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Щиро Вітаємо до Нашої Церкви! 
Наша церква - це місце, де всіх вітаємо! Разом ми святкуємо таємницю та дар Божої 
любові до світу, багату православну християнську традицію, та люблячу та турботливу 
спільноту віри. Молячись разом з нами, ми сподіваємось, що ви відчуєте любов нашого 

Господа Бога, який щодня оточує нас певністю спокою та радости.  
Якщо ви хотіли б дізнатися про приєднання до нашої громади, будь ласка зв'яжіться 

з о. Ігорем – тел. 613-325-3903, е-пошта: ukrorthodoxottawa@gmail.com 
	  

A Very Warm Welcome to our Church! 
Our church is a place where all are welcome! Together we celebrate the mystery and gift of 

God’s love for the world, a rich Orthodox Christian tradition, and a loving and caring 
community of faith. As you worship with us we hope you will feel the love of Our Lord God, 

who surrounds us every day with the assurance of peace and joy. 
 If you are new to our church community and would like to learn about joining our Cathedral 
community, please contact F. Ihor – 613-325-3903 or email: ukrorthodoxottawa@gmail.com 

ХРИСТОС	  
ВОСКРЕС!	  

	  
ВОІСТИНО	  
ВОСКРЕС! 	  

CHRIST	  HAS	  
RISEN!	  

	  
TRULY	  HE	  

	  HAS	  RISEN!	  
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ВВЕДЕННЯ	  СТРОГІШИХ	  МІР	  ОБМЕЖЕНЬ	  У	  ВІДВІДУВАННІ	  БОГОСЛУЖІНЬ	  
	  

У	  п’ятницю	  16	  квітня	  уряд	  провінції	  Онтаріо	  оголосив	  про	  введення	  дуже	  строгих	  мір	  
обмежень	  у	  відвідуванні	  богослужінь	  у	  зв’язку	  з	  стрімким	  розповсюдженням	  
коронавірусу.	  
	  

Згідно	  з	  розпорядженням	  уряду,	  починаючи	  17	  квітня	  ми	  мусимо	  ще	  строгіше	  обмежити	  
відвідування	  храмів	  до	  10	  осіб	  на	  богослужінні,	  включаючи	  всіх,	  хто	  сприяє	  проведенню	  
богослужіння.	  З	  цієї	  причини	  ми	  змушені	  і	  надалі	  обмежити	  присутність	  вірян	  у	  храмі	  під	  
час	  всіх	  Богослужінь.	  Це	  дуже	  важке,	  але	  відповідальне	  рішення	  для	  безпеки	  наших	  
парафіян.	  	  Наші	  Богослужіння,	  лекції	  та	  розмови	  і	  надалі	  будуть	  транслюватись	  через	  
інтернет.	  	  
	  

За	  душпастирську	  допомогу	  або	  подальших	  питань,	  пов’язаних	  з	  церковними	  службами,	  
будь	  ласка,	  зв’яжіться	  з	  о.	  Ігорем	  телефоном	  або	  текстом	  за	  числом	  613-‐325-‐3903.	  Зверніть	  
увагу,	  що	  ми	  постійно	  слідкуємо	  змін	  пов’язаних	  із	  станом	  пандемії	  КОВІД-‐19	  в	  Оттаві.	  Всі	  
зміни	  будуть	  подані	  вам	  електронною	  поштою	  та	  на	  веб-‐сайті	  церкви.	  	  
	  

Молимось,	  щоб	  Господь	  Бог	  благословив	  кожного	  з	  нас	  і	  зміцнив	  нашу	  віру	  в	  ці	  вимогливі	  
часи.	  	  
	  

	  

Розклад	  церковних	  служб	  висвітлувані	  по	  інтернеті	  під	  час	  Страсного	  
тижня	  і	  Великодня	  надаються	  в	  цьому	  віснику.	   	  Цей	  розклад	  може	  
бути	  змінений.	  Як	  би	  було	  потрібно	  то	  о.	  Ігор	  вишле	  оновлений	  
розклад	  церковних	  служб	  електронною	  поштою.	  Молитви	  для	  

освячення	  Пасхальних	  кошиків	  в	  дома	  надаються	  в	  цьому	  віснику.	  
	  

КАЛЕНДАР	  	  БОГОСЛУЖЕННЬ	  ПО	  ІНТЕРНЕТІ	  
Якщо	  не	  вказано	  інше,	  передаються	  на	  церквовним	  каналі	  на	  YouTube	  

https://www.youtube.com/channel/UCBtk1sIlUcuWPhjFGzEAazQ?view_as=subscriber	  та	  на	  
Фейсбук,	  https://www.facebook.com/UkrOrthodoxChurchOttawa/	  

Вербна	  Неділя	  	  
	  

25	  квітня	  

10:00	   Літургія	  та	  освячення	  верби	  

13:00	  

Все-‐Канадська	  Недільна	  Школа	  
Щоб	  зареєструватися,	  заповніть	  заявку	  на	  веб-‐сторінці	  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3ppQ9X7MkAaZ3vzKDn
YKDWyHztFjxgFaJjCL8E1CbPu63MA/viewform	  
	  

середа	  28	  квітня	   19:00	   Літургія	  Ранішосвячених	  Дарів	  

четвер	  29	  квітня	   19:00	   Утреня	  Великої	  П’ятниці	  -‐	  «Страсті»	  
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Страсна	  П’ятниця	  
30	  квітня	  

15:00	   Вечірня	  з	  виносом	  Плащаниці	  

20:00	   Утреня	  Великої	  Суботи	  

Велика	  Субота	  
1	  травня	  

9:00	   Vesperal	  Divine	  Liturgy	  

22:00	   Полунощниця,	  Утреня,	  Великодня	  Літургія	  і	  освячення	  пасок	  
–	  Молитви	  для	  освячення	  кошиків	  в	  дома	  подані	  нижче	  

ПАСХА	  
неділя	  2	  травня	   15:00	   Агапе	  Вечірня	  і	  дискусія	  

понеділок	  3	  травня	   10:00	   Світлий	  Понеділок	  –	  Святкова	  Літургія	  

	  
Додатково,	  Божественні	  Літургії	  в	  прямому	  ефірі	  передаються	  по	  інтернеті	  з	  

інших	  українських	  православних	  церков	  Канади.	  Відвідайте	  веб-‐сайт	  Української	  
Православної	  Церкви	  Канади	  https://uocc.ca/	  щоб	  дізнатися	  більше.	  

	  

МОЛИТВИ	  ДЛЯ	  ОСВЯЧЕННЯ	  ПАСХАЛЬНИХ	  КОШИКІВ	  В	  ДОМА	  
	  

Ми	  заохочуємо	  вас	  приєднатися	  до	  наших	  пасхальних	  служб,	  починаючи	  з	  22:00	  у	  суботу,	  1	  травня,	  по	  
інтернеті	  на	  церковні	  сторінці	  Фейсбук	  та	  на	  церквовним	  каналі	  на	  YouTube.	  Якщо	  у	  вас	  немає	  доступу	  до	  
інтернету,	  ми	  радимо	  вам	  долучитися	  до	  наших	  молитов	  серцем,	  розумом	  і	  духом.	  
	  

Щоб	  самому	  освятити	  ваші	  кошики	  вдома,	  перехрестіться,	  казучу	  В	  ім’я	  Отця,	  і	  Сина	  і	  Святого	  Духа.	  
Потім	  покропіть	  свій	  кошик	  Освяченною	  Водою,	  яку	  ви	  отримали	  в	  церкві	  на	  свято	  Богоявлення,	  читаючи	  
три	  молитви,	  подані	  нижче.	  О.	  Ігор	  буде	  читати	  ці	  три	  молитви	  в	  церкві	  о	  1:00	  Пасхального	  ранку,	  в	  
неділю	  2	  травня,	  одразу	  після	  Пасхальної	  Божественної	  Літургії.	  
	  

Молитва	  на	  Благословення	  Хліба	  (Пасок)	  
Владико	  Святий,	  Отче	  Вседержителю,	  Предвічний	  Боже!	  Благозволи	  освятити	  хліб	  цей	  Твоїм	  
святим	  Духовним	  благословенням,	  щоб	  був	  він	  всім,	  що	  споживають	  його,	  на	  спасіння	  душі,	  на	  
здоров’я	  тілесне	  і	  захист	  проти	  всіх	  недуг,	  всякого	  ворожого	  підступу	  –	  через	  Господа	  нашого	  Ісуса	  Христа,	  
що	  з	  неба	  зійшов,	  дає	  життя	  й	  спасіння	  світові,	  з	  Тобою	  живе	  і	  царює	  в	  єдності	  Святого	  Духа	  нині,	  
і	  повсякчас,	  і	  на	  віки	  віків.	  Амінь.	  
	  

Молитва	  на	  Благословення	  Агнця	  Пасхального	  
Зглянься,	  Господи,	  Ісусе	  Христе,	  Боже	  наш,	  на	  агнця	  цього	  й	  на	  всі	  інші	  страви	  м’ясні,	  благослови	  й	  освяти	  
їх,	  як	  благословив	  і	  освятив	  єси	  агнця,	  що	  його	  Тобі	  привів	  вірний	  Авраам,	  і	  агнця,	  що	  його	  Тобі	  Авель	  
приніс	  від	  плодів,	  також	  і	  теля	  годоване,	  що	  його	  звелів	  єси	  заколоти	  для	  сина	  блудного,	  що	  знову	  
повернувся	  до	  Тебе.	  І	  як	  той	  сподобився	  Твоєї	  ласки	  насолодитися,	  так	  і	  ми	  від	  Тебе,	  цих	  благословенних	  і	  
освячених	  страв	  споживаючи,	  Твоє	  благословення	  зі	  здоров’ям	  всі	  одрежимо,	  Чесного	  ради	  Хреста	  Твого	  
й	  триденного	  з	  мертвих	  воскресіння.	  Бо	  Ти	  є	  правдива	  Пожива	  й	  Податель	  добра,	  і	  все	  благословляєш	  і	  
освячуєш,	  Христе	  Боже	  наш,	  і	  Тобі	  славу	  віддаємо	  з	  Безначальним	  Твоїм	  Отцем	  і	  з	  Пресвятим,	  і	  
Милосердним	  і	  Животворчим	  Твоїм	  Духом	  нині,	  і	  повсяк	  час,	  і	  на	  віки	  віків.	  Амінь.	  
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Молитва	  на	  Благословення	  Молока,	  Масла	  та	  Іншої	  Поживи	  
Владико	  Господи	  Боже	  наш,	  що	  все	  сотворив,	  благослови	  сир,	  масло,	  молоко	  і	  з	  ним	  яйця	  й	  іншу	  поживу	  
й	  нас	  збережи	  в	  благості	  Твоїй,	  щоб	  ми,	  насолоджуючись	  цих	  Твоїх	  щедро	  поданих	  дарів,	  наситились	  і	  
невимовної	  Твоєї	  благости,	  ради	  пресвітлого	  з	  мертвих	  триденного	  воскресіння	  Господа	  нашого	  Ісуса	  
Христа.	  Бо	  Твоя	  є	  влада	  Отця,	  і	  Сина,	  і	  Святого	  Духа,	  нині,	  і	  повсякчас,	  і	  на	  віки	  віків.	  Амінь.	  
	  
 

Dear God, please let me feel that Passion Week is a time for renewal and rebirth. 
Rather than mourning what was, let me see these special days as a chance to start 

making things better than they were before. Amen. 
 
	  

	   
UPDATE	  ON	  THE	  IMPACT	  OF	  THE	  COVID-‐19	  PANDEMIC	  RESTRICTIONS	  

	  ON	  RELIGIOUS	  SERVICES	  
	  

On	  Friday,	  April	  16,	  the	  Ontario	  government	  announced	  an	  amended	  Stay	  At	  Home	  order	  with	  
additional	  restrictive	  measures	  to	  curb	  the	  rapid	  spread	  of	  the	  COVID-‐19	  virus.	  
	  

This	  amended	  order	  reduced	  the	  number	  of	  people	  allowed	  to	  gather	  indoors	  for	  religious	  
services.	  For	  the	  period	  from	  April	  17	  -‐	  May	  20,	  the	  new	  measures	  allow	  only	  10	  people	  in	  total	  
to	  be	  present	  for	  church	  services,	  including	  clergy,	  cantors	  and	  altar	  servers.	  	  To	  comply	  with	  
this	  order,	  we	  are	  urging	  our	  parishioners	  to	  stay	  at	  home	  and	  watch	  our	  church	  services	  online	  
during	  this	  period.	  Our	  online	  church	  services	  as	  well	  as	  spiritual	  discussions	  are	  available	  on	  
our	  church's	  Facebook	  page	  and	  YouTube	  channel	  (as	  indicated	  on	  the	  front	  page	  of	  this	  
newsletter)	  and	  can	  be	  watched	  live	  or	  at	  a	  later	  date. 
	  

In	  the	  case	  of	  a	  need	  for	  urgent	  pastoral	  assistance	  or	  further	  questions	  related	  to	  church	  
services,	  please	  contact	  Fr.	  Ihor	  directly	  by	  phone	  or	  text	  at	  613-‐325-‐3903.	  	  Please	  note	  that	  we	  
continue	  to	  monitor	  the	  changing	  restrictions	  related	  to	  the	  COVID-‐19	  pandemic	  situation	  in	  
Ottawa.	  All	  updates	  will	  be	  provided	  to	  you	  via	  email	  and	  on	  the	  church’s	  website.	  
	  

May	  God	  Bless	  each	  and	  every	  one	  of	  us	  and	  strengthen	  our	  faith	  in	  these	  continuing	  
challenging	  times.	  	  
 

	  

The	  schedule	  of	  online	  church	  services	  for	  Passion	  Week	  and	  Paschal	  
Sunday	  is	  provided	  in	  this	  newsletter.	  This	  schedule	  is	  subject	  to	  change.	  
	  If	  required,	  Fr.	  Ihor	  will	  email	  an	  updated	  schedule	  of	  church	  services.	  

	  The	  prayers	  for	  blessing	  your	  Paschal	  basket	  at	  home	  are	  provided	  in	  this	  
newsletter.	  
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SCHEDULE	  OF	  ONLINE	  CHURCH	  SERVICES	  
Unless	  otherwise	  specified,	  church	  services	  are	  streamed	  online	  

	  on	  the	  church’s	  YouTube	  channel	  at	  
https://www.youtube.com/channel/UCBtk1sIlUcuWPhjFGzEAazQ?view_as=subscriber	  
a n d 	   Facebook	  page	  https://www.facebook.com/UkrOrthodoxChurchOttawa/	  

Palm	  Sunday	  
April	  25	  

10	  am	   Divine	  Liturgy	  followed	  by	  Blessing	  of	  Willows	  

1	  pm	  

All-‐Canada	  Online	  Sunday	  School	  
To	  register,	  complete	  the	  application	  at	  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3ppQ9X7MkAaZ
3vzKDnYKDWyHztFjxgFaJjCL8E1CbPu63MA/viewform 
	  

Wednesday	  April	  28	   7	  pm	   Liturgy	  of	  Pre-‐Sanctified	  Gifts	  

Thursday	  April	  29	   7	  pm	   Matins	  in	  preparation	  for	  Good	  Friday	  
and	  the	  reading	  of	  the	  12	  Gospels	  of	  Christ’s	  Passions	  	  

Good	  Friday	  
April	  30	  

3	  pm	   Vespers	  &	  Procession	  of	  the	  Holy	  Shroud	  	  

8	  pm	   Matins	  in	  preparation	  for	  Holy	  Saturday	  

Holy	  Saturday	  
May	  1	  

9	  am	   Vesperal	  Divine	  Liturgy	  

10	  pm	  
Removal	  of	  the	  Holy	  Shroud,	  Paschal	  Matins,	  Paschal	  
Divine	  Liturgy	  followed	  by	  Blessing	  of	  the	  Paschal	  foods	  
–	  Prayers	  for	  Blessing	  Baskets	  at	  home	  are	  provided	  below	  

Paschal	  Sunday	  
May	  2	   3	  pm	   Agape	  Vespers	  (Vespers	  of	  Love)	  and	  discussion	  

Monday	  May	  3	   10	  am	   Bright	  Monday	  –	  Liturgy	  
	  

Divine	  Liturgies	  are	  also	  being	  live	  streamed	  online	  from	  other	  Ukrainian	  Orthodox	  
churches	  in	  Canada.	  To	  learn	  more,	  please	  visit	  the	  website	  of	  the	  Ukrainian	  Orthodox	  

Church	  of	  Canada,	  https://uocc.ca/	  	  
	  

	  

PRAYERS	  FOR	  BLESSING	  OF	  PASCHAL	  BASKETS	  AT	  HOME	  
	  

We	  encourage	  you	  to	  join	  the	  online	  Paschal	  services	  starting	  at	  10:00	  PM	  on	  Saturday,	  May	  1	  on	  the	  church’s	  
Facebook	  page	  or	  YouTube	  channel.	  If	  you	  do	  not	  have	  internet	  access,	  we	  encourage	  you	  to	  join	  into	  our	  
prayers	  with	  your	  heart,	  mind	  and	  spirit.	  
	  

To	  bless	  your	  baskets	  at	  home,	  start	  by	  making	  the	  sign	  of	  the	  cross	  while	  saying	  In	  the	  name	  of	  Father,	  the	  Son	  
and	  the	  Holy	  Spirit.	  	  Then	  sprinkle	  your	  baskets	  with	  the	  Holy	  Water	  you	  received	  in	  church	  on	  the	  Feast	  of	  
Theophany	  reading	  the	  three	  prayers	  provided	  below.	  	  Fr.	  Ihor	  will	  be	  reading	  these	  three	  prayers	  in	  the	  
church	  at	  1:00	  AM	  on	  Paschal	  Sunday	  morning,	  May	  2,	  immediately	  following	  the	  online	  Paschal	  Divine	  
Liturgy.	  	  
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Prayer	  for	  the	  Blessing	  of	  Bread	  (Paska)	  
O	  Holy	  Master,	  Almighty	  Father,	  Pre-‐eternal	  God!	  Of	  Your	  good	  will	  deign	  to	  bless	  this	  bread	  with	  Your	  Holy	  
Spiritual	  blessing,	  that	  it	  would	  be	  for	  those	  who	  partake	  of	  it	  unto	  salvation	  of	  the	  soul,	  bodily	  health,	  
protection	  against	  all	  physical	  illness	  and	  every	  attack	  of	  the	  enemy.	  Through	  our	  Lord,	  Jesus	  Christ,	  who	  came	  
down	  from	  heaven,	  grants	  life	  and	  salvation	  to	  the	  world,	  who	  lives	  and	  reigns	  with	  You	  in	  the	  unity	  of	  the	  Holy	  
Spirit	  now	  and	  ever	  and	  unto	  the	  ages	  of	  ages.	  Amen.	  
	  	  

Prayer	  for	  the	  Blessing	  of	  the	  Paschal	  Lamb	  
Look	  down,	  O	  Lord	  Jesus	  Christ	  our	  God,	  on	  this	  flesh	  meat	  and	  sanctify	  it,	  as	  You	  sanctified	  the	  ram	  which	  
faithful	  Abraham	  brought	  to	  You,	  and	  the	  lamb	  which	  Abel	  offered	  to	  You	  as	  a	  whole-‐offering.	  Likewise	  the	  
fatted	  calf	  which	  You	  commanded	  to	  be	  slain	  for	  Your	  Prodigal	  Son	  when	  He	  had	  returned	  again	  to	  You;	  that	  as	  
He	  was	  granted	  to	  enjoy	  Your	  grace,	  so	  too	  may	  we	  enjoy	  these	  things	  sanctified	  and	  blessed	  by	  You,	  for	  the	  
nourishment	  of	  us	  all.	  For	  You	  are	  the	  True	  Nourishment	  and	  the	  Bestower	  of	  good	  things,	  and	  to	  You	  we	  
ascribe	  glory,	  together	  with	  Your	  Father	  Who	  is	  without	  beginning,	  and	  Your	  Most-‐Holy	  God,	  and	  Life-‐creating	  
Spirit	  now,	  and	  ever	  and	  unto	  ages	  of	  ages.	  Amen.	  
	  	  

Prayer	  for	  the	  Blessing	  of	  Milk,	  Butter	  and	  Other	  Foods	  
O	  Master,	  Lord	  Our	  God,	  the	  Creator	  and	  Maker	  of	  all	  things:	  bless	  this	  curdled	  milk,	  and	  with	  it	  these	  eggs,	  and	  
preserve	  us	  in	  Your	  goodness,	  that	  partaking	  of	  these,	  we	  may	  be	  filled	  with	  Your	  gifts,	  which	  You	  bestow	  on	  us	  
ungrudgingly,	  together	  with	  Your	  unspeakable	  goodness.	  For	  Yours	  is	  the	  Dominion,	  and	  Yours	  is	  the	  Kingdom	  
and	  the	  Power	  and	  the	  Glory	  of	  the	  Father	  and	  of	  the	  Son	  and	  of	  the	  Holy	  Spirit,	  now	  and	  ever	  and	  unto	  ages	  of	  
ages.	  Amen.	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

12	  Євангелії	  Страсного	  Четверга	  
	  

Страсний	   Четвер	   відзначається	   двома	  
основними	   подіями	   –	   Свята	   Вечеря	   Христа	   з	  
Його	   учнями	   і	   зрада	  Юдою	   Іскаріотом.	   Під	   час	  
вечірної	   відправи	   ці	   читання	   розповідають	  
останні	   вказівки	   Христа	   до	   Cвоїх	   учнів,	   а	   також	  
пророцтво	  про	  розп’яття,	  молитву	  Христа	   і	  його	  
нову	  заповідь.	  
	  

	  
Відправа	  починається	  читанням	  Псальмів	  
	  19,	  20,	  3,	  37,	  62,	  87,	  102,	  142	  
	  

Євангелії	  
1. Св.	  Івана	  13:31	  –	  18:1	  
2. Св.	  Івана	  18:	  1	  –	  28	  
3. Св.	  Матея	  26:	  57	  -‐	  75	  
4. Св.	  Івана	  18:	  28	  -‐	  19:16	  
5. Св.	  Матея	  27:	  3	  -‐	  32	  
6. Св.	  Марка	  15:	  16	  -‐	  32	  
7. Св.	  Матея	  27:	  33	  -‐	  54	  
8. Св.	  Луки	  23:	  32	  -‐49	  
9. Св.	  Івана	  19:	  25	  -‐	  37	  
10. Св.	  Марка	  15:	  43	  -‐	  47	  

The	  12	  Gospels	  of	  the	  Passion	  
Service	  on	  Holy	  Thursday	  

	  

Holy	   Thursday	  marks	  by	   two	  major	  events	  –	   the	   Last	  
Supper	  of	  Christ	  with	  His	  disciples	  and	  the	  betrayal	  by	  
Judas	   Iscariot.	  During	   the	   traditional	   evening	   Passion	  
Service,	   the	   12	   special	   Gospels	   listed	   below	   are	   read	  
describing	  Christ’s	   last	   instructions	  to	  His	  disciples,	  as	  
well	   as	   the	   prophecy	   of	   the	   drama	   of	   crucifixion,	  
Christ’s	  prayer,	  and	  his	  new	  commandment.	  
	  

The	   Passion	   Service	   starts	   with	   the	   reading	   of	   the	  
following	  Psalms:	  19,	  20,	  3,	  37,	  62,	  87,	  102,	  142	  
	  

Gospels	  
1.	  	  	  	  St.	  John	  13:31	  –	  18:1	  
2. St.	  John	  18:	  1	  –	  28	  
3. St.	  Matthew	  26:	  57	  –	  75	  
4. St.	  John	  18:	  28	  -‐	  19:16	  
5. St.	  Matthew	  27:	  3	  –	  32	  
6. St.	  Mark	  15:	  16	  –	  32	  
7. St.	  Matthew	  27:	  33	  –	  54	  
8. St.	  Luke	  23:	  32	  -‐49	  
9. St.	  John	  19:	  25	  –	  37	  
10. St.	  Mark	  15:	  43	  –	  47	  
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11. Св.	  Івана	  19:	  38	  -‐	  42	  
12. Св.	  Матея	  27:	  62	  –	  66	  

	  
Цей	  список	  надається	  таким	  чином,	  щоб	  ви	  могли	  
прочитати	  Євангелії	  в	  Страсний	  Четвер	  29	  квітня.	  

	  

11. St.	  John	  19:	  38	  –	  42	  
12. St.	  Matthew	  27:	  62	  –	  66	  

	  
This	  list	  is	  being	  provided	  so	  that	  you	  can	  spend	  some	  quiet	  

time	  to	  read	  the	  Gospels	  on	  Holy	  Thursday,	  April	  29.	  
	  

	  

Пасхальне	  Привітання	  Отця	  Настоятеля	  
	  

Хри с т о с    В о с к р е с !       В о і с т и н o    В о с к р е с !   
	  
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  відкри-‐
ваємо  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.  

Як  і  в  попередніх  роках,  настав  час  традиційної  Кампанії  Писанки  в  наші  парафії.  Ця  збірка  
коштів  є  дуже  важливою  для  забезпечення  фінансової  стабільності  нашої  громади.  Ми  
надіємось  на  Вашу  жертвенну  підтримку  і  наперед  вам  сердечно  дякуємо  та  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.  

Коли  дозволено  то  ласкаво  просимо  приходити  до  нашого  Храму  на  спільну  молитву,  
громадські  події  ,  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  нелегкому  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  —  у  Воскреслому  Христі  вітаю  вас  і  бажаю  всіх  Божих  благ  і  благо-‐
словення.  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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Paschal	  Greeting	  from	  our	  Parish	  Priest	  
	  

CHRIST  HAS RISEN!   HE  HAS RISEN INDEED!  
  

Dear  members  and  fellow  worshippers  
  

Sincere  greetings  wishing  you  a  joyous  Easter!  The  miracle  of  Christ’s  Resurrection  unites  us  all  by  
believing  in  the  victory  of  light  over  darkness,  good  over  evil,  life  over  death.  Today  we  open  our  souls  to  
God,  we  ask  to  fill  them  with  spiritual  strength  and  hope.  

On  this  day,  we  thank  the  Lord  God  that  in  the  days  of  trial  we  felt  his  protection  and  support  
throughout  our  lives.  Easter  reminds  us  of  the  spiritual  rebirth  and  the  unity  and  victory  of  good  over  
evil  which  are  needed  by  all  Ukrainians,  here  and  scattered  around  the  world,  as  well  as  by  all  people  of  
good  will.  

We  wish  you  all  purity  and  harmony,  peace  and  tranquility  in  family  homes.  May  the  Miracle  of  the  
Resurrection  of  Christ  inspire  us  to  strive  to  do  good  and  righteous  deeds.  May  Easter  be  the  beginning  
of  a  new  life  for  everyone  –  better,  kinder,  more  merciful  –  when  we  will  all  feel  part  of  one  family  
united  by  the  Risen  Christ.  

As  in  previous  years,  the  time  has  come  for  our  parish’s  traditional  annual  Pysanka  Campaign.  This  
fundraiser  is  very  important  to  ensure  the  continued  financial  stability  of  our  church  community.  We  
look  forward  to  receiving  your  donations  and  thank  you  in  advance  as  we  pray  for  your  health  and  
spiritual  harmony.  

We  encourage  you  to  take  an  active  part  in  our  parish  community  and  prayer  life.  Contributing  to  the  
prosperity  of  the  community  will  result  in  moving  one  step  closer  to  your  own  salvation  in  the  Risen  
Lord.  To  be  one  family  in  Christ  and  to  pray  and  work  together  for  our  salvation  is  the  goal  of  our  short  
earthly  life.  

When  it  is  safe  to  do  so,  we  kindly  ask  you  to  come  to  church  to  join  us  in  common  prayer,  social  
events,  good  deeds  for  our  salvation  and  to  share  our  faith  and  rich  traditions  with  younger  generations.  
Faith  is  not  abstract,  but  resides  in  our  life,  which  is  lived  by  Christian  virtues.  Living  in  today's  difficult  
world,  we  clearly  realize  that  children  need  spiritual  support,  which  is  drawn  from  a  deep  source  of  faith  
and  passed  onto  future  generations  by  parents  setting  an  example  of  a  life  of  faith.  

Dear  beloved  ones,  in  the  Risen  Christ  I  greet  you  and  wish  you  all  God's  blessings.  We  are  one  family  
in  Christ  and  we  act  and  work  together  to  be  a  model  for  this  world.  

  

–  Sincerely  in  Our  Risen  Lord  Jesus  Christ,  Fr.  Ihor  and  family  
-‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  	  
	  Ділимося	  з	  сумною	  вісткою,	  що	  упокоїлася	  Добр.	  Бренда	  Коцур	  19	  квітня	  2021.	  

Преподобний	  о.	  Роман	  та	  Добр.	  Бренда	  Коцур	  служили	  нашій	  парафії	  приблизно	  один	  рік	  
в	  1993-‐94	  роках.	  О.	  Роман	  тепер	  служить	  отцем	  настоятельом	  при	  Українському	  
Православному	  Соборі	  Святого	  Володимира	  у	  Віндзорі,	  Онтаріо.	  
	  

Our	  parish	  is	  saddened	  by	  the	  passing	  of	  Dobr.	  Brenda	  Kocur	  on	  April	  19,	  2021.	  	  Very	  Rev.	  Fr.	  
Roman	  and	  Dobr.	  Brenda	  Kocur	  served	  our	  parish	  for	  about	  one	  year	  in	  1993-‐94.	  Fr.	  Roman	  is	  
now	  the	  parish	  priest	  at	  the	  Ukrainian	  Orthodox	  Cathedral	  of	  St.	  Volodymyr	  in	  Windsor,	  Ontario.	  
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ВІДВІДИНИ НА ПОДВІРІ  Якщо ви 
бажаєте, щоб о. Ігор приїхав до Вас поспіл-
куватись (або сами приїхати відвідати отця біля 
церкви) дотримуючись урядових вимог 
щодо “фізичної відстані”, то Ви можете з ним 
домовитися про зручний для Вас час. 

 

 

DRIVEWAY VISITS  Fr. Ihor is available to 
come by your home to visit with you outdoors or 
meet you at the parish premises while 
maintaining the required physical distancing of 
two metres. Please contact Fr. Ihor to arrange a 
mutually convenient time to meet. 

	  

Наші	  молитви	  за	  всіх	  хворих	  і	  тих	  що	  пере-‐бувають	  у	  лікарнях	  та	  у	  домах	  постійної	  опіки:	  
Дорін	  Кір,	  Сюзанна	  Сорока,	  Зора	  Джаксон,	  Галина	  Янович,	  Зіна	  Волох,	  Зіна	  Кислиця,	  Олена	  
Шумовська,	  Марія	  Карман,	  Михайліна	  Пресунка,	  Іван	  Ґутей,	  Матушка	  Алісія	  Чурак	  та	  інших	  
котрі	  від	  недуг	  страждають.	  Якщо	  у	  Вас	  немає	  нагоди	  прийти	  до	  церкви	  але	  є	  потреба	  
помолитись	  за	  когось	  з	  ближніх	  то	  просимо	  передати	  імена	  о.	  Ігорові	  і	  це	  буде	  зроблене	  під	  
час	  Богослуження.	  
	  

Please	  pray	  for	  our	  parishioners	  and	  friends	  of	  the	  parish	  who	  are	  dealing	  with	  personal	  health	  
challenges	  and	  those	  in	  hospitals	  and	  long-‐term	  care	  facilities	  –	  Doreen	  Keir,	  Suzanne	  Soroka,	  Zora	  
Jackson,	  Halyna	  Yanovich,	  Zina	  Wloch,	  Zina	  Kysylycia,	  Olena	  Shumovsky,	  Maria	  Carman,	  Michaelina	  
Presunka,	  John	  Guty,	  Matushka	  Alicia	  Churak	  as	  well	  as	  others.	  If	  you,	  a	  family	  member	  or	  a	  friend	  
is	  unable	  to	  attend	  church	  service	  and	  there	  is	  a	  need	  to	  pray	  for	  them,	  then	  please	  contact	  Fr.	  Ihor	  
and	  he	  will	  say	  a	  special	  prayer	  during	  a	  church	  service.	  
	  

ПРОВОДИ	  відбудуться	  в	  неділю	  6	  червня	  о	  13:00	  
	  

GRAVESIDE	  SERVICES	  –	  PROVODY	  –	  Sunday,	  June	  6,	  1:00pm	  

	  

Привіт	  від	  Голови	  Парафіяльної	  Ради	  
	  

Христос Воскрес!  Воістино Воскрес! 
 

 
 
щоб мати можливість поступати вперід з надією. Парафіяльна рада разом із нашим 
духовним провідником о. Ігорем також внесли зміни, щоб захистити та забезпечити 
здоров’я наших парафіян. 

Шановні парафіяни та друзі 
Ми продовжуємо жити в нелегких часах пов’язані з пандемією КОВІД-

19, яка внесла великі зміни в наше церковне життя та в економію. 
Церковні служби продовжують здійснюватись віртуально, і, згідно з 
урядовими постановами, лише обмежена кількість парафіян дозволені 
учащати ці служби. Завдяки цих змін ми також навчились змінюватися, 
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Успіх наших спільних зусиль за останні кілька років забезпечив нашу можливість 
продовжувати багато проектів. Іконографний проект, розпочатий у 2009 році з нагоди 
святкування 60-те річчя нашої парафії, прикрашає нашу церкву, і зараз ми працюємо над 
створенням іконографії для наступних двох стін. Ми продовжуємо приймати пожертви на 
цей проект за які ми були б дуже вдячні. Важливо зазначити, що пожертви на спесивічний 
проект зберігаються для цього проекту. 

Я хочу висловити велику подяку членам церкви, парафіянам та друзям парафії, які 
жертвують та добровільно дарують свій час та зусилля у ці важкі часи. З терпінням і 
ласкою давайте всі допомагати один одному. З позитивним виглядом та заохоченням, 
давайте візьмемо активну ролю у вирішенні викликів на майбутнє. 

Бажаючи Вам та Вашій родині благословенного святкування Великодня, міцного 
здоров’я та забезпечення. Зберігайте доброго Господа у своїх молитвах. 

 

У Христі, Ліза Маларек  
 

	  

Message	  from	  our	  Parish	  Council	  President	  
	  

Christ Has Risen!  Indeed He Has Risen! 
	  

Dear Parishioners and Friends 
We continue to live in trying times taking place due to the COVID-19 pandemic which has 

brought changes to our church services and to our economy. Church services continue to be 
done virtually and, in compliance with government regulations, only a very limited number of 
parishioners are allowed to attend. With these changes, we have learned to change, as we must, 
to be able to move forward. The parish council along with our spiritual leader, Fr. Ihor, have also 
had to make changes to protect our parishioners’ health and ensure their safety. 

The success of our combined efforts over the past several years has ensured that we can 
proceed with many projects. The iconography project, which was started in 2009 as part of our 
parish’s 60th anniversary celebration, beautifies our church and we are now working on creating 
the iconography for the next two walls. Donations to this project continue to be accepted and 
would be greatly appreciated. It is important to note that donations for a specific project are 
retained for that project. 

I wish to express a great big thank you to the church members, parishioners and friends of the 
parish who have made donations and volunteered their time and efforts in these trying 
times. With patience and comfort let us all help each other, whether virtually, in person or at 
home.  With a positive outlook and encouragement let us take an active role to face the 
challenges for the future. 

Wishing everyone a joyous celebration of Pascha, good health and to stay safe. Keep the Good 
Lord in your prayers. 

 

Yours in Christ, Liza Malarek 
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Привіт	  від	  Союзу	  Українок	  Канади	  
(CYK)	  відділ	  Лесі	  Українки	  

	  

ХРИСТОС  ВОСКРЕС!  
ВОІСТИНО  ВОСКРЕС!  

  
Вітаю  отця  Ігоря,  Парафіяльну  Раду  та  
церковну  родину,  

Сподіваюся,  що  у  вас  все  добре  і  ви  
забезпечуєтеся.  Ми  вступаємо  в  ще  одну  
фазу  в  Оттаві,  де  нам  дальше  потрібно  носити  
маски  та  підтримувати  фізичне  вілалення,  
щоб  якнайкраще  тримати  інфекції  КОВІД-‐19  
під  контрольом.  Я  дуже  рада,  що  наші  
членкині  СУК  тримаються  здоровими.  

В  церкві  та  в  на  нашій  церковній  кухні  
дальшу  дуже  тихо.  Ми  продовжуємо  
продавати  заморожені  голубці.  Ми  споді-‐
ваємось,  що  пізніше  цього  року  нам  буде  
дозволено  знову  розпочати  виробництво  
вареників  та  голубців.  

Ми  запрошуємо  всіх  жінок  всіх  віків  
приєднатися  до  нашого  відділу  СУК  в  Оттаві.  
    
Великдень  –  час  святкувати  чудо  Христового  
Воскресіння,  мати  надію  та  пам’ятати  тих,  

які  збагачують  наше  життя.  
    

Нехай  Свято  Пасхи  наповнить  ваші  доми  
та  серця  благословеннями,  любов’ю  

та  міцним  здоров’ям.  
  

БАЖАЄМО  ВСІМ  РАДІСНИХ  
ВЕЛИКОДНІХ  СВЯТ    

  

В  Христі,  Ангелина  Решітник,  Голова  
	  

	  

Message	  from	  the	  Lesia	  Ukrainka	  
Ottawa	  Branch	  

of	  the	  Ukrainian	  Women’s	  
Association	  of	  Canada	  (UWAC)	  

	  

CHRIST  HAS  RISEN!  
HE  HAS  RISEN  INDEED!  

	  

Greetings  Father  Ihor,  Parish  Council  &  
church  family,	  
I  hope  you  are  all  well  and  keeping  safe.  

We  are  coming  into  another  phase  in  
Ottawa  where  we  still  have  to  wear  masks  
and  maintain  physical  distancing  in  order  
to  keep  the  COVID-‐19  infections  in  control  
as  best  as  possible.  I’m  very  pleased  that  
our  UWAC  members  remain  safe  and  
healthy.	  
Needless  to  say  it  has  been  very  quiet  at  

church  and  in  our  church  kitchen.  There  
have  been  a  few  calls  for  our  frozen  food  
and  we  continue  to  sell  frozen  cabbage  
rolls  at  present.  We  hope  that  later  this  
year,  when  it  is  safe  to  do  so,  we  will  be  
able  to  start  again  our  production  of  
varenyky  and  cabbage  rolls.	  
We  invite  women  of  all  ages  to  join  our  

Ottawa  branch  of  the  Ukrainian  Women’s  
Association  of  Canada.  
	  

Pascha  is  a  time  to  celebrate  the  miracle  of  
Our  Lord’s  resurrection,  be  hopeful,  and  
remember  those  who  make  our  lives  

meaningful  and  rich.	  
  	  

May  this  Pascha  fill  your  homes  and  hearts  
with  blessings,  love  and  good  health.	  

  	  

WISHING  EVERYONE  A  JOYOUS  PASCHA  
  

In  Christ,  Angie  Reshitnyk,  President  
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IT IS PASCHA NOT EASTER! 
by	  Fr.	  Michael	  Harper	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
We	  need	  to	  realise	  also	  that	  there	  is	  no	  equivalent	  word	  for	  "Easter"	  in	  the	  Greek	  language,	  for	  
one	  simple	  but	  important	  reason,	  the	  word	  is	  an	  Anglo-‐Saxon	  word	  for	  a	  pagan	  festival.	  The	  word	  
in	  its	  original	  use	  is	  entirely	  pagan.	  According	  to	  the	  English	  Church	  historian	  Bede,	  it	  derives	  from	  
a	  pagan	  spring	  festival	  in	  honour	  of	  Eastra	  or	  Ostara	  a	  Teutonic	  goddess.	  It	  has	  no	  associations	  
whatsoever	  with	  Christ,	  His	  death	  and	  Resurrection,	  or	  indeed	  anything	  Christian.	  Is	  it	  not,	  
therefore,	  unsuitable	  to	  be	  used	  to	  describe	  the	  greatest	  day	  in	  the	  life	  of	  the	  Church?	  The	  French,	  
Italians	  and	  Spanish	  do	  not	  make	  the	  same	  mistake.	  Their	  words	  come	  from	  the	  proper	  source	  —	  
Passover,	  which	  in	  Greek	  is	  the	  word	  "Pascha".	  
Pascha	  is	  derived	  from	  the	  Jewish	  word	  Pesah	  which	  means	  "Passover".	  And	  here	  there	  is	  a	  direct	  
link	  with	  the	  New	  Testament.	  In	  1	  Corinthians	  5:7	  we	  read,	  "for	  our	  paschal	  lamb,	  Christ,	  has	  been	  
sacrificed".	  According	  to	  St	  John,	  Christ	  was	  crucified	  at	  the	  very	  time	  that	  the	  paschal	  lambs	  were	  
being	  killed.	  There	  is	  another	  link	  with	  the	  Old	  Testament	  because	  of	  the	  importance	  to	  the	  Jews	  of	  
the	  Feast	  of	  the	  Passover.	  The	  verbal	  form	  means	  to	  protect	  and	  to	  have	  compassion	  as	  well	  as	  
"passover".	  The	  experience	  of	  the	  Israelites	  was	  literally	  a	  "passover",	  but	  it	  was	  also	  an	  
experience	  of	  both	  God’s	  compassion	  for	  his	  people,	  and	  a	  great	  act	  of	  protection,	  as	  for	  example,	  
the	  passage	  through	  the	  Red	  Sea.	  The	  crucifixion	  and	  later	  Resurrection	  of	  Christ	  took	  place	  during	  
the	  Passover	  Feast.	  So,	  for	  Christians,	  Christ	  was	  clearly	  the	  Paschal	  Lamb,	  the	  fulfilment	  of	  all	  that	  
the	  Passover	  had	  foreshadowed	  since	  the	  first	  Passover	  which	  celebrated	  the	  liberation	  of	  the	  
Israelites	  from	  slavery	  in	  Egypt.	  Let	  us	  remember	  that	  because	  the	  word	  "Pascha"	  is	  in	  its	  origin	  a	  
Hebrew	  word,	  by	  using	  it	  we	  are	  a	  witness	  to	  the	  Jewish	  community,	  for	  whom	  the	  Passover	  is	  still	  
one	  of	  the	  most	  important	  words	  in	  their	  religious	  faith.	  

I	  hear	  occasionally	  from	  someone	  who	  sometimes	  
accuses	  the	  Orthodox	  Church	  of	  being	  "foreign",	  and	  so	  
unsuitable	  for	  the	  British.	  A	  few	  days	  ago	  he	  sent	  me	  a	  card	  
saying	  "the	  word	  in	  English	  is	  Easter".	  My	  reply	  was	  "the	  
word	  in	  Greek	  (and,	  therefore,	  English),	  is	  Pascha".	  
This	  is	  a	  much	  more	  important	  subject	  than	  a	  mere	  dispute	  
about	  words.	  If	  the	  word	  in	  English	  is	  Easter,	  then	  one	  is	  
bound	  to	  ask	  "what	  word?"	  Was	  there	  some	  word	  which,	  
when	  translated	  into	  English,	  became	  "Easter"?	  The	  plain	  
answer	  is	  "no".	  There	  is	  one	  simple	  reason	  for	  this,	  Jesus	  
Christ	  in	  the	  days	  of	  his	  flesh	  never	  visited	  these	  shores,	  
and	  his	  words	  were	  not	  written	  in	  English.	  He	  spoke	  
Aramaic,	  and	  his	  sayings	  were	  recorded	  in	  Greek,	  as	  were	  
the	  words	  of	  the	  other	  NT	  writers	  like	  Paul	  and	  Peter.	  An	  
example	  of	  the	  desire	  to	  replace	  the	  word	  "Pascha"	  with	  
"Easter"	  is	  the	  King	  James	  version	  translation	  of	  Acts	  12:4	  
which	  describes	  the	  arrest	  of	  Peter	  by	  Herod	  and	  his	  intention	  
"after	  Easter	  to	  bring	  him	  forth	  to	  the	  people".	  The	  Greek	  word	  
here	  is	  pascha,	  and	  all	  modern	  translations	  rightly	  now	  
translate	  the	  word	  "passover".	  
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Orthodox	  believers	  living	  in	  the	  West	  have	  always	  been	  under	  pressure	  in	  all	  directions	  to	  
conform	  to	  western	  ways,	  ideas	  and	  practices.	  There	  is	  nothing	  new	  in	  this.	  The	  Crusades	  were	  the	  
worst	  and	  most	  blatant	  attempt	  by	  the	  West	  to	  bring	  the	  East	  to	  heel.	  But	  the	  pressures	  continue,	  
albeit	  in	  more	  subtle	  ways.	  And	  one	  example	  of	  this	  is	  our	  constant	  temptation	  to	  drop	  the	  word	  
"Pascha"	  and	  for	  clarity	  (and	  sometimes	  charity)	  use	  the	  western	  word	  "Easter".	  But	  perhaps	  the	  
time	  has	  come	  for	  us	  to	  make	  a	  stand	  against	  this.	  In	  our	  increasingly	  secular	  and	  pagan	  society	  
the	  use	  of	  a	  pagan	  word,	  of	  which	  no	  one	  knows	  the	  meaning,	  is	  hardly	  suitable	  to	  describe	  the	  
greatest	  day	  in	  the	  Christian	  year.	  When	  most	  people	  knew	  the	  Christian	  meaning	  of	  the	  word	  
"Easter"	  one	  could	  perhaps	  make	  out	  a	  case	  for	  using	  the	  word.	  But	  not	  today!	  
	  
To	  be	  practical	  
There	  are	  still	  some	  for	  whom	  the	  word	  "Easter"	  has	  all	  the	  right	  resonances.	  Let	  us	  not	  want	  for	  
a	  moment	  to	  deprive	  them	  of	   that	  blessing.	  Easter	   for	   them	  does	  not	  mean	  hats,	  chocolate	  eggs,	  
parades	  or	  watching	  football;	  it	  means	  the	  Cross	  of	  Christ	  and	  his	  glorious	  Resurrection.	  
But	  let	  the	  Orthodox	  stick	  to	  the	  right	  word,	  which	  is	  "Pascha".	  Let	  us	  use	  it	  in	  our	  own	  circles,	  
and	  discard	  the	  pagan	  word	  "Easter".	  We	  should	  do	  this	  —	  not	  to	  be	  different,	  but	  to	  be	  truthful.	  
However,	  when	  we	  are	   in	  mixed	  company,	   for	   the	   sake	  of	   clarity	   (and	  charity)	   let	  us	  use	  both	  
words,	  if	  possible	  with	  a	  simple	  and	  humbly	  presented	  explanation.	  For	  example	  —	  "We	  shall	  soon	  
be	  celebrating	  Pascha	  —	  or	  as	  you	  call	  it	  ‘Easter’".	  Or,	  "we	  shall	  soon	  be	  celebrating	  Easter,	  or	  as	  
we	  call	  it	  ‘Pascha’".	  
We	  should	  encourage	  the	  West	  to	  unite	  with	  us	  in	  using	  the	  right	  word,	  which	  is	  Pascha.	  
And	   finally,	   let	   us	   not	   get	   dragged	   down	   with	   a	   dispute	   about	   mere	   words.	   St	   Paul	   warned	  
believers	   in	  his	  day	   "to	  avoid	  wrangling	  about	  words,	  which	  does	  no	  good	  but	  only	   ruins	   those	  
who	  are	  listening"	  (2	  Timothy	  2:14).	  The	  important	  matter	  here	  is	  not	  what	  the	  Festival	  is	  called,	  
but	   the	  reality	  of	   the	  Death	  and	  Resurrection	  of	  Christ.	  Yes,	  Christ	  is	  Risen!	  If	  we	  can	  agree	  there,	  
then	  what	  we	  call	  it,	  important	  though	  that	  is,	  can	  be	  seen	  in	  its	  proper	  perspective.	  
	  

Source:	  http://www.orthodoxresearchinstitute.org/articles/fasts_feasts/harper_pascha_easter.htm	  
	  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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КАМПАН ІЯ 	  ПИСАНКА 	   – 	   2021 	   – 	   PYSANKA 	  CAMPA IGN 	   	  
 

 
 
	  

	  
Якщо	  ми	  кожен	  жертвуємо	  це	  внесе	  дивовижну	  різницю	  у	  фінансовий	  добробут	  та	  
майбутнє	  нашої	  парафії.	  Пожертви	  можна	  зробити	  чеком	  або	  електронним	  переказом:	  	  

	  

1/	  	   Чеком,	  виписаний	  до	  "Ukrainian	  Orthodox	  Cathedral"	  та	  зазначений	  '2021	  Pysanka	  
Campaign'	  зпереду	  чеку.	  Просимо	  вислати	  чек	  до	  церкви	  на	  адресу:	  
	  Ukrainian	  Orthodox	  Cathedral,	  1000	  Byron	  Avenue,	  Ottawa,	  ON	  	  K2A	  0J3	  
	  

АБО	   2/	  Електронним	  переказом	  до	  Treasurer.UOCCOttawa@gmail.com	  
 

Дякуємо	  за	  вашу	  щедрість.	  Нехай	  Господь	  Бог	  вас	  благословить.	  
	  
	  

As	  in	  years	  past,	  spring	  and	  the	  Paschal	  season	  mark	  the	  start	  of	  our	  parish's	  annual	  Pysanka	  
Campaign	  to	  raise	  much	  needed	  funds	  for	  our	  church.	  Since	  its	  founding	  in	  1949,	  our	  church	  
continues	  to	  provide	  a	  safe	  haven	  and	  place	  of	  prayer	  and	  community	  for	  worshippers.	  Even	  
during	  these	  challenging	  times	  of	  the	  pandemic,	  our	  church	  continues	  to	  provide	  a	  place	  of	  
spiritual	  refuge	  and	  consolation,	  though	  for	  now	  virtually	  and	  physically	  distanced.	  When	  it	  is	  
safe	  to	  gather	  again	  as	  a	  community,	  we	  will	  rejoice	  in	  being	  able	  to	  celebrate	  and	  pray	  
together.	  
	  

If	  we	  each	  do	  our	  part	  to	  contribute,	  this	  will	  make	  an	  amazing	  difference	  in	  the	  financial	  well-‐
being	  and	  future	  of	  our	  parish.	  Donations	  to	  the	  Pysanka	  Campaign	  can	  be	  made	  by	  cheque	  or	  
e-‐transfer:	  

	  

1/	  By	  cheque,	  payable	  to	  "Ukrainian	  Orthodox	  Cathedral"	  and	  noting	  '2021	  Pysanka	  
Campaign'	  on	  the	  front	  of	  your	  cheque.	  Please	  mail	  your	  cheque	  to:	  
	  Ukrainian	  Orthodox	  Cathedral,	  1000	  Byron	  Avenue,	  Ottawa,	  ON	  	  K2A	  0J3	  
	  

OR	   2/	  E-‐Transfer	  to	  Treasurer.UOCCOttawa@gmail.com	  
	  

Thank	  you	  for	  your	  generosity.	  	  May	  God	  bless	  you.	  

Як	  і	  в	  минулих	  роках,	  весна	  та	  Великдень	  візначають	  початок	  
щорічної	  Кампанії	  Писанка	  в	  наші	  парафії,	  щоб	  зібрати	  
настільки	  необхідні	  кошти	  для	  нашої	  церкви.	  З	  часу	  
заснування	  в	  1949	  році	  наша	  церква	  продовжує	  забезпечувати	  
надійний	  притулок	  і	  місце	  молитви	  та	  спільноти	  для	  віруючих.	  
Навіть	  у	  ці	  складні	  часи	  пандемії	  наша	  церква	  продовжує	  
надавати	  місце	  для	  духовного	  притулку	  та	  розради,	  хоча	  
наразі	  потрібно	  фізично	  віддалена.	  Коли	  буде	  безпечно	  знову	  
зібратися	  спільнотою,	  ми	  будемо	  раді,	  що	  зможемо	  зібратися,	  
щоб	  разом	  святкувати	  та	  помолитися.	  
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ПАРАФІЯЛЬНІ	  НОВИНИ 	  
§	   Сердечна	  подяка	  нашим	  парафіянам	  Софії	  та	  Богдану	  Савкам	  за	  те,	  що	  вони	  

реорганізували	  та	  прикрасили	  шафку	  Бутік	  у	  вході	  до	  церковної	  залі.	  
	  

§	   XXIV-‐ий	  СОБОР	  перенесений	  до	  липня	  2022.	  17	  квітня	  цього	  року	  Високопреосвящен-‐
нійший	  Митрополит	  Юрій	  оголосив,	  що	  Собор	  Української	  Православної	  Церкви	  Канади	  
буде	  перенесений	  знов	  ще	  на	  один	  рік	  до	  липня	  2022.	  Копія	  листа	  Митрополита	  Юрія	  
про	  перенесення	  Собору	  подається	  на	  кінці	  цього	  вісника	  (лист	  був	  доступний	  лише	  
англійською	  мовою).	  

	  

§	   Наша	  церква	  тепер	  присутня	  на	  Instagram.	  Щоб	  дізнатись,	  що	  відбувається	  при	  наші	  
громаді,	  слідкуйте	  за	  ukrainian.orthodox.church.ott	  на	  Instagram.	  

	  

§	   Стінні	  календарі	  2021	  року	  можна	  придбати	  в	  церквовним	  бюрі	  –	  $10	  за	  календар.	  
Будь	  ласка,	  зв'яжіться	  з	  о.	  Ігорем	  (613-‐325-‐3903)	  або	  церковним	  бюром	  (613-‐728-‐0856),	  
щоб	  придбати	  ваш	  календар.	  Усі	  отримані	  кошти	  будуть	  передані	  дитячому	  
реабілітаційному	  центру	  «Джерело»	  у	  Львові.  

	  

§	   Конструкція	  транзит	  легкої	  залізниці	  (‘LRT’)	  дальше	  триває	  між	  вулицями	  Байрон	  та	  
Ричмонд	  безпосередньо	  напротів	  головного	  входу	  до	  залу	  церкви.	  Вхід	  до	  залу	  церкви	  
завжди	  буде	  можливим	  під	  час	  конструкції	  але	  під’їзд	  до	  вулиці	  Байрон	  може	  
змінюватися	  денно	  залежно	  від	  конструкційних	  вимог.	  Парковка	  на	  вулиці	  заборонена.	  
Парковка	  доступна	  на	  задній	  стоянці	  –	  будь	  ласка,	  скористайтеся	  доріжкою	  з	  лівого	  
боку	  церкви,	  щоб	  доступити	  стоянку.	  	  

	  

По	  завершенні	  O-‐поїзд	  рухатиметься	  повністю	  закритим	  підземним	  тунелем	  між	  
вулицями	  Байрон	  та	  Ричмонд.	  Найближчою	  станцією	  буде	  Шербурн	  (Sherbourne),	  
розташований	  на	  вулиці	  Байрон	  те	  Шербурн.	  Надземний	  парк	  між	  вулицями	  Байрон	  та	  
Ричмонд	  буде	  відбудований	  та	  прикрашений	  пішохідними	  та	  велосипедними	  
доріжками,	  парковими	  лавками	  та	  новими	  деревами.	  

	  
PARISH	  NEWS	  
	  

§ A	  heart	  felt	  thank	  you	  to	  our	  parishioners	  Sofia	  and	  Bohdan	  Sawka	  for	  reorganizing	  and	  
beautifying	  the	  display	  in	  the	  Boutique	  showcase	  in	  the	  church	  hall	  lobby.	  

	  

§ Our	  church	  now	  has	  presence	  on	  Instagram.	  To	  find	  out	  what’s	  happening	  in	  our	  parish	  
community,	  please	  follow	  ukrainian.orthodox.church.ott	  on	  Instagram.	  

	  

§ XXIVth	  SOBOR	  has	  been	  postponed	  to	  July	  2022.	  On	  17	  April	  2021,	  His	  Eminence	  
Metropolitan	  Yurij	  announced	  that	  the	  Sobor	  of	  the	  Ukrainian	  Orthodox	  Church	  of	  Canada	  
will	  be	  postponed,	  again,	  by	  one	  more	  year	  to	  July	  2022.	  	  A	  copy	  of	  Metropolitan	  Yurij’s	  
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letter	  about	  the	  postponement	  of	  this	  event	  is	  provided	  at	  the	  end	  of	  this	  newsletter.	  
	  

§ 2021	  Church	  wall	  calendars	  are	  available	  for	  purchase	  in	  the	  church	  office	  –	  $10	  per	  
calendar.	  	  Please	  contact	  Fr.	  Ihor	  (613-‐325-‐3903)	  or	  the	  church	  office	  (613-‐728-‐0856)	  to	  
purchase	  your	  copy.	  All	  proceeds	  will	  be	  donated	  to	  the	  Dzherelo	  Children’s	  Rehabilitation	  
Centre	  in	  Lviv,	  Ukraine.	  

 

§ The	  construction	  of	  the	  O-‐Train	  west	  extension	  of	  the	  Light	  Rail	  Transit	  (LRT)	  continues	  
between	  Byron	  Avenue	  and	  Richmond	  Road	  directly	  in	  front	  of	  the	  entrance	  to	  the	  church	  
hall.	  Entrance	  to	  the	  church	  hall	  will	  always	  be	  possible	  during	  construction	  but	  road	  access	  
to	  Byron	  Avenue	  may	  change	  daily	  dependent	  on	  the	  construction	  requirements.	  Street	  
parking	  is	  not	  permitted.	  Parking	  is	  available	  in	  the	  back	  parking	  lot	  –	  please	  use	  the	  driveway	  
on	  the	  left	  side	  of	  the	  church	  to	  access	  the	  parking	  lot.	  

	  

When	  completed,	  the	  O-‐Train	  will	  travel	  in	  a	  totally	  covered	  underground	  tunnel	  inbetween	  
Byron	  Avenue	  and	  Richmond	  Road.	  The	  closest	  LRT	  station	  will	  be	  Sherbourne	  located	  at	  the	  
junction	  of	  Sherbourne	  Road	  with	  Byron	  Avenue,	  located	  to	  the	  east	  of	  the	  church.	  Above	  
ground	  the	  Byron	  Linear	  Park	  will	  be	  rebuilt	  and	  beautified	  with	  walking	  and	  cycling	  paths,	  
park	  benches	  and	  new	  trees.	  	  
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PAR I SH 	   CEMETERY 	  ANNUAL 	   SPR ING 	  C LEAN -‐UP 	  
	  

Spring	  is	  here	  and	  that	  means…	  it’s	  time	  for	  the	  annual	  spring	  clean-‐up	  of	  our	  parish	  cemetery.	  Can	  you	  
and/or	  your	  family	  volunteer	  a	  few	  hours	  during	  the	  month	  of	  May,	  either	  on	  a	  weekday	  or	  on	  a	  
Saturday	  that	  is	  convenient	  for	  you	  to	  help	  clean	  up	  the	  post-‐winter	  debris	  from	  our	  parish	  cemetery?	  	  
	  

With	  the	  current	  COVID-‐19	  provincial	  public	  health	  restrictions	  in	  effect	  in	  effect	  until	  May	  20,	  the	  
number	  of	  people	  who	  can	  gather	  outdoors	  is	  restricted	  to	  10	  people	  or	  less,	  with	  members	  of	  the	  
same	  household	  and	  everyone	  must	  wear	  a	  face	  mask	  if	  physical	  distancing	  of	  two	  metres	  is	  not	  
possible.	  Our	  spring	  clean-‐up	  can	  easily	  comply	  with	  this	  restriction	  as	  there	  is	  plenty	  of	  room	  for	  a	  
person	  or	  a	  family	  to	  physically	  distance	  from	  each	  other	  while	  working	  on	  the	  cemetery	  grounds.	  	  
	  

The	  parish	  council	  agreed	  that	  smaller	  family	  groups	  volunteering	  on	  different	  days	  and	  times	  during	  
the	  month	  of	  May	  would	  be	  a	  more	  appropriate	  method	  than	  a	  one-‐time	  clean	  up	  in	  order	  to	  comply	  
with	  the	  public	  health	  restrictions.	  That	  is,	  you	  can	  help	  with	  the	  clean-‐up	  at	  a	  time	  that	  is	  convenient	  
for	  you.	  Our	  cemetery	  supervisor,	  Bohdan	  Shumsky,	  will	  be	  onsite	  at	  the	  cemetery	  from	  9:00	  am	  to	  
12:00	  noon	  on	  Saturday,	  May	  22	  and	  Saturday,	  May	  29.	  
	  

Location:	  Our	  parish	  cemetery	  is	  located	  at	  1888	  Merivale	  Road,	  on	  the	  western	  side	  of	  Merivale	  
Road,	  south	  of	  the	  main	  intersection	  of	  Hunt	  Club	  Road	  and	  Merivale	  Road.	  
	  

The	  parish	  will	  provide:	  
-‐	  Lots	  of	  black	  top	  soil	  to	  level	  out	  the	  ground	  and	  for	  families	  to	  use	  for	  planting	  flowers	  at	  gravesites	  
-‐	  Compostable	  yard	  waste	  bags	  to	  collect	  branches,	  leaves,	  debris,	  etc.	  
-‐	  The	  cemetery	  has	  access	  to	  water	  for	  watering	  plants	  
	  

Please	  bring:	  
-‐	  Garden	  work	  gloves,	  rakes,	  hedge	  clippers	  or	  trimmers	  and	  your	  own	  personal	  water	  bottle	  
-‐	  Shovels,	  and	  if	  you	  have	  a	  garden	  wheelbarrow,	  to	  distribute	  top	  soil	  on	  your	  family	  gravesites	  
	  

This	  year’s	  clean-‐up	  will	  require	  the	  scheduling	  of	  volunteers.	  If	  you	  would	  like	  to	  form	  a	  small	  family	  
team	  to	  help	  clean	  up,	  please	  email	  us	  when	  you	  would	  like	  to	  help	  with	  the	  clean-‐up	  so	  that	  we	  can	  
schedule	  you	  in	  a	  safe	  manner.	  	  Please	  email	  Bohdan,	  the	  parish	  office	  or	  Fr.	  Ihor,	  at	  the	  email	  
addresses	  below,	  providing	  the	  number	  and	  names	  of	  the	  people	  in	  your	  group	  and	  the	  date	  and	  time	  
when	  you	  would	  like	  to	  help	  with	  the	  clean-‐up	  at	  the	  cemetery.	  This	  will	  allow	  Bohdan	  to	  prepare	  a	  
schedule	  and	  distribute	  a	  list	  of	  tasks	  that	  need	  to	  be	  completed.	  
	  

On	  behalf	  of	  the	  parish,	  we	  thank	  you	  and	  look	  forward	  to	  your	  support!	  
	  

Fr.	  Ihor	  Okhrimtchouk,	  Parish	  Priest	   ihor_ok@hotmail.com	  
	   	  
Bohdan	  Shumsky,	  Cemetery	  Supervisor	   bmshumskyparish@gmail.com	  
	   	  	  
Parish	  Office,	  c/o	  Liza	  Malarek,	  President	   president@ukrainianorthodox.info	  
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HISTORY OF THE PASCHAL BREAD TRADITION 

  
 
 
 
 
Prevailing over the Old Testament custom to consume unleavened bread, the Eastern 

Slavs’ preference for yeast bread to pastry of unleavened dough is obvious in the tradition 
of unleavened dough is obvious in the tradition of baking Easter cakes of yeast dough. 

Easter cakes [paskas] have always been made in abundance, as they were then 
presented to relatives and close acquaintances. Paska pastries were baked on Great 
Saturday or Great Thursday during Passion Week. It was prohibited to make Easter cakes 
on Great Friday, as it was prohibited to make any bread on Fridays. 

A willow twig, sprinkled with Holy Water on Palm Sunday, was added to the fire in the 
stove. No one was allowed to make any kind of loud noise in the house – no arguing, no 
yelling, no door-banging… The housewife would put on a clean blouse and with the words 
“God bless me to make tasty Easter cakes and grant me good health to bake more next 
year” she would start kneading the dough.”  

Source: Ukrainian Cuisine and Folk Traditions by Lidia Artiukh, Baltia-Druk, Kyiv, 2001 
 

 
And… 
CHEESE PASKA  is a traditional dish made from curd cheese which is white, symbolizing 
the purity of Christ, the Paschal Lamb and the joy of the Resurrection. It is formed in a 
mould, traditionally in the shape of a truncated pyramid which symbolizes the Church; this 
form is also said to represent the Tomb of Christ. It is usually served as an accompaniment 
to rich Paschal breads.  
 
 

“Bread has always been the key attribute of the Easter 
holiday in Ukraine. Even in the time of the Kyivan Russ (10th-
13th centuries) the Slavs preferred yeast bread, which boasts 
a finer taste, to bread made of unleavened dough. These 
preferences in taste became apparent in the 11th-12th 
centuries when the Church split into Orthodox and Catholic 
branches.  The Orthodox Church chose yeast bread for 
Eucharist, while the Catholic Church stuck for the tradition of 
using unleavened bread for communion.  	  



ВЕСНА	  2021	   	   SPRING	  2021	  	  
	   	   	  

19	  

Traditional Paschal and Easter Breads in Other Countries 
	  

Greece – Tsoureki is a three-braid bread, signifying the Holy Trinity, and has a red dyed egg baked 
right in the center of the top surface. This bread contains several ingredients that were forbidden 
during Great Lent such as eggs, butter and sugar. The red color symbolizes the blood and sacrifice 
of Christ on the cross and the egg symbolizes rebirth. 
 

Czech Republic – Mazanec is a traditional Czech Easter bread made with sweet yeast dough, 
containing raisins soaked in rum and sprinkled on top with slivered almonds. 
 

Slovenia – Potica is a traditional celebratory bread made of thinly rolled yeast dough spread with a 
nut paste, then shaped in a ring to represent the crown of thorns worn by Jesus.  
 

Croatia – Pinca celebrates the end of Lent and is made with many eggs. In urban areas, pinca is 
increasingly the only item taken to Easter Mass for blessing, and is often given to guests as a symbol 
of good wishes. 
 

Bulgaria – Kozunak is also served at Christmas and for other special occasions. Some cooks braid 
their bread, while others braid it and then form it into a round shape. It is a slightly sweet yeast-raised 
bread with raisins that crosses the line between bread and coffee cake. 
 

Italy – Pane di Pasqua is the traditional Italian Easter egg bread.  It is shaped using circular braids to 
signifiy the crown of thorns that Jesus wore at crucifixion and the coloured eggs that are nestled on 
the top of the bread signify rebirth. Colomba is another traditional Italian Easter egg bread.  In 
Italian, the word ‘colomba’ means dove and the bread is shaped in the form of a dove. It is a a 
delicious sweet yeast egg bread, baked plain or filled with chocolate chips, candied fruit or raisins, 
and topped with pearl sugar and/or almonds.	  
 

Armenia – Choereg is a traditional, slightly sweet bread, flavoured with mahleb which is an aromatic 
spice made from the seeds of the Mahaleb or St. Lucie cherry. The cherry stones are cracked to 
extract the seed kernel which is then ground to a fine powder before use. 
 

Norway – Påskebrød is a sweet yeast egg Paschal bread flavoured with anise and lemon, studded 
with raisins, and topped with five different coloured hard-boiled eggs. 
 

Finland – Pääsiäisleipä is Finnish triple-risen Easter sweet egg bread usually baked in milking pails. 
This simple bread is scented with cardamom, lemon and orange zest. 
 

United Kingdom – Hot cross buns mark the end of Lent – the cross represents the crucifixion of 
Jesus and the spices in the dough signify the spices used to embalm Him at His burial. 
 

Germany – Osterbrot is the traditional Easter bread, usually a soft, white loaf made in a boule shape 
and scored with a cross. Filled with currants and almonds and scented with lemon peel, it is often 
glazed with apricot jam straight from the oven and sprinkled with almond slivers. 
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This Easter Celebration  
 

This Easter celebration is not like ones we’ve known. 
We pray in isolation, we sing the hymns alone. 

We’re distant from our neighbors— from worship leaders, too. 
No flowers grace the chancel to set a festive mood. 

  

No gathered choirs are singing; no banners lead the way. 
O God of love and promise, where’s joy this Easter Day? 

With sanctuaries empty, may homes become the place 
we ponder resurrection and celebrate your grace. 

  

Our joy won’t come from worship that’s in a crowded room 
but from the news of women who saw the empty tomb. 

Our joy comes from disciples who ran with haste to see— 
who heard that Christ is risen, and then, by grace, believed. 

  

In all the grief and suffering, may we remember well: 
Christ suffered crucifixion and faced the powers of hell. 

Each Easter bears the promise:  Christ rose that glorious day! 
Now nothing in creation can keep your love away. 

  

We thank you that on Easter, your church is blessed to be 
a scattered, faithful body that’s doing ministry.  

In homes and in the places of help and healing, too, 
we live the Easter message by gladly serving you. 

(Copyright © 2020 by Carolyn Winfrey Gillette.  Carolyn gives permission for free use of this hymn by churches.) 

	  

Нехай	  радість	  Нашого	  
Воскреслого	  Господа	  
торкнеться	  вашого	  
серця	  і	  скріпить	  його,	  
даруючи	  нову	  надію	  і	  
духовну	  силу.	  Нехай	  
чудова	  новина	  про	  
воскресіння	  Нашого	  
Господа	  дозволить	  

вам	  відчути	  певність	  
в	  Його	  славі.	  

	  

May	  the	  joy	  of	  Our	  Risen	  
Lord	  touch	  your	  heart	  
and	  empower	  it,	  giving	  
you	  new	  hope	  and	  inner	  

strength.	  	  May	  the	  
wonderful	  news	  of	  Our	  
Lord’s	  resurrection	  
allow	  you	  to	  feel	  the	  
certainty	  of	  His	  Glory.	  
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MAKE YOUR OWN 
PYSANKY 

 
 

PYSANKA KIT $35 

 
 

Each kit contains 3 kistky, beeswax, 
6 dyes & instructions to make your 

pysanky at home 
 

To order & arrange 
pick-up, contact: 

Tamara 613-371-1976 
	  

	  

	  

 
PASKA FOR SALE 

$16 
 

Traditional Ukrainian 
Easter Bread 

(no raisins) 

 
Order Deadline: 

Saturday, April 24 
 

 

To order & arrange 
pick-up, contact: 

Angie 613-410-2535 
 
 

 
Fundraiser for the Ottawa branch of the Ukrainian Women's Association of Canada 
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Загальні	  Інформації	   General	  Information	  

ПОДАВАННЯ	  ЗАПИСОК	  “За	  Здоров’я”	  і	  “За	  Упокой”	  
Ви	  завжди	  можете	  подати	  записки	  з	  іменами	  ваших	  
рідних	  щоб	  помолитися	  за	  їх	  здоров'я	  і	  
благополуччя	  та/чи	  за	  упокій	  померших	  під	  час	  
Літургії.	  Будь	  ласка,	  зв'яжіться	  з	  о.	  Ігорем,	  
телефоном	  або	  електронною	  поштою,	  щоб	  подати	  
йому	  імена	  ваших	  рідних.	  

PRAYERS	  FOR	  HEALTH	  AND	  FOR	  REPOSE	  –	  At	  any	  
time	  you	  can	  request	  Fr.	  Ihor	  to	  say	  prayers	  during	  
the	  Liturgy	  for	  the	  health	  of	  family	  members	  and	  
friends	  and/or	  for	  the	  repose	  of	  the	  departed.	  	  
Please	  contact	  Fr.	  Ihor,	  by	  phone	  or	  email,	  to	  provide	  
him	  with	  their	  first	  names.	  

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.	  Baptizing	  a	  child	  in	  the	  Orthodox	  
faith	  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.	  
Спеціальний	  запит	  можна	  подати,	  щоб	  наш	  церковний	  хор	  
заспівав	  весільну	  службу.	  	  

WEDDINGS	  	  –	  Couples	  wishing	  to	  marry	  in	  the	  church	  must	  
meet	  with	  Father	  Ihor	  to	  make	  arrangements.	  If	  one	  of	  the	  
couple	  is	  not	  Orthodox	  then	  certain	  conditions	  may	  apply.	  
A	  special	  request	  can	  be	  made	  for	  our	  church	  choir	  to	  sing	  the	  
wedding	  service.	  

УКРАЇНСЬКИЙ	  БУТІК	  Відкритий	  після	  Богослужень,	  або	  за	  
домовленням	  (тел.	  613-‐830-‐1472)	  

UKRAINIAN	  BOUTIQUE	  	  –	  Open	  after	  Liturgy,	  or	  by	  
appointment	  (tel.	  613-‐830-‐1472)	  

ОСВЯЧЕННЯ	  ДОМІВ	  –	  Можна	  замовити	  –	  Щоб	  домовитися	  
просимо	  звернутися	  до	  o.	  Ігоря	  

HOUSE	  BLESSINGS	  –	  On	  request	  –	  To	  make	  arrangements	  
please	  contact	  Fr.	  Ihor.	  

ПРИЛУЧІТСЯ	  ДО	  НАШОЇ	  ПАРАФІЯЛЬНОЇ	  РОДИНИ	  –	  Щоб	  
дізнатись,	  як	  стати	  членом	  нашого	  Собору	  та	  Української	  
Православної	  Церкви	  Канади	  просимо	  звернутися	  до	  o.	  Ігоря	  

JOIN	  OUR	  PARISH	  FAMILY	  –	  To	  inquire	  about	  becoming	  a	  
member	  of	  our	  Cathedral	  and	  of	  the	  Ukrainian	  Orthodox	  Church	  
of	  Canada	  please	  contact	  Fr.	  Ihor.	  

СКРИНКА	  ДЛЯ	  ЗАПИТАНЬ	  ТА	  ПОБАЖАНЬ	  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	  by	  the	  candle	  table.	  	  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	  o.	  Ігорові.	  

PASTORAL	  CARE	  –	  If	  you	  know	  of	  anyone	  in	  the	  hospital	  or	  at	  
home	  who	  would	  like	  a	  pastoral	  visit,	  please	  contact	  Fr.	  Ihor.	  

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	   церковні	   е-‐пошти	   прошу	   дати	  
знати	   o.	   Ігорові	   (ukrorthodoxottawa@gmail.com).	  
Наші	  е-‐пошти	  подають	  деталі	  про	  церковні	   служби,	  
українські	   громадські	   події	   та	   цікаві	   теми.	   Копії	  
попередніх	   парафіяльних	   вісників	   знаходяться	   на	  
нашій	  церковній	  веб-‐сторінці.	  	  	  

To	   receive	  emails	   from	  our	  church,	  please	  email	  Fr.	  
Ihor	   (ukrorthodoxottawa@gmail.com).	   Our	   church	  
emails	   contain	   the	   latest	   information	   about	   church	  
services,	  Ukrainian	  community	  events	  and	  interesting	  
topics.	   Our	   parish	   newsletters	   can	   be	   found	   on	   our	  
church’s	  website.	  	  	  

УКРАЇНСЬКІ	  ПОДІЇ	  В	  ОТТАВІ 	  
За	  інформації:	  

www.ucpbaottawa.ca/CommunityEvents.html	  

UKRAINIAN	  EVENTS	  IN	  OTTAWА	  
Information	  is	  available	  at	  

www.ucpbaottawa.ca/CommunityEvents.html	  
	  
Ми	  вітаємо	  Ваші	  коментарі	  про	  наш	  вісник	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  We	  welcome	  your	  feedback	  about	  our	  church	  newsletter	  

E-‐пошта	  /	  E-‐mail:	  uoc.ottawa@gmail.com	  
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