
Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Прсв. 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 

 

Глава УГКЦ: «Присутність Держсекретаря 
Ватикану в Україні, який говорить про війну, 
є голосом, що будить сумління європейців» 

Учора кардинал П’єтро Паролін, Державний секретар 
Ватикану, у Запоріжжі чітко висловив позицію Ватикану 
щодо святості й недоторканості українських кордонів. 
Апостольська Столиця підтримує суверенітет Української 
Держави, і ті території, де українська влада не має контролю 
і люди змушені тікати від війни, повинні бути повернені під її 
контроль. Святість українських кордонів, які має 
забезпечувати міжнародне право, повинні бути шановані 
всіма. 

Наголосив Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав 17 

червня під час прес-конференції в УНІАНі. Прес-конференція 

відбулася за участю Архиєпископа Мечислава Мокшицького, 

Митрополита Львівського РКЦ, владики Яна Собіла, 

Єпископа-помічника Харківсько-Запорізької дієцезії РКЦ, 

голови Технічного комітету гуманітарної акції «Папа для 

України». Глава Церкви додав, що кардинал П’єтро у своєму 

слові до Ради Церков і релігійних організацій в Запоріжжі 

процитував пророчі слова святого Папи Іван Павла II, 

виголошені ним в Україні 15 років тому, про те, (ст. 3) 

 

ST. NICHOLAS 
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 
Наступна неділя 
6:30 – Утреня -  o. О. Лящук 
8:00 – Св. Літургія – о. О. Юрик 
9:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук 
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Качур 
 
 
Середа -6:00в. – Молитовний День 
Вівторок – 1:00 – Клюб Духовних  Дискусій 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. Ді. 2, 1 – 11. 
 Єв. Йо. 7, 37 – 52; 8, 12. 
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Понеділок 20  VI  - Свято Святого Духа. 
Пресвятої Тройці. Заглальниця. 
Божественні Св. Літургії о год. 8:00 i 9:00 
ранку і 6:00 вечора. 

 Цього року Єпархіяльний Марійський 
Відпуст   буде проводитися в неділю 26 червня 
на Горі Марії в Анкастер. Тема: Рік Милосердя. 
Свячення Води і Сповідь о год. 9:00 ранку; 
Архиєрейська Служба Божа, Владика Кир Стефан 
Хміляр,  о год. 10:00 ранку; проповідь виголосить о. 
Роман Рицар і співатиме хор церкви св. О. Миколая 
Торонто; Адорація Євхаристійних Дарів і Молитовна 
Служба Зцілення  о год. 1:30 поп.; Програма для 
Молоді і дітей о год. 2:00 поп.; Moлебень до Ісуса 
Христа з нагоди Року Милосердя о год. 3:00 поп.  
Заохочуємо наших вірних до чисельної участи в 
Єпархіяльному Торжестві! Прийдіть на Гору Марії 
помолитися і просити допомоги у всіх ваших 
потребах. 
 
 
 ЗЕЛЕНОСВЯТОЧНА  ПАНАХИДА: Управа 

Українського Ветеранського Комітету має  шану 
запросити усіх до участи в Соборній 
Зеленосвяточній поминальній Панахиді за душі 
борців героїв, що віддали своє життя за волю 
України. Панахида буде відслужена сьогодні 
 о год. 3:30 поп. перед пам’ятником Слави УПА на 
українському цвинтарі Св. Володимира на оселі Київ 
 Оквіл. 

Відправи на Кладовищах – Зелені   Свята 

 o. Роман Лобай – субота, 18 червня – Park Lawn 
неділя, 19 червня – Park Lawn, понеділок 
20 червня о год. 10:00ранку – Mount Hope.                                                                                                 
o. Олег Качур  -   субота, 18 червня від 12:00 пол.–
Prospect, неділя, 19 червня –  
Св. Володимира (Oakville)                                                                                                                                  
  о. Олег Юрик - субота, 18 червня рано - York, 
обід- Sanctuary Park i за домовленням на цвинтарях 
міста Торонто,   неділя, 19 червня -   
Св. Володимира (Оakville) 
o. O. Лящук – субoта 18 червня – Park Lawn 
неділя , 19 червня –  Св. Володимира (Oakville)                                                                                                                     
 
Про час відправи просимо зголошуватися до 
поодиноких  отців!                                                                                  
 
Панахиду над могилою бл. п. о. митрата Івана 

Сиротинського відслужать в суботу 18 червня 
 о год. 10:00 ранку,  над могилою бл. п. о. митрата 
Петра Біланюка о год. 10:20 ранку, а над могилою 
бл. п. митрофорного архимандрита о. Димитрія 
Панькова,  о год. 10:40 ранку на Park Lawn. 
Панахиду над могилою  о. д-р Богдана Липського 
відлужать в понеділок 20 червня о год. 10:00 
ранку на Mount Hope. 

 Програма  “Back to school’ – Plast Huculak 

Centre, 516 The Kingsway 

2 тижні  приємної і веселої  гри  в українській 
атмосфері, щоб відновити знання  української абетки, 
читання і писання відповідно до  рівня знань і 
можливостей вашої  дитини. Досвідчені вчителі  і 
цікава навчальна програма Для  зручності і користі ми 
будемо мати  окремі дні для різних рівнів 

Початковий рівень    22,23,24 серпня, 1,2 вересня. 
 Молодша група ( SK-3 клас)    9:00-1:00 
Старша група ( 4-7 клас)          1:30-5:30 
Вищий рівень   25,26,29,30,31 серпня  
Молодша група ( SK-3 клас)    9:00-1:00 
Старша група ( 4-7 клас)          1:30-5:30 
Ціна :  один день 4 години - $35, 3 дні $90, 
5 днів $140. Для  одної родини 10% знижки. 
 Зареєструйтесь  до 25 червня і отримайте додаткову 
10% знижку.  За подальшими інформаціщями просимо 
звертатися на ukiedaycamp@gmail.com, 
 www.facebook.com/ukrainianleanguageprograme  or 
website: irynamykytyuk.com. 

                        МНОГАЯ  ЛІТА  ! 
Нововінчаним Христині Роман і Вілям Майкл 
Адамсон Паскар,    бажаємо мирного подружнього 
життя на   Многії  і Благії Літа! 

                       ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь благословить і        
винагородить! 
Андрій Дзюбак                                        100.00 
Орися Павич                                            00.00 
Ірина Кудла                                            100.00 
 
       ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ    
21 VI   6:00 веч.     бл.п. о. Юліяна Микитина 
                                                          (37р.) 
23  VI  10:00 ранку бл. п. Ольгу Томків (40д.) 
27  VI  10:00 ранку бл. п. Михайла Нагачівець  
                                                              (1р.)  
27 VI   6:00 веч.     бл. п. Стефана Бойчука (1р.) 
28 VI   5:00 поп.    бл. п. Катерину Черевату (1р.) 
30 VI   9:00 ранку  бл.п. Ярослава Келебая (1р.) 
 1 VII  8:00 ранку   бл. п. Миколу і Олександру 
                                                          Зіняк  
 4 VII  6:00 веч.   бл. п. о. Ярослава Бенеша (50р.)       
      
   

Повідомляємо, що з днем 19-го червня 
ми переходимо на літній (вакаційний) 
час, який триває до 11 вересня, 2016 
року включно. Божественні Літургії  в
 неділі  служать   о год. 8:00, 9:30  
11:30 ранку. Вечірні в суботу не будуть
 служити! 
Повідомляємо, що балкон закритий на 
літний сезон. Просимо Вас дотримуватися 
цього порядку. 

 

mailto:ukiedaycamp@gmail.com
http://www.facebook.com/ukrainianleanguageprograme
http://irynamykytyuk.com/


      що Європа повинна відчути свою 
відповідальність за Україну, «бо Україна є 
інтегральною частиною європейського 
континенту». На жаль, як ствердив гість із 
Ватикану, війна в Україні може бути забутою. Бо 
простіше закрити очі на те, що не можна легко й 
успішно вирішити. Присутність голови 
Ватиканської дипломатії в Україні, який говорить 
про війну і про страждання, є «голосом, що будить 
сумління європейців».«Візит Держсекретаря 
Ватикану до України є закликом зупинити війну. 
Бо неможливо допомогти усім, якщо війна 
продовжуватиметься. Гуманітарна  акція Папи 
буде мати успіх тоді, коли негайно перестане 
«говорити зброя» і заговорить дипломатія. 
Справжній інструмент припинення війни, на думку 
кардинала, - мова дипломатії, перемовини, 
дотримання угод, які повинні поважати святість 
людського життя», - підсумував Першоієрарх 
УГКЦ.Як зазначив Предстоятель УГКЦ, саме ці 
меседжі Держсекретар Ватикану хоче дати 
Україні, агресорові та Європі: «Ці акценти є 
відповіддю  на сподівання мільйонів українців, 
незалежно від їх мови й конфесії. Папа є з нами й 
нам допомагає!»Блаженніший Святослав додав, 
що від початку війни в Україні і Церква, і 
український народ, який зараз бореться за свою 
гідність і незалежність, прагнуть почути чітку 
конкретну відповідь Апостольської Столиці щодо 
солідарності з ними. «Ми хотіли відчути, що 
Святіший Отець справді розуміє, що Україна живе 
не в стані громадянської війни, а те, що насправді 
ми потерпаємо від несправедливої агресії. На 
нашу землю прийшли чужинці, які вбивають 
український народ. Ця особиста гуманітарна 
ініціатива Папи Франциска є чіткою відповіддю і 
солідарністю», - зауважив він. Апостольський 
нунцій України та УГКЦ постійно інформували 
Папу про ситуацію в Україні.«Вирішальною була 
зустріч Постійного Синоду Єпископів УГКЦ із 
Папою Франциском у Ватикані 5 березня цього 
року. Ми просили Папу про світову солідарність із 
постраждалими від війни в Україні. Ми вдячні, що 
до України особисто прибув Державний секретар  
 
 
 

Ватикану, який очолює Папську дипломатію. Цей 
візит не тільки дає старт гуманітарній акції, яка є 
особистою волею Папи і яку здійснюватиме певна 
структура, а має і інші виміри, котрі можуть 
змінити те, що ми називаємо найбільшою 
гуманітарною кризою  після Другої світової війни», 
- зазначив Блаженніший Святослав.                       
Департамент інформації УГКЦ 

Глава УГКЦ: «Максимальна прозорість – 
абсолютний пріоритет гуманітарної місії 

Папи» 

Максимальна прозорість – абсолютний пріоритет 
гуманітарної місії Папи Франциска для постраждалих від 
війни в Україні, про яку буде відзвітовано. Місія 
акцентуватиме на трьох пунктах - забезпечення 
постраждалих харчуванням, медициною та 
помешканням. Вона зорієнтована на внутрішніх 
переселенців; людей, які проживають у «сірій зоні»; 
осіб, які опинилися на окупованій території; поранених, 
котрі брали участь у бойових діях. 

Повідомив Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав 

17 червня під час прес-конференції в УНІАНі. Прес-

конференція відбулася за участю Архиєпископа 

Мечислава Мокшицького, Митрополита Львівського 

РКЦ, владики Яна Собіла, Єпископа-помічника 

Харківсько-Запорізької дієцезії РКЦ.За його словами, 

Папа Франциск прагнув, аби кожен цент його допомоги 

для постраждалих від війни в Україні дійшов до свого 

адресата. Тому Святіший Отець створив своє 

представництво в Україні – Технічний комітет 

гуманітарної акції «Папа для України», який очолює 

владика Ян Собіло, Єпископ-помічник Харківсько-

Запорізької дієцезії РКЦ.«Кошти не будуть 

переказуватися жодним інституціям, навіть церковним, 

а допомога буде адресною. Комітет збиратиме 

інформацію, формуватиме проекти і подаватиме їх до 

Апостольської Столиці, де будуть приймати рішення 

щодо реалізації коштів», - повідомив Блаженніший 

Святослав.                    Департамент інформації УГКЦ  

 
 

... 

 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                              •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                        •        о. Олег Юрик – 647-341-0074 (новий) 
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

 
 

 

 

 
NATALIA WERHUN 

Lawyer & Notary Public 
Serving the Greater Toronto Area 

Commercial leasing 
Wills, Powers of Attorney & Notarial services 

Buying, selling or mortgaging your home or business 
Setting up a business & advice regarding business matters 

Phone: 905-415-8900 Ext. 227 
Email: nwerhun@crupilaw.ca  

   

                               Windows & Doors 
 
 
 
 

Murynyuk Ivan 
Free estimate Best Price Best quality 

                              647-407-4826 

           L Y N E T T 
                     ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ 
                 F U N E R A L   H O M E          

Proudly Serving Catholic Families since 1914 
3299 Dundas Street West 

(1 Block East of Runnymede) 
416-767-1176 

Paul Chumak, J.D., Q.C. 

Barrister-at-Law 

Кримінальне правo  Criminal Law 
 

Порушення правил їзди  Driving Offences 
2200 Bloor St. W., Suite 200, Toronto  

(at Rnnymede) 
Tel.: (416) 927-1977, (416) 760-0524 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 

 

 



 
                                                                                   
 
 
        
 
У 50-у річницю смерти незабутнього духовного 
провідника релігійних організацій,  душпастиря  
української католицької церкви св. Покрови, катехита 
українських шкіл,  члена церковних і світських  

                             національних організацій, довголітнього капеляна СУМ                                                                                        
                             громадського діяча, українського патріота і виховника 
                              

бл. п. 
о. Ярослава Володимира Бенеша 

 
будуть відслужені Заупокійні Святі Літургії  з Панахидами 

 
в неділю, 3-го липня 2016 року, о год. 9:30 вранці 

у Соборі Покровa Пресвятої Богородиці при вул. Лідс у Торонті 
 

в понеділок 4-го липня 2016 року, о год. 6-ій вечорa 
у Свято-Миколаївській Парафії при вул. Квін і Белвудс у Торонті 

 
До участі і про молитви запрошуємо українську громаду  

на поминальні Богослуження,  щоб віддати 
покійному пошану і спільно помолитися 

за спокій Його Благородної душі. 
 

Вічна Йому Пам'ять! 
 

                    
 

 

 
 
 

 

 
 

Незабутний Душпастир Торонта 
 
Бл. п. о. Ярослав Бенеш народився 25-го січня 1915 року в Годах повіт Коломия. Покінчив 
ґімназію і Богословські студії в українській католицькій Духовній Семінарії в Станиславові, 
де і прийняв св. Тайну Священства 26-го червня 1938 року, з рук Преосв. Кир Івана 
Лятишевського. Зараз після свячень о. Ярослав працював як сотрудник в катедрі у 
Станиславові, у 1939 році як сотрудник в Нижневі над Дністром, а від 1939-1944 років був 
парохом у Тудорові, Гусятинського деканату. Воєнні обставини змусили отця покинути 
рідну батьківщину та виїхати на еміґрацію до Німеччини.  В роках 1945-1948 
душпастирював в Мюнхені і Франкфурті та був катехитом в таборі для українських 
іміґрантів в Ноймаркеті в Баварії і через два роки секретарем Апостольської Візитатури в 
Мюнхені. 
 
В 1948 році виїхав до Канади де розпочав свою ревну душпастирську працю в парафії 
Матері Божої Неустаючої Помочі при вул. Бетерст в Торонті. З приїздом великої повоєної 
української іміґрації, щоб помістити збільшаючу численну громаду, в 1951 року о. Ярослав 
разом з о. Володимиром Фірманом закупили церкву св. о. Миколая при вул. Квін і разом 
обслуговували обидві парафії до кінця 1952 року.  
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Через  дальші   потреби  великої громади,   завдяки  о. Ярослава  енергії,  задумів  та  посвяти, 
невтомними заходами і при ревній співпраці громади здійснилося отцеві  здвигнути новий 
храм Покрова Пресвятої Богородиці при вул. Лідс в Торонті, де в 1964 році о. Ярослав 
перейшов як її головний душпастир.  
 
Крім душпастирської праці в церкві, працював як катехит і дорадник УКЮ, БУК і занимав 
довгі роки важливе й почесне становище Духовного провідника в Епархіяльній управі ЛУКЖ.  
Рівнож, був виховником і учителем Рідних шкіл, учив релігію на Курсах Українознавства ім. 
Юрія Липи і був довголітним капеляном  СУМ - Торонто де виховував нашу молодь в любові 
до Бога й України. Був членом різних світських і національних організацій як духовний 
дорадник та учащав всі  громадські зїзди і мистецькі зібрання. 
 
Ті що мали нагоду з ним співпрацювати нa церковній і громадській ниві, все підкреслювали 
що покійний отець Ярослав із притаманною Йому милою усмішкою, благородною вдачею, був 
повсякчас готовий помогти і послужити всім. Він був послідовний і зумів в своїх блискучих 
проповідях поєднати релігійні і національно-патріотичні теми. В Нього був непересічний 
провідний талант, обов'язковість  дo праці, і погідна вдача з'єднала Йому багато прихильників. 
Особливо, мав надзвичайний підхід до молоді і горнув і з'єднував її до церкви, шкіл і молодечих 
організацій. 
 
В понеділок, 4-го липня 1966 року в 9-ій год. вранці на 51-му році життя і 28-му році 
священства, передчасно перестало битися серце о. Ярослава Бенеша. Його несподівана смерть 
потрясла цілу українську громаду Торонта і околиць та викликала великий жаль і смуток. 
Жалібні похоронні відправи тривали продовж тиждня до п'ятниці де підчас відправ сотні і 
тисячі засмучених громадян та особливо молодь бажали востаннє попращати свого Духовного 
провідника зі своїми молитвами та гіркими сльозами.  В п'ятницю, 8-го липня 1966 року, 
відслуження священичого похорону у новій церкві св. Покрови  і на цвинтарі Проспект, 
перемінився в жалібну і рівночасно національну маніфестацію у якій взяли участь Владика 
Преосв. Кир Ізидор, проваджали тлінні останки понад 50 священиків не тільки з Торонто а 
поза межами Канади, у тому представники латинського і православного обрядів, зорганізовані 
лави молоді СУМ і Пласту з своїми виховниками,  представники УКЮ, БУК, і ЛУКЖ, 
відпоручники Рідних Шкіл і Курсів Українознавства та світських і національних установ. 
 
На жалібному поминальному обіді був заклик до громади закликаючи ділами вшанувати 
пам'ять о. Ярослава Бенеша і гідно за Його плянами докінчити новий храм св. Покрови. 
Несподівана смерть молодого надійного священика викликала в громаді не лиш жаль і біль 
але спонтанно зрушила до дії.  Громада почула та здійснила заклик і цей Божий храм буде на 
віки служити для наступних поколінь. 
 
Літа минають і громада з часом забуває діла наших видатних громадських діячів і священиків, 
які від нас відійшли у вічність, але бл. п. о. Ярослав Бенеш завжди залишиться в наших серцях 
і споминах.      
 
 

  Родина 
 


