
 

In Lieu of Flowers, you may donate in the memory of Eva Kopinec to: 
 

Diabetes Canada: www.diabetes.ca 
 

or 
 

St. George the Victorious Ukrainian Greek Catholic Church: 
 

Cheque payable to:  St. George Catholic Ukrainian Parish 
 

Send the cheque to: St. George Catholic Ukrainian Parish,  
11301 - 96 Street, Edmonton, Alberta, T5G 1T2 
 

or  
 

Interac E-transfer donations may be sent electronically to: 
stgeorgeucc@gmail.com 
 

 

 

One thing I ask from the Lord, this only do I seek: that I may 

dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on 

the beauty of the Lord and to seek him in his temple. For in the 

day of trouble he will keep me safe in his dwelling; he will hide me 

in the shelter of his sacred tent and set me high upon a rock. 

Psalm 26:4-5. 

 

“Одного проcив я у Гоcпода і того буду шукати, щоб жити мені в 
домі Гоcподнім уcі дні життя мого, щоб бачити краcу Гоcподню і 
відвідувати храм його. Бо він cкрив мене в оcелі cвоїй у день 
нещаcтя мого, cховав мене в таємному міcці оcелі cвоєї, на cкелю 
підніc мене.” Псалом 26:4-5 
 
 

Eternal Memory – Вічная Пам’ять 

And the God of all grace, who called you to his eternal glory in 
Christ, after you have suffered a little while, will himself restore 

you and make you strong, firm and steadfast. 1 Peter 5:10 

 

“Бог же всякої благодаті, що покликав вас до вічної своєї слави в 
Христі Ісусі, він сам, коли постраждаєте трохи, удосконалить вас, 

утвердить, зміцнить і закріпить.”1 Петра 5:10 
 

Born - Народилася 

3 June - червень 1934 

Regietiw, Lemkivshchyna, Ukraine 

Реґєтів, Лемківщина, Україна 

Passed Away – Померла 

30 October – жовтень 2021 

Edmonton, Alberta, Canada 

Едмонтон, Альберта, Канада 



 

Eva with her grandchildren (summer 2004) 

Eva by her Christmas tree (Jan. 6, 2008) 

Eva on Mother’s Day  

(May 12, 1991) 

Eva’s family (1971) 

 

Наша мама готувала домашні страви. Це були голубці, вареники, борщ, 

капусняк, деруни, домашній хліб та ще багато смачних українських страв.  

Єва обожнювала свої квіти як кімнатні, так і ті які росли навколо будинку. Коли 

ми росли, будинок був схожий на оранжерею; її прекрасні квіти цвітили. У мами 

були ще й інші захоплення — збирання грибів влітку та її город, де вона 

вирощувала картоплю, моркву, салат, цибулю та ревень. 

Мама дбала, щоб ми святкували обидва Різдва (25 грудня та 7 січня) зі 

справжньою ялинкою. Їй подобалося прикрашати ялинку своїми різдвяними 

прикрасами та гірляндами та слухати українські колядки на її програвачі. Так 

було до кінця її життя. Останніх 15 років її життя ялинка в домі була штучною. 

Вона завжди згадувала про справжню ялинку і сумувала за нею.  

Святкування українського Великодня було для неї дуже важливим. Її 

пасхальний кошик вдома освячував римо-католицький священик. Її великодній 

кошик складався із запеченої підчеревини та ковбас, її паски, масла, солі, сиру, 

та лемківських писанок, які вона сама створювала. 

Її чоловік Амброзі помер 13 травня 1982 року. Мамині сестри та їх чоловіки 

померли перед нею. 

Єва продовжувала проживати в Вайтхорсі, аж поки влітку 2018 року переїхала 

до Едмонтону, щоб жити зі своїм сином Марком і дочкою Марією. Вона була і 

сумна, і щаслива, покидаючи Вайтхорс. Сумна, тому що вона залишила так 

багато друзів у Вайтхорсі. Але щаслива, тому що їде в Едмонтон, щоб мати 

можливість проводити час зі своїми онуками, сином, дочкою та іншими 

членами родини (Мірек Дзюбина та Михайло Гапак).  

Проживаючи в Едмонтоні, вона любила проводити час зі своїми 4 онуками. Час, 

який Єва провела в Едмонтоні був дуже радісним, бо вона була поруч із сім’єю і 

могла проводити час разом з ними.  

На  превеликий жаль 30 жовтня 2021 року у віці 87 років, наша улюблена мати, 

бабуся та найкраща подруга померла в лікарні Королеви Олександри в 

Едмонтоні, Альберта.  

Вона залишила сина Марка (Марина), дочку Марію Волтерс (Ешлі), п’ять онуків: 

Ейвері, Тія, Кейтлин і Лоґин в Едмонтоні та Єва Марія в Україні.  

Вічна Пам'ять Вам, Мамо!!! 

 



Єва Копинець ( дів.Тутко) 

Єва народилася 3 червня 1934 року в селі Реґєтів, Лемківщина, Україна. Вона 

була наймолодшою з п'яти дівчат; два брати померли при народженні.  

Під час Другої світової війни кордони змінилися і північний Реґєтів, де 

проживала наша мати, став Польщею; а південна частина Чехословаччиною. 

Єва так і не закінчила 4 клас, бо мати Марія Тутко забрала її зі школи, щоб вона 

допомагала працювати на фермі. Її батько Михайло Тутко помер, коли мамі 

було 4 роки. Наша мати так і не повернулася до школи, але працювала, щоб 

звести кінці з кінцями.  

У 1947 році мама зі своєю родиною стала мимовільною учасницею трагічної 

депортації, яку польський уряд назвав операцією «Вісла» з метою асиміляції 

всіх українців у південно-східному регіоні Польщі. Маму з родиною вивезли до 

Західної Польщі в село Хростнік поблизу Любіна. Життя там було важким. 

Наша бабуся (Марія Тутко) переконала дочку поїхати до Канади, щоб відвідати 

її двоюрідну сестру (Антонію Хапак) у Вайтхорсі, Юкон. Єва прилетіла літаком до 

Вайтхорса в січні 1964 року. Вона вийшла з літака і пішла по асфальту в літньому 

пальто при температурі -40 F. У терміналі аеропорту її зустрів Іван Хапак, 

чоловік Антонії, і привіз до їхнього дому.  

Під час візиту вона зустріла нашого батька Амброзія Копинця. Вони одружилися 

в Римо-Католицькій Церкві 22 лютого 1964, оскільки в Вайтхорсі не було 

Української Греко-Католицької Церкви.  

Вони виховали двох дітей – Марка та Марію. Вони вчили нас української. Мама 

навчила нас молитвам українською і стежила, щоб ми їх вимовляли перед 

сном. Наша мама була творчою людиною в родині. Вона навчила нас співати 

українських пісень та українських колядок. Єва мала велику колекцію платівок з 

українськими піснями, які ми слухали по неділях після служби Божої в римо-

католицькії церкві. Коли вона переїхала до Едмонтону, цей недільний ритуал 

продовжився і там. Він починався записом української церковної служби Божої, 

потім грали платівки з українськими піснями; вона слухала їх від обіда до 

вечора.  

Єва ніколи не мала можливості ходити до школи, щоб вивчати англійську мову, 

перебуваючи в Канаді, але навчилася її, дивлячись мильні опери по 

телебаченню. Вона опікувалася дитячим садочком на протязі 21 року так як 

обожнювала дітей. На вихідних Єва прибирала у салоні краси і робила це 

роками. Вона допомагала татові зводити кінці з кінцями і доглядала за нами, 

двома дітьми.  

 

 

Divine Liturgy 

Friday, November 12, 2021 

11:00 a.m. 

St. George the Victorious Ukrainian Greek Catholic Church 

11305 – 95A Street 

Edmonton, Alberta 

 

Officiating 

Reverend Danylo Kuc 

 

Pallbearers 

Mirek Dzuibina 

Mike Hapak 

Matej Dzuibina 

Ashley Walters 

Jared Sekersky 

Keith Smits 

 

Internment 

St. Michael’s Cemetery:  13819 – 82 Street, Edmonton, Alberta 

 

Regretfully, due to COVID, there will not be a reception. 



Eva (Ewa) Kopinec (nee Tutko) 

Eva was born June 3, 1934, in the village of Regietiw, Lemkivshchyna, Ukraine. 

She was the youngest of five girls; two brothers died at birth. 

During WW 2 the borders changed and northern Regietiw (where our mother 

resided) became Poland and the southern portion Czechoslavakia.  

Eva never completed grade 4 because her mother Maria Tutko took her out of 

school to help work on the farm. Her father Mykhaylo Tutko died when mama was 

4 years old. Our mother never returned to school but worked to make ends meet.  

In 1947, Eva was an involuntary participant with her family of the tragic 

deportation called Vistula Operation (Akcja Wisła) by the Polish Government to 

assimilate all the Ukrainians located the Southeastern region of Poland. Eva and 

her family were deported to Western Poland to a village called Chrostnik near 

Lubin. Life was difficult there. 

Our grandmother (Maria Tutko) convinced her daughter to travel to Canada to 

visit her cousin (Antonia Hapak) in Whitehorse, Yukon. Eva arrived by plane to 

Whitehorse in January 1964. She walked out of the plane and walked across the 

tarmac in a summer overcoat with the temperature at -40 F. She was met by 

Antonia’s husband John Hapak in the airport terminal and driven to their home. 

While visiting, she met our father - Ambrose Kopinec. They were married in the 

Roman Catholic Church on February 22, 1964, as there were no Ukrainian Greek 

Catholic Church in Whitehorse. They raised a family of two children, Mark and 

Maria. They taught us Ukrainian. Mother taught us our prayers in Ukrainian and 

made sure we said them before we went to bed.  

Our mother was the cultural person in the family. She taught us to sing Ukrainian 

songs and Ukrainian Christmas carols. Eva had a large collection of records with 

Ukrainian songs that we listened to on Sundays after mass. When she moved to 

Edmonton, this Sunday ritual continued where she began with the record with the 

Ukrainian church mass, then the records with the Ukrainian songs played; she 

listened to them from early afternoon into the evening. 

Eva never had an opportunity to go to school to learn English while in Canada, but 

learnt it through watching soap operas on television. She had a children’s daycare 

for 21 years; she adored children. On weekends, she had a contract to clean a beauty 

salon; she did that for years. She helped dad to make ends meet and looked after us 

two kids. 

Our mother cooked homemade meals. This included cabbage rolls, varenyky 

(perogies), borshch, kapushnyak (cabbage & sauerkraut soup with smoked ribs), 

potato pancakes, homemade bread and so many more delicious Ukrainian dishes. 

Eva adored her flowers both outside and inside. When we were growing up the 

house was like a greenhouse; her beautiful flowers blooming. She had other 

passions, which were mushroom picking in the summer and planting her garden 

with potatoes, carrots, lettuce, and onions. 

Our mother made sure that we celebrated both Christmases (December 25 & 

January 7) with a real spruce tree for our Christmas tree. She enjoyed decorating 

the tree with her Christmas ornaments and lights while listening to Ukrainian 

Christmas carols on her record player. This was the way it was for the rest of her 

life. The last 15 years, the tree was a store-bought type. She always mentioned how 

she missed having a real spruce Christmas tree. 

Celebrating the Ukrainian Easter was very important to her. Her Easter basket was 

blessed at home by the Roman Catholic priest. Her easter basket consisted of baked 

meaty bacon, baked sausages, butter, salt, cottage cheese, Lemko pysanky (easter 

eggs) that she created, and her pasky (Easter breads). 

She was predeceased by her husband Ambrose on May 13, 1982, her four sisters and 

their husbands. 

Eva continued to reside in Whitehorse until she moved to Edmonton in the summer 

of 2018 to live with her son Mark and at times with her daughter Maria. She was 

both sad and happy leaving Whitehorse. Sad that she left so many friends behind in 

Whitehorse, but happy that she was heading to Edmonton to be able to spend time 

with her grandchildren, son, daughter, and other family members (Mirek Dziubina 

and Michael Hapak). 

While residing in Edmonton, she enjoyed spending time with her four 

grandchildren. She did keep in touch with friends in Whitehorse through phone 

calls and Christmas cards. Eva’s short time in Edmonton was very joyous because 

she was near family and was able to pass the time together with them. 

On October 30, 2021, sadly, at the age of 87, our beloved mother, grandmother, and 

best friend passed away at the Royal Alexander Hospital in Edmonton, Alberta. 

She leaves behind her son Mark (Maryna), daughter Maria Walters (Ashley), five 

grandchildren: Avery, Tia, Kaitlynn, and Logan in Edmonton and Yeva Maria in 

Ukraine. 

Eternal Memory Mom!!! 


