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Суспільна Служба Українців Канади
сердечно вітає українську громаду

зі святом Воскресіння Господа нашого
Ісуса Христа !



СУСПІЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНЦІВ КАНАДИ, ФІЛІЯ ТОРОНТО
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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Як скоро минає час. Здається, що ще зов-
сім недавно мене обрали до Управи

директорів, але вже пройшло шість років,
як я у складі дирекції Суспільної Служби,
останній рік – як Голова Управи директорів
Суспільної Служби. Мені було надзвичайно

приємно віддати все, що могла – свій час, зусилля,
знання – для добра нашої організації.

Минулий рік, який я провела, як Голова Управи
директорів, пройшов добре. Я  намагалась зосереди-
тись на стратегічному плануванні для досягнення
нашої мети, наших цілей, звернути більшу увагу на
наші послуги і програми та на наших клієнтів. 

Часи і обставини змінилися і продовжують змінюва-
тись. Ми мусимо пристосуватися до них, мусимо
подумати, попрацювати над тим, якою Суспільна
Служба повинна тепер бути. Ми почали процес пере-
будови, але на жаль ще не закінчили його.  Мені
треба було багато часу присвятити на вирішення адмі-
ністративній роботі, виконуваючи обов’язки
Екзекутивного директора.

Я хочу подякувати членам дирекції за їхню співпра-
цю – наші директори мають великий досвід роботи у
різноманітних сферах. Суспільній Службі потрібна
ще більша допомога від них. Особлива подяка
Екзекутиві – Тетяні Ваньо і Марусі Кушнір за поради,
працю, за відпрацьовані робочі дні на посаді
Екзекутивного директора.  

Щиро дякую нашим працівникам – Олесю, Христині,
Олені, Оленці, Павліні, Любі, Ірині і Валерію.
Спочатку я їх добре не знала – ні хто вони, ні що роб-
лять. Але за останній рік я добре розпізнала їх талан-
ти, знання, відданість. Ще раз дякую вам – співпраця
з вами була дуже корисною та приємною. Також я
щиро вдячна всім добровольцям Суспільної Служби,
які допомогали і продовжують допомагати  проводи-
ти наші програми та події.

За статутом Суспільної Служби, я повинна залишити
свою посаду Голови та члена дирекції. 

Бажаю вам успіхів і всього найкращого. Щасти Вам
Боже!

Вітаю всіх з нагоди Світлого Свята Воскресіння
Христового! Нехай з ним прийде у ваші родини добро і

злагода, здоровими і щасливими ростуть діти.
Нехай радісний день Воскресіння
Христового наблизить нас один до одного,
подарує кожному щиру любов до ближніх,
збереже душевну та сімейну злагоду. Нехай
освячені крашанки і Великодня паска прине-
суть у ваші домівки спокій, мир та благопо-
луччя. 

Христос Воскрес!

Марія Тарнавська, 
Голова Суспільної Служби, 

Філія Торонто

БАБИН БОРЩ 
Українська Суспільна Служба
запрошує на Бабин Борщ щосере-
ди о 1 годині по полудні

 (416) 763-4982



Так якось склалося у моїй
молодшій, дотеперішній

біографії, що я кілька разів –
десь так через кожних сім літ –
відкривав для себе Шевченка
наново.

Напочатку це була читанка з
дитячих класів у школі, центр
якої складали, звичайно,
Шевченкові вірші. Бо в центрі
усього там прочитаного – від
Сковороди до Руданського –
був чар Шевченкових віршів –
у ті роки ще підсвідомий.

Потім – у студентські роки –
вже “Кобзар”, прочитаний і
“проковтнутий” як цілість. Він
уже сприймався не просто як
вірші, – він уже сприймався як
феномен.

I нарешті – скількись там літ
тому я відкрив для себе
Шевченка ще раз.

Чи останній? – Хто знає…

Шевченко – надто великий
астероїд в українському небі;
тут завжди треба чекати неспо-
діванок.

Почнемо з відомого Шевченко-
вого вірша “Чигрине, Чигри-
не”… 

Все на світі гине,
І святая твоя слава,
Як пилина, лине
За вітрами холодними
...
Чигрине, Чигрине,
Мій друже єдиний,
Проспав єси степи, ліси
і всю Україну.
...

A на перелозі…
Я посію мої сльози,
Мої щирі сльози.

Moже зійдуть і виростуть
Ножі обоюдні,
Розпанахають погане, 
Гниле серце, трудне…

I вицідять сукровату,
I наллють живої 
Козацької тії крові,
Чистої, святої !!!

Отже, ідея Шевченка (скорше
візія, ніж ідея) у принципі така:
iз сліз виростуть ножі!

Що ж формула досить парадок-
сальна і не зовсім зрозуміла для
звичайної логіки.  Сльози і ножі
– це ж антиподи! Сльози – це
символ слабості, а ножі – це ж
символ сили!…

Виявляється, формула ця звуча-
ла у світовій практиці задовго
до Шевченка. Це – вічна фор-
мула відродження з нeбуття.
Тобто – національного відрод-
ження...

I спадкоємність тут - ножі
виростають із сліз – “залізно-
логічна…” Бо все героїчне в
історії починається з сорому,  з
усвідомлення того, що так далі
жити не можна! Бо існуючий
стан – це ситуація нижча рівня
гідності...

Щоб стати нацією, народ
(етнос) мусить дорости до
ножів (до силового потенціалу),
– a так в історії відбувалося
сотні разів.

Шевченко збудував підсвідомо
(бо у великого поета всі відбува-
ється підсвідомо) формулу
невмирущості України (тобто
формулу неминучого відрод-
ження-воскресіння України) в
найтяжчому для української
нації 19-у столітті. Після
Шевченка вже не стояло питан-
ня “чи буде Україна?” (для здат-
ного думати і розуміти).
Питання це повернулось іншим
“ребром”: коли? Коли Україна
вирветься остаточно з москов-
ської клітки і стане самостій-
ною планетою?

Отак ще раз (черговий раз) від-
крився для мене Шевченко в
рік Євромайдану, в цей тріум-
фальний рік 200-річного юві-
лею,  – тріумфальний, незва-
жаючи на непросту політичну
ситуацію…

Валентин Мороз, український
історик, один з найрадикальні-
ших представників українсько-
го національного руху,
політв’язень, дисидент, автор
понад 30 книжок

*Надруковано у скороченому варі-
анті

ПОТРЕБУЄМО 

ДОБРОВОЛЬЦІВ

 (416) 763-4982
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ЩЕ І ЩЕ ПРО ШЕВЧЕНКА 
у рік двохсотлітнього ювілею



Dear Sir/Madam; 

As Principal of a Toronto area high
school, I am writing to you sear-
ching for accommodations for one of
my students. Currently 17 years old
and in grade 12, he was sponsored a
year ago by his father who had not
seen him since childhood. The rela-
tionship has soured and his father
no longer wishes to house or support
him. My student works part time in
addition to going to school. He
needs a quiet room to rent in west
Toronto.

Do you have information about
available accommodations in a
Ukrainian speaking household? As
well, is there any possibility of get-
ting clothing for him as he does not
appear to be prepared for winter?

Principal
GTA High School

Dear High School Principal:

Thank you for your caring inquiry.
We appreciate you bringing this
matter to our attention. Please ask
your student to contacted one of
our counsellors directly so that we
can assess his needs. Ukrainian
Canadian Social Services
(Toronto) can provide him with
leads on rooms to rent in
Ukrainian speaking households,
so that he can contact the lan-
dlords directly. 

Our counsellors will also assess
whether there is any possibility of
mediation between the father and
son. If both parties are willing, our
counsellors can provide names of
accredited mediators or can assist
with mediation. 

However if he wishes to find sepa-
rate accommodations, even tho-
ugh the student is not yet of the
age of majority, we may be able to
help him fill out the online forms
to apply for governmental financi-
al assistance – Social Assistance.
In fact, when a young person his
age can provide sufficient eviden-
ce at the Social Assistance office
that he can no longer live with his
parents or in his case, a father
whom he does not know and who
does not wish to support or house
his son – Social Assistance can
provide financial help, pay for a
suitable apartment and provide for
his necessities so that he can take
care of himself and also complete
his present education. 

Once we have spoken to him we
will know how to assist him and
also provide clothing which he
may needs through our Pomich
Ukraini project.

Advisory Bureau
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ЛІТНІ ЕКСКУРСІЇ 
ПО ОНТАРІО

 (416) 763-4982

СМАЧНІ 
ВАРЕНИКИ

ТА ГОЛУБЦІ

домашнього 
приготування

 (416) 763-4982

СПІЛЬНЕ 
СВЯЧЕНЕ

30 квітня о 2 годині

 (416) 763-4982

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



БЮРО ПОРАД



Усуботу, 21 грудня, Суспільна Служба гостин-
но запросила всіх на Різдвяний Базар, де

можна було купити все для Різдвяної вечері -
вушка, вареники, голубці, кутю, мак, мед.
Відвідувачі також могли  придбати смачні торти
та печиво, традиційні вишивки і кераміку, та
багато іншого. 

15 січня 2014 року відбулася Маланка. Павліна
Сянська  смачно нагодувала гостей святковими
стравами, а розважальну програму організувала
та провела Оля Мельник. Всіх гостей піснями та
колядками привітали з Новим роком доброволь-
ці Суспільної Служби Марія Гачковська,
Наталія Турукало, Мирослав Корнаш, Люба
Яцишин, Леся Костюк, Іван Дувалко, Софійка
Лежанська. Гостей розважали музиканти: Аня
Долішня на баяні та Влад Кабанець на піаніно.

30 січня відбулася Спільна Кутя, на якій гості їли
смачні традиційні страви – вареники, голубці,

гриби, борщ – вміло приготовані Павліною
Сянською, якій допомагала Ганна Боярчук. Для
гостей колядували Марія Гачковська, Леся
Костюк, Іван Дувалко, Ганна Боярчук.

Добровольці – вчителі, Таня Сафронова, Люда
Яворська та Василина Михайлюк продовжують
проводити безкоштовні уроки англійської мови.
Усі бажаючі, незалежно від їх статусу в Канаді,
можуть відвідати заняття двічі на тиждень та
вдосконалити свою англійську. 

Кожного вівтірка та четверга о 10:30 ранку про-
ходить Руханка під керівництвом професійного
тренера Катерини Капущак. Руханка користу-
ється успіхом серед учасників, тому що тут
можна не тільки зайнятися корисними для здо-
ров’я вправами, а й поспілкуватися. Всі члени
Суспільної Служби беруть участь у програмі без-
коштовно. 

Безкоштовні заняття для всіх бажаючих вивчити
початкову французську мову проводяться кожно-
го вівтірка о 1:00 п.п. вчителькою Веронікою
Онуфрик.

Kожної середи о 1:00 п.п. проводиться програма
“Бабин Борщ”: Зустрічі за обіднім столом, на
якій присутні можуть спробувати смачний борщ
та вареники.

Також кожної середи, о 2:00 п.п. добровольці
проводять програму Світлиця, де присутні
можуть прослухати політичну доповідь, насоло-
дитися концертом, переглянути український
фільм, прослухати лекцію про здоров’я,  а також
взяти участь у цікавих
програмах, присвячених
видатним українським
особам чи святковим
подіям.  

З листопада минулого
року до квітня цього
року у Суспільній
Службі відбулися такі
Світлиці: 

•27 листопада  Дарія
Дяковська розповіла

ПОДІЇ В СУСПІЛЬНІЙ СЛУЖБІ
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2014 Маланка у Суспільній Службі

М.Гачковська і М.Зенчук Василь Славич
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про Капелу бандуристів ім. Т. Шевченка

•11 грудня “Доповідь про Голодомор”
провела Валентина Курилів

•15 січня з доповіддю “ЄвроМайдан очима оче-
видця” виступив Вoлодимир Держко, викладач
магістерської програми стратегічного передба-
чення та інновацій

•29 січня Віктор Гетьманчук від Українсько-
Канадської Фундації  провів доповідь “Все про
ЄвроMайдан” 

•5 лютого виступив із доповіддю “Астрономія і
людство” Олександр Дольницький

•12 лютого провів доповідь  “Як залишитися здо-
ровим до старості” натуропат Василь Сіладій. 

•19 лютого добровольці Суспільної Служби
провели програму “Родина -  джерело любові“
присвячену Дню сім’ї. Провела програму Марія
Гачковська, виступали Леся Костюк, Марія
Зенчук, Люба Яцишин.

•5 березня з доповіддю  “Електрична вода” для
нашого здоров’я виступив Роман Яцик

•12 березня добровольці та гості вшанували
пам’ять Т. Г. Шевченка на Світлиці  “I на онов-
леній земля врага не буде, супостата…”.
Виступали Марія Гачковська, Оксана Гайдук,
Марія Олексій, Леся Костюк, Василь Славич,
Марія Зенчук

•Про сучасну ситуацію в Україні розповів 19
березня Валентин Мороз, український історик,
один з найрадикальніших представників укра-
їнського національного руху, політв’язень,
дисидент, автор понад 30 книжок

•26 березня провів доповідь “Ліки бабиної кухні”
Вoлодимир Держко, викладач магістерської про-
грами стратегічного передбачення та інновацій

•Юрій Шимко, правозахисник, громадський
діяч і лідер громади в Онтаріо виступив із допо-
віддю “Сучасна ситуація в Україні” 2 квітня 

Заповнення податкових форм

У березні у Суспільній Службі почали працюва-
ти  професійні бухгалтери-добровольці, Ольга
Завгородня, Наталка Мигаль та Кен Кенерс, які

заповнювали подат-
кові декларації для
малозабезпечених
осіб.  Тільки за один
місяць - березень
вони допомогли
141 особі. Наші доб-
ровольці будуть
виповнювати по-
даткові форми до
кінця квітня. Але
навіть після закін-
чення податкового
сезону ви зможете отримати професійну пораду і
підтримку від наших бухгалтерів. 

Ось такий перелік подій, які нещодавно відбули-
ся у Суспільній Службі Українців Канади, філія
Торонто. Ми щиро вдячні всім добровольцям,
які допомогли нам організувати та провести всі
наші програми та події.

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

Олена Лежанська

М.Гачковська, Г.Боярчук, Л.Костюк, І.Дувалко

М.Зенчук танцює з Маланкою (М.Корнаш)

Марія Олексій про Шевченка



МНОГАЯ ЛІТА!
У лютому 2014
року Суспільна
Служба Українців
Канади, філія
Торонто, всі пра-
цівники та добро-

вольці привітали працівника
кухні Павліну Сянську з Днем
народження і з виходом на пен-
сію.

14 років пропрацювала пані
Павліна у Суспільній Службі. З
її допомогою відбувалися всі
найважливіші події –
Український Фестиваль,
Різдвяний та Великодний
Базари, Маланка, Спільна
Кутя, Спільне Свячене.

Зроблені нею вареники слав-
ляться, як найсмачніші у
Торонто. А хто не знає, який
смачний борщ  вона готувала
щосереди у Суспільній Службі!

Дякуємо Вам, пані Павлінo,  за
Вашу сумлінну працю!

Бажаємо Вам, щоб на Вашому
життєвому шляху не з'являлись
труднощі і негаразди. Нехай
Вашe життя буде довгим, a доля
– щасливою, хай Вас завжди
оточує сімейний затишок та
гармонія з навколишнім світом.

Залишайтеся завжди такoю як
Ви є: гарною, молодою, привіт-
ною, щирою, доброю, розум-
ною, чудовoю ... словом найкра-
щoю! 

Многая літа!

ПРОГРАМА ВІДВІДИН
УКРАЇНЦІВ СТАРШОГО ВІКУ
Напротязі багатьох років добро-
вольці Суспільної Служби при-
ймають участь у програмі відві-
дин українців у будинках опіки
та у власних домівках.
Українцям в домах опіки бра-
кує тепла, уваги, поради та рід-
ного українського слова і наші
добровольці все це їм прино-
сять.    

Минулого року перед
Великоднем наші добровольці
відвідали 87 осіб у 16 будинках
опіки і 20 осіб у приватних
будинках. Перед Різдвом наші
добровольці відвідали 103
особи у 17 будинках і 21 у при-
ватних будинках. Ми щиро
вдячні Олександрі Ковальській,
Анні Туркевич, Євгенії
Мельничук, Марії Дацюк,
Якову Креховецькому, Oлi
Дозорській, Любі Яцишин,
Раїсі Мачулі, Сергію Щибиво-
локу, Олегові Михайленко,
Людмилі Хоменко, Богдані
Кумка за  їх невтомну багаторіч-
ну працю та допомогу у прове-
денні програми. Також ми вдяч-
ні спонсорам, директору
Суспільної Служби Харитi
Голод та компанії McGregor
Socks, які допомогли фінансу-
вати подарунки для українців в
будинках опіки. 

Перед минулим Різдвом до про-
грами приєдналися нові добро-
вольці, студенти коледжів, які
також бажають приносити
користь українській громаді.
Суспільна Служба намагається
розширити програму, щоб відві-
дини проводилися не тільки у

свята, а й у будні дні. Наші
добровольці Олександра
Ковальська та Марія Федак
щотижня відвідують старших
осіб у будинках опіки. 

Щиро дякуємо вам, Дорогi
Добровольці, за вашу невтомну
благородну працю!

8

Пан Олександр
Чумак працював в
Суспільній Службі
соціальним праців-
ником чотири роки
- до вересня 2013

року, коли пішов на пенсію.
Навіть і тоді, п. Чумак продов-
жував заходити до Бюро Порад,
щоб допомогти клієнтам і дати
пораду у вирішенні проблем.

Відданість та постійна потреба
допомагати людям – це риси
пана Чумака, які віддзеркалю-
валися в його відношенні до
кожної людини. Кожна люди-
на, якa звернулася до пана
Чумака, отримала підтримку,
розуміння,  добре слово, а коли
треба було, то ще і щиру пораду. 

На прикладі пана Чумака бачи-
мо, що праця суспільного пра-
цівника ніколи не закінчується,
бо природа цієї професії поля-
гає у постійній потребі допомо-
гaти людям.

Дякуємо вам, пане Чумак, за
Вашу безцінну та сумлінну
працю! 

Бажаємо Вам здоров’я,  всіх
Божих благ та приємного і ціка-
вого життя на пенсії.

Христина Клюковська

БОЖИХ БЛАГ!
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Список жертвавців  
(01.12.2013 - 28.03.2014)

$1,000, The Josephine Hendersen Foundation
$731, United Way of Greater Toronto
$700, Zawerucha - Swyntuch Olha
$616.65, Wanio Tatiana
$500, Mykytczuk Ihor
$400, Holowaty Oleg
$300, Bulchak Alexandra; Dr. Richard T. Hareychuk
$294.85, Holod Charita
$280, Myhal Natalie
$250, Korobaylo Walter or Lesia; Medwidsky W.;

Rodriguez Larysa; Tarnavskyj Maria; Temerty James C.
$200, Chuma Bohdanna; Derzko W.; Friends of Father

John; Kusela Ihor; Meest Corporation Inc.; Nahirnyj
Olga; Rev. J. & Mrs. M. Barszczyk

$150, Babij G. & J.; Kalyn Jerry
$125, Drabik Wasyl; Ilnyckyj Motria
$100, Berezowsky Roman; Chumak Paul; Chyz Nina;

Danylak Olha; Duda Sophia; Duvalko J.; Dzulynsky
Orest & Tania; Dzulynsky Myron; Harras Tony;
Hetmanczuk Alexandra; Hlibchuk W.; Kuplowska Olga;
Maruszczak Maria; Olah Lydia M.; Rev.John Tataryn;
Riopka John; Stimpson David Charles; Sybydlo
Wolodymyr; Taraschuk I.; Tkachuk Starr; Winnicki
Lesya; Wolicki Nestor S.

$75, Babytsch Andrij; Wawryshyn Mykhailo
$60, Bilaniuk Marie
$50, Bardyn Ihor; Bojeczko Myra; Cechosh Marta;

Chabursky Omelan; Chwaluk Zenon; Cybulsky Irene;
Dumka Wasyl; Gregorovich J. B.; Hankivsky Basyl;
Hnayda Lidia; Juchymenko Alex; Khomenko Lyudmyla;
Kowalczuk-Kachka Lesia; Kowalyk Alexandra;
Kozlowsky- Holubitzky Mary; Latyshko Olena; Lewicki
Walter & Natalie; Lyashenko Gennady; Sokolyk Oksana;
Synyshyn Irene; Tatarsky Zenon; Veryha Oksana

$40, Boszko Oksana
$30, Haba Euginia; Mikhailenko Larissa; Pendzey Luba;

Sachryn Maria
$20, Fedoruk Amelia; Granka Nick & Ferguson Nadine;

Gula Leonida; Gula Stephan; Haras Orysia; Hul Olga;
Jakymiw Anna; Kapuszczak Katherine; Kolisnyk Roman;
Kostelnyj Stefan; Kurylo Olga; Lobatsch Anna; Lozinski
Maria; Osadsa-Payne Irma; Osatczuk Irene; Pankiw
Halyna; Pudelsky Kataryna; Rev. Joseph Zyla; Sawka
Marta; Sharko Gertrude; Trafyak Mykhaylo & Maria;
Witiuk Ihor & Bohdana

НА МАЙДАНІ ДОЛІ

На Майдані Долі воскресає воля
й Тарасова мрія посеред зими
кличе нас в дорогу, маєм шанс від Бога,
щоби Україну врятували ми.

Накипіло в душі і в серці
і терпіти вже сил нема,
ані правди нема, ні честі,
бо панує кругом брехня.

За козлів мають нас, за бидло,
та ж нащадки ми козаків,
встань з колін, щоб не було пізно,-
нині час до борні наспів.
Mожновладці і олігархи
Знов нас ділять на три сорти,
та народ наш, поваги вартий,
відіслав їх під три чорти.

І стоять на Майдані Долі
інженер, селянин, шахтар,
ми - Вкраїні здобудем волю
і між нами не буде чвар.

Відійдуть в забуття з ганьбою
знахабнілі творці брехні,
Ми освятим наш дім водою
і навіки їм скажем:”НІ!”.

І збудуєм нову Державу,
на багато щасливих літ,
і відродим козацьку славу –
Україну вшанує світ.

На майдані долі воскресає воля
й Тарасова мрія посеред зими
кличе нас в дорогу, маєм шанс від Бога,
щоби Україну врятували ми.

Василь Дунець



Paska or Паска is our traditio-
nal Easter bread.  It is elabora-

tely decorated with fancy dough
ornaments that have the cross as
the central motif.  Traditionally it
is baked the day before Easter, and
taken in the Easter basket to
church, where it is blessed by the
priest, then it is eaten to break the
strict Easter fast after mass on
Easter morning. Some of the old
recipes called for 12 egg yolks,
milk, sugar, butter, and sometimes
saffron, here is our family paska
recipe.

 1 cup 2% Milk
 1/3 cup all-purpose Flour
 2 tsps. granulated Sugar
 1/4 cup Lukewarm Water
 3 pkgs. Dry Yeast
 8 whole large Eggs
 1 tsp. Salt
 1-1/4 cups Icing Sugar
 1/2 cup Butter, melted
 1/2 cup Canola Oil
 1 Orange -1/3 cup Juice
and Rind
 5-1/2 to 6 cups all-purpose
Flour
 1 pair Plastic Gloves –
you’ll see why…

 Scald the milk and make a
sponge by adding 1/3 cup flour to
the hot milk and beat until smo-
oth and free of lumps. Cool.

 Dissolve sugar in water, sprink-
le yeast and let stand until softe-
ned.

 Combine yeast with flour milk
mixture, beat well, cover and let it
rise in a warm place until light
and bubbly.

 Separate one egg yolk from the
eggs to glaze the paska later.

 Beat the eggs until light, add
salt and icing sugar.

 Stir in butter, oil, orange juice
and grated rind.

 Combine the egg mixture with
the sponge and mix well.

 Stir in enough flour to make a
soft dough.

 With your hands in plastic glo-
ves, knead the dough over and up
continuously until the dough does
not stick to your gloved hand,
about 10 min.

 Place dough in a clean oiled
bowl, cover and let rise in a warm
place until dough doubles in bulk.

 Punch down and let rise again,

 Punch down and let rise once
more.

 Butter round baking pans gene-
rously and sprinkle with flour.

 Divide the dough into 3 equal
parts. Save 1 part for crosses.

 Shape the dough to fill 2 pans
1/3 full.

 Divide the remaining dough
into 2

 Roll each section into 2 long
strips.

 Place them over the top of
each paska in cross shape.

 Trim ends; shape them into
rosettes.

 Arrange them symmetrically
between the arms of the crosses.

 Cover and let rise until dough
reaches the top of the pan.

 Brush each paska with the
reserved egg yolk diluted with 2
tbsp. water.

 Bake at 375F for 10 min.

 Reduce heat to 325F and bake
for 30 min.

 Reduce again to 275F; conti-
nue baking for 15-20 min.

Paskas should be light honey in
colour. If paska is turning dark,
cover with aluminum foil.

 Remove Paskas from oven; let
them stand for 5 min.

 Gently tip each paska on a soft
surface, change their position gen-
tly during the cooling tome to pre-
vent settling.

Paska is always
sliced in rounds
across the loaf. 

Use all-purpose
wheat flour
when making
Paskas, avoid enriched flours. 

1 gram of fresh or baker’s yeast
can substitute dry yeast.

Paska is a bread baked without rai-
sins; a babka is the one with raisins

Mary Kuschnir
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EASTER PASKA
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М.Тарнавська,
О.Лежанська

ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР
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ADMINISTRATION 

Ми відкриті: 
з понеділка до п’ятниці
від 9�ої рано до 5�ої п.п.
до 6�ої п.п. за попередньої
домовленості

Hours of operation: 
9am to 5pm Monday to Friday.
Until 6pm by appointment
only

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

БЕЗКОШТОВНІ
УРОКИ 

АНГЛІЙСЬКОЇ  
МОВИ

 (416) 763-4982

Суспільна Служба
сумує за Іваном
Іваховим, який 14
грудня на 80-ому
році життя відій-
шов у вічність. 

Він був надзвичайно доброю і
культурною людиною,
завжди радо допомагав і
давав поради усім, хто звер-
тався до нього. 

Напротязі багатьох років
бл.п. Івахов був доброволь-
цем у Суспільній Службі.
Кожного року він допомогав
багатьом особам і родинам
виповнити податкові форми
(Income Tax) і нікому не від-
мовляв у пораді та доброму
слові. 

У великому смутку залишив
дружину Емілію, сина Юрія,
невістку Еву, дочку Татьяну, і
внуків: Зоряну, Ларису та
Івана.

Вічна йому пам’ять!

РУХАНКА ДЛЯ
СЕНЬЙОРІВ

Кожний  вівторок 
та четвер о 10:30 рано
 (416) 763-4982

КОМП’ЮТЕРНІ
КУРСИ

ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ

УКРАЇНСЬКOЮ МОВОЮ

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

ЗАПИСУЙТЕСЬ !

ФРАНЦУЗЬКА 
ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ

FRENCH

FREE

БЕЗКОШТОВНІ КУРСИ

 (416) 763-4982

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!



ПОДІЇ В СУСПІЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТОРОНТО

Многая літа пані Павліні Сянській

Руханка в Суспільній Службі Студенти вивчають англійську мову

Добровольці Світлиці Дружні відвідини готують О.Дозорська, О.Ковальська, М.Дацюк


