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◊ Неділя М’ясопусна, про Страшний Суд Глас 6. ◊

Святі Тайни
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед
Пресв. Євхаристія – заохочуємо бути приготовленими і приступати при
кожній Святій Літургії
Сповідь – щонеділі і в свята, в часі Святої Літургії, а також за приватним
зверненням
Вінчання – просимо повідомляти шість місяців наперед
Єлеопомазання – просимо зголошувати завчасно не тільки у
передсмертний час але й у часі тяжкої хвороби

(Із твору Пізнай свій Обряд – о. Юліян Катрій, ЧСВВ)
М'ЯСОПУСНА Й СИРОПУСНА НЕДІЛІ
"Господь гряде, і хто стерпить Його страх, хто явиться перед
лицем Його, але, душе моя, будь готова на стрічу";
(Третя пісня канону утрені М'ясопусної неділі)
Притча про блудного сина минулої неділі символічно
показала нам незглибиме милосердя Бога, який приймає
навіть найбільшого грішника, коли той кається і шкодує, що
здійснив гріхи. Та щоб хтось не наважився грішити тільки
тому, що Господь Бог милосердний і простить йому, то свята
Церква у двох наступних неділях для перестороги наводить
дві справді драматичні сцени: день Страшного Суду і
вигнання з раю наших прародичів — Адама й Єви. Ці дві сцени
змальовують нам Божу справедливість. У М'ясопусну неділю
святе Євангеліє говорить про день Страшного Суду, а Сиропусна неділя оплакує вигнання наших прародичів з раю.
Неділя Блудного Сина наче говорила до нас: ";Блудні
діти, заверніть з дороги гріха та в покорі й каятті вертайтеся
до батьківського дому, бо наш Отець Небесний безконечно
милосердний, то простить і вам";. — А М'ясопусна й
Сиропусна неділі грізним тоном перестерігають нас:
";Господь Бог не тільки безконечно милосердний, але й
безконечно справедливий, тож не грайтеся з гріхом, але
бійтеся строгої руки Божої справедливости й кари";.
День Страшного Суду всім нам пригадує велику відповідальність, яка чекає на кожного з нас за наше життя. А швидка й
дуже строга Божа кара, що впала на наших прародичів за
один-єдиний тяжкий гріх, переконує кожного, що з Богом не
можна жартувати. Тож одна й друга неділя доводять нам
необхідність виправлення нашого життя, посту й покути,
жалю за гріхи, бо тільки тоді зможемо мати надію на Боже
милосердя у день Страшного Суду…… ст. 3……………..
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Парафіяльна Канцелярія
Години праці:
Понеділок – П'ятниця
9:00-1:00 і 2:00-4:00

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

Наступна неділя:

Ап. Рим. 13, 11-14, 4.
Єв. Мт.6, 14-21 .
8:00 – Утреня- жива трансляція
10:00 – Св. Літургія – жива трансляція

Свята

8:00р. – Утреня – жива трансляція
10:00р. – Св. Літургія- жива
трансляція

Навечір’я свят

6:00 – Вечірня з Литією- жива
трансляція

ОГОЛОШЕННЯ
ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!
Повідомляємо, що з огляду на нове зарядження
уряду (обмежена кількість присутніх до 10 осіб),
у нашому храмі служать одну Божественну
Літургію в неділю– о год. 10:00 ранку і Утреню
о год. 8:00 ранку БЕЗ ПРИСУТНОСТІ ПАРОХІЯН.
Під час пандемії в неділі Утреня о год. 8:00 і
Божественна Літургія о год. 10:00 ранку
транслюється живим ефіром. Також вечірні в
суботу служать о год. 6:00 веч.
Під час тижня в будні дні (від понеділка до
суботи) служать Божественну Літургію о год. 8:00
ранку з обмеженою кількістю присутніх до 8 осіб.
Просимо
зголошуватися
до
парохіяльної
канцелярії щоб зарезервувати собі місце
(416-504-4774).
Можна також зголошувати намірення на Святі
Літургії через парохіяльну канцелярію. Участь
присутніх обмежена до 8 осіб.
Просимо прочитати звернення Пароха щодо
процедури вступу. Вступ на всі богослуження
зобов’язує відповідна процедура.
У свята Божественна Літургія о год. 10:00 ранку
транслюється живим ефіром. Утреня о год. 8:00
ранку.
ВЕЛИКИЙ
ПІСТ
починається
в
понеділок
15 березня. Щонеділі під час Великого Посту

служать Великопосну
Вечірню о
год.
7:00 вечора. Пригадуємо нашим парохіянам, щоб
подавати імена померлих до пом'яників на
Парастас-Сорокоусти, який служать в п’ятницю.
Пригадуємо нашим парохіянам не замовляти
Божественні Літургії св. Йоана Золотоустого в
середу і п'ятницю в часі посту, з огляду на те,
що в тих днях, згідно з нашим Східним обрядом,
служать Літургію Ранішoсвячених Дарів
о год. 6:00 вечора.

УВАГА! В понеділок 15 березня о год. 6:00 веч.
правиться Канон Андрея Критського.

Повідомляємо, при вході парохіяльного
будинку є можливість вирівняти членські
внески
($40.),
відібрати
конверти
і
календар на 2021 р.,
і при цій нагоді
відібрати напис на шибу (яскравого
жовтого кольору) – це дозвіл на паркування
на парафіяльній площі і на вулицях біля парафії.
Написи будуть видаватися тільки
членам
нашої парохії! Це можна полагодити під
час канцелярійних годин від понеділка до
п’ятниці від год. 9-1 і від год. 2-4.
Дорогі Парафіяни!
Повідомляємо Вас,

що

при

нашій

Свято

Миколаївській парохії можна придбати смачні
ручно зроблені вареники ( з бараболею і
сиром, капустою і з м’ясом), голубці (з м’ясом
і без м’яса) і вушка. Це можна полагодити під
час канцелярійних годин від понеділка до
п’ятниці від 9-1 год., і від 2-4 год., як рівнож в
неділю від 10-2 год. Увесь дохід призначений
на
потреби церкви!
Повідомляємо, що прихід з продажі вареників
за місяці січень і лютий становить 1500.
Весь дохід призначений на потреби церкви.
Повідомляємо членкинь ЛУКЖК, що можна
відібрати найновіше число журналу Наша Дорога
при вході до парохіяльного будинку під час
канцелярійних годин.
Повідомляємо що можна відібрати найновіші
числа журналу
Патріярхат при вході до
парохіяльного будинку під час канцелярійних
годин.

В п’ятницю 5 березня відправили поминалну
Святу Літургію з панахидою за упокій душ Софії
(24р.) і Петра (12р.) Шлярп. Вічна їм
пам’ять!
КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКА МИСТЕЦЬКА ФУНДАЦІЯ /
КУМФ ласкаво
запрошує Вас сьогодні
7 березня 2021 р. о год.1:00 поп. на авторські
онлайн читання з Василем Махном, українським
письменником в проєкті “Сучасна українська
література в діаспорі та еміґрації“. Вступне слово
виголосить Ольга Хомета, докторант в ділянці
славістики в університеті Торонто Організатори
проєкту: Уляна Глинчак (КУМФ) та Ольга Хомета.
Зарезервуйте дату!
Інститут ім.
Щептицького при Торонтонському
Університеті влаштовує віртуальні реколекції в
суботу 13 березня. Реколектант: o. Xaлед
Анатоліос, автор книжки Deification through the
Cross: An Eastern Christian Theology of Salvation.
Тема: Свята Літургія уможливлює спасіння через
убожественення.
Реєстрація: sheptytsky@utoron to.ca
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

Предобрий Господь
благословить.
Марта Ващук
100.
Андрій Ґеник Березовський і Марія
Філійович
100.
Богдан Дичковський
100.
Василь і Рома Жила
100.
(в пам’ять батька)
Богдан і Христина Колос
200.
Іванна Колобич
100.
Станіслав і Марія Купибіда
200.
Ігор і Галина Магега
100.
Володимир і Ірина Осадчук
200.
Ігор Пшоняк
100.
Олена Сиротинська
200.

Анна Спізарська
ПО М И Н А Є М О
8 ІІІ 5:00 поп.
9 ІІІ 7:00 веч.
12 ІІІ 10:00 ранку

350.
†
П О М Е Р Л ИХ
бл. п. Ірену Табаку
бл. п. Ольгу Тарапацьку
(9р.)
бл. п. Емілію Александру
Переймибіду

М'ЯСОПУСНА НЕДІЛЯ Що таке "м'ясопуст"?
Седмиця, що наступає після неділі Блудного Сина, називається М'ясопусна і закінчується
неділею, яка має ту саму назву. М'ясопусна неділя це вже останній день перед Великим
постом, у якому ще дозволялося їсти м'ясо. Звідси й назва цієї неділі — м'ясопуст, що
значить відпущення, покинення м'яса. Очевидно, ми тут маємо на думці ті часи, коли
Великий піст дотримувався дуже строго.

Богослужба М'ясопусної неділі
М'ясопусна неділя ще має назву неділі про Страшний Суд. Цього дня читається святе
Євангеліє, в якому Ісус Христос говорить про Страшний Суд та про вічну нагороду для
праведних і вічну кару для грішних. Події Страшного Суду присвячена вся сьогоднішня
богослужба. Оспівуючи перебіг Страшного Суду, вона намагається наповнити нас
спасенним страхом, жалем за гріхи та вказати на необхідність добрих справ, передовсім
справ милосердя.
Перед цим судом ніхто не втече, і тут усе буде виявлене, нагороджене або покаране,
про це сказано в наступних стихирах з великої вечірні неділі: ";Книги відчиняться,
виявлені будуть людські діла перед нестерпним судом, а вся долина зашумить страшним
скреготом плачу, коли побачить усіх грішних, засуджених на вічні муки Твоїм
справедливим судом, і даремний плач. Тому молимо Тебе, Блаже, пощади нас слав'ячих
Тебе, єдиний многомилостивий";. ";Засурмлять труби й розпадуться гроби, і ввесь
людський рід воскресне з трепетом. Ті, що творили добро, радуються в радості чекаючи,
щоб прийняти нагороду. А грішники тремтять, гірко ридаючи, бо йдуть на муку й
відлучаються від вибраних. Господи слави, змилосердися над нами й пощади нас, як
Благий, та зроби нас гідними мати частку з тими, що Тебе полюбили";.
Кожний стане на Страшному Суді, і там не будуть зважати на особи, які співають
пісні канону утрені цієї неділі:
"Надходить день, уже при дверях суд, чувай, душе, де збираються разом царі і князі,
багаті й бідні, і кожна людина дістане по заслузі своїх діл"; {Четверта пісня).
СИРОПУСНА НЕДІЛЯ
Що таке "сиропуст"?
Свята Церква, помалу готуючи нас до посту, у М'ясопусну неділю наказала не їсти
м'ясні страви. У часі сиропусної або сироїдної седмиці Церква дозволяє споживати тільки
молочні страви. Та в Сиропусну неділю треба й від цих страв відмовлятися. Звідси й назва
";сиро-пуст";, тобто відпущення сира. Цей тиждень називався в народі сирний або
масляний, а Сиропусна неділя мала назву пущення, тобто утримання від усіх молочних
продуктів. У цю неділю в нас справляли ";запусти";, тобто останні передпісні забави.
У Західній Європі наші "запусти" називалися "карнавалом", що означало те саме, що
й м'ясопуст, від італійського ";карне-вале"; — дослівно: прощай м'ясо! У латинській
Церкві Великий піст починається щойно в середу нашого першого тижня посту, у т. зв.

Попільну середу, коли посипають голови попелом на знак покути. До того дня в
латинській Церкві ще можна їсти м'ясо й робити забави, що подекуди бувають дуже гучні.
Практика сиропусного тижня і неділі дуже давня. Про неї згадує вже
олександрійський патріярх Теофіл († 412), а перед тим установлена М'ясопусна седмиця
й неділя. Синаксар на сирну суботу каже, що, на думку декого, сиропусний тиждень став
законом за грецького цісаря Гераклія (610-641). Той шість літ воював з перським царем
Хозроєм і дав обітницю, що коли виграє війну, то не буде їсти м'яса цілий тиждень перед
Великим постом.
У суботу перед Сиропусною неділею свята Церква, щоб дати нам приклад і
заохотити до посту й покути, відзначає пам'ять усіх святих мужів і жінок, що від
найдавніших часів провели своє життя в молитві, пості й покуті. Тут передовсім ідеться
про тих, хто протягом віків жив життям посту й покути чи то по монастирях, чи на пустині
одинцем.
Богослужба Сиропусної седмиці прибирає щораз більше пісний вид, особливо в
середу, п'ятницю і в неділю при кінці вечірні. У вівторок на вечірні вже починаються
поклони, що тривають цілий піст.
ОБРЯД ПРОЩЕННЯ В СИРОПУСНУ НЕДІЛЮ
У давнину в монастирях Сходу був гарний звичай: відбувати обряд взаємного
прощення в Сиропусну неділю. Цей обряд виконувався ввечері після скромної вечері. Усі
монахи у присутності вірних просили один в одного прощення за свої провини, обіймалися і давали поцілунок миру. Миряни також просили один в одного взаємне прощення.
Подекуди при обряді прощення співали стихири Пасхи: ";Пасха священная нам днесь
з'явилася... ";. Остання стихира закінчується закликом до взаємного прощення: ";... і
друг друга обіймім! Промовмо: ";Браття";, — і тим, що ненавидять нас; простім усе... ";.
Цей спів стихир Пасхи мав означати, що як у дні Христового Воскресення, так і тепер, на
вступі до Великого посту, треба один одному все пробачити задля Христа, що задля нас
постив, терпів і воскрес.
Цей дуже зворушливий обряд прощення зберігався ще в Києво-Печерській Лаврі до
часу приходу влади комуністів. І тут усі монахи мали спочатку скромну передпісну
вечерю. Потім усі, настоятелі й звичайні монахи, одягалися в монаші мантії і йшли до
церкви. Усі настоятелі Лаври, від найвищого до найнижчого, ставали поряд посередині
церкви, а вся братія Лаври, яких кількасот осіб, підходили до настоятелів, падали на
коліна один перед одним і зі словами: ";Прости мені, Отче";, — чи — ";Прости мені,
Брате";, трикратно цілували один одного. А митрополичий хор співав при тому стихиру з
великої вечірні Сиропусної неділі: "Сіде Адам прямо рая, і свою наготу ридая плакаше...
";. Після обряду прощення всі мовчки розходилися.
Справді, яке велике значення для нашого духовного життя мають ті чотири
передпісні неділі. Хто разом з митарем бився в груди й учився від нього покори; хто з
притчі про блудного сина навчився довір'я до Божого милосердя; хто в М'ясопусну неділю
з розважання про Страшний Суд набрав боязни перед Божою справедливістю, яка так
сильно діткнула наших прародичів, про що говорить Сиропусна неділя, — для того тепер
піст не буде страшний. Він радше буде для нього потребою його серця й душі. Він тепер

сам бажатиме постити й бити поклони, знаючи, що молитва, піст і жаль за гріхи найкраще
приготує його душу до зустрічі світлого празника Христового Воскресення
ПРАКТИКА СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТУ
"Початок посту — це час покаяння, це день спасення. Душе, чувай і зачини входи
похотей, взираючи до Бога";
(Канон утрені першого понеділка посту).
Великий піст — це для кожного християнина час духовної боротьби, у якій беруть
участь і душа, й тіло. Душа бере участь через ревну молитву й розважання, через чування
над змислами, практику чеснот і добрих діл. Це внутрішнє наставлення душі проявляється
назовні через піст і покутні діла нашого тіла. Без умертвлення тіла нема духовного посту.
";Наскільки відіймеш тілу, — каже святий Василій Великий, — настільки додаси своїй душі
блиску духовного здоров'я. Бо не збільшенням сили в нашому тілі, а витривалістю душі й
терпеливістю в прикрих досвідах здобуваємо силу проти невидимих ворогів"; (Про піст,
І).
Традиційна практика посту в Церкві відбувається двома способами: або через повне
утримання від усякої їди й пиття до якогось означеного часу, і це є властивий піст, або
через відмову від деяких страв без огляду на час їди, що звемо абстиненцією.
Після того, що ми сказали вже про розвій, тривалість і мету Великого посту, варто сказати
дещо про сам спосіб посту.
ЗДЕРЖЛИВІСТЬ-АБСТИНЕНЦІЯ ВІД ДЕЯКИХ СТРАВ
По цілоденному пості первісно вірні їли ввечері усяку страву. Та вже десь у V ст.
входить у звичай обмеження і щодо роду страв. Це сталося під впливом практики
пустинників-монахів, які не тільки приймали поживу один раз на день, але також
обмежували і види страв. Звичайна їда в пустинників — це хліб, вода й овочі. Паломниця
Сильвія каже у своїх споминах, що єрусалимські монахи в часі 40-ці ";не їдять ні кришки
хліба, ні оливи, ні овочів, а тільки воду і трохи мучної юшки"; (§ 28). Помалу така суха
їда монахів стає загальною і серед мирян під час 40-ці. Лаодикейський Собор (к. 364)
наказує: ";Через усю 40-цю постити зі сухою їдою (";сухояденієм";)"; (Правило 50).
СУБОТИ Й НЕДІЛІ В ПОСТІ
У Східній Церкві суботи й неділі в пості не вважаються посними днями, у ці дні нема
повної відмови від їди до означеного часу, але і в ті дні з часом стали їсти тільки означені
види поживи, як хліб, овочі, риба, подекуди й молоко. Це значить, що в суботу й неділю
не було посту, але була абстиненція.
Київський митрополит Георгій дозволяє в часі 40-ці всім мирянам в суботу й неділю
вживати рибу тільки два рази денно. (Білеческій Устав, § 7). Львівський Синод (1891),

говорячи про 40-цю, зазначає: що після теперішнього звичаю народу, також суботи й
неділі яко посні дні заховуються; (Титул, XI). А звертаючи увагу на різницю між стислим
постом і здержливістю, Собор каже: "Одначе в тій справі треба пам'ятати про звичай і
потребу місцевостей" (Титул, XI).
ВЕЛИКИЙ ПІСТ У НАШІЙ ЦЕРКВІ
У нашому народі святий Великий піст завжди дуже шанували і строго його
дотримувалися. Київський митрополит Георгій (1072-1073) наказує такий піст у 40-цю:
";Першого тижня посту: суха їда (";сухояденіє";), цебто хліб, вода й овочі, раз на день й
нічого не пити. В инші тижні посту — понеділок, середу й п'ятницю: суха їда раз на день;
у вівторок і четвер: каша (сочевиця) з олією оливковою або маковою раз на день; в
суботу й неділю: риба два рази денно, на празник Благовіщення: риба (Білеческій Устав,
§ 7).
Святий Теодосій Печерський (к. 1035-1074) у своєму Києво-Печерському монастирі,
йдучи за правилами святого Теодора Студита, запровадив такий піст: упродовж шести
перших тижнів посту 40-ці: їда раз на день, а саме, першого тижня: суха їда (хліб і овочі).
В инші п'ять тижнів у середу й п'ятницю — як першого тижня, а в инші дні — ярина і каша
без оливи. Першого тижня посту, а потім у середи й п'ятниці инших тижнів не дозволено
було пити вина, хіба хворим і старим. Замість вина на той час готували окремий напій з
перцю, кмину й анису. У дні дальших тижнів дозволялось по одній склянці вина. У суботи
й неділі дозволялось їсти два рази на день і пити вино. У Страсний тиждень піст ще
строгіший.
Наші Собори, спочатку Замойський (1720), а потім Львівський (1891) злагіднили
дещо той колись дуже строгий піст у нашому народі. Замойський Синод дозволив
споживання набілу під час 40-ці. У цій справі він дав такий припис:
"Почавши від понеділка по неділі сиропусній до дня святої Пасхи і перед тим постом
один тиждень тільки з набілом"; (Титул, XVI).
Львівський Синод, крім набілу, у часі 40-ці дозволяє також у деякі дні м'ясні страви
під умовою проказання певних молитов.
Найбільше злагіднення всіх постів у цілій Католицькій Церкві прийшло
після Другого Ватиканського Собору. Йдучи за вказівками цього Собору, українські
католицькі єпископи разом з Патріярхом Йосифом одобрили для нашої Церкви
злагіднення всіх постів, і 40-ці також. З окремої постанови про піст, яку видав Патріярх
Йосиф 1966 року, виходить, що тепер наші вірні зобов'язані утримуватися від м'яса в усі
середи і п'ятниці цілого року, а в часі 40-ці, крім того, ще в перший день посту і Велику
п'ятницю відмовлятися від м'яса й набілу.
Поза тим ця постанова пригадує всім вірним про постійний обов'язок
молитви, аскези та плекання духовного життя. "Нехай ці великі полекші, —
сказано вкінці згаданої постанови, — будуть одночасно і сильною спонукою та

заохотою до покаяння та оминання гріхів і ображування Бога. Нехай пам'ятають
вірні християни, що в родині, в якій затихла молитва й заникла практика посту,
а навіть забута пам'ять на нього, ледве чи ще живе християнський дух. Тому
злагіднені пости нехай скріплять ревність у молитві, у розважанні і
богослужбах, у даванні милостині, у праці і в частих святих сповідях і святих
причастях"; (Благовісник, Рік II, Кн. 2-4).
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ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО РОДИНИ BCU
ТА ПІДТРИМАЙТЕ ВАШ ХРАМ
У Кредитовій Спілці Будучність ми дбаємо про Вас та Ваші потреби. Наша основна увага – це члени кредитівки,
тому BCU прагне забезпечити Вас найкращими фінансовими послугами. Ми віримо що підтримка наших храмів
є важливою частиною будови процвітaючого майбутнього для нашої громади.
Приведіть Вашу родину до нашої, і Кредитова Спілка Будучність покриє

$50 ДОЛАРІВ ЗІ ВАШИХ ЧЛЕНСЬКИХ УДІЛІВ ТА
$200 ПОЖЕРТВУЄМО ДЛЯ ВАШОЇ ЦЕРКВИ!*
Ваше членство в BCU дає право на широкий спектр безплатних рахунків
та довгий список БЕЗКОШТОВНИХ ПОСЛУГ, які включають:
• Безкоштовні email-перекази (e-transfers)
• Безкоштовні особисті рахунки без щомісячної
плати за обслуговування
• Безкоштовні трансакції у банкоматах The
EXCHANGE Network
• Безкоштовні трансакції у банкоматах BCU
• Безкоштовні послуги через інтернет, телефон
та мобільний додаток
• Безкоштовні щомісячні електронні виписки
• Безкоштовні попередньо затверджені кредити

• Безкоштовні попередньо затверджені дебети
• Безкоштовні зарплатні депозити
• Безкоштовні персональні чекові привілеї
• Безкоштовні депозити
• Безкоштовні знімання готівки
• Безкоштовні перекази
• Безкоштовні сплати рахунків за комунальні послуги
• Безкоштовні друковані персональні чеки
• Безкоштовні копії чеків
• Безкоштовні депозити пенсійних чеків

Приєднуйтесь до BCU сьогодні
та станьте членом найбільшої
українсько- канадської
фінансової установи.
Заходьте в одне з наших
відділень і поговоріть з
досвідченим фінансовим
порадником, який допоможе
відкрити Ваш рахунок!
Терміни та умови акції: скристайтеся щонайменше двома продуктами чи послугами Кредитової Спілки Будучність (до яких належать recurring PAC, recurring PAD, Loan
(OAC), Mortgage (OAC), Term Deposit, and/or BCU Link High Interest Savings), щоб Ваша церква отримала $200 доларів пожертви від Кредитової Спілки Будучність, а ви
додатково отримали покриття $50 доларів зі $100 ваших членських уділів у кредитівці; Нові рахунки мають бути відкриті щонайменше 2 роки; Пропозиція дійсна в
Свято-МиколаївськІй Українській Католицькій Церкві (вул. Белвудз), Українському Католицькому Соборі Покрова Пресвятої Богородиці (вул. Лідз), Українському
Католицькому Соборі Успення Пресвятої Богородиці (вул. Кавтра), Українській Католицькій Церкві Святого Духа (Гамільтон). Ми залишаємо за собою право змінити,
продовжити або відкликати цю пропозицію в будь-який час.

Завітайте до відділу Кредитової Спілки Будучність або на сайт bcuﬁnancial.com!

JOIN OUR BCU FAMILY &
SUPPORT YOUR CHURCH

At BCU Financial, we care about you and your needs. Our primary focus is you – our member. BCU is
committed to ensuring that you receive value for your membership and we believe that supporting our
parishes is an important part of building a prosperous future for our community.

Bring your family to ours and

BCU WILL PAY $50 TOWARD YOUR MEMBERSHIP SHARE &
DONATE $200 TO SUPPORT YOUR CHURCH!*
Your BCU Membership entitles you to a wide range of no fee accounts
and a long list of FREE SERVICES which include:
• Free e-transfers
• Free personal banking accounts with no monthly
maintenance fees
• Free ATM transactions on The EXCHANGE Network
• Free BCU ATM transactions
• Free internet, telephone, and mobile banking
• Free monthly e-Statements
• Free pre-authorized credits
• Free pre-authorized debits

• Free payroll deposits
• Free personal chequing privileges
• Free deposits
• Free withdrawals
• Free transfers
• Free utility payments
• Free preprinted personal cheques
• Free imaged cheques
• Free deposits of pension cheques

Join BCU Financial today
and become a member of
Canada’s largest
Ukrainian-Canadian ﬁnancial institution.
Come into one of our
branches and speak to an
experienced ﬁnancial services ofﬁcer who will
set up your account!
*Terms and conditions apply: A minimum of two products or services (including recurring PAC, recurring PAD, Loan (OAC), Mortgage (OAC), Term Deposit, and/or BCU Link High
Interest Savings) are required to qualify for a $200 donation to local church and $50 BCU contribution toward a $100 BCU Membership share; New accounts must be open a
minimum of 2 years; Offer valid at St. Nicholas Ukrainian Catholic Church (Bellwoods Ave.), Ukrainian Catholic Church of the Holy Protection (Leeds St.), St. Mary’s Ukrainian
Catholic Church (Cawthra Rd.), Holy Spirit Ukrainian Catholic Church (Hamilton). We reserve the right to change, extend, or withdraw this offer at any time.

Visit your local BCU Financial Branch or bcuﬁnancial.com for more details!

