
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 

 
Офіційна заява Блаженнішого Святослава з 

приводу нападу на молитовну ходу в Перемишлі 
 
Із великим болем ми сприйняли звістку про те, що 26 
червня, у Неділю всіх святих, на мирну релігійну 
процесійну ходу в Перемишлі (Польща) було вчинено 
напад з боку радикально налаштованих молодих 
людей. 
Ця молитовна хода відбувається щороку, починаючи з 20-х 
років минулого століття. Її проводять для вшанування 
українських воїнів, які загинули в таборі для 
військовополонених біля Перемишля після завершення 
Першої світової війни і поховані на місцевому цвинтарі. Її не 
дозволяли проводити лише в часи комуністичного режиму. 
Процесійну ходу очолював владика Євген (Попович), 
Архиєпископ і Митрополит Перемишльсько-Варшавський 
УГКЦ. У ній брали участь священики, монахи і монахині, учні 
місцевої української школи та кілька сотень вірних. 
Ми рішуче засуджуємо такі прояви крайнього націоналізму. 
Така поведінка не сумісна з честю, гідністю і покликанням 
європейського, а тим більше християнського народу. 
Такі дії руйнують спільний європейський простір, стають 
причинами для розпалювання ненависті й незгоди, а  тому 
створюють перешкоди для будування нашого спільного 
майбутнього. 
Ми певні, що культурне, інтелектуальне середовище 
польського народу,……………..  (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 –  
 
 
 Молитовний День -  у вересні 
Клюб Духовних  Дискусій – у вересні 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. Рим. 2, 10 – 16. 
 Єв. Мт. 4, 18 – 23. 
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Середа 6 липня - Навечір'я Свята Різдва Св. Івана  
Христителя - Вечірня о год. 6:00  вечора. 
Четвер 7 липня - Свято Різдва Св. Івана Христителя. 
Божестевенні Літургії о год. 8:00, 9:30 ранку і 6:00в. 

 

 Членкині ЛУКЖК  не подають недільну 
кави підчас вакаційного часу. Недільна кава 
продовжуватиметься у вересні. Складаємо щиру 
подяку всім членкиням, які готують каву, солодке, 
смачні канапки і вареники під час року. Нехай 
Предобрий Господь держить Вас у Своїй опіці на 
Многії і Благії Літа! 

 Зустірічі Молитовної Групи і 
Дискусійного Клюбу продовжуватимуться у 
вересні. Щиросердечна подяка о. Олегові Юрикові 
за його духовну опіку і цікаві, змістовні розповіді. 

 Слава Україні і Невмирущим Героям! 
В 72-гу річницю боїв під Бродами, 
організаційний комітет Братства Колишніх 
Вояків  1-ої Дивізії УНА, Станиця Торонто має 
шану запросити усіх взяти участь у Соборній 
Панахиді, за душі полеглих вояків, які віддали своє 
життя в боротьбі за Незалежність України та за всіх 
героїв, які захищали і сьогодні  далі захищають 
людські права і територіяльну цілісність нашої України 
 в середу, 20 липня, о год. 7:30 вечора у нашій 
Свято-Миколаївській церкві. Після Панахиди, усі 
запрошені на каву і солодке у церковній залі та на 
поминальну мистецьку програму про героїв України. 

 
 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 Oксані Шиманській і Майкл Парсонс     
бажаємо мирного подружнього життя на   Многії  і 
Благії Літа! 

               
                           ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь благословить і        
винагородить! 
д-р Володимир і Світляна Медвідські     1000.00                                
        (в пам’ять о. Ярослава Бенеша -50р.) 
Ольга Ковальчук                                    125.00  
Мирося Щепанська                                       150.00  
Богдан Костів                                                100.00    
 

  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ    
 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.) 
14 VII  10:00 ранку бл. п. Еву і Осипа Яців 
                              бл. п. Марію і Григорія Скаб 
23 VII  9:00  ранку  бл.п. Марійку Пеняк (40д.)     
      
                      (Закінчення) 
як і церковні діячі теж рішуче засуджують подібні 
вчинки. Ми і надалі будемо разом діяти в дусі 
польсько-українського примирення, яке ми 
спільно започаткували вже багато років тому. 
Висловлюємо вдячність польським 
правоохоронцям, які своїми професійними діями 
не дозволили ситуації вийти з-під контролю і 
процесія дійшла до своєї мети та молитва на 
кладовищі все ж відбулася. 
Нехай у Рік Божого милосердя Господь Бог 
допоможе польському і українському народам 
поборювати всяку ненависть, допоможе нам 
прощати і просити прощення. А відтак, відповідно 
до заповіту святого Папи Івана Павла ІІ, гоїти 
рани нашого нелегкого історичного минулого. 

+ Святослав 

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/


Вірую в єдину святу соборну і 
апостольську Церкву 

Автор цих рядків часто зустрічається з різними 
групами громадян. Переважно це молоді люди, але 
далеко не всі. Такі зустрічі мають різну 
тематику.Одначе, що цікаво: незалежно від віку 
співбесідників, від теми розмови, від місцевості 
проведення зустрічі – завжди мене запитують, що я 
думаю про можливість об’єднання Церков в Україні.Із 
цього можна зробити висновок, що для багатьох 
наших співвітчизників це питання актуальне і що їх 
тривожить поліконфесійність в Україні.Оскільки 
питання, яке ставлять, стосується не причин поділу, а 
радше можливості чи правдоподібності його 
подолання, то можна знову ствердити, що цей поділ 
багато людей вважає великим лихом, глибокою і 
болісною раною на тілі нашого народу, яку треба 
якнайшвидше вилікувати.Тематика, яку ми зачепили, 
дуже широка. Можна чи навіть потрібно було б щодо 
цього, як кажуть у народі, глибоко копати. Але це 
вимагало б багато часу і місця. Тому хочу зупинитися 
на двох-трьох речах, які б стали вихідним пунктом для 
дальших роздумів.Почнімо з того, чи взагалі треба 
щось робити для об’єднання християн. Свідомо вжив 
словосполучення "об’єднання християн", а не 
"об’єднання Церков".Говорити, як, на жаль, ми це 
часто робимо, про багато Церков в абсолютному 
значенні цього слова, є явною суперечністю.У 
"Символі віри" визнаємо: "Вірую в єдину святу 
соборну і апостольську Церкву", бо воплочений Божий 
Син Ісус Христос, наш Спаситель, заснував тільки 
одну Церкву. 

Вживання слова "Церква" в множині є доказом немочі 
людини, яка через свої гріхи роздерла єдину Церкву 
на сотні структур, що називають себе Церквами, але 
ними не є. Мене часто запитували, чи треба щось 
робити, щоб повернути первісний властивий вигляд 
Христової Церкви в нашому народі.Моя відповідь 
дуже проста: якщо хочемо бути справжніми 
християнами, жити відповідно до засад Божого 
об’явлення, то не маємо вибору, мусимо здійснювати 
те, що визнаємо устами і серцем у "Символі віри", а 
це значить зберігати Церкву одною та позбутися 
всякого марення про багато Церков.Зверну увагу на 
ще одну річ, про яку не можна забувати. Що є 
справжньою основою єдності християн? Це 
надзвичайно важливе питання, бо подаємо безліч 
причин, якими хочемо виправдати або щонайменше 
пояснити наявність великої кількості більших чи 
менших організації, які вважають себе повноцінними 
Церквами. Ми навіть вказуємо як на підставу суттєвих 
відмінностей церковні обряди чи богословську науку, 
яких треба дотримуватися будь-яким коштом.Однак, 
якщо задумаємося, що таке обряд чи богословська  

 

наука, то зрозуміємо, що хоча вони можуть бути 
справді різними, все одно не виправдовують 
поділу.Бо що таке обряд? Це спосіб, як ми молимося, 
як почитаємо Триєдиного Бога. Можна сказати, що 
обряд - це те, як різні народи бачать ті самі 
реалії.Наведу приклад ікони Богородиці в соборі 
Святої Софії у Києві та не менш популярний образ 
Пресвятої Богородиці у Гваделупі в Мексиці. Чи це дві 
різні особи представлені на іконі та образі, чи все-таки 
різний спосіб представити ту саму Матір Ісуса  
Христа? 

Здавалося б, іншою є ситуація з богослов’ям, бо в 
ньому справді є певні відмінності. Одначе не можна 
забувати, що богослов’я – це зусилля людського 
розуму за допомогою суто наукових засобів пізнавати 
(наскільки це для людей можливо) зміст віри в Бога і 
всього, що з Ним пов’язано. Західнохристиянська 
традиція вчить, що Мати Ісуса Христа непорочно 
зачата, а східнохристиянська передає ту саму правду 
(що Марія з Назарета не мала навіть найменшої тіні 
гріха) словом "Пресвята".Що є і мусить бути спільним 
та однаковим для всіх християн? Хоч би як з точки 
зору богослов’я ми сприймали ті чи ті питання в 
Божому об’явленні, хоч би як у наших молитвах ми 
зверталися до Господа Бога - спільною і однаковою 
мусить бути наша віра!  Тож чи можливе повернення 
до одної Христової Церкви - Київської, яку нам 
передав рівноапостольний великий князь Володимир? 
Моя відповідь звучить беззастережно: так, якщо з 
Божою допомогою всі щиро бажатимемо такого 
повернення.Дехто скаже: ми вже настільки поділені, 
що це цілковито неможливо. Із тим, що це було б 
дуже важко, я частково погоджуюся, але що 
неможливо – відкидаю. 

Поясню чому. По суті, я вже сказав це вище. 

Для мене той факт, що багато людей ставить 
запитання про єдність Церкви, є своєрідним доказом, 
що наш народ прагне єдності.Треба, може, тільки 
глибше усвідомити, що означають слова із "Символу 
віри": "Вірую в одну… Церкву".Нашу журбу, наш біль, 
наше хвилювання, що Христова Церва в Україні 
поділена, треба замінити на свідоме, активне бажання 
бачити її справді єдиною.Нехай наше "вірую" стане 
"усім своїм єством я, учень чи учениця Ісуса Христа, 
щиро бажаю". Для того, хто щиро бажає, усе, що 
цьому стоїть на заваді, стає другорядним. Тож 
шановні друзі і подруги, щиро бажаймо виконати Божу 
волю. 

+ ЛЮБОМИР  
www.pravda.com.ua 
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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 
 


