилуй” чи 
співаючи Тропар свята. 

   - Якщо в домі будуть діти, то священик може 
благословитисупроводжувати його під час 
благословення дому із водою і засвіченими свічками 

Blessing of homes: January 19 — March 31   Йорданське освячення домів - 19 січня - 31 березня 
Прохання скоординувати з о. Ігорем найзручніший для Вас час на освячення Вашого дому 

Please contact Fr. Ihor or our office administrator Tatiana at 613-728-0856  
or  via e-mail: stamaryuocc@sympatico.ca for a convenient time for your house blessing. 
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The Great Blessing of Water and of the 
Home 

     The Great Blessing of Water takes place on 
Epiphany Feast. Since our homes cannot be 
brought to the Church for blessing, the Church 
through the priest and cantor go to the homes. 
There the service of blessing, which began in the 
church, is finished with the sprinkling of Jordan 
water in the home.  

     Traditionally, in most Orthodox parishes, the 
priest being invited personally visits all his parish-
ioners each year to pray with them in the place 
where they live, and to bless their surroundings 
with the newly sanctified water of Theophany 
(January 19).  

     By sanctifying our living quarters, our private 
place, we extend the grace of God to our individual 
dwellings.  

     "The blessing of homes by these holy waters 
maintains the spiritual association between the 
‘family church’ and the parish, as well as again 
providing for the sharing of God’s spiritual wisdom 
and revelation. . . For children, the house blessing 
shows the connection of the Church to the home.” 

     What does it mean to ask God to bless some-
thing?  

     All things in the world have been spoiled right 
along with us. God must bless His world again in 
order for it to be the way that He wants it to be. 
For this reason God sent His Son Jesus and the 
Holy Spirit to the world - to bless everyone and 
everything that He made and thus to make all 
things good again.  

     When the priest comes to bless our homes, he 
asks God to have mercy on the house, to rid it of 

every evil and to fill it with every blessing.  

     What a wonderful way to begin the New Year! 

To prepare for the priest’s visit to bless your 
home during Holy Epiphany Season: 

   - Make a list of the first names of those family 
members you wish to pray for when the priest ar-
rives, with the living and the deceased in separate 
columns. 

   - On your dining room table or family altar, place 
a lighted candle, a Theophany icon or icon of 
Christ, and a wide bowl (to hold the holy water the 
priest will bring). Be sure your prayer list is there, 
too! 

   - Turn on a light in each room, so the priest can 
see where he is going 

   - Turn off all TVs, stereos, and computers. 

   - Secure any pets that might jump up on the 
priest or family, or "get underfoot" as you move 
from room to room.  

   - Everyone in the house when the priest arrives 
should gather around the table or family altar and 
join in the singing of the litany responses and Tro-
par of the Feast. 

   - The children may lead the priest around the 
house with a lit candle, if he permits. 



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 таким користуючись системою 
безпосереднього чи пряммого 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 текучі 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 вкладена форма на підпис  на 

Прямий Депозит з Кредитової спілки 
*БУДУЧНІСТЬ*, або ж 

2. Візьміть бланк у церковній канцелярії, і  
3. тільки заповніть форму для безпосереднього 

депозиту.   
4. У цій формі вкажіть скільки Ви бажали б 

пожертвувати 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, задзвоніть до пані Наді Дубик 
613 722-7075.  СПАСИ ВАС ГОСПОДИ.  ХРИСТОС 
РОЖДАЄТЬСЯ! 

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 remit-

tance, 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 commit-

ment to the church, and the parish benefits from an in-
crease in overall financial stability, allowing for regular 
expenditures. 

2.Convenience: no writing cheques each month, or find-
ing cash for your weekly envelope – it’s all done automati-
cally 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 approxi-
mately 10 days are needed to activate the arrangement-
Fill in the authorization form in the church office, and at-
tach 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 Christ-
mas season.   
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Вечірня 
Звичайно кожної першої і третьої суботи місяця 
о 18:00 і перед великими святами о 18:30 

Літургія 
10:00 рано що-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 з священником. 
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 поученням православної церкви. 

Вінчання 
Пари, які мають намір вінчатися в церкві, 
мусять сконтактуватися з отцем заздалегідь. 
Для неправославних 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 

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

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

Недільна Школа 
Для дітей від 3 до 10 років. Що неділі від 10:00- 
11:00. Телефонуійте 613-728-0856 

Культурна Програма 
 Українські народні танці для дітей 
 Курси української мови для дорослих 
 Клуб дозвілля для молоді — кожної першої 
 п*ятниці місяця 

Vespers 
6:00 P.M. usually every first and third Saturdays of 
the month and at 6:30 pm before the major feast fays 
(vespers is served predominantly in Ukrainian, and 
lasts approximately 50 minutes) 

Divine Liturgy 
10:00 A.M. on Sundays (9:30 AM from June 1st till 
Labour Day) 9:30 A.M. on Holy Days (The Liturgy 
is served predominantly in Ukrainian, with selected 
portions in both Ukrainian and 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 practic-
ing 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 
Church Choir 

Rehearses on Thursdays at 7:30 P.M. For infor-
mation call 613-729-0042. 

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

For children aged 3 - 10, Sundays from 10:00 A.M.  
to 11:00 A.M. Call 613-728-0856 for information. 

Cultural Program 
Ukrainian Dancing for children  
Ukrainian Language Classes for adults 
Friday Youth Nights — every first Friday of the month 
during the school year  

  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ                 GENERAL INFORMATION 



КЛАСИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ 

UKRAINIAN LANGUAGE CLASSES FOR ADULTS 
BEGINNER / INTERMEDIATE / ADVANCED  

FOR MORE INFORMATION  PLEASE CONTACT OLEH BELKIN 613 842 4782 

CHURCH CALENDARS  FOR  2016 ARE AVAILABLE  IN THE OFFICECHURCH CALENDARS  FOR  2016 ARE AVAILABLE  IN THE OFFICECHURCH CALENDARS  FOR  2016 ARE AVAILABLE  IN THE OFFICE   
ЦЕРКОВНІ КАЛЕНДАРІ НА 2014 РІК ВИ МОЖЕТЕ ПРИДБАТИ В ОФІСІЦЕРКОВНІ КАЛЕНДАРІ НА 2014 РІК ВИ МОЖЕТЕ ПРИДБАТИ В ОФІСІЦЕРКОВНІ КАЛЕНДАРІ НА 2014 РІК ВИ МОЖЕТЕ ПРИДБАТИ В ОФІСІ   

Класи з вивчення Біблії та дискусії на теми віри — кожної другої середи ,  
починаючи з 10 лютого в парафіяльному залі 19:00—20:30 

 
Bible Study Classes — every second Wednesday, starting on February 10  

in our parish hall — from 7 pm—till 8:30 pm 

   

ПРОХАННЯ ЗАНОТУВАТИ!    PLEASE NOTE!   

Святкувати 67‐ліття нашої громади  
Собору Успіння Пресвятої Богородиці у Оттаві 

24-25 вересня 2016 року — 24-25 of September 2015 
Celebration of the 67th anniversary of our parish in Ottawa 

Просимо допомогти нашій громаді використовуючи програму ПРЯМОГО ДЕПОЗИТУ 
(форми долучені до цього конверту). 

Якщо Ви підпишетесь на пожертву у сумі $ 40  на місяць або більше, або ж збільшите 
Вашу пожетрву на $ 30 через Прямий депозит, то Ви отримаєте невеличкий 

дарунок подяки від нашої громади —  Нововидрукований новий молитовник *Добрий 
Пастир*, котрий крім всіх необхідних молитов і богослужень, містить у собі 

унікальні мистецькі матеріали з молитовників різних Українських видань 17—18 
століть (Петра Могили, Мелетія Смотрицького, і інших)  

Скористайтесь цією нагодою щоб допомогти нашій громаді і придбати це унікальне 
видання для збагачення вашого духовного і молитовного життя. 

Please help our community by using the Direct Deposit program (forms attached to this 
mailout) 

If you will sign up for the program and will donate $ 40 or more via Direct Deposit or will in-
crease your existing donation by $ 30, you will receive a small token of appreciation from our 

parish — newly published prayer book Good Shepherd (Dobry Pastyr).  This prayer book 
contains not only a good basics for the meaningful prayer life and various services of our 

Church, it also features a unique arts from the rare prayer books printed in Ukraine in 17-18th 
centuries. 

Please use this opportunity to help our community and to obtain this unique prayer book for 
the enrichment of your spiritual life and to guide you in your personal and community prayers. S
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