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UKRAINIAN CANADIAN SOCIAL SERVICES (TORONTO) INC.

НАШІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ   

OUR SOCIAL SERVICES 

Надавання підтримки та
короткострокових консульта-
цій щодо індивідуальних,
сімейних та інших проблем
Допомога з соціальними та
юридичними проблемами, а
також питаннями з охорони
здоров’я та пенсійного
забезпечення
Kонсультування та допомога
в інтеграції та адаптації до
життя в Канаді
Надавання необхідної
інформації та забезпечення
зв’язків з іншими агенціями,
які можуть допомогти у вирі-
шенні проблем
Допомога в пошуку  житла та
працевлаштуванні

Інформація про державні
фінансові програми
Інформація та рекомендації
щодо питань догляду за стар-
шими особами та забезпечення
зв’язків з агенціями, які допо-
магають у догляді за старшими.
Переклад документів та
послуги перекладача
Заповнення аплікацій
Руханка для старших
Бабин борщ
Безкоштовні курси з
англійської та французької
мови
Світлиця: семінари та
доповіді на різні теми,
концерти та святкування
визначних подій

Одноденні поїздки в літні
місяці
Невелика бібліотека,
комп’ютер з доступом до
Інтернету, українські телевізій-
ні програми
Дружні візити – добровольці
відвідують старших осіб у їх
власних будинках та в домах
опіки і надають їм емоційну та
дружню підтримку
Комп’ютерні курси
Безкоштовне заповнення
податкових декларацій для осіб
та сімей із низьким прибутком
Фонд “Поміч України”
допомогає українцям по всьому
світу

Supportive, short-term coun-
selling related to individual and
family emotional, health and mar-
ital issues
Advocacy for access to social,
legal, health and pension entitle-
ments
Counselling  and assistance with
integration and adjustment to life
in a new country
Providing guidance, informa-
tion and necessary referrals
Assistance with finding afford-
able housing and employment
Assistance with access to gov-
ernment income support pro-
grams

Guidance and information
regarding elder care issues and
access to home support services
Assisting with interpretation ser-
vices and translation of documents
Completing of  various forms
Exercise classes for seniors
Babyn Borscht weekly commu-
nal luncheon
English and French conversa-
tional classes      
Svitlycia Seniors Club provides
seminars and information sessions
to seniors in our community on a
wide range of social issues such as
elder or spousal abuse, family vio-
lence, Alzheimer’s disease, well-
ness topics, and celebration of spe-

cial events
Summer day trips during 
Drop-In Centre with access to a
small library, computer and
Internet services
Friendly visiting - volunteers
visit seniors in their homes, long-
term care facilities or hospitals,
providing emotional and personal
support
Computer courses
Income tax clinic for low-
income individuals and families
Pomich Ukraini Fund assists
Ukrainians in need wherever they
may be around the world   

The Social Services Program at Ukrainian Canadian Social Services (Toronto) aims to support individuals
and families in need by directly providing culturally and linguistically sensitive services, and by facilitating
access to other available community services and programs, for members of the Ukrainian ethno-cultural
community. 
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PRESIDENT’S MESSAGE ЕКЗЕКУТИВА / BOARD OF DIRECTORS

In the last issue of Sunbeam, I touched briefly on
our need to take a critical look at what we do - our

services, programs and activities. Today’s environ-
ment confronts us with many challenges - some are
the same as in the past, some are very different.
Which ones are particularly important?   

We need to pay more attention than in the past to the financial
management of our organization - our revenues and our expen-
ses. Some of our revenue comes from government grants. Some
of these may be at risk as governments cut costs. Some have
been at the same level for several years even though program
costs have increased. There aren’t many new ones. We have to
focus more effort on fundraising, not an easy task. We need to
outline and promote a bequests program. We also need to watch
our  program and overall spending.

Who are we as an organization? What do we want to accom-
plish? We need to review our vision and mission and then use
these to set our short and long-term goals. They need to be obj-
ective and achievable. And they can’t just be on paper - we need
to act on them.

An organization’s Board is key to good governance. It has to be
independent and involved, committed to contributing to the
organization. A good Board is key to our success.

Then there are our volunteers - another key ingredient to how
well we do. But it’s not easy to get new volunteers or retain exis-
ting ones. People are busy, coping with a myriad of personal,
family and workplace demands. Everything seems to be quicker
and faster. So how do we recruit and retain? How do we use
volunteers relative to our staff? How do we manage and develop
our volunteers? We want to keep them, not turn them over.

Good staff are vital to our success. They are the ones who will
work with all of us to provide quality programs and services.
They are our human capital, one of our key resources.  We want
to have the best. We need to manage and develop them. We
want to retain them.

And lastly, we need to be innovative. We need to differentiate
ourselves - the uniqueness of our programs is important. What
worked in the past, may not be what’s needed in the future.
That doesn’t mean total change but it does mean some change,
some level of restructuring, of doing things differently.

As a new year approaches, I would like to take this opportunity
to wish everyone a Merry Christmas and Happy New Year.

Голова /President
Марія
Тарнавська
Maria Tarnavskyj 

Заступник
голови
Vice President
Таня Ваньо
Tanya Wanio

Скарбник /
Treasurer
Марія Кушнір
Mary Kuschnir

ЧЛЕНИ/
MEMBERS

Павло Чумак
Paul Chumak

Міка Гембатюк
Mika Gembatiuk

Харитя Голод
Charita Holod

Катерина
Капущак
Katherine
Kapuszczak

Богдан Кавун
Bohdan Kawun

Володимир
Коробайло
Walter Korobaylo

Марія Коваль
Maria Koval

Іванна Купібіда
Joanna Kupibida

Богдан Музичка
Bogdan
Mouzitchka

Рая Шадурська
Raya Shadursky

СПІЛЬНА 
КУТЯ

У СУСПІЛЬНІЙ СЛУЖБІ

Відбудеться у середу 

29-го січня 2014 року
о 2:00 годині п.п.

 (416) 763-4982
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Із притчі Ісуса Христа про
доброго Самарянина знаємо,

що той побитому розбійниками
на дорозі і рани обмив та
перев’язав, і вином напоїв, і на
своїй худобині доправив до заїз-
ду,   сам ідучи пішки, та й догля-
дав його там ще день. I заплатив
господареві за перебування на-
перед. А якщо треба буде ще, за-
певнив, то на зворотній дорозі
доплатить. Цей приклад дієвої
доброти є філософією безкорис-
ливої допомоги людини люди-
ні. З часом таких людей, які без-
корисливо працюють для допо-
моги потребуючим у різних
життєвих ситуаціях, назвали
волонтирами (добровольцями).

На противагу злу Господь наді-
ляє людей схильністю до
добрих справ та безкорисливих
вчинків. Вони допомагають бід-
ним, немічним, несправедливо
покривдженим. Життєвим кре-
до таких людей не є питання,
що я з того буду мати, а навпа-
ки: Чим я можу допомогти?

У Суспільній Службі працюють
добровольці, які щодня вклада-
ють щире серце і душу в свою
працю на благо української гро-
мади, які щодня питають, чим
допомогти. 

19 листопада цього року
Суспільна Служба вшанувала
добровольців і подякувала їм за
сумлінну та самовіддану працю.
Насамперед подяку отримали
директори-добровольці Сус-
пільної Служби, які є головною
керівною силою організації:
Президент Суспільної Служби
Марія Тарнавська, Віце
Президент Таня Ваньо та
Директор Марія Кушнір. 

Вони зробили свято Доб-
ровольця незабутнім для всіх
присутніх. У подарунок добро-
вольці отримали грамоти-подя-
ки та квіти. З теплими словами
подяки і віршами виступила
Люба Романишин, присутніх
також привітав Іван Рьопка. На
честь добровольців пролунали
українські пісні у виконанні
Влада Кабанця та Алли Галай.
На добровольців вже чекав стіл
з різноманітними смачними
щойно зробленими канапками,
домашніми випеченими торта-
ми та фруктами. Перекуска
було приготована Марією Тар-
навською та Марією Кушнір,
торти пекли Марія Кушнір,
Таня Ваньо та Ліліяна Чіх.

Вшанування та вручення пода-
рунків відбувалися під звуки
мелодії та гучні оплески усіх
присутніх.

Спочатку були вшановані
добровольці, які самовіданно

працюють у Фонді Поміч
Україні та продовжують акцію
допомоги потребуючим в
Україні: Віра Вергановська,
Ольга Заверуха-Свинтух,
Оксана Гайдук, Зеня Головач,
Ольга Даниляк, Михайло
Купніцький, Осип та Анна
Жигар, Марія Гачковська,
Наталія Турукало, Лідія Павлів,
Леся Ковальчук-Качка, Леся
Кашицька, Марія Жук. 

Також вшанували та подякува-
ли тим добровольцям, які рік за
роком продовжують програму
“Дружніх відвідин” у будинках
опіки та лікарнях, які прино-
сять тепле слово і розраду до
самотніх українців. Це такі без-
корисливі та віддані своїй спра-
ві люди, як Олександра
Ковальська, Яків
Креховецький, Анна Туркевич,
Ольга Дозорська, Раїса Мачула,
Марія Дацюк, Сергій
Щибиволок, Люба Яцишин,
Євгенія Мельничук, Марія
Федак.

ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦЯ

О.Жигар - багаторічний доброволець
Фонду Поміч Україні

О.Ковальська - шановний доброволець
програми ’Дружні відвідини’
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Також подякували доброволь-
цям-перекладачам, які допома-
гають перекладати з англійської
на українську мову на зустрічах
з лікарями та іншими посадови-
ми особами. Таня Сафронова,
Олег Михайленко, Марія
Марчишин, Катерина
Котовило, Анна Гринченко,
Дануся Твердушко, Сергій
Атаманчук, Сергій Щибивилок,
Богдан Салій, Неля Дідик – це
ті перекладачі Суспільної
Служби, які вкладають свій час
та вміння, щоб допомогти тим,
хто ще не вивчив англійської
мови.

У Суспільній Службі майже
щодня відбуваються програми,
які проводять добровольці.

Тому на святі Добровольця
були вшановані організатори
таких програм, а саме вчителі
англійских курсів: Таня
Сафронова, Василина
Михайлюк, Людмила Яворська
і Таня Бєлік та вчитель фран-
цузьких курсів: Вероніка
Онуфрик. Особливу шану
заслужили добровольці, які
щорічно безкорисливо допома-
гають виповнювати податкові

декларації (Income Tax), а саме:
Ян Івахів, Ольга Завгородня та
Наталка Мигаль.

Не відбувалася би щотижня у
Суспільній Службі програма
Світлиця, якби не допомагали
такі добровольці, як Марія
Семчук, Люба Романишин,
Ольга Мельник, Марія
Гачковська, Антон Семчук,
Влад Кабанець, Сергій
Щибивилок та інші.

Суспільна Служба відома свої-
ми смачними варениками та
голубцями, які допомагають
готувати Павліні Сянській
добровольці Ганна Боярчук та
Наталія Витрикуш.

Були вшановані також добро-
вольці, які виконують адмініс-
тративні завдання, забезпечую-
чи безперебійну та оперативну
роботу Суспільної Служби:
Люба Яцишин, Катерина
Улізька, Віра Артемійчук,
Оксана Башняк, Андрій
Лопацький, Дeвід Валдо.

Також вшанували тих добро-
вольців, які допомагають на
всіх особливих подіях:
Український Фестиваль,
Різдвяний базар, Великодний
базар, Маланка. Такі добро-
вольці допомагають зробити всі
свята успішними та незабутні-
ми: Ліліяна Чіх,
Анна Бурій, Ганна
Боярчук, Марія
Гачковська, Олег
Михайленко, Олег
Головатий, Юрій
Спольський, Богдан
Кавун, Леся Костюк,
Зоряна Петрусик,
Оксана Башняк,
Анатолій Башняк;

Василь Луцишин, Олександра
Лебедь, Ліда Яцків, Леся
Кашицька, Марта Реплянська,
Марія Федак, Дануся
Твердушко, Юлія Гринаш,
директори Суспільної Служби:
Марія Тарнавська, Марія
Кушнір, Катруся Капущак,
Таня Ваньо, Харитя Голод,
Марія Коваль, Волтер
Коробайло,  Богдан Музичка,
Іванна Купібіда.

Щиро дякуємо усім вам, дорогі
добровольці, за вашу самовідан-
ну працю і бажаємо вам міцно-
го здоров’я, щастя, віри, надії,
любові і Божого благословення!

Оксана Гайдук, 
Олена Лежанська

ПОТРЕБУЄМО 
ДОБРОВОЛЬЦІВ

М.Тарнавська і Є.Мельничук

Віра Вергановська отримала Подяку за
добровільну багатолітню працю

(416) 763-4982
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Усуботу 14 вересня та неділю
15 вересня Суспільна

Служба гостинно відкрила
двері для всіх гостей
Українського Фестивалю.
Свято запам’яталося розмаїт-
тям вишитих сорочок, україн-
ськими народними піснями і
безперервними розмовами: тут
можна було зустріти українців з
усієї Канади та Америки, поно-
вити знайомства і зустріти бага-
то нових друзів та однодумців.

Суспільну Службу відвідали
сотні гостей, які змогли купити
на вибір смачні українські стра-
ви: вареники, голубці, борщ,
капусту з ковбаскою, домашні
торти та печиво. Цілу суботу та
неділю звучали пісні та сміх.
Гості могли купити україн-
ський сувенір чи вишивку, а
для дітей добровольці безкош-
товно малювали українську
символіку на обличчях усіх
бажаючих. 

Саме завдяки спонсорам та
добровольцям Український
Фестиваль 2013 був дуже вда-
лим. Ми щиро вдячні за фінан-
сову допомогу таким організаці-
ям та особам: Costco Wholesale,
Dimpflmeier Bakery, Future
Bakery, Food Basics (Dundas St),
IMB+ Records, Jim’s Nofrills
(Islington Ave), Lakeshore Value
Mart, Metro (The East mall),
Metro (St. Clair Ave.),
Nicholson’s Nofrills (Bloor), Olga
Danylak, Patricia Lukasewich
L.L.B, Stonegate Value Mart,
Tony’s& Cathy’s Nofrills (Тhe
Queensway). 

Під час Фестивалю десятки
добровольців працювали в

Суспільній Службі. Завдяки їх
самовідданній праці Українсь-
кий Фестиваль 2013 в Суспіль-
ній Службі став незабутньою
подією в житті української гро-
мади. Ось неповний перелік
добровольців, які працювали в
Суспільній Службі під час
Фестивалю: Марія Коваль,
Марія Тарнавська, Катерина
Капущак, Марія Кушнір, Таня
Ваньо, Харитя Голод, Іванна
Купібіда, Ганна Боярчук,
Марія Гачковська, Олег Голова-
тий, Богдан Кавун, Анна
Андріяшин, Волтер Коробайло,
Олександра Лебедь, Дануся
Твердушко, Ліда Яцків, Оксана
Башняк, Леся Костюк, Зоряна
Петрусик, Леся Кашицька, Да-
нило Андрійчук, Ольга Поле-
щук, Василь Луцишин, Анаста-
сія Лежанська, Ірина Іваніцька,
Олена С. Лежанська, Наталія
Потехіна, Оксана Іваніцька,
Люба Романишин, Катерина
Улізька, Марта Реплянська,
Таня Кущак, Дмитро Козярик,
Андрій Гулко, Анатолій
Башняк, Богдан Музичка, Олег
Михайленко, Влад Кабанець,
Роман Гірка, Ірина Коваль.

Смачну їжу приготувала
Павліна Сянська, а домашні
торти та печиво випекли добро-
вольці Таня Ваньо, Леся
Костюк, Анна Бурій, Марія
Дубик, Марта Набережна
Ліліяна Чіх.

Щиро дякуємо всім доброволь-
цям та працівникам, які забез-
печили успішну участь
Суспільної Служби в
Українському Фестивалі! 

Олена Лежанська

УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 2013

О.Лебідь і Л.Яцків

До Суспільної Служби прийшло 
багато гостей

М.Гачковська, О.Гайдук, З.Головач

Ольга Даниляк

К.Капущак, М.Гачковська, Х.Голод
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Увересні 2013 року віднови-
лися безкоштовні уроки

англійської мови, які проводять
добровольці – професіонали,
Таня Сафронова та Василина
Михайлюк. Усі бажаючі, неза-
лежно від їх статусу в Канаді,
можуть відвідати заняття двічі
на тиждень та вдосконалити
свою англійську.

Кожного вівтірка та четверга в
10:30 ранку проходить Руханка
під керівництвом професійного
тренера Катерини Капущак.
Руханка користується успіхом
серед учасників, тому що тут
можна не тільки зайнятися
корисними для здоров’я впра-
вами, а й поспілкуватися. Всі
члени Суспільної Служби
беруть участь у програмі без-
коштовно. 

У  жовтні розпочалися заняття з
французської мови, які прово-
дить вчителька – доброволець
Вероніка Онуфрик. Заняття для
всіх бажаючих вивчити базову
французську мову проводяться
кожного вівтірка о 1:00 п.п.

Kожної середи о 1:00 прово-
диться програма “Бабин
Борщ”: Зустрічі за обіднім сто-
лом, на якій присутні можуть
спробувати смачний борщ та
вареники, приготовані нашим
професійним кухарем
Павліною Сянською.

Також кожної середи, о 2:00
п.п. добровольці проводять
програму Світлиця, де присут-
ні можуть прослухати політич-
ну доповідь, насолодитися
концертом, переглянути укра-
їнський фільм, прослухати

лекцію про здоров’я,  а також
взяти участь у цікавих програ-
мах, присвячених видатним
українським особам чи святко-
вим подіям.

Так, 18 вересня на Світлиці
Співаймо разом! молодий хло-
пець з України Влад Кабанець
співав українські народні пісні. 

Про сучасну ситуацію в Україні
розповів 2 жовтня Валентин
Мороз, український історик,
один з найрадикальніших пред-
ставників українського націо-
нального руху, політв’язень,
дисидент, автор понад 30 кни-
жок.

10 жовтня Суспільна Служба
вшанувала 100 ліття від дня
народження відомої письмен-
ниці Ольги Мак. Про життя і
творчість письменниці розпові-
ла її донька, Мирослава Гець та
відома письменниця Леся
Храплива-Щур.

16 жовтня добровольці
Суспільної Служби підготували
музичну програму до Дня
Подяки. Люба Романишин
написала сценарій та провела
програму. Прозвучали україн-
ські народні пісні у виконанні
Марії Гачковської та поезія
Наталії Турукало. У програмі
також брали участь Оля

Мельник, Марія Зенчук, Леся
Костюк та Іван Рьопка.

Доповідь про Український осе-
редок опіки провела 23 жовтня
Ірена Дунець, керівник про-
ґрам. Вона також роздала
інформативні брошури всім
присутнім. 

30 жовтня про фінансування
власності в Канаді та в Україні
доповів Костя Михалченко.  

6 листопада Суспільна Служба
відзначила День української
мови та писемності Програму
провела Оля Мельник. Марія
Гачковська та Олена Лежанська

13 листопада з доповіддю Як
зберегти здоров’я виступив
натуропат Василь Сіладій.

19 листопада Суспільна Служба
вшанувала добровольців. 

20 листопада Презентацію
книги про життя Петра Яцика
“Leaving Home: The Remarkable
Life of Peter Jacyk” провела
Надя Яцик, його дочка.

Ось такий перелік подій, які
нещодавно відбулися у
Суспільній Службі Українців
Канади, філія Торонто. Ми
щиро вдячні всім доброволь-
цям, які допомогли нам органі-
зувати та провести всі наші про-
грами та події.

Запрошуємо всіх завітати до
нас - запишіться на одну чи
декілька програм, скуштуйте
смачний обід в середу або побу-
вайте на нашій Світлиці – не
пошкодуєте!

Олена Лежанська

ПОДІЇ В СУСПІЛЬНІЙ СЛУЖБІ

День Подяки, фото на пам’ять
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У рубриці Бюро Порад
Суспільної Служби друкуємо
два листи з проханням про
допомогу, які надійшли на
нашу адресу. 

Шановнe бюро порад,

Місяць тому я приїхала до
Канади за програмою спонсор-
ства. Мій чоловік спонсорував
мене і наших двох дітей – 2-
річну Наталю і 6-річного
Романка. Мені важко пристосу-
ватися до нового життя оскіль-
ки я зовсім не знаю англійської
мови. Ми ще не маємо ніяких
канадських документів, окрім
Permanent Resident  - право на
постійне проживання в Канаді. 

Вчора мій чоловік сказав, що
більше не хоче утримувати нас,
збирається розлучитись зі
мною і йде до іншої жінки, а я з
дітьми повинна повернутися на
Україну.  Це було раптовим і
страшним ударом для мене і
дітей. Він нас залишив самих і
нe збирається повертатися.

Я хочу залишитись в Канаді. В
Україні не маю ні рідні, ні робо-
ти, ні квартири. Більше того,
для моїх дітей немає в Україні
перспектив на майбутнє. Я не
володію англійською мовою і
не знаю, куди звернутись за
допомогою.Чи має право мій
чоловік перестати спонсорува-
ти мене? Чим може нам допо-
могти Суспільна Служба?

Оксана К.

Шановна пані Оксано,

За офіційною згодою спонсор
повинен утримувати свою
сім’ю три роки. Якщо він роз-

риває договір про спонсорство і
відмовляється від своїх обов’яз-
ків, то він втрачає право ще
когось спонсорувати. Більше
того, якщо спонсорована сім’я
буде отримувати фінансову
допомогу від держави, то держа-
ва буде вимагати від спонсора
оплaтити все, що його сім’я
отримала.

У даному випадку Суспільна
Служба може надати такі послу-
ги:

Виповнити заяви на соціаль-
ний номер для всіх членів сім’ї
(Social Insurance Number) та на
медичні картки для всіх членів
сім’ї (Health Cards)

Виповнити заяви на бенефіти
для дітей

Перенаправити сім’ю до аген-
ції, яка допоможе з медичними
витратами протягом перших
трьох місяців (період очікуван-
ня медичної картки)

Допомогти отримати фінасо-
ву допомогу від держави
(Ontario Works)

Надати перекладача для зус-
трічі з державними представни-
ками

Допомогти знайти квартиру
для проживання

Допомогти знайти школу для
дитини

Допомогти заповнити апліка-
цію на субсидію для дитячого
садочку

Допомогти виповнити апліка-
цію на субсидію житла

Надати інформацію про аген-
ції, які допоможуть з вирішен-
ням інших проблем сім’ї

Звертайтеся до нас, ми Вам
допоможемо вищевказаними
послугами.

Бюро Порад Суспільної Служби

БЮРО ПОРАД

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
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ЗИМА
Зима – така ж стара,
як і всі інші пори року,
як пережиті дні, 
застелені картками календарів

Зима – така само молода, 
як всі інші пори роки,
як сніг пухкий,
як бажань неспокій.

РІЗДВО
Десь забарились білі коні,
застоялися у вирії,
не привезли на санях снігу
тож білої зими немає.

Невтійшний дощ сльотиться 
хмарно
з неба навислого, нудного.
Вітер із півдня крутить гіллям
дерев пустих садй сумного.

Дні сірі; бовваніють ночі
закутані в дощові хмари.
Але горять воскові свічі
і розсипають Різдва чари.

Колядки гомін давнеславний,
зеленої ялинки віти,
Вертепу знане лицедійство
ясніють радісним привітом.

СВЯТА
Прадавні колядки засіли

за столом різдвяним,
гостились маком, 

медом і пшеницею,
весело гойдались 

на вітях ялинкових.

Ладаном кучерявим
стелилось моє серце

святковим миром зачароване 
сповнилося блаженством.

Марія Голод

Список жертвавців  
(1.08.2013 - 30.11.2013)

$500 - Buduchnist Credit
Union

$300 - Kapuszczak Katherine
$275 - Zawerucha - Swyntuch

Olha
$200 - Swerhun K.
$100 - Dzulynsky Orest &

Tania; Hetmanczuk
Alexandra; Holod Charita;
Kablak Oleksandr

$75 - Hayduk Oksana
$50 - Lukasewich Patricia
$40 - Sachryn Maria
$20 - Danylak Olha

БАБИН
БОРЩ 

Українська Суспільна
Служба запрошує на
Бабин Борщ щосереди о
1 годині по полудні

 (416) 763-4982

РУХАНКА ДЛЯ
СЕНЬЙОРІВ

Кожний  вівторок 
та четвер о 10:30 рано

(416) 763-4982

Другий рік ми ходимо на курси
англійської мови в Суспільну
Службу Українців Kанади,
філія Торонто. У нашій групі
навчається 15 учнів.  Нас навча-
ють дуже гарні, професійні вчи-
телі. Минулого року це були
Людмила Яворська, Тетяна
Бєлік і Тетяна Сафронова. У
2013 році нас навчають Тетяна
Сафронова та Василина
Михайлюк.  Ми дуже задоволе-
ні якістю подання матеріалу і з
граматики, і з інших різноманіт-
них тем, які постійно зміню-
ються після їх засвоєння. Наші
вчительки дуже високопрофе-
сійні, терплячі, толерантні до
кожного учня.  На уроках слу-
хаємо тексти на англійській
мові, а потім розповідаємо, про
кого чи про що йшла мова. Ми
щиро вдячні нашим вчителям-
добровольцям. Запрошуємо
всіх бажаючих до нашої групи,
адже для того, щоб адаптувати-
ся до життя в Канаді, потрібно
знати англійську мову.

Староста групи 
Катерина Улізька

КУРСИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

КОМП’ЮТЕРНІ КУРСИ

УКРАЇНСЬКOЮ МОВОЮ

Вівторок і четвер
від 5 до 7 pm
8 занять, $40

ЗАПИСУЙТЕСЬ !
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Many Ukrainian families in
Canada celebrate Christmas

twice each year, once on
December 25 and again, accor-
ding to the Julian calendar on
January 7. Christmas starts with
Christmas Eve supper, on January
6 consisting traditionally of twelve
meatless or Lenten dishes.
Caroling, church service, and visi-
ting family and friends follow.
Sviata Vecherya or “Holy Supper”
is the central to the traditions of
the Christmas Eve celebrations in
many Ukrainian homes. 

Twelve different and special dishes
are traditional for this meal, which
begins only after the first star of
the evening appears. The twelve
dishes are to remind us of the twel-
ve Apostles.

Food for the Holy Supper is pre-
pared with no meat or dairy pro-
ducts. Hay is put under the table
and under the tablecloth as a
reminder of the humble place of
Christ’s birth. On top of a white or
embroidered tablecloth, a Kolach
is placed in the middle of the table
with a candle in the middle. A lit
candle is also placed in the
window, to welcome any homeless
people. There is always an extra
table setting for the souls of the
deceased. As dusk approaches, the

head of the house brings in a
Didukh, a sheaf of grain and pla-
ces it in the corner.

As the first star appears the family
gathers around the table, prayers
are recited and the Nativity Tropar
is sung. “Boh Predvichny”.
Traditional dishes for Ukrainian
Christmas Eve supper include the
following:

 Kutia
 Kolach
 Meatless Borsch with Vushka
 Pickled Herring and Smoked
Fish
 Pickled Beets and Pickles
 Stuffed Whitefish or Fried
Fillets
 Meatless Holubtsi with
Buckwheat Kasha
 Varenyky - Potato, Sauerkraut
or Potato and Sauerkraut
 Pidpenky or Mushroom Sauce
 Broad Beans or Mashed Beans
 Uzvar, Compote of Dried
Fruits 
 Pampushky, Makiwnyk,
Khrusty

The first dish is always Kutia.
Tradition has it that the eldest of
the family throws a spoonful of the
kutia to the ceiling. The more ker-
nels that stick to the ceiling, the
greater the good luck in the follo-
wing year. Most Canadian families
dialogue about this tradition, rat-
her 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 sings Christmas
carols.

As midnight nears, all the mem-

bers of the family go to a Nativity
Mass, a celebration of Christ Birth.
The traditional greeting is
“Khrystos Razdayetsia” (Christ is
Born) to which one replies;
“Slavite Yoho” (Let us Glorify
him).

The following day, Christmas day
and up to Yordan (Jordan) carol-
lers visit families and friends, pro-
claiming the birth of Christ, our
Saviour. The Holy days of the
Christmas season end on January
20th. The Feast of St. John the
Baptist.

TRADITIONAL UKRAINIAN CHRISTMAS OR RISDVO

БЕЗКОШТОВНІ
УРОКИ 

АНГЛІЙСЬКОЇ  
МОВИ

(416) 763-4982

ФРАНЦУЗЬКА 
ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ

FRENCH

FREE

БЕЗКОШТОВНІ КУРСИ

(416) 763-4982
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РЕДАКТОРИ

М.Тарнавська,
О.Лежанська

ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР

В. Горчинський

ПОМІЧНИКИ: 

М.Кушнір, Т. Ваньо,
К.Улізька, Х. Голод

Редакція не відповідає за зміст
статтей, застерігає за собою пра во
скорочу вати статті і не реагує на

анонімні листи
Тираж 2,000

Бюро Порад / Counsellors
Христина Клюковська /
Chrystyna Klukowskyj 

Офісний Адміністратор /
Office Administrator
Олена Небесна
Olena Nebesna

Координатор програм / 
Program Coordinator
Олена Лежанська
Olena Lezhanska

ADMINISTRATION 

Ми відкриті: 
в понеділок, середу, четвер
від 9
ої рано до 5
ої п.п.
у віторок і п’ятницю
від 9
ої рано до 6
ої п.п.

Hours of operation: 
9am to 5pm Monday,
Wednesday, Thursday
9am to 6pm Tuesday, Friday

Адреса: 2445 ВІоог Street
West,  Тогопtо, ОN М6S 1Р7

Тел: (416) 763
4982 
Факс: (416) 763
3997 
Еmаіl: toradmin@ucss.info
Website:    tor.ucss.info

Степан Харко
народився 1-го
березня 1929
року в селі
Добротвір Ка-
м’янка-Бузько-

го району, на Львівщині, в
родині Івана і Марії (з дому
Маїк) Харко.  

У листопаді 1948 року він при-
був до Канади. В червні 1951
року одружився з Анною
Косенко. Степан працював в
державній організації захисту
дітей т.зв. Children’s Aid Society,
а у 1966 році став Директором
відділу Children’s Aid Society в
містечку Кенора в північнім
Онтаріо. 

В 1972 році, після тяжкої хворо-
би, померла дружина Анна, і
Степан залишився з трьома
синами, так як його батько
перед ним.  Степан одружився
вдруге в 1993 році з Христиною
Вінтоняк.  

Впродовж свого життя в Канаді,
крім родинних обов’язків та
праці, Степан постійно добро-
вільно працював в українських
громадських організаціях.

Понад 30-літня активність
Степана в Суспільній Службі
Українців Канади почалася
незадовго після приїзду до
Торонта, коли він увійшов до
Управи Централі Суспільної
Служби. Був головою Централі
Суспільної Служби впродовж
трьох каденцій (1971-1974,
1983-1986, 1983-1986), і продов-
жував свою діяльність у тій
організації до 2001 р.  Рівнож,

був членом Управи філії
Суспільної Служби -Торонто в
1970-их і 1980-их роках, та
допомагав у референтурі
Відвідування Хворих. Був чле-
ном першої Управи Світової
Ради Суспільної Служби при
Світовому Конґресі Вільних
Українців (1969) і залишився
активним у тій організації до
2003 року. 

Крім цього, Степан був членом
Ради Директорів Кредитової
Спілки Будучність майже 30
років. А також був членом
Комітету Об’єднання Надбу-
жанців, який видав чотири
томи збірника “Надбужан-
щина”.

На жаль, останними роками
стан здоров’я вже не дозволяв
йому брати активну участь в
українському громадському
житті в Торонті, але він завжди
підтримував Суспільну Службу
фінансовими пожертвами. 

Степан Харко відійшов у віч-
ність 12-го серпня 2012 року
залишаючи в глибокому смутку
дружину Христю, сина Романа
з дружиною Лесею, синів Івана
і Мирона, внуків Маркіяна і
Юрка, племінників, кузенів,
друзів та знайомих у Канаді,
США і Україні.

Степан Харко завжди зали-
шиться в пам’яті всіх, що його
знали, як людина чесна, відда-
на і щедра, людина, яка стави-
лася до людей з пошаною і розу-
мінням, людина, яка відзнача-
лася позитивною настановою
та особистою скромністю.  

ВІЧНА ПАМ`ЯТЬ!



МАЛАНКА
зі смачним обідом та цікавою програмою

ВІДБУДЕТЬСЯ У СЕРЕДУ

15-ГО СІЧНЯ 2014 РОКУ

2445 BLOOR STREET WEST 
(Jane Street & Bloor Street)

3:00 am - 5:00 pm

КВИТКИ ($25) МОЖНА КУПИТИ

В СУСПІЛЬНІЙ СЛУЖБІ
(416) 763-4982


