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 КВАРТАЛЬНИЙ ÂІÑÍÈÊ      
QUARTERLY NEWSLETTER 

Christ is Born !  Glorify Him !Christ is Born !  Glorify Him !Christ is Born !  Glorify Him !   
ПРОСИМО ЗАНОТУЙТЕ!   

Цього  року ми будемо святкувати 65-ліття нашої 
громади Собору Успіння Пресвятої Богородиці у Оттаві 

Святкування відбудеться 27-28 вересня 2014 року 

Побачимося на святкуванні  

PLEASE NOTE!   

This year we will be celebrating the 65th anniversary of our 
parish in Ottawa 

The celebration will take place the week end of 27-28 of 
September 2014. 

Please come to celebrate together 
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ПРОЕКТ ІКОНОГРАФІЇ У НАШІЙ ГРОМАДІ: 
Комітет з Іконопису нашого Храму подав оголошення у 

друкований орган нашої церкви—Вісник, для іконографів щоб 
отримати їх пропозиції щодо оздоблення Храму. Відгукнулось 
декілька іконографів і комітет запропонував громаді пропозицію 
роспису нашого храму.  Пропозиції щодо іконографії у нашому 
Храмі і рекомендації були представлені для розгляду громадою 
на річних зборах громади і проект іконографії запропонований 
іконографом Михайлом Капелюхом був одобрений загальними 
зборами нашої громади минулого року.  Вищеподане ескіз 
іконографії вівтаря нашого храму.  Проект іконографії 

запропонований для нашої громади є унікальним у цілому світі і 
органічно поєднує у собі елементи дизайну нашого храму: 
дерево життя на іконостасі, трипільські елементи, котрі є на 
зовнішній будівлі храму та елементи багатої української 

православної спадщини.   

Запропонований проект іконографії нашого храму дотримується 
традицій православного іконопису:  на стінах вівтаря будуть  
ікони Святих Отців церкви, котрі своєю працею і молитвою 

спричинились до збереження істиності нашої віри.  Над отцями 
церкви—зображення ікон зі Старого Заповіту—прообразів 
Христового пришестя і частин історії нашого спасіння.  Наші 
плани це не є повністю устійненими, проте, оскільки ми є 

Українською православною церквою, хотілося б, щоб основна 
частина Храму була осінена іконами святих, котрі просіяли на 

Українських землях. 

 Наше жіноцтво — Оттавський відділ Союзу Українок Канади — 
жертвенно вирішило спонсорувати першу ікону у нашому храмі 

— ікону у вівтарі на задній стіні. Ця ікона  складається з двох 
компонентів — Ікони Богородиці  Платитера (*Ширша від 

Небес*) та ікони 
причастя Святих 

Апостолів.  Ця ікона вже 
буде закінчена і 

встановлена на початку 
березня цього року.  
Нехай Господь 

благословить наших 
жертвенних жінок за їхню 
пожертву і важку працю 
на благо нашої громади.     

Завдяки жертвенності 
наших жінок, ми маємо 
нагоду підрахувати 

повний кошт іконографії і 
тоді розпочати кампанію 

збірки фондів на 
закінчення іконографії у 
нашому храмі.  Про хід 

цього проекту, а також про нагоду зробити пожертву на проект 
іконографії ми будемо постійно інформувати у парафіяльних 

листочках та наступному квартальному листочку. 

Нехай всевишній Благословляє нас і ми будемо надіятись, 
що Ваша жертвенність надасть нам всім нагоду молитись у 

нашому Храмі разом з молитовною присутністю всіх 
святих, котрі будуть зображені на іконах нашого Храму. 

Спаси Вас, Господи.  Христос Рождається 

+++++++++++++++++++ 

OUR PARISH ICONOGRAPHY PROJECT 
In 2012, the Parish Iconography Committee placed an advertise-

ment in the Visnyk newspaper (the UOCC's official newspaper) invit-
ing iconographers to submit proposals for the design and painting of 
iconography for our Church.  They received proposals from a good 
number of orthodox iconographers from across North America.  The 

Parish Iconography Committee evaluated and selected the best 
three proposed designs which were presented at the Parish Annual 

Meeting held in March 2013.  The Committee recommended the 
highest ranked proposal prepared by Subdeacon Michael Kapeluch 
of the Ukrainian Orthodox Church in the USA as the successful de-
sign. Following a discussion by the membership, the Parish Council 

was given the approval to negotiate a contract for his services.  

The iconography project design, prepared by Subdeacon Michael 
provides us with an opportunity to showcase the Ukrainian Orthodox 

heritage in Canada’s Capital.  His design unifies the internal and 
external design elements of our Temple, highlighting the Biblical 

theme of the Tree of life. His art work will portray the history of our 

(Continued on page 14) 
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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 
святкувати Різдво Христове і в кожній українській хаті засвітиться різдвяна свічка і освітить святочний стіл з дванадцятьма 
пісними стравами. І до цього столу зійдуться рідні і будуть згадувати велику минувшину українських різдвяних звичаїв і, унікальну 
для кожної родини і місцевості, вчити своїх дітей і онуків, щоб вони продовжували ці звичаї у майбутньому.  Різдво є родинним 
святом для кожного особисто, адже за різдвяним столом збираються всі покоління: бабуся і дідусь, батько й мати, діти і внуки, – 
збираються, щоб відчути родинне тепло. 

В цей радісний і світлий різдвяний час вітаю всіх вас Вас зі святами і бажаю Вам і родинам Вашим веселих свят Різдва 
Христового і щасливого Нового Року. Щоб ці святочні дні дали Вам натхнення і наснагу далі працювати на українській ниві і щоб 
милосердний Господь обдаровував Вас Своїми щедротами. Нехай Дитятко, яке народилося у Вифлеємі більше як дві тисячі 
років тому і надалі благословляє нашу дорогу матір - Україну і всіх її дітей по всьому світу розсіяних.   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 і наступний ювілейний для нашої громади 2014 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.  З радістю розділяю 
з Вами радісну новину, що перша ікона, спонсорована нашим жіноцтвом, буде закінчена вже на початку березня 
цього року.  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 65—ліття ншої громади цтого вересня — і передаваймо нашу духовну спадщину  настуупним 
поколінням. 

У новонародженім Христі Ісусі, о. Ігор з родиною 



CHURCH CALENDARS  FOR  2014 ARE AVAILABLE  IN THE OFFICECHURCH CALENDARS  FOR  2014 ARE AVAILABLE  IN THE OFFICECHURCH CALENDARS  FOR  2014 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   
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 КАЛЕНДАР БОГОСЛУЖЕНЬ ТА ГРОМАДСЬКИХ ПОДIЙ 
 У  СIЧНI—ЛЮТОМУ 2014 

СІЧЕНЬ 2014 
Понеділок, 6 січня   Свят Вечір.  Вечеря — 18:30.   

Понеділок, 6 січня   Велике Повечір*я з Літією — 21:00    

Вівторок, 7 січня   РІЗДВО ХРИСТОВЕ       Літургія 10:00 

Середа, 8 січня   Собор Пресвятої Богородиці      Літургія  10:00 

Четвер, 9 січня  Св. Мученика Стефана     Літургія 10:00 

П*ятниця, 10 січня   Вечір Родини і молоді — коляда 

Cубота, 11 січня          Вечірня 18:00 

Неділя, 12 січня  Неділя після Різдва.       Літургія 10:00  

РОДИННА МАЛАНКА — СВЯТКУВАННЯ ПІСЛЯ БОГОСЛУЖЕННЯ 

Понеділок, 14 січня  Обрізання Господнє.  Новий рік за Юліанським Календарем  Молебінь 14:00 

Субота, 18 січня   НАВЕЧІР'Я БОГОЯВЛЕННЯ (Хрещенський святвечір).    
    Велике Освячення Води і  Йорданська Вечеря - 18:00 

Неділя, 19 січня   СВЯТЕ БОГОЯВЛЕННЯ.  ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО  
    ІСУСА  ХРИСТА   Літургія і Освячення Води   Літургія  10:00 

ЙОРДАНСЬКЕ ОСВЯЧЕННЯ БУДИНКІВ — 19 СІЧНЯ—28 ЛЮТОГО 

Понеділок, 20 січня  Собор Іоана Хрестителя.     Літургія  10:00 

Неділя, 26 січня  31-а неділя по П’ятидесятниці, Віддання Богоявлення  Літургія   10:00 

ЛЮТИЙ 2014 
Субота, 1 лютого           Вечірня 18:00 

Неділя,  2 лютого  32-та неділя по П’ятидесятниці—про Закхея   Літургія  10:00 

Неділя, 9 лютого  Неділя про Митаря і Фарисея     Літургія  10:00 

Субота, 15 лютого  СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ     Літургія 10:00 

Неділя, 16 лютого  Неділя про Блудного Сина     Літургія 10:00 

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

CУБОТА, 22 ЛЮТОГО  ЗИМОВИЙ КАРНАВАЛ — 6:00—1:00 —  

Неділя, 23 лютого   Неділя Сиропусна     Літургія 10:00 

ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПОСТУ — ПОНЕДІЛОК, 3 БЕРЕЗНЯ 

ПРИМІТКА: Повний розклад Богослужень на Великий Піст буде зроблений на початку Березня 
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SCHEDULE OF SERVICES AND COMMUNITY EVENTS 
JANUARY— FEBRUARY 2014 

JANUARY 2014 
Monday, January 6  Sviat Vechir — Christmas Eve Supper (by reservation only) 6:30 pm 

Monday, January 6  NATIVITY EVE VIGIL      Vigil 9 pm 

Tuesday, January 7   NATIVITY—CHRISTMAS     Liturgy 10 am 

Wednesday, January 8 Synaxis of the Theotokos     Liturgy 10 am 

Thursday, January 9  St. Stephen’s        Liturgy 10 am 

Friday, January 10  Youth and Family Night — carolling 

Saturday, January 11          Vesper 6 pm 

Sunday, January 12  Sunday after the Nativity      Liturgy 10 am 

FAMILY MALANKA — CELEBRATION AFTER THE SERVICE 

Tuesday, January 14  New Year (Julian Calendar)     Moleben 2 pm 

Saturday, January 18  Great Blessing of Waters and Feast of Jordan Dinner    6 pm 

Sunday, January 19  Theophany—Yordan.   

    Great Blessing of water after the Divine Liturgy   Liturgy 10 am 

BLESSING OF HOMES — JANUARY 19 — FEBRUARY 29 

Monday, January 20   Synaxis of St. John the Baptist      Liturgy 10 am 

Sunday, January 26   Sunday after Theophany      Liturgy 10 am 

FEBRUARY 2014 
Saturday, February 1         Vespers 6 pm 

Sunday, February 2  Sunday of Zachaeus       Liturgy 10 am 

Sunday, February 9   Sunday of Publican and Pharissee    Liturgy 10 am 

Saturday, February 15 Meeting of the Lord in the Temple   Liturgy 10 am 

Sunday, February 17   Sunday of the Prodigal Son    Liturgy 10 am 

BORSCH COOK 0FF FOR THE ORPHANS 

Saturday, February 22 Masquarade Zabava 6 PM—1 AM 

Sunday, February 23  Cheesefare Sunday     Liturgy 10 am 

BEGINNING OF THE GREAT LENT—MONDAY, MARCH 3 

Класи з вивчення Біблії та дискусії на теми віри — кожної другої середи ,  
починаючи з 5 лютого в парафіяльному залі 19:00—20:30 

 

Bible Study Classes — every second Wednesday, starting on February 5  
in our parish hall — from 7 pm—till 8:30 pm 
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From our Church choir... 

Christ is Born!  Glorify Him !  
On Thursday, December 12, our Church choir sung Christmas carols at 

the Upper Canada Village .  

Here are some pictures 

from their concert 

Від нашого церковного хору... 

У четвер, 12 грудня, наш хор мав коцерт укрвїнських колядок 

у  Upper Canada Village.  Нижчеподані фотографії з концерту 

Христос Рождається!  Славіте Його! 

Blessing of homes: January 19 — February 28   Йорданське освячення домів - 19 січня - 28 лютого 

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. 

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 $280 за родину або $140 

за одну особу. Якщо досі не заплатили за  свої членські 
внески на  2014 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 between Janu-
ary  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 $280 per 
family or $140 per adult individual. If you have not yet offered 

your membership donation for 2014 please do it at you earliest 
convenience. 
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Програми для молодi — Youth Programming 
Religious studies and participation 

Sunday school  

Children 4 years old & up Every Sunday from 10 -11am   
There is no cost for attending Sunday school & all children are 
welcome at any time.  The instructors are dedicated to teaching 
our children about the Ukrainian Orthodox Faith through learn-
ing:  — Songs - Age appropriate curriculum  — Prayers   - Par-
ticipation in services  — Bible stories —Ukrainian Orthodox tra-
ditions 

Our Sunday Classes resume on Sunday, January 12 

Altar Servers.   
Basic Responsibilities of Altar Servers 
Arrive early for services, by at least 9:50am.  This will give you 

time to prepare & vest without rushing.  Late entry distracts 
the priest from his duties/prayers  (e.g.  Preparing the Holy 
Gifts at the Table of Oblation during proskomedia) 

DO NOT talk or whisper in the sanctuary or during processions, 
unless it is to ask an important question about your duties.  
Giggling & laughing are not appropriate. 

The Sanctuary is Holy, & access to it is restricted to very few 
men.  Do not abuse the privileged you have been given by 
being disrespectful, or entering it unnecessarily. 

Be alert for hand signals & other instructions given by the priest. 
When an instruction is given follow it immediately. 

When you are not performing any tasks follow the service in 
your service book. 

Never walk in front of the Holy Altar. 
Clean up the sanctuary after service according to the instruc-

tions of the priest. 
If you are interested in becoming an altar server please contact 

Fr. Ihor at 613-728-0856 or at stamaryuocc@sympatico.ca 

Ukrainian Dancing  For all Youth  4 years old up 

Our Classes resume on Wednesday, January  16 

Bandura and Tsymbaly Classes for children and 
adults  
 For more information, contact contact Suzanne 

Soroka      Telephone:819-684-9841 or  E-mail:  

Suzanne@giamberardino.com 

 Our next youth Friday-everyone welcome, even 
those “young at Heart!”   Friday, January 10  from 7-9pm 
— if weather will permit and we will have enough volun-
teers—we will go carolling 

Недiльна Школа  Кожної Неділі від 10 до 11 ранку 

для дітей віком від 4 років — Безкоштовно. Навчання про 

нашу віру через пісні, навчанняб участь у Богослужінні, 

вивченні Біблії та Традиції. 

Заняття в недільній школі поновлюються 12 січня 

Украiнськi Народнi Танцi 
Класи відбуваються кодної Середи для дітей/молоді від 6 

річного віку. Класи поділяються на вікові категорії учасників.  

Діти мають бути одягнені  у легкий спортивний одяг і взуття 

призначене для танців. 

Заняття з українських народних танців поновлюються у 

середу, 15 січня 

Класи Бандури і Цимбалів  
 для дітей і дорослих 

За додатковою інформацією звертатись до Сюзан 

Сороки 819-684-9841  чи Suzanne@giamberardino.com 

Вiвтарнi Прислужники   Якщо Ви є 

зацікавлені інформацією про те як стати вівтарним 

прислужником, прохання звертатись безпосередньо до о. 

Ігоря  613 728-0856 чи stamaryuocc@sympatico.ca 

Молодіжні П*ятниці –Запрошується 

всі (включно з тими, хто молодий серцем) 

Наступний раз зустрічаємося 10 січня — 19:00—
21:00—якщо будемо мати достатнто волонтерів та 

дозволить погода — підемо колядувати.За 

детальною інформацією звертатися до добр. Євгеніїї 

електронною поштою: jen_ok@rogers.com  
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Йорданське водосвяття i 
освячення будинкiв 

"Сам, отже, чоловіколюбче Царю, прийди й нині 
нашестям Святого Духа, освяти воду оцю"   (Чин 
Великого Водосвяття)  
З празником Господнього Богоявлення тісно злучене 

Велике або Йорданське Водосвяття. Ця священна 
традиція Східної Церкви сягає перших віків 
християнства.  Велике або Йорданське Водосвяття 
буває тільки два рази в році: в Навечір'я і на празник 
Господнього Богоявлення. Історики вважають, що перші 
подібні чини були пов'язані з хрещенням оглашених.  
Від найдавніших часів Православна Церква вважає 

освячену йорданську воду за велику святість та 
приписує її чудотворну силу у справах душі й тіла. 
Святий Іоан Золотоустий говорить: "В цей празник в 
опівночі всі зачерпнувши води, приносять її додому і 
хоронять цілий рік... І діється дивне явище: та вода у 
своїй істоті не псується від довготи часу, але зачерпнута 
сьогодні, вона через цілий рік, а часто і два-три роки 
остає незіпсована і свіжа. І по такім довгім часі вона 
така, як і вода щойно взята із джерела". Наша 
Православна Церква ще має назву для йорданської 
води: велика агіязма (святість - грец).  
У давнину був у Церкві звичай, що тим, що задля якоїсь 

провини не могли бути допущені до св. Причастя, давали 
пити йорданську воду. Наш народ ставився до 
йорданської води з такого великою набожністю, що аж до 
її освячення зберігав строгий піст і приймав її натще наче 
св. Причастя. Наші вірні йорданською водою кропили всі 
свої будинки й ціле обійстя, щоб відігнати від свого 
господарства всяку нечисту силу. І сьогодні поза рідною 
землею вони радо вітають у своїх домах священика, що 
щорічно благословить і освячує їх і їхні доми йорданською 
водою. 

Віру Православної Церкви в силу і благословення 
йорданської води найкраще віддзеркалює зміст молитов 
Великого Водосвяття. У тих молитвах призиваємо св. 
Духа, щоб Він зійшов, очистив і освятив воду та надав їй 
лікувальну силу в користь душі й тіла.   Молитви 
Йорданського Водосвяття величають Пресвяту Трійцю і 
просять св. Духа, щоб зійшов і сам освятив воду.  
В українській Традиції священник після Богоявлення  

освячує будинки і господарства своїх парафіян.  У 
традиції нашої громади спочатку відвідуються хворі і  і 
старші люди.  Якщо ви не змогли дістати свяченої води, 
о. Ігор буде мати з собою і зможе залишити для вашого 
користування. 

House Blessings and Theophany 
 On January 19 the faithful attend a Divine Liturgy and the 

Great Blessing of the Water service to celebrate Theophany . 
The service commemorates the baptism of Christ and the mani-
festation of God in three persons. Large numbers of people 
attend church to be blessed and to receive holy water which 
they take home in small bottles.  Some communities hold out-
door celebrations by a body of water.   

In our tradition in Ottawa we hold an evening service of Bless-
ing of Water on January 18 followed by a Feast of Jordan meal 
after the service.  The water is blessed next morning as well on 
the feast of Theophany, January 19. 

Blessing of the Home 

It is customary, to invite your priest to bless your home with 
holy water within a few weeks following Theophany. Prepare by 
cleaning the house and opening and lighting all the rooms. The 
items needed for a house blessing are:  

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

2) On your dining room table or family altar, place a lighted 
candle, a Theophany icon or icon of Christ. Be sure your prayer 
list is there, too! 

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

4) Turn off all TVs, stereos, and computers.  

5) Secure any pets that might jump up on the priest or family, 
or “get underfoot” as you move from room to room. (Pets may 
be blessed, too!)  

6) Everyone in the house when the priest arrives should gath-
er around the table/family alter and join in the singing of the 
litany responses and troparion. 

7) The children may lead the priest around the house with a lit 
candle, if parents permit. 

Place the items on a small table. The priest reads a prayer 
and commemorates the living and deceased from the family 
and then will he will go to each room and sprinkle it in the four 
corners blessing the home with the grace of the Holy Spirit 
which also protects you from evil spirits. Although ideal, all fam-
ily members do not need to be present for the house blessing. 
House Blessings are a yearly tradition. 
To have your home blessed, please contact Fr. Ihor. 
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Минули одні свята, як не за горами інші. Другій вечері, яка 
відбувається 18 січня передує Свято Василія або по-нашому - 
Старий Новий рік. Ранком - 14 січня у нашого народу є 
традиція іти посівати. 

Як правильно це робити?  Найважливішою 
традицією Старого Нового року є посівання. 
Багато дітей і не тільки сіють і 1 січня, але 
то якось не те. Традиція є традицією. Сіяти 
прийнято 14 січня із самого ранку, поки ще 
всі господарі вдома. 

Звичай посівати був вже давно. Ще за тих 
старих часів. Люди казали: чим більше 
прийде сівачів, тим щедрішим буде урожай.   
За народним віруванням, дівчата щастя не 
приносять - тільки хлопці, а тому посівати дівчатам не 
годиться. Треба дотримуватися традицій. 

Посівальник - це втілення кращих людських рис: чистоти, 
надії, краси. Не впустити сівача у дім, то якось не правильно. 
Тому що вони бажають господарю всього найкращого у 
Новому році.  Посівальники завжди бажані гості, їх 
запрошували до столу, обдаровували пиріжками, яблуками, 
бубликами та іншими ласощами. Щедріше обдаровували тих, 
хто прийшов до оселі першим. Зараз часи змінилися. Треба 
давати гроші. Багато посівальників, а це переважно діти, 
чекають цього дня, щоб заробити трохи грошей, як вони 
кажуть.   Це є найкращий час, щоб ьакож привчати дітей до 
жертвенності — і частину грошей можна пожертвувати на 
благодійну організацію. 

Накраще і найбажаніше - це посівати пшеницею. Пшениця - 
символ добра, достатку, багатства. Для тих, хто піде посівати 
перший раз скажу, що треба брати рукавичку або мішечок і 
насипати туди пшениці. Зручніше буде. Найкраще вивчити 

якийсь текст поздоровлення.  

Ось деякі із них: 
Сію сію посіваю. З Новим роком Вас 

вітаю. 
Хай завжди Вам щастя л'ється 

Хай добро в сім'ї ведеться 
Хай здоров'я з Вами буде 
Хай Вас друзі не забудуть 
Хай смачна кутя удасться 

Щоб весело і щасливо провели 
Йорданські Свята 

Ще можна посівати і промовляти: 
Сієм, вієм, посіваєм, 

З Новим роком вас вітаєм 
На щастя, на здоров’я 

На Новий рік! 
Щоб вам вродило краще, ніж торік. 

Коноплі під стелю, 
А льон до коліна, 

Щоб вам, господарі, 
Голова не боліла! 
Веселих свят!!! 

ОЧІКУЙТЕ ПОСІВАЛЬНИКІВ  
У ВІВТОРОК, 14 СІЧНЯ ЗРАНКУ 

Посівання  на  Старий  Новий  рік  

2014 MEMBERSHIP FEES 
The Membership Fees for 2014 are:    Single $140        Family $280 (equivalent to two members) 

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

For 2014, as in years past, the Single fee has increased by $4.00 in total and the Family fee has increased by $8.00 in total, 
according to the fee schedule established at Sobor 2010.  The breakdown of the 2014 membership fees is shown below: 
  Single                 Family 
 Our church in Ottawa $ 35 $ 70 
 UOCC Consistory $ 77 $ 134 
 Eastern Eparchy $ 20 $ 40 
 St. Andrew’s College $ 8 $ 16 
 Total $ 140 $ 280 

It would be very much appreciated if you provided your 2014 membership payment to our Membership Director, Halyna 
Beznaczuk, or to our Treasurer, Olena Baran, by March 31, 2014.  For your convenience, Membership Sunday will be held 
on Sunday, January 19 and Sunday, February 16 where you will be able to pay your 2014 membership fees. Cash or cheque 
are accepted; please make cheque payable to “Ukrainian Orthodox Church” and marked “2014 Membership”.   

If you participate in our parish’s Direct Deposit program, then you can arrange to have your membership fees paid from the 
funds you donate to our church through this program.  Please contact the Church Office Administrator, Tatiana Zoubareva 
(613-728-0856) to leave a message for our Treasurer to contact you about this arrangement as well as about the Direct De-
posit program. 



UKRAINIAN CHRISTMAS  TRADITIONS 

For the Ukrainian people Christmas is the most important family 
holiday of the whole year. It is celebrated solemnly, as well as 
merrily, according to ancient customs that have come down 
through the ages and are still observed today. 

Ukrainian Christmas customs are based not only on Christian 
traditions, but to a great degree on those of the pre-Christian, 
pagan culture and religion. The Ukrainian society was basically 
agrarian at that time and had developed an appropriate pagan 
culture, elements of which have survived to this day. 

Christianity was introduced into Ukraine in 988 A.D. The 
flourishing pagan religion and traditions associated with it were 
too deeply rooted in the people to allow the Church to eradicate 
them completely. Therefore, the Church adopted a policy of 
tolerance toward most of the ancient customs and accepted 
many as part of the Christian holidays. This is perhaps why 
Ukrainian Christmas customs are quite unique and deeply 
symbolic. 

Ukrainian Christmas festivities begin on Christmas Eve Jan.6 
and end on the Feast of the Epiphany January 19. The Christmas 
Eve Supper or Sviata Vecheria (Holy Supper) brings the family 
together to partake in special foods and begin the holiday with 
many customs and traditions, which reach back to antiquity. The 
rituals of the Christmas Eve are dedicated to God, to the welfare 
of the family, and to the remembrance of the ancestors. 

With the appearance of the first star which is believed to be the 
Star of Bethlehem, the family gathers to begin supper. The table 
is covered with two tablecloths, one for the ancestors of the 
family, the second for the living members. In pagan times 
ancestors were considered to be benevolent spirits, who, when 
properly respected, brought good fortune to the living family 
members. Under the table, as well as under the tablecloths some 
hay is spread to remember that Christ was born in a manger. The 
table always has one extra place-setting for the deceased family 
members, whose souls, according to belief, come on Christmas 
Eve and partake of the food.  

A kolach (Christmas bread) is placed in the center of the table. 
This bread is braided into a ring, and three such rings are placed 
one on top of the other, with a candle in the center of the top one. 
The three rings symbolize the Trinity and the circular form 
represents Eternity. 

A didukh (meaning grandfather) is a sheaf of wheat stalks or 
made of mixed grain stalks is placed under the icons in the 
house. In Ukraine, this is a very important Christmas tradition, 
because the stalks of grain symbolize all the ancestors of the 
family. 

After the didukh is positioned in the place of honor, the father or 

head of the household places a bowl of kutia (boiled wheat mixed 
with poppy seeds and honey) next to it. Kutia is the most 
important food of the entire Christmas Eve Supper.  Depending 
on the region of Ukraine food item at Christmas Eve Dinner vary.  
The food, however, is always meatless and without dairy prod-
ucts and is mainly consists of  dishes that were made from the 
what is gathered from the local land.  

A prayer is said and the father says the traditional Christmas 
greeting, "Khristos rodyvsya!" (Christ is born!) which is answered 
by the family with "Slavite Yoho!" (Let Us Glorify Him!) In some 
families the Old Slavic form Khristos razhdayetsya is used. 

At the end of the Svyata Vecherya the family often sings 
Kolyadky, Ukrainian Christmas Carols. The favorite Ukrainian 
carol is Boh predvichny (God Eternal) which has a very beautiful 
melody and Iyrics.  The Cristmas customs of Ukraine remind us 
of the baby in a Bethlehem manger whose 2013th birthday we 
celebrate. 

MALANKA - NEW YEAR'S EVE Malanka is a Ukrainian 
folk holiday celebrated on January 13th, which is New Year's Eve 
in accordance with the Julian calendar.  Malanka commemorates 
the feast day of St. Melania. On this night in Ukraine, carolers 
traditionally went from house to house playing pranks or acting 
out a small play with a bachelor dressed in women's clothing 
leading the troop.   

NEW YEAR'S DAY  - JANUARY 14 On New Year's 
Day, the church celebrates both the feast day of St. Basil the 
Great and commemorates the Circumcision of Christ.  

According to the folk tales New Year’s Day is set to predict the 
rest of the year.  From early morning children visit each home, 
“sowing” grain out  of a glove for a householder and his house.  
They sing special songs and wish him well with , “ For happiness, 
for health and for the new summer, o God , send a harvest of rye, 
of wheat and of crops of all sorts.”  Usually, the “sowers” are in-
vited to sit down “so that everything good may sit: hens, geese, 
ducks, bees and matchmakers”.   

 T H E O P H A N Y — J A N U A RY  1 9   The The-
ophany period is sometomes called “Little Christmas” or Feast of 
Jordan or ЙОРДАН  ( Yordan— in Ukrainian ).   

On the day of Vodokhryshcha (Blessing of the Water) is per-
formed.  The blessing of the water 
traditionally took place in the river.  
In preparation for this event, men of 
the community erect a cross made 
out of the ice blocks.  The  blessing 
of the water represents  the bless-
ing of Christ by John the Baptist in 
the Jordan river. 

On the eve before the Feast of 
Jordan — Yordan Supper is served, 
which also consists of 12 meatless 
dishes .  Following the feast priests 
are blessing homes          

P A G E  1 0  



P A G E  1 1  Q U A R T E R L Y  B U L L E T I N  

An update from the Orphanage Committee 

Our parish community is continuing the project assisting the or-
phanage in Krivyj Rih that was launched in 2012.  This orphanage, 
in the Dnipropetrovsk region of Ukraine, is home for 57  children of 
all ages. 

Several months ago several deaf children moved to the orphanage 
when their group home closed.  In addition this year, two new group 
living arrangements were created for children living in unsafe or dys-
functional homes where the parents may be addicts, alcoholics, or 
unable for some reason to make solid parental decisions with regard 
to their children.  While they still have parental rights, the children 
spend most of their time in the orphanage, and occasionally go 
home for visits. 

The wonderful tradition that has been established in our parish 
community is the gifting of the graduates with items needed for inde-
pendent living. In March, The Borscht Cook-Off was organized to 
raise funds to purchase these gifts.  This spirited and very tasty culi-
nary competition brought together many entries of borscht and 
raised over $1,200 through freewill donations.   Due to the generosi-
ty of our “borscht chefs” and the generous participants, who were 
also tasked with voting for the Best Borscht of the event, we were 
able to provide each of the eleven graduates with the following items 
to begin their life of independent living: a warm blanket, pillow, bed 
linens, large bath towel, cup, a plate and bowl, utensils, a pot and 
pan.   

Here  the gifts are displayed: 

In addition, we sent the gradu-
ates lovely Canadian t-shirts to 
remind them of their Canadian 
fellow countrymen across the 
vast ocean.  

As in the past, the children re-
ceiving the gifts were incredibly 
happy and grateful.  These 

items are necessary to begin their adult independent life outside the 
walls of the orphanage.  After leaving the orphanage the children are 
only provided with a place to live in residence, as well as a very 
small sum of money, which makes if very difficult for them to pur-
chase even the bare necessities.  Therefore, our support is tremen-
dously critical and brings great joy.  With God’s guidance we will 
continue to organize the annual “Borscht Cook-Off for the Orphans” 
in order to provide the graduates with these gifts.  We hope that our 
entire church community will take part in this fundraiser.   

Naturally, in addition to the gifts for the graduates, we can offer our 
assistance in other areas of need at the orphanage.  We keep in 
close contact with the administrator of the orphanage and get re-
ports on the gifts we have provided, their needs, and they share 
their gratitude 
for our sup-
port. 

Від комітету допомоги дитячому будинку в Україні 

Наша церковна громада продовжує проект допомоги сиротам 
України, започаткований 2012 року. Нашим «підопічним» став 
Дитячий будинок №2 у місті Кривому Розі Дніпропетровської 
області, який насьогодні є домівкою для __ дітей різного віку. 

Кілька місяців тому до дитбудинку прибули вихованці із 
росформоівного інтернату для глухонімих діток. Також влітку 
цього року в сиротинці відкрили дві групи для дітей, що не є 
ситорами, але які живуть в неблагополучних родинах. Їх батьки 
зловживають спиртним, наркотиками, чи з інших причин не 
можуть виконувати належно батьківські обов`язки, та водночас 
батьківських прав вони не позбавлені. Ці дітки перебувають в 
сиротинці більшість часу, лише інколиї батьки забирають їх на 
вихідні. 

Доброю традицією нашої громади стали щорічні подарунки 
випускникам сиротинця. Ці подарунки – набори речей, що 
найперше потрібні їм на початку їх самостійного життя. Навесні 
цього року для збору коштів на подарунки було організовано 
благодійну акцію – «Борщ для сиріт». В результаті веселих 
кулінарних змагань між нашими господинями було зібрано 
$1,200.00 добровільних пожертв. Завдяки цьому ми змогли 
подарувати кожному з одинадцяти цьогорічних випускників 
сиротинця набори ось таких речей: 

- тепла ковдра 
- подушка 
- набір постільної білизни 
- полотенце велике 
- чашка 
- дві тарілки (глибока та неглибока) 
- ложка велика, маленька та 
виделка 

- кастрюля 
- сковорідка 

 Ось, як виглядали подарунки: 

А крім цього ми надіслали випускникам дуже гарні футболки з 
канадською символікою, щоб вони мали щось особливе від нас - 
їхніх заокеанських земляків.  

Як і минулого року, діти надзвичайно зраділи нашим 
подарункам, адже ці речі – саме те, що їм так необхідно на 
початку їх дорослого життя за стінами сиротинця. Нагадаємо, 
що після дитбудинку сиротам виділяють лише місця у 
гуртожитках та дуже скромні соціальні виплати, на які 
надзвичайно складно купити навіть найнеобхідніше. Тому наша 
посильна допомога для цих дорослих дітей така важлива та 
радісна. З Божою поміччю ми обовязково будемо продовжувати 
щорічну традицію з «Борщу для сиріт» та дарувати потрібні речі 
випускникам. Сподіваємось на участь у цій добрій справі всєї 
нашої церковної громади. 

Звичайно, крім подарунків для випускників, ми можемо 
надавати допомогу і в інших потребах сиріт. Тому ми тримаємо 
зв`язок їз керівництвом закладу, які сповіщають нас про їхні 
труднощі, радо приймають допомогу та ретельно звітують про 
всі отримані подарунки.  
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WOULD YOU LIKE TO BE CURRENT ON WHAT IS HAPPENING IN OUR COMMUNITY?   E-MAIL US  AT STAMA-
RYUOCC@SYMPATICO.CA 

 БАЖАЄТЕ БУТИ ПРОІНФОРМОВАНИМИ ПРО ПОДІЇ У НАШІЙ ГРОМАДІ.  НАПИШІТЬ НАМ ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ З ЦИМ ЗАПИТОМ ЗА 
АДРЕСОЮ  STAMARYUOCC@SYMPATICO.CA  

Візитація  Єпископа  Андрія  до  нашої  громади   
Cубота, 5 жовтня—Неділя, 6 жовтня  — Архиєрейська Візитація і Парафіяльне 

Свято Собору Успіння Пресвятої Богородиці у Оттаві 

 Archpastoral Visit of  Bishop Andriy to our parish  

Cубота, 5 жовтня—Неділя, 6 жовтня  Архиєрейська Візитація і Парафіяльне 
Свято Собору Успіння Пресвятої Богородиці у Оттаві  

Н а  ц і й  с т о р і н ц і  п о д а н і  ф о т о г р а ф і ї  н а ш о г о  д в о д е н н о г о  
с в я т к у в а н н я  ( ф о т о г р а ф  М и х а й л о  Л и т в и н ю к ) .     

O n  t h i s  p a g e  y o u  w i l l  s e e  t h e  h i g h l i g h t s  o f  o u r  p a r i s h  
c e l e b r a t i o n  ( p h o t o s  b y  

M y k h a y l o  L y t v y n i u k )   
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Redevelopment Committee Update 
January 2014 – Parish Winter Quarterly Newsletter 
During the fall season, the Redevelopment Committee worked 

with a respected Ottawa developer Domicile Developments Ltd, 
who expressed a strong interest in our project to prepare several 
architectural designs (pro bono, at no cost to our parish) for the 
renovation of the current church buildings and different types of 
proposed new building residence(s). In addition to this develop-
er, our committee is also looking at other companies / architects 
and options. Hopefully, the end result will be at least one course 
of action which is financially viable. 

Our committee is preparing two options and we hope to have a 
third one.  This should give the parishioners and parish council 
sufficient choice. These options would come with financial pro-
jections – sales revenues and building cost estimates. The op-
tions could include non-profit housing, for profit residences, or a 
combination of both.  

The committee is working through the process of identifying 
the best and most realistic renovation and development scenari-
os. There is no final decision yet.  When the various options are 
developed and cost estimated, the redevelopment committee will 
present them to the parish council and parishioners for their ap-

proval and selection in 2014. 
In October 2013, I attended a faith-based organizational work-

shop which was held at St. Paul’s University. The full day work-
shop was organized by several of Ottawa’s main stream 
Church’s; United, Anglican and Catholic, to address the same 
problem and initiative our parish has undertaken which is how to 
repurpose surplus properties to provide much needed funding for 
parishes to continue their missions into the future. This workshop 
provided the participating parish delegates a forum to exchange 
experiences and valuable ideas on successful projects and ob-
stacles. It was evident from those in attendance (approximately 
40 other parishes) that we are not alone in this endeavour to 
achieve a solution that will enable parishes to revitalize their 
spiritual missions. 

Christ is Born,  Христос народився! 
On behalf of the Committee, Christmas and New Years Greet-

ing from  
Bohdan Shumsky, Chair 
And Development Committee Members: 
Fr. Ihor Okhrimtchouk, John Smyrnew, Nina Romas, Allan 

Higdon, Daryna Stavnicha, Victor Stetskevych. 

UOCC Consistory News 
The Full Consistory Board met in Winnipeg, Manitoba at St. 

Benedict’s Retreat Centre for 3 days (November 28 – 30, 2013) 
to discuss and resolve issues on various matters involving the 
Ukrainian Orthodox Church in Canada. 

The Consistory Board is composed of 18 members which in-
cludes Metropolitan Yurij, the 2 bishops, their Excellencies, Bish-
op Ilarion and Andrij, the Consistory Chancellor Fr. Lakusta, 
along with the clerical and lay representatives, elected from the 
western, central and eastern eparchies.  Among the various top-
ics which were discussed, the following items may be of particular 
interest to our parishioners. 

Ordination and enthronement of Archbishop Job 
(Getcha)  The Consistory sent a representative, Fr. Ihor Kutash, 
to attend the ordination of the Archimandrite Job (Getcha) which 
occurred in Paris, France on November 28, 2013. 

Archimandrate Job is a Canadian, born in Montreal, Quebec 
who studied at St. Andrew’s College in Winnipeg. He graduated 
and was ordained an heirodeacon in 1996 and was a classmate 
of our pastor, Otec Ihor Ohkrimtchouk.   In 2003, Archimandrate 
Job moved to Paris, France where he studied at the St.Sergius 
Orthodox Theological Institute, receiving his doctorate and be-
coming ordained as a hieromonk.  

Archbishop Job was enthroned on December 5, 2013 by Metro-
politan Emmanuel, of the Episcopal Assembly of the Orthodox 
Bishops of France and personal representative for this occasion 
for the Ecumenical Patriarch Bartholomew. Congratulations to 

Archibishop Job! 

Deacon Bohdan Stadnyk – St. Andrew’s College, Win-
nipeg, Manitoba.     The Consistory approved the applica-
tion by Brother Bohdan Stadnyk for ordination to the dea-
conate. Subdeacon Bohdan is the son-in-law of one of our 
parishioners, Mrs Maria Stadnyk..  Subdeacon Stadnyk is 
studying at St. Andrew’s College to become a priest with the 
UOCC. Congratulations to Deacon Stadnyk and Mrs Maria 
Stadnyk and Stepan Marchenko, who has supported Dea-
con Bohdan in his educational pursuit. 

New Prayer books    The new Bipa / Faith prayer books used 
by parishioners during Sunday liturgies is to be printed in the 
spring of 2014. The 2014 edition is based on the new 

Dobry Pastyr, the comprehensive prayer book, which is the first 
fully digitized payer book in the UOCC . This will speed up the 
Liturgical Commission’s work in preparing the smaller Bipa / Faith 
prayer book version.  



Церковна вебсторінка / Our church's website address:    www.ukrainianorthodox.info        
Церковна сторінка на Facebook /  Church Facebook Page: https://www.facebook.com/UkrOrthodoxChurchOttawa 

Salvation through the Saints and events of the Old and New Testaments.  If you would like to see the unique drawings,  please con-
tact Fr. Ihor, who with a great excitement would be pleased to show and explain to you the spiritual aspects of the iconography pro-

posal. 

The best news is — our dear ladies of the UWAC's Lesia Ukrainka Ottawa branch who, by their countless hours of hard work col-
lected funds, to financially sponsor the first phase — the painting of a central icon in our Church — which would be located on the wall 
behind the Altar.  The Icon would stretch from the floor to the ceiling and is comprised of two parts — The Platytera (“wider than Heav-

ens”)  and the Communion of the Holy Apostles (Please see the second page for the sketch of this icon).  The icon will be delivered 
and installed in our Church in early March 2014.  Our parish will be eternally grateful to the Women's Association for their generous 

undertaking, starting the iconographic beautification of our worship area with their financial support. Their drive will provide an excite-
ment and spiritual vision for the other parishioners to complete the remainder of the iconographic paintings. Once all the costs deter-
mined, the parish will formally start a fundraising campaign, Parishioners will be able to donate towards this monumental undertaking 

by the parish. You can follow the progress of the icon painting  by clicking on the computer online link and updates found in our weekly 
Sunday bulletins..  

We also pray that God will assist us in this undertaking and counting on your generosity to complete the project — to become a truly 
unique display of our faith and spirituality in our nation’s capital.  Just like our ancestors and forefathers, who worked together to build 

the Churches in Ukraine and in Canada, we will work together and find ways to financially support the completion of this project in 
order to pass our legacy to the next generations.  May God Bless us in our undertakings.  Christ is Born!  Glorify Him !  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Our Church Bazaar November 2013 in pictures 

 

(Continued from page 2) 



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.   



Неділя, 12 січня  — Sunday, January 12 
Спільне парафіяльне святкування після Богослуження 

Joint Parish celebration of the Gregorian Calendar New Year after the  Service 

Ðîäèííà Ìàëàíêà  

Family Malanka 
Спів колядок, вертеп, посівання, розваги, спільний обід 

Carolling, Vertep (Nativity play), sowing, entertainment, joint lunch 

Прохання принести страву для спільного столу — please bring a dish for the common table 

Saturday, February 22nd, 6 - 1:00 am,  

Masquarade Zabava  
featuring Burya, Ukrainian food, door prizes, dancers, kolomeyka circle dance.   

Prizes for the best male, female and couple Mardi Gras mask and costumes.  Cocktails at 
6:00, dinner at 7:00 and dancing from 9 - 1:00 am.  Ukrainian Orthodox church hall, 1000 Byron Ave.   

Adults $90.00, students and seniors $65.00, children 8-12 $40.00, 6 and under $20.00.  Zabava only $40.00.  Advance 
tickets and pre-seating only.   

Buy early and reserve a table.  Tickets available from Michael Reshitnyk, e-mail: mj.reshitnyk@gmail.com, 613 277 4664, 
Church office: 613 728-0856, stamaryuocc@sympatico.ca, Buduchnist Credit Union 911 Carling Ave 613 722 7075  
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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 



  1 9 4 9 – 2 0 1 4    

65th ANNIVERSARY OF OUR PARISH 
to be marked with the creation of our First Photo Church Directory 

2014 will be a very special year for our parish because we will be celebrating our 65th Anniversary in September.  To 
mark this special occasion, our parish’s first Photo Church Directory containing photos of our parish’s organizations and 
parishioners will be created. Your participation in this project is encouraged as the church directory will mark this special 
moment in time for our parish and provide a lasting keepsake for you and your family. Every parishioner (individual/family) 
who provides permission to have their photo included in the church directory will receive a complimentary 8” x 10” profes-
sional portrait and a copy of the church directory at no charge. 

This directory will be created by IPC Canada Photo Services Inc. (IPC), a Canadian company specializing in creating 
church directories since 1977 (see: www.ipcphoto.ca). In order for the church directory to be ready in time for our anniver-
sary celebration on September 27th & 28th, 2014, IPC’s professional photographers will be taking photos, by appointment 
in the church hall, from Thursday, March 27th to Saturday, March 29th, 2014.  Photos of parishioners will be either on an 
individual, couple or family basis.   More information about the church directory will be provided to you in early 2014. 

For more information about the church directory, please contact our Church Directory Co-ordinator, Halyna Beznaczuk, 
at 613-596-5906 or by email at HalynaB@hotmail.ca. 

ПРОХАННЯ ЗАНОТУВАТИ!    PLEASE NOTE!   

Ñâÿòêóâàòè 65-ëіòòÿ íàøîї ãðîìàäè  
Собору Успіння Пресвятої Богородиці у Оттаві 

27-28 вересня 2014 року — 27-28 of September 2014 

Celebration of the 65th 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 increase 
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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