
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 обговорив з Петром Порошенком підсумки 

візиту Держсекретаря Ватикану 

Патріарх Святослав 22 червня зустрівся з Президентом 
України Петром Порошенком. Зустріч відбулася на прохання 
Глави держави. У ній також взяв участь владика Борис 
(Ґудзяк), керівник Департаменту зовнішніх зв’язків. 

Головною метою зустрічі було підбиття підсумків візиту до 
України кардинала П’єтро Пароліна, Державного секретаря 
Ватикану, який відбувався з 15 по 20 червня з нагоди 
гуманітарної акції Папи Франциска «Папа для України». У 
зв’язку з цим питанням сторони також обговорили подальші 
перспективи співпраці Апостольської столиці з Україною. 

За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, 
Блаженніший Святослав більш детально розповів Главі 
держави про гуманітарну акцію «Папа для України». 
Підкреслив, що адресатами цієї допомоги є: вимушені 
переселенці, громадяни України в «сірій зоні», громадяни 
України на тимчасово окупованій території та поранені. Цим 
людям передбачається забезпечити три базові потреби: 
медикаменти, харчі та житло. 

Президент нагадав про своє прохання, яке він уже 
адресував кардиналові Пароліну, щоб Ватикан продовжував 
брати участь у процесі звільнення полонених, а також 
долучився до пошуку тих, які вважаються зниклими 
безвісти.   (стор. 2) 

 

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 -   
8:00 – Св. Літургія –  
9:30 – Св. Літургія –  
11:30 -  Св. Літургія –  
 
 
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. 11, 33 – 12, 2. 
 Єв. Мт. 10, 32 - 33;37–38;19, 27 - 30. 
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 Цього року Єпархіяльний Марійський 

Відпуст    проводитися сьогодні 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. 

 В понеділок 27 червня початок 
Петрового Посту. 

 День Священика – Наш Владика, 
Преосвященний Стефан Хміляр проголосив, 
щоб кожного року 27 червня всі парафії 
відсвяткували в молитві “День Священика” 
і щоб поручити їхніх священиків під 
покровом Блаженного Омеляна Ковча, 
покровителя священиків Української Греко-
Католицької Церкви. Просимо усіх 
помолитися за їхніх священиків і за 
покликання до священичого життя і 
служіння. 

 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 Романові Хабурському і Анні 
Команецькій ,    бажаємо мирного подружнього 
життя на   Многії  і Благії Літа! 

Новоохрещеному Петрові Ткач, його рідним 
батькам і хресним батькам бажаємо Многії і Благії 
Літа! 

                       ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь благословить і        
винагородить! 
Микола і Марія Гоголь                              100.00 
              (в пам’ять Михайла Нагачівець) 
Орися Павич                                            300.00 
Марта Тихоліс                                         1300.00 
             ( в пам’ть Богдана Тихоліс ) 
Александра Ґула                                      100.00 
Александра Ковалик                                200.00 
Петро Вовк                                              200.00 
Роман Вовк                                              100.00 
 
       ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ    
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.) 
28 VI   6:00 веч.    бл.п. Володимира і Мирослава  
                                                            Кудлів 
30 VI   8:00 ранку  бл. п. о. Юліяна і Марію  
                                                       Микитин 
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.) 
 6 VII  10:00 ранку бл. п. Стефана Климців (40д.) 
 9 VII   9:00  ранку бл.п. Володимира і Лідію 
                                                   Дилинслких  
 9 VII  10:00 ранку бл.п. Івана Панькуша (40д.)     
      
                       ( Закінчення) 

Петро Порошенко подякував УГКЦ і Главі Церкви 
зокрема, що Церква докладає багато зусиль в 
інформуванні світової спільноти про те, що 
насправді відбувається в Україні. 

Предстоятель також поінформував Главу держави, 
що згідно з рішенням Синоду УГКЦ, у «сірій зоні» 
на Сході України Церква створюватиме соціально-
пасторальні місії для допомоги постраждалим від 
війни. 

Повідомляємо, що з днем 19-го червня 
ми перейшли 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/


    Кардинал Паролін: в Україні побачив 

християнську культуру, діалог і братню 

солідарність 

Візит Держсекретаря Ватикану кардинала П’єтро 
Пароліна завершився зустріччю зі Всеукраїнською 
Радою Церков і релігійних організацій 20 червня у 
митрополичих палатах Софії Київської. 
Ватиканський гість поділився враженнями від 
поїздки Україною, а члени ВРЦіРО згадували як 15 
років тому зустрічалися з Папою Іваном Павлом 
ІІ.У промові до членів Ради кардинал Паролін 
сказав про значення цієї організації  для 
релігійного життя України. Архиєпископ звернув 
увагу, що в роки хрещення Києва між Римом і 
Константинополем була єдність і сопричастя. «Та 
подія становить свого роду архетип, до якого не 
лише повертається наша пам’ять, але з якого ми 
черпаємо натхнення, аби зрозуміти: якщо таким 
було наше минуле, то чому це не може бути також 
і нашим майбутнім, у відновленій вірності заповіді 
Христа “щоб усі були одно”»?Кардинал  згадав, 
що за останнє століття українці стали народом-
мучеником, який перетерпів безумство нацизму та 
комунізму, потрясіння Голодомору та 
Чорнобильської катастрофи. «Страждання 
українського народу продовжується в 
бомбардуваннях, у знищеннях поселень та 
інфраструктури, і передусім у поверненні 
ненависті та недовіри, в дестабілізації суспільства, 
що всіма силами прагне отримати можливість 
рівноправно користуватися різноманітними 
дарами, якими його наділив Творець», — сказав 
Держсекретар Ватикану.«У цей момент 
непересічних труднощів, підсилених тягарем 
інституціональної, фінансової та моральної кризи, 
що викликає величезні страждання, — ми, 
релігійні спільноти, покликані до безпрецедентної 
відповідальності», — наголосив кардинал. Він 
запевнив, що спільне служіння всіх тих, хто вірить 
в Бога, тим, які потребують, допоможе всім 
наново відчути себе братами.«Це наш час, дорогі 
брати; час, за який ми несемо відповідальність. Бо  
 
 

ані політика, ані багатства, ані взаємні суперечки 
не зроблять нас достовірними учнями Творця. 
Достовірними нас зробить дух служіння та довіра 
до нас, яка походить із того факту, що в нас 
немає інших цілей, окрім тих, що служать 
спільному благу, — сказав Держсекретар 
Ватикану, звертаючись до членів ВРЦіРО. — Ніщо 
не може виправдати для віруючої людини 
ненависть, обмову, відкинення свого брата. Ще 
менше все це можна виправдати посиланням на 
Бога. Бо це блюзнірство: посилатися на Бога як 
Того, хто посилає поділ та смерть».Ватиканський 
гість також сказав, що прагнення української 
молоді до справедливості, подолання корупції, 
проти зловживань влади, браку можливостей 
може опертися на християнську культуру, яка 
вкорінена на українській землі. «Ця культура й 
далі надихатиме, якщо ми перші станемо її 
свідками. Наші суперечки, наші протистояння в 
ім’я минулого, що вже забуте всіма, окрім нашої 
впертої образи, — не допомагають нам бути 
послідовниками тої правди, яка робить нас 
вільними. Ваша молодь шукає чесності, 
послідовності, взаємоповаги і хоче бачити це 
насамперед у нас і через нас. Якщо ми зможемо 
це їм дати — вони спасуться і спасуть Україну», — 
сказав кардиналНа завершення своєї промови він 
наголосив, що вся Католицька Церква, яка 
зробила збірку на допомогу Україні, бажає 
зробити конкретні кроки для миру в Україні і 
солідарності з жертвами війни на Сході України.У 
свою чергу всі представники Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій згадували про 
візит святого Івана Павла ІІ в Україну та 
запросили нинішнього понтифікат приїхати в 
Україну. Глава УГКЦ Патріарх Святослав сказав, 
що владика Любомир (Гузар) часто  пригадує 
слова Папи Івана Павла ІІ, який був вражений 
зустріччю з членами ВРЦіРО і назвав Україну 
«лабораторією екуменізму».Дякуючи за цю 
зустріч, кардинал Паролін висловив захоплення 
роботою Ради, рівнем діалогу. Він також закликав 
до активніших спільних дій і в них опертися «на 
великий ресурс, який ви маєте, — цей народ». Вся 
держава страждає, але в людях він побачив 
солідарність, радість і бажання допомогти один 
одному…………………… 

  
 

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 
 


