
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 

Слава Ісусу Христу! 
 
Дорогі Парохіяни ! 
 
          З болем серця ми усі сприйняли нові 
обмеження встановлені провінційним урядом. 

Розуміємо, що ці настанови уряду є 
встановлені для охорони нашого здоров’я і добра 
загалу. 

Обмеження входять у дію в понеділок,  
19 квітня, 2021р. У понеділок, 19 квітня ми подамо 
детальний порядок Богослужень: Квітної Неділі, 
Страсного тижня, Празника Пасхи - Воскресіння 
ГНІХриста і Світлого Тижня. Через обмеження 
провінцією, усі відправи Пасхального часу для 
участі наших вірних будуть можливі тільки через 
пряму трансляцію. 

У цей складний час пандемії пам’ятаймо  
слова св. Апостола Павла: ”Моліться завжди в дусі 
всякою молитвою і благанням. І для того чуваючи 
з повною витривалістю. (Еф. 6, 18) 

Пам’ятаймо теж наше українське прислів’я: 
“Молитва залізо ломить”. 

Благодать з усіма, що люблять Господа 
Нашого Ісуса Христа в нетлінності. (Еф. 6, 24) 

 
          о. Роман Лобай 
                   Парох 

 
 

 Ап. Євр. 9, 11-14. 
 Єв.  Мр. 10, 32-45. 

 

UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 

4 Bellwoods Avenue 
Toronto, Ontario, M6J 2P4 
tel.: 416-504-4774 
fax.:416-504-8428 
оffice@saintnicholas.ca  
www.saintnicholas.ca 
 

Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Субота - 6:00 веч. Вечірня (жива  
                                трансляція) 
Наступна неділя:  
 Ап. Флп.4, 4-9. Йо. 12, 1-18. 
 6:30 – Утреня 
 8:00 –Св. Літургія- жива трансляція 
10:00 –  Св. Літургія  
12:00 – Св. Літургія 
 6:00 – Вечірня – жива трансляція              

                         Свята 
7:00р. – Утреня 
8:00 ранку – Свята Літургія -  жива 
трансляція 
10:00р. –  Св. Літургія     
                 Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
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                    ОГОЛОШЕННЯ   

 
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!  

 
 В четвер, 22 квітня, о год. 6:00 веч. via ZOOM & 
FACEBOOK, відбудеться доповідь професора 
Гарвардського університету Сергія Плоxія на тему:: 
“The Rockets of October: Ukraine and the Cuban 
Missile Crisis”. Доповідь організована завдяки 
Меморіальному фонду ім. Володимира Дилинського 
та Канадського Інституту Українськиx Студій.   
Реєстрація за адресою: tinyurl.com/4x8e52lu 

 
          МНОГАЯ  ЛІТА !  

Нововінчаним Юлії Юрик і Федерікові Яра  
бажаємо мирного подружнього життя на  
Многії і Благії Літа! 

 

                                
           Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Дарія Зачка           200.  
Роман Харак          650. 
Марія Підзамецька        100. 
Василь і Марія Домарецькі      200. 
Наталія Михальчук        100. 
УКС/UCU            547.91 
         (в пам’ять Василя і Еленор Хміляк) 
Р. Я. Ботюк           200. 
                  (в пам’ять Марії Галки) 
Богдан і Александра Музичка     500. 
Юрко Мусій і Віра Гомонко      250. 
Марко Царинник і Марта Горбань   200. 
 
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  

  19  ІV   8:00  ранку  бл. п. Анну і Миколу Кренца 
  19  ІV  10:00 ранку  бл. п. Галину Мигаль (1р.) 
  19  IV   5:00  поп. бл. п. Юрія Закалюка (21р.) 
  20  IV   8:00 ранку   бл. п. Андрія Сенціва (2р.) 
  20  IV   6:00 веч.  бл. п. Юлію Вербову (10р.) 
  22  IV   6:00 веч.     бл. п. Стефана Савицького і 
                                 Теодора Проць 
 24  IV  10:00 ранку бл. п. Марію (10р.),  
                                 Ореста (6р.), Данила ( 54р.) 
                                 Свищ і Галину Скотар 
                 
                 В І ЧН АЯ  ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоївся у Бозі  бл. п. Еміль Маслей (89р.). 
Душу Покійного поручаємо молитвам наших 
вірних.  
                            
 

Блаженніший Святослав на похороні 
своєї мами Віри: «Хочу, щоб мій біль 

перетворився на проповідь 
християнської віри у воскреслого 

Христа» 
Останнім часом я мусив втішати дуже 
багатьох людей. Але сьогодні не можу 
втішити самого себе. Бо тільки той розуміє 
біль втрати мами, хто сам його пережив. Але 
я хочу, щоб мій біль сьогодні перетворився 
на проповідь – проповідь християнської віри 
у воскреслого Христа. Проповідь 
християнської віри в безсмертя людської 
душі. Проповідь нашої віри в те, що смерть і 
страждання у житті людини не мають 
останнього слова. 

 
Такі слова сказав Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав на похороні своєї мами Віри 13 квітня 
2021 року у Стрию. 
«Нам так тяжко, – сказав Блаженніший 
Святослав, – відпускати з наших людських 
обіймів нашу маму!.. Але єдиною втіхою сьогодні 
є те, що з наших людських обіймів ми її передаємо 
в обійми самого Бога, Який може краще її 
обійняти, ніж ми, люди, тут, на землі». 
І саме ця віра у Воскресіння, за його словами, є 
тим, що відрізняє смуток і біль християн від 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Почавши від понеділка 15 березня 2021р. 
уряд дозволив нам служити Богослуження з 
обмеженою кількістю вірних. В неділю служать 
Утреню о год 6:30 ранку , Божественні Літургії o 
год. 8:00  і 10:00 ранку, та  о год. 12:00 пол. 
Посна Вечірня в неділю о год. 6:00 вечора.   
Недільна Божественна Літургія о год. 8:00 ранку 
транслюється у  живому ефірі як також Літургія 
Ранішосвячених Дарів у п’ятницю о год.6:00 
веч. Вечірня в суботу і в неділю о год. 6:00 веч.    
транслюється у живому ефірі 
 

Під час тижня в будні дні (від понеділка до 
суботи) служать Божественну Літургію о год. 8:00 
ранку.  
 
Вступ на всі   богослуження зобов’язує 
відповідна процедура. 
 
 
 
 



смутку тих, хто не має дару віри в Бога. Тому що 
вони сумують як ті, хто не має надії. А ми – ми 
сумуємо, хворіємо, плачемо і навіть вмираємо в 
надії на Воскресіння, у надії на те, що смерть уже 
переможена: Христос смертю Своєю смерть 
подолав. А ми тільки розлучаємося у надії на нову 
зустріч. 
«Нехай наш смуток, наша скорбота, навіть наш 
сьогоднішній похорон животворчим Духом Божим 
перетвориться на свято життя. До того життя ми 
сьогодні проводжаємо нашу найдорожчу, 
найріднішу маму, молимося за її вічний спочинок, 
молимося за те, щоб наш Небесний Отець 
прийняв її у свої обійми й оселив там, де немає ні 
болю, ні печалі, ні зітхання, але життя 
безконечне», – сказав із надією син своєї мами. 
Він розповів, що на адресу родини Шевчуків 
надходить дуже багато листів, повідомлень, 
співчуття, висловленого в різний спосіб від 
органів державної влади, політичних діячів, 
громадських активістів, просто добрих людей із 
цілого світу. 
«Я сьогодні не можу перерахувати всіх по імені, 
але всім вам, хто приїхав сьогодні на ці сумні 
похоронні події і зараз молиться з нами за 
допомогою нашого "Живого телебачення", 
дозвольте сказати слова нашої щирої-щирої 
вдячності», – додав Блаженніший Святослав. 
Читайте також: «У Стрию похоронили п. Віру 
Шевчук, маму Глави УГКЦ» 
Пригадуємо, що сьогодні у Стрию похоронили п. 
Віру Шевчук, маму Блаженнішого Святослава, 
яка відійшла у вічність 12 квітня 2021 року на 74 
році життя після тяжкої хвороби. 
                          Департамент інформації УГКЦ 

http://news.ugcc.ua/news/u_striyu_pohoronili_p_v%D1%96ru_shevchuk_mamu_glavi_ugkts_92947.html
http://news.ugcc.ua/news/u_striyu_pohoronili_p_v%D1%96ru_shevchuk_mamu_glavi_ugkts_92947.html
http://news.ugcc.ua/news/u_striyu_pohoronili_p_v%D1%96ru_shevchuk_mamu_glavi_ugkts_92947.html
http://news.ugcc.ua/news/pomerla_mama_blazhenn%D1%96shogo_svyatoslava_92919.html


                 Слово Блаженнішого Святослава на похороні матері 
 
Наприкінці заупокійної Божественної Літургії з чином похорону матері 
Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, виголосив слово, у якому від імені 
покійної матері п. Віри Шевчук, батька Юрія і всієї родини Шевчуків подякував 
усім за співчуття, увагу, підтримку й допомогу. 
 

На завершення цієї особливої Божественної Літургії 
дозвольте мені, в імені моєї покійної мами, яка своїми 
безмовними устами промовляє слова вдячності, мого тата, 
тут присутнього, мого брата, який зараз єднається з нами 
в цій живій трансляції, всієї моєї родини, сказати всім вам 
щире слово – дякуємо. 

Хочу подякувати всім нашим владикам – моїм співбраттям 
у єпископстві, які так чисельно вчора й сьогодні зібралися 
тут, у моєму рідному Стрию. Дозвольте назвати їх по імені. 

Вчора очолив Парастас владика митрополит і архиєпископ Львівський Ігор Возьняк, а 
сьогодні тут присутній його помічник, владика Володимир Груца – ще раз низький поклін 
і щире спасибі. 
Хочу подякувати за присутність вчора й сьогодні та за особливу близькість до моєї родини 
владиці Володимирові Війтишину, архиєпископу і митрополиту Івано-Франківському. Мій 
тато не має номера телефону до всіх єпископів, а до вас – має. І коли нам було так тяжко, 
він ніколи не соромився до вас подзвонити. У його імені вам, владико, щире спасибі за 
те, що вчора молилися парастас, а сьогодні прибули на цей особливий похорон. 
Хочу сердечно подякувати владиці Ярославу Прирізу, нашому правлячому архиєреєві 
Самбірсько-Дрогобицької єпархії. Знаю, скільки труду ви доклали, щоби бути і вчора, і 
сьогодні разом із вашим помічником владикою Григорієм Комаром. Владика щойно 
вийшов із тяжкої недуги, Господь врятував нам його від коронавірусу. Він мав 
проповідувати в Києві на святі десятиліття нашого останнього виборчого Синоду, а так 
сталося, що Він покликав вас бути голосом Синоду на похороні моєї мами. Дякую вам, 
владико, за ваше братерське слово і свідоцтво, за вашу присутність і молитву. 
Я сердечно дякую усім нашим владикам, які сьогодні так численно приїхали: владиці 
Василеві Івасюку, єпископу Коломийської єпархії, владиці Дмитру Григораку, єпископу 
Бучацької єпархії. З Одеси приїхав владика Михайло Бубній, екзарх Одеський. З 
Хмельницького – владика Іван Кулик, єпископ Кам’янець-Подільської єпархії. Дякую ще 
раз владикам Григорію Комару, єпископу Самбірсько-Дрогобицької єпархії, і Володимиру 
Війтишину. Символом глобальності нашої Церкви є присутність єпископа Мельбурнського 
Миколи Бичка, який уже другий рік через пандемію не може доїхати до Австралії. 
Я дякую владиці Петру Лозі, і через вас складаю вдячність владиці Михаїлу Ковтуну, 
правлячому архиєреєві Сокальсько-Жовкіської єпархії, який вчора зі своїм духовенством 
молився тут, у цьому храмі. 
Особливо хочу подякувати двом Йосафатам – владиці Йосафату Говері, екзарху 
Луцькому, і владиці Йосафату Мощичу, єпископу Чернівецької єпархії. Щира вдячність 
владиці Теодорові Мартинюку, який сьогодні представляє тут Тернопільсько-Зборівську 
архиєпархію і так щиро передав слова співчуття від владики митрополита Василя 
Семенюка. 
Велике спасибі, владико Едварде, за присутність, за молитву, за солідарність, за 
співпрацю і ту братню увагу, яку ви сьогодні виявляєте в такий скорботний і тяжкий 
момент. 



Особливо хочу подякувати моїй рідній Стрийській єпархії. Через вас, владико Тарасе і 
владико Богдане, від усієї нашої родини складаю подяку всьому духовенству, монашеству 
та всій родині нашої Стрийської греко-католицької громади. Понад рік, відколи почався 
той хресний шлях нашої матері, ви постійно чували. Ви разом зі священиками і 
монашеством огорнули мою родину особливим теплом. Тому що мій тато і мама мешкали 
самі – ми були далеко. Вони були самі, але не самотні. І тому вам, владики, і всім вам, 
дорогі отці, які були поруч, сьогодні моє щире спасибі. 
Хочу особливо подякувати отцю Мирону Горинишину, який уділив останні таїнства моїй 
мамі, – Таїнство Маслосвяття, минулого тижня, і весь час так уважно дбав про душу мого 
тата і моєї мами. 
Дякую вам, дорогі отці, браття, сестри, які так чисельно вчора і сьогодні тут зібралися з 
цілої України і з-за кордону. Особливо хочу подякувати монашеству – сьогодні тут є 
настоятелі всіх наших монастирів, чинів і згромаджень. Можливо, всіх вас сьогодні не 
впізнаю у масках, але ви всі є. Точно впізнаю отця Івана Шковика, протоігумена отців 
василіан. Вчора був присутній отець ігумен з Унева, який є духовним батьком нашого 
студійського монашества. Бачу настоятельку наших сестер служебниць, сестер Пресвятої 
Родини. 
Але особлива моя подяка сьогодні сестерам Воплоченого Слова й, особливо, сестрі Марії-
Вероніці, яка цілий рік свого життя присвятила моїй мамі. У яких тільки лікарнях вона з 
нею не бувала!.. Фактично, у часи пандемії вона себе самоізолювала разом із нею. І на її 
руках моя мама відійшла у вічність. Дорога сестро, від імені мого тата, всієї нашої родини, 
щире вам спасибі. Дякую вашим сестрам за те, що так щедро подарували свою співсестру 
для такого непростого ангельського служіння. Знаєте, так цікаво, що коли впродовж 
цього року, коли вся наша Церква відчувала євхаристійний голод, мій тато і мама щодня 
мали Святе Причастя, щодня читали Святе Письмо, щодня молилися, тому що поряд був 
особливий ангел. Дуже дякую вам, сестро Маріє-Вероніко, і всьому вашому 
згромадженню. 
Я сьогодні хочу особливо подякувати лікарям. У теперішніх часах вони заслуговують 
особливої нашої молитви, вдячності й уваги. 
Особливо хочу подякувати всьому медичному персоналу нашої Стрийської районної 
лікарні. Окрема вдячність тим лікарям, які завжди були найближче. 
Хочу сердечно подякувати нашому доброму сусідові, пану доктору Роману Дунцю – він 
був біля моєї мами, яка відходила у вічність. Дорогий друже, брате, щире тобі спасибі. 
Хочу подякувати лікарю-невропатологу, пану доктору Тарасові Тарасовичу, який цілий 
рік, консультуючись із різними світилами цієї галузі медичної науки, дуже кваліфіковано, 
дуже чесно й інтелігентно завжди був поруч. 
Дуже хочу подякувати нашій сімейній лікарці, пані докторці Марії Цимбалі, яка чувала, 
чуває і ще буде чувати над нашою родиною, – щире вам спасибі. 
Хочу подякувати всім, хто в цих непростих обставинах був поруч. Був один чоловік – не 
знаю, де його Господь Бог знайшов, але в найтяжчих моментах він взяв шефство над 
моєю родиною. Дякую пану Василеві Зубрицькому, який сам у тому році переніс тяжкі 
моменти, пов’язані зі станом здоров’я, але справді був завжди поруч, щоб допомогти. 
Дякую сьогодні всім, хто в різний спосіб виявляв увагу, підтримку, допомогу. В імені моєї 
мами, всієї нашої родини, в моєму імені – сердечне щире спасибі. 
Сьогодні на нашу адресу надходить дуже багато листів, повідомлень, співчуття, 
висловленого в різний спосіб від органів державної влади, політичних діячів, громадських 
активістів, просто добрих людей із цілого світу. Я сьогодні не можу перерахувати всіх по 
імені, але всім вам, хто приїхав сьогодні на ці сумні похоронні події і зараз молиться з 
нами за помогою нашого «Живого телебачення», дозвольте сказати слова нашої щирої-
щирої вдячності. 
Знаєте, особливо останнім часом, я мусив втішати дуже багатьох людей. Але сьогодні не 
можу втішити самого себе. Бо тільки той розуміє біль втрати мами, хто сам його пережив. 
Але я хочу, щоб мій біль сьогодні перетворився на проповідь – проповідь християнської 



віри у воскреслого Христа. Проповідь християнської віри в безсмертя людської душі. 
Проповідь нашої віри в те, що смерть і страждання у житті людини не мають останнього 
слова. 
Нам так тяжко відпускати з наших людських обіймів нашу маму!.. Але єдиною втіхою 
сьогодні є те, що з наших людських обіймів ми її передаємо в обійми самого Бога, який 
може краще її обійняти, ніж ми, люди, тут, на землі. 
І саме ця віра у Воскресіння є тим, що відрізняє смуток і біль християн від смутку тих, хто 
не має дару віри в Бога. Тому що вони сумують як ті, хто не має надії. А ми – ми сумуємо, 
хворіємо, плачемо й навіть вмираємо в надії на Воскресіння, у надії на те, що смерть уже 
переможена: Христос смертю Своєю смерть подолав. А ми тільки розлучаємося у надії на 
нову зустріч… Нехай наш смуток, наша скорбота, навіть наш сьогоднішній похорон 
животворчим Духом Божим перетвориться на свято життя. До того життя ми сьогодні 
проводжаємо нашу найдорожчу, найріднішу маму, молимося за її вічний спочинок, 
молимося за те, щоб наш Небесний Отець прийняв її у свої обійми й оселив там, де немає 
ні болю, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. 
Усім вам, тим, хто поділяє з нами святу віру та в тій вірі зараз молиться з нами в Україні і 
цілому світі, сердечне, щире, від усього мого серця, спасибі. 
† Святослав 
 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                      •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 
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Barrister / Mediator 
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ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО РОДИНИ BCU
ТА ПІДТРИМАЙТЕ ВАШ ХРАМ

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.

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.

Ваше членство в BCU дає право на широкий спектр безплатних рахунків
та довгий список БЕЗКОШТОВНИХ ПОСЛУГ, які включають:

Приведіть Вашу родину до нашої, і Кредитова Спілка Будучність покриє 

$50 ДОЛАРІВ ЗІ ВАШИХ ЧЛЕНСЬКИХ УДІЛІВ ТА
$200 ПОЖЕРТВУЄМО ДЛЯ ВАШОЇ ЦЕРКВИ!*

• 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

• 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

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

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!



JOIN OUR BCU FAMILY & 
SUPPORT YOUR CHURCH

*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.

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.

Your BCU Membership entitles you to a wide range of no fee accounts 
and a long list of FREE SERVICES which include:

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

Bring your family to ours and 

BCU WILL PAY $50 TOWARD YOUR MEMBERSHIP SHARE & 
DONATE $200 TO SUPPORT YOUR CHURCH!*

Join BCU Financial today 
and become a member of 
Canada’s largest 
Ukrainian-Canadian finan-
cial institution. 

Come into one of our 
branches and speak to an 
experienced financial ser-
vices officer who will 
set up your account!

• 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 
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