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Щиро вітаємо всю Українську громаду з
Різдвом Христовим та Новим Роком!

Бажаємо всім  міцного здоров'я, щастя,
радості , успіхів, веселих колядок!

ХРИСТОС РАЖДАЄТЬСЯ !
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СУСПІЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНЦІВ КАНАДИ, ФІЛІЯ ТОРОНТО
UKRAINIAN CANADIAN SOCIAL SERVICES (TORONTO) INC.

НАШІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Our Mission: To provide access to meaningful social programs and emotional sup-
port services that enhance the quality of life of the Ukrainian Canadian ethno cultur-
al community: by developing and providing a broad range of services with an empha-
sis on mutual assistance for the benefit of clients and the community.
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*Деякі послуги надаються за номінальну оплату
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PRESIDENTS STATEMENT / ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТІВ

We have had a little time now
to recover from the excite-

ment and demands of operating
the Sunflower Bar and Grill and
Sunflower Cafe during the Bloor
West Festival in the latter part of
September. We are very grateful
for all the time spent  by the festi-
val committee members, staff and
especially our cook Liuda
Mariniako and her helpers Pavlina
Syanska and Ganna Boyarchuk.
Thank you for all the planning and
organizing  and for the hardwor-
king and committed volunteers
who came out to support us over
the three days. This event is an
important fundraiser for UCSS-T
and it could not happen without
the energy, enthusiasm and dedi-
cation of all our volunteers. 

We have enjoyed our
Thanksgiving turkeys and moved
our clocks back one hour.
Christmas is just around the cor-
ner so this is an excellent opportu-
nity to reflect on what we can do
to make this a joyous season for all.
Instead of falling prey to the com-
mercialism that has become syno-
nymous with Christmas we need
to remember the true meaning of
Christmas. It is a time to be thank-
ful for all our blessings and to
share our abundance with those
who are less fortunate. This
Christmas instead of accumula-
ting and buying more things why
don’t you consider planning to
spend more time making memo-
ries. Create  special traditions with
your children; long after the toys
are broken they will remember the
things you did together. Celebrate
with friends and relatives who are

alone; the time you spend with
them will mean more than any-
thing you can buy. Donate your
time or money to help those who
are needy, vulnerable or alone.
Your donations to UCSS-T will
bring some much needed joy into
their lives through our programs
and services. 

UCSS-T is holding its annual
Christmas Bazaar on Saturday
December 19. You will be able to
purchase freshly made food   for
your Svyat Vechir and Didukhy. 

Marusia Kuschnir, a member of
our board has authored a book
Our Celebrations, Наші Свята
that we will be selling at the
Bazaar. It contains information
about all the major Svyata, folk
lore and spiritual traditions. It also
includes recipes for what to prepa-
re for each occasion. The book
comes boxed with  an original
artwork cover by a local artist. All
proceeds from the sale of the book
will be donated to UCSS-T. We
know you will be delighted with
this book. 

This year, we will be holding Sviat
Vechir on January 6th at  Suspilna
Sluzba Toronto. There will be a
Christmas program along with a
traditional twelve course meatless
dinner.  If you or anyone you
know is interested in attending
contact the UCSS-T office for
details. Spilna Kutia will be held
on  January 27th  and we cordially
invite you to  come and celebrate
with us.  

On behalf of the board and staff we
wish you all the joy of the season.
May you have always have health

to spare, wealth to share and 
friends who care. 

Merry Christmas and a Happy
New Year!   Veselych  Svyat!

РІЗДВЯНИЙ
БАЗАР

У СУБОТУ, 19 ГРУДНЯ
2016 РОКУ

10:00 - 2:00 ГОДИНІ П.П.

Можна купити:

вушка, вареники, голубці
кутю, мак, мед
торти, печіво
вишивки, кераміку
дідухи
та багато іншого

ЛАСКАВО ПРОСИМО! 

(416)-763-4982
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Тисячі українців приходять
взяти участь у щорічному

українському фестивалі на
Блюр Вест. Для нас це є доброю
нагодою, щоб погодувати учас-
ників і гостей фестивалю тради-
ційними стравами, напоїти
пивом і при цьому залишити в
них позитивне враження про
Суспільну службу та заробити
трохи грошей на надання
послуг і програм .

Від минулого року ми спракти-
кували організацію пивного

саду, гриль-бару та невеличко-
го ярмарку на прилеглій стоян-
ці. Але тоді надто мало людей
знали про нас. Отже, щоб при-
вабити відвідувачів, було виго-
товлено рекламу і почіплено на
фасаді будинку. Як і минулого
року, Суспільна Служба поста-
ралась залучити якнайбільше

волонтерів, і графік чергування,
з деякими зусиллями, запов-
нився. В першу чергу долучи-
лись члени дирекції та їхні
родичі. Також було трохи моло-
ді, що дає надію на майбутнє.

Напередодні фестивалю було
заплановано провести промо-

ційний показ документального
фільму Аріадни Охримович
«Голодомор: голоси свідків».
Фільм цінний тим, що в ньому
зібрані особисті свідчення стар-
ших людей про ті страшні події
їхнього дитинства. Показ філь-
му був важливою подією в рам-
ках фестивалю.

Головним мав стати другий
день, субота. І хоч прогноз
погоди був трохи непевний, від-
криття фестивалю відбулось
дуже гарно. Всі українські орга-
нізації, вишикувавшись, уро-
чисто промарширували від Гай
Парку і до Суспільної Служби.
В цей час на кухні вирувала
робота – пироги, капуста, ков-
баски готувались вправними
руками волонтерів, щоб невдов-
зі бути спожитими учасниками
фестивалю. Назовні були столи
з сувенірами, виробами народ-
ного мистецтва, а на паркінгу
поруч – головна спокуса –

пиво і медове вино, був і конья-
чок, з такими труднощами
вишуканий напередодні по
цілому місту. Тут же на грилі
ковбаски – словом, все для вас,
дорогі гості!

Ближче до обіду раптом зірвав-
ся дощ, але наші волонтери й
тут не розгубились – продали
при цій нагоді добрий десяток
парасоль. Дощ перейшов, і гос-
тей під вечір було вже багато.
Пиво пішло в рух, вино також
не було забуте. Вже на сам
кінець, коли зі сцени кілька

разів оголошували про близьке
завершення дня, в нашому
«Соняшниковому» барі людей
набралось як бджіл у вулику. І
все гули, гули, не хотіли розлі-
татись по хатах. Цей вечір для
наших волонтерів і директорів
закінчився далеко за північ.

Неділя вже не була ані такою
довгою, ані такою шумливою,
як субота. Далі були концерти,
були люди, вони бавились, але…
Канада має свої правила.
Неділя – це вже перед робочим
днем, отож люди радше відпо-
чивали, аніж буйно святкували.

НАШ СОНЯШНИКОВИЙ ФЕСТИВАЛЬ
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Може воно й добре, бо дехто з
наших організаторів і так
майже падав після суботньої
напруги і кільканадцяти годин,
проведених на ногах.

Загалом можна сказати, що й
фестивальна забава, й популя-
ризація Суспільної служби, й

фінансові результати роботи
волонтерів вийшли на плюс.
Звичайно, не в грошах щастя,
але програми і послуги
Суспільної служби неможливо
організувати лише по-волон-
терськи. Гроші потрібні. Та
головним результатом, як і
минулого року, як бачиться,
стала дружна робота майже
сотні наших постійних волонте-
рів. Їхня зичливість, старан-
ність, взаємодія, організова-
ність – це і є найбільшою цін-
ністю і найбільшим ресурсом
Суспільної Служби. Тому залу-
чення членів організації, пле-
кання і мотивація волонтерів,
позитивний дух спільноти – це
для нас є і засіб, і ціль. І це спов-
на проявилось на фестивалі.

Микола Сварник, 
волонтер, член Ради

Шановне Бюро Порад

Мені 82 роки.  Я отримую неве-
личку зароблену пенсію в розмірі
$23 та державну пенсію, все
разом близько $1,300 на місяць, з
яких $203 – це пенсія за віком.  Я
прожив у Канаді 15 років і
думаю повернутися і доживати
свого віку в Україні. Чи зможу я
отримувати канадську пенсію в
Україні?

Шановний Пане*,

Ваша пенсія в розмірі $1,300
складається із заробленої вами
пенсії (Canada Pensin Plan aбо
CPP), пенсії за віком (Old Age
Security або OAS)  та пенсії, яка
гарантує мінімальний прожит-
ковий мінімум (Guaranteed
Income Supplement або GIS).

1) Зароблену пенсію (CPP) ви
можете отримувати проживаю-
чи за межами Канади.

Ви повинні будете сплачувати
податок “non-resident tax” в роз-
мірі 25% від пенсії, якщо між
Канадою та країною проживан-
ня  немає угоди про зниження
податку або звільнення від опо-
даткування.  Податок буде від-
німатися з ваших пенсійних
виплат.

2) Ви можете отримувати пен-
сію за віком (OAS) за межами
Канади, якщо ви:

• прожили в Канаді принаймні
20 років після 18 років; або

• жили і працювали у країні,
яка має угоду про соціальне
забезпечення з Канадою і ви
виконали 20-річну вимогу про
проживанню відповідно до
положень цієї угоди.

Якщо ви не виконали жодної з
вищевказаних вимог,  ви може-
те отримувати ОАS пенсію за
межами Канади протягом міся-
ця, в який ви виїхали з Канади і
протягом 6 місяців після цього.
Потім виплати припиняться. 

Якщо ви вирішили повернути-
ся до Канади після відсутності
понад шести місяців, кожний
додатковий рік в Канаді буде
враховуватися для того, щоб
рахувати 20 років проживання,
необхідних для отримання OAS
пенсії за межами Канади.

Наприклад: якщо ви залишили
Канаду в січні, ви ще будете
отримувати виплати до кінця
липня. Після липня, виплати
припиняться  і ви втратите
право отримувати OAS.

Якщо ви плануєте бути поза
межами Канади протягом
більш, ніж 6 місяців, ви повин-
ні зателефонувати до Service
Canada. Ви також маєте дати
знати Service Canada, коли ви
повернетеся до Канади, для
того, щоб поновити OAS, почи-
наючи з того місяця, коли ви
повернулися до Канади.

“Non-resident tax” в розмірі 25%
від вашої пенсії буде віднімати-
ся з ваших пенсійних виплат
OAS.

3) Пенсію, яка гарантує міні-
мальний прожитковий мінімум
(GIS) ви не можете отримувати,
якщо ви не живете в Канаді.

За детальнішою інформацією
телефонуйте до Service Canada:
1-800-277-9914.

*Інформація з веб-сайту http://www.servi-
cecanada.gc.ca/

БЮРО ПОРАД



Надходять веселі Різдвяні
свята, коли люди вітають

одне одного теплими побажан-
нями здоров’я, миру, щастя.
Хочеться, щоб ці наші щирі
слова були привітанням зі свя-
тами всім добрим людям.

Кожен з нас потрапив до
Канади у різний час, у різному
віці та з різним статусом.
Канада зустріла нас щирими
людьми з теплою посмішкою та
лояльними законами. Та хоча і
добре тут, туга за Батьків-
щиною закрадається в серце і
якраз в цей час добрим лікарем
стає Українська Суспільна
Служба. Коли потрапляєш до
їхньої Світлиці, чуєш рідну
мову, бачиш рідні вишиванки,
зустрічаєш привітне ставлення
працівників, чи смакуєш  укра-
їнськими стравами, котрі з
любов’ю готує Людмила
Мариняко, то стає серцю тепло і
радісно і відступає ностальгія.

Та з часом приходить розумін-
ня, що без знання англійської
мови ти немов би знаходишся в
пустоті. І тут знову підставляє
плече Суспільна Служба. Вони
знаходять ентузіастів, які не
шкодуючи свого часу і здоров’я
(бо чого гріха таїти – деколи і
нервів) намагаються адаптувати
нас до канадійського способу
життя.

З теплотою згадуємо Мирославу
Махно і Єлену Андронік, які вво-
дили нас у світ чужої мови, та
щиро вдячні Олені Губич, яка
до кожного заняття готує нову
цікаву тему, яка вчить нас не
лише мови і спілкування, а й
намагається розвивати наш сві-
тогляд і поглиблювати всебічні
знання.

Нещодавно прийшов новий
учитель, Стефан Чумак, і лише
дивуєшся, скільки в людини
витримки і такту, щоб донести
до нашої свідомості особливос-
ті англійської мови. І ось “step
by step” світ навколо нас напов-
нюється зрозумілими звуками.
І це все завдяки нашим невтом-
ним учителям.

Також проводяться в
Суспільній Службі комп’ютер-
ні курси, які викладає Юрій

Супрун. Він терпляче навчає
нас такої необхідної в сучасно-
му світі  комп’ютерної науки.

Від імені всіх студентів англій-
ських та комп’ютерних уроків
вітаємо з Різдвом Христовим
керівників, працівників та
добровольців Української
Суспільної Служби, філія
Торонто! 

Особлива вдячність нашим чудо-
вим учителям!

Веселих свят!

Марта Лаблюк
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Вівторок
Tuesday

Руханка для старших 10:30 am 
Exercises for Seniors / Французькі курси для початківців
/ French classes 1:00 pm

Середа
Wednesday

Бабин Борщ  1:00 pm - 2:00 pm / Babyn Borscht
Світлиця – 2:00 pm / Lectures in Ukrainian

Четвер
Thursday

Руханка для старших 10:30 am 
Exercises for Seniors 

П’ятниця
Friday

Руханка для 55+ / Free ESS Fitness classes for 55+  
3:00 pm – 4:00 pm 

Субота
Saturday

Англійські курси  10 am / English classes
Компютерні курси / Computer Courses 1:00 pm

Monday to Friday
from 9 am to 5 pm

Центр  відпочинку / Drop in centre
Відкрита бібліотека / Ukrainian Library
Free Internet Café� / Безкоштовне Інтернет Кафе

ЩОТИЖНЕВІ ПРОГРАМИ - WEEKLY PROGRAMS

All programs and events are subject to change. Most programs run from Sep. to June

РІЗДВЯНІ СВЯТА
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Twelve Lenten special dishes
are traditional for the Holy

Supper meal on Christmas Eve,
which begins only

after the first star appears in the
eastern sky. The twelve dishes are
to remind us of the twelve Apostles
or is reminiscent of the twelve full
moons in a year.

Traditionally, all animal products
– meat, fat, eggs, and dairy – were
forbidden. These days meat is still
forbidden, but dairy is often per-
mitted.

These traditional dishes … all
meatless… exalt fasting while
celebrating.

Ritual Foods
Kolach with a Candle
Kutya
First Course - Appetizers and
Pickles

Borsch Meatless with Vushka
Buryaky or Pickled Beets and
Pickles

Hryby or Pickled Mushrooms
Oceledtsi or Pickled Herring
and Smoked Fish

Entrees - Fish, Varenyky and
Holubtsi

Ryba or Stuffed Whitefish or
Fried Fillets

Holubtsi Meatless with
Buckwheat Kasha

Varenyky - Sauerkraut or
Potato and Sauerkraut

Sides – Vegetables and Sauces
Kvashena Kapusta or
Sauerkraut with Peas

Bib or Broad Beans or Mashed
Beans

Pidpenky or Mushroom Sauce
Uzvar, Compote of Dried
Fruits

Desserts-Stewed Fruit, Cakes,

Pampushky and Cookies

Pampushky, plain, with poppy
seed or fruit filling

Makivnyk (Poppy Seed Roll)
or Horichkovnyk (Nut Roll)

Medivnyk (Honey Cake)
Khrustyky and Honey Cookies

The first dish is always Kutya.
Tradition has it that the eldest of
the family throws a spoonful of the
Kutya to the ceiling. The more
kernels that stick to the ceiling, the
greater the good luck in the follo-
wing year. Most Canadian families
dialogue about this tradition, ra-
ther than perform it.

After supper, nuts and sweets are
scattered in the hay under the
table for the children to find.
Throughout the rest of the eve-
ning, the family rejoices in singing
Christmas carols.

Please find below excerpt of the Mary Kuschnir`s book  "Our Celebrations Наші Свята”, which you can pur-
chase in our office and at the Christmas Bazaars for the promotional price $50.

THE FAMOUS TWELVE … ДВАНАДЦЯТЬ СТРАВ

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ ДЛЯ СЕНЬЙОРІВ ІМ.СВВ. ПЕТРА І ПАВЛА
Sts. Peter and Paul Ukrainian Seniors Residence

221 Milner Ave. Toronto, Ontario M1S 4P4 Tel: 416 291 3900   Fax: 416 291 3918 
Web site: www.stspeterandpaulresidence.com      E-mail: office@stspeterandpaulresidence.com

 Приватні умебльовані
кімнати з опікою та
повним харчуванням

 До крила з опікою
приймаємо на тимчасове
перебування

 Одно- та дво-спальневі
апартаменти (ринкові
оренди і оренди залежні
від доходу) для
самостійного роживання

 Мешканці апартаментів
можуть харчуватися в
їдальні на замовлення

 Церковні відправи в
каплиці

 Українське оточення
 Добре товариство
 Дбайливi працівники

 Private furnished rooms with
care services and meals

 Respite Care

 One and two bedroom apart-
ments for independent living
(both market and rent-
geared-to-income units)

 Dining room meals available
for apartment residents
through a meal plan

 Church services in the
Residence chapel 

 Ukrainian surroundings
 Good companionship
 Supportive staff
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MarikaDubyk,
Registered Nurse, Certified
Diabetes Educator, Canadian
Diabetes Accociation

Серцевий напад також нази-
вається інфарктом міокар-

ду. Він трапляється, коли бло-
кується кровоносна судина, яка
несе кисень до серцевого м’язу,
і припиняється кровообіг у час-
тині серця. Якщо не надається
негайна медична допомога, час-
тина серцевого м’язу відмирає.
Чим скоріше Ви отримаєте
допомогу, тим менше шкоди
буде завдано Вашому серцю.

Блокування кровоносної суди-
ни може статися від:

• Жирових відкладень (бля-
шок); • Кров’яних згустків; •
Спазму кровоносної судини

Симптоми серцевого нападу

• Біль, відчуття тиску, тяжкос-
ті, печіння у грудях, руках,
щелепах, плечах або шиї         

• Виділення поту  • Задишка  •
Нудота або блювота  • Біль в
животі або печія

• Почуття сильної втоми, запа-
морочення або непритомність
• Переляк або паніка

Може виникнути як під час
активності, так і під час відпо-
чинку.

Може тривати більш ніж 5 хви-
лин, або минати і знову почина-
тися.

Негайно зателефонуєте 911,
якщо у Вас є котрийсь із цих
симптомів. Сядьте або приляж-
те до приїзду бригади швидкої
допомоги. Не сідайте за кермо,

щоб доїхати до лікарні, і не зво-
лікайте із дзвінком своєму ліка-
рю.

Деякі люди, особливо жінки,
можуть не відчувати болю в гру-
дях, або мати дуже помірні
ознаки. Чим більше у Вас ознак,
тим більше ймовірність того,
що у Вас серцевий напад. Якщо
у Вас траплявся серцевий напад
раніше, під час другого серцево-
го нападу у Вас можуть бути
інші ознаки. Не ігноруйте цих
ознак. Швидко зверніться по
допомогу для обмеження
шкоди Вашому серцю.

Медична допомога в лікарні

Будуть проведені дослідження,
щоб переконатись, чи справді у
Вас серцевий напад, і чи була
заподіяна шкода Вашому
серцю. Ви можете лишитися в
лікарні на кілька днів. Вам
можуть почати давати ліки і
застосовувати інші форми ліку-
вання з метою покращення
потоку крові до Вашого серця.

Інструкції при виписці з лікарні
після серцевого нападу

• Прийдіть на прийом до ліка-
ря після виписки.

• Попросіть записати Вас до
програми реабілітації серця.

• Обмежте свою активність на
4-6 тижнів.

1. Відпочивайте щодня. 

2. Згодом збільшуйте свою
активність.

3. Відпочивайте приблизно 1
годину після прийому їжі і при-
наймні 30 хвилин після ванни,
душу або гоління.

4. Обмежте ходіння по сходах.
Пересувайтеся по сходах
повільно.

5. Не піднімайте вагу, що пере-
вищує 10 фунтів, або 4.5 кілог-
рама.

Не займайтеся прибиранням з
пилососом, не косіть траву, від-
кладіть граблі та лопату.
Можете виконувати легку
домашню роботу.

Запитайте свого лікаря, коли
Вам знов можна буде сісти за
кермо й коли Ви зможете
повернутися до роботи.
Поговоріть із своїм лікарем
щодо будь-яких обмежень,
якщо Ви плануєте кудись поїха-
ти. Сексуальна активність може
бути відновлена, коли Ви змо-
жете піднятися на 20 сходинок
без жодних проблем.

• Дотримуйтесь дієти, запропо-
нованої Вашим лікарем і дієто-
логом. Вживайте нежирну їжу.
Уникайте солоного.

• Зважуйтесь щодня для кон-
тролю накопичення рідини.
Зайва рідина змушує Ваше
серце працювати з більшим
навантаженням. 

• Зателефонуйте до свого ліка-
ря, якщо Ви за ніч набрали 2-3
фунти, або один кілограм.

• Уникайте дуже високих або
дуже низьких температур.

• Не приймайте гарячий або
холодний душ, гарячу ванну,
або джакузі.

• Залишайтесь вдома під час
вологої погоди або дуже висо-
ких (понад 80°F, або 27°С) або

НА ЗДОРОВ'Я: СЕРЦЕВИЙ НАПАД



9

Список жертводавців  (1-09-2015  -  30-11-2015)

$500 Ukrainian Canadian Womens
Committee – Toronto; Zawerucha –
Swyntuch, Olha
$250 Jemetz, Natalia
$200 Ukrainian National Federation,
West
$150 Czich, Lilly
$100 Rev. J. & Mrs. M. Barszczyk;
Bulchak Alexandra; Halkiw, William;
Ochrymovych, Ariadna
$80 Cymbaluk, Lidia; Holod, Charita
$65 Moroz, Tina
$60 Drabik, Wasyl
$50 Bochno, Michael; Kowalyk,
Alexandra
$25 Hnayda, Lidia

In memory of Leda Lubynska
$300 Holod, Charita
$150 Shuper, Olga & Steven
$100 Babij, G. & J.; Botiuk, Y.R., Q.C.;
Haras, Orest&Irene; Kolos, George &
Chrystyna; Kopach, J. & H.; Kowaliw,
Ihor &    Marijka; Newediuk, John &
Mary Ann; Replansky, Marta; Wolicki,
Nestor S.; Zakydalsky, Oksana
$75 Verseghy, Anna
$50 Bartkiw, Iryna; Borys, Nadia;
Hwozdulych, Larysa; Ochrymovych ,
Ariadna; Tomkiw Ihor
$20 Calderone, Gus

In memory of Leonid Lischyna
$50 Latyshko, Olena

In memory of Joseph Kuzminsky
$50 Anonymous

In memory of Christine Bolubash
$25 Syrotynsky, Marta

C. Holod Birthday Party Donations
$100 Boudakov, Zlatka & Nick; Haras,
Orest&Irene; Replansky, Marta
$70 Shuper, Olga & Steven
$50 Chumak, Paul

Ukrainian Festival Sponsors
$1,000 Cardinal Funeral Homes Ltd.;
$500 Babiak, Theodore; Dzulynsky,
Motria; Turner & Porter Funeral
Homes Ltd.; Ukrainian Credit Union
Ltd.
$250 Buduchnist Credit Union Ltd.;
Ken Shaw Motors; McGuire, Glenn;
Pryshlak, Larysa; The Party Centre
Norman Tomas; Zadorozny, Daniel R.
$200 Kowaliw, Ihor & Marijka 
$100 Holod, Charita; Wolicki, Nestor 

Donation In Kind
$693 Holod, Charita
$250 Semotiuk, Ann
$125 Stecko, Marian
$57 Cymbaluk, Lidia
Пам`яті Ліди Любинської
P&P Укр. Дім сеньйорів

низьких (менше 30°F, або 1°С)
температур.

Багато людей після серцевого
нападу стають сумними або
зазнають змін у своїх емоціях. 

Зателефонуйте своєму лікарю,
якщо стан пригнічення не
минає або погіршується протя-
гом кількох тижнів. Ваш лікар
може дати Вам також інші
інструкції.

Зміцніть здоров’я Вашого серця!

WILLS AND BEQUESTS

You may support Ukrainian
Canadian Social Services,
Toronto Inc. through your last
will and testament.

Just phone your lawyer and ask to
include the UCSS-T in your will.

СВЯТ
ВЕЧІР

Ласкаво запрошуємо всіх 

У СЕРЕДУ, 6 СІЧНЯ 2016 

о 6:00 годині п.п.

Вступ $30  

(416)-763-4982

СПІЛЬНА
КУТЯ

Ласкаво запрошуємо всіх 

У СЕРЕДУ, 27 СІЧНЯ 2016 

о 2:00 годині п.п.

За інформацією телефонуйте  

(416)-763-4982

DID YOU
KNOW?

YOU CAN 
CONTRIBUTE TO 

UCSS-T THROUGH 
YOUR COMPANY’S OR 

GOVERNMENT 
AGENCY’S UNITED WAY

CAMPAIGN 
Simply check the “other”

box and on the line write in:  

Ukrainian Canadian Social
Services (Toronto) Inc.

Reg #: 12997 4572 RR0001

(Our charitable number)
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Ліда Любинська народилась 13 лютого 1945
в Німеччині, померла 17 жовтня 2015 р. в
Торонто. 

Її батьки емігрували до Венесуели, а пізні-
ше до Торонто. Протягом років Ліда брала
активну участь у роботі багатьох україн-
ських та канадських організацій. 

Здобула вищу освіту в Торонтонському Університеті за спе-
ціальністю «англійська література». Викладала англійську та
французьку мови в Середній Школі ім. Св. Василія
Великого в Торонто. Протягом її тривалої вчительської
кар`єри Ліда ставила у школі театральні вистави, організо-
вувала позакласну діяльність учнів. Мала замилування до
англійської літератури, проявила себе як поетеса, мала
натхнення до художнього слова.

Ліда багато років їздила добровольцем навчати українських
вчителів педагогічної майстерності. Перекладала матеріали
для Українсько-Канадського Документаційного Центру. Її
доброзичливість поширювалась на гостей з України, які
працювали в українській громаді.

Вона була доброю, люблячою, мала бистрий розум, володі-
ла незрівнянним почуттям гумору, була обізнана в багатьох
науках, любила спілкуватися з друзями і пізнавати нових
людей. Була прихильна до людей, постійно помагала потре-
буючим, підтримувала харитативні організації та мала особ-
ливу любов до тварин. Надзвичайно любила подорожувати і
навіть відбула паломництво до Сантьяґо-де-Компостела в
Іспанії. Її посвята і вірність родині і товаришам виходила з
її великого серця. Пам’ять про неї житиме серед нас.

Заміть квітів пожертви надійшли до Суспільної Служби,
членом якої вона була.

ДОПОМОЖІТЬ УКРАЇНСЬКІЙ ГРОМАДІ 

ДОБРОВІЛЬНОЮ ПРАЦЕЮ!
Ласкаво запрошуємо 

студентів середніх шкіл 
відпрацювати 40 громадських годин. 

Довідка по закінченню. 

VOLUNTEERS  
NEEDED

Consider donating your
time at Ukrainian Canadian
Social Services Toronto by
helping us fulfil our  chari-

table and  worthwhile 
commitments. 

As a volunteer you can gain
experience and  personal 

satisfaction. Our clients will
be very grateful for your 

dedication. 
Please call  at 

(416) 763-4982 ext. 201

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

VOLUNTEER OPPORTUNITIES 

There are many different types of cha-
llenging and rewarding volunteer
opportunities at Ukrainian Canadian
Social Services (Toronto) including: 

• Computer Instruction 
• Driver 
• Escort to medical and other appoint-
ments 
• Friendly Visiting 
• Fundraising Campaigns and Events 
• Handyperson 
• Income Tax Clinic 
• Interpreters/Translators 
• Kitchen Help 
• Office Support 
• Program Leaders and Assistants 
• Professional speakers at seminars 
• Special Events 
• Used Clothing Sorters 
• Board of Directors 
• Committee Work
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Please send a print ready text in
PDF format to toroffice@ucss.info. 

Please make your cheque payable to
Ukrainian Canadian Social Services
(Toronto) Inc.

Three issues per year. 

Rates for b/w text or color text

 1/8 page $60 / $90
 1/4 page $100 / $150
 1/2 page $200 / $300
 full page $350 / $450

Copy deadlines:

 December 1, 2015 
 March 1, 2016
 August 1, 2016

ADVERTISE IN OUR NEWSLETTERS!

Colour additional costs. Should you have any ques-
tions please call us at (416) 763-4982  ext.201 
Lydia Cymbaluk

DEAR READERS: To continue providing our advisory services and our 
programs we need your financial help. Please be generous. 
We issue tax receipts for donations of $25 and over.

Name of donor: ______________________________________

Address: ____________________________________________

City: _________________ Province ____ Postal Code ________

Tel:  ______________  Email: ___________________________

Membership:  __ $25

Donation of:       $50   $100   $200  $300  $400    Other _________

Please make cheques payable to  Ukrainian Canadian Social Services
(Toronto) Inc. and mail to 
2445 Bloor St. W., Toronto, ON M6S 1P7

To donate by credit card please go to our website:  tor.ucss.info and
click on Donate Now through Canada Helps





Do not forget about the joys of family and our
celebrations… They define our identity.

They give our children roots and the under-
standing of the richness of our faith, tradi-
tions, folklore, customs and even our supersti-
tions.

Our Celebrations is  dedicated  to  all  who
consider  themselves  to  be  of  Ukrainian her-
itage  and  to  those  who  enjoy  our  traditions,
customs  and  culture.  To those who helped
define our identity, our religious and spiritual
customs, and our family traditions and festivi-
ties.

This  book  is  also  dedicated  to  our  families,
especially  to  our  Mamas  and Babcias  who
have  kept  our  heritage  alive.  Their gift to us
is to leave an enduring love of family; our lega-
cy is to pass our traditions to our children to
continue celebrating our Ukrainian heritage.

These traditions and rituals often tell a story
about a family. On an instructional level, tra-
ditions teach our children where their family
came from and may give them insights into
their cultural or religious history. On a familial
level, traditions serve as reminders of the jubi-
lant occasions that shape our family life today
and for generations to come. 

Traditions,  and  the  stories  they  tell  about
one’s  family,  play  an  important  role  in
shaping  a  child’s  personal identity. It is my
family’s belief that children who have an
understanding of their past and knowing they
belong to a community helps them enjoy a life
with compassion, integrity and love.

Wishing Everyone Only the Best!

OUR CELEBRATIONS

Hard Cover Book with Boxed Cover … $75
Introductory Promotional Price ... $50

Available at Ukrainian Canadian Social
Services (Toronto) 

2445 Bloor Street West  (416) 763 - 4983


