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On the Falling Asleep in the Lord
Rt. Rev. Protopresbyter Dr. Stephan Jarmus of Blessed Memory
1925-2015
WINNIPEG, MB – It is with a profound depth of sadness that the Office of Communications of
the Ukrainian Orthodox Church of Canada prayerfully announces that the servant of God, Rt.
Reverend Protopresbyter Dr. Stephan Jarmus of Blessed Memory fell asleep in the Lord on April
8, 2015 at the Holy Family Home in Winnipeg, Manitoba at the age of 90 years.
The Funeral Office for a Priest will commence on Thursday, April 16, 2015 at 7:00 p.m. at
the St. Mary the Protectress Sobor, 820 Burrows Ave., in Winnipeg, Manitoba. The Divine Liturgy
and the conclusion of the Funeral Rite will take place on Friday, April 17, 2015 at 10:00 a.m. at
St. Mary the Protectress Sobor in Winnipeg. Interment will follow at the Glen Eden Memorial
Gardens, 4477 Main Street in Winnipeg.
Rt. Rev. Protopresbyter Dr. Stephan Jarmus was born on May 25, 1925 in the village of
Lidykhiv, Ternopil oblast in the Volyn region of Ukraine. He was the fourth of five children for
his parents Onysym and Yevfrosyniya. The Second World War interrupted life and by 1948 Fr.
Stephan found himself in a displaced persons’ camp near Grantham, England. In England, he met
Constance Houghton and they married in 1955. They were blessed with a son Andrew in 1964.

After pastoral studies, he was ordained into the deaconate and then into the priesthood in
September 1956. The family moved to London in 1956 where Fr. Stephan commenced pastoral
service at a local Ukrainian Orthodox parish. He left for Canada in 1960 to pursue further
theological studies at St. Andrew’s College, in Winnipeg, Manitoba.
Fr. Stephan was an accomplished academic. He successfully completed his Licentiate in
Theology in 1962, and a BA at the University of Manitoba in Winnipeg in 1974. He went on to
achieve a Master of Theology from the Interdenominational Pastoral Institute at the University of
Winnipeg in 1977, a Master of Divinity from St. Andrew’s College in 1984 and a Doctorate of
Ministry and Doctorate of Theology from the San Francisco Theological Seminary in San
Francisco, USA. He also received several honorary doctorates from Ukraine. Fr. Stephan joined
as professor the faculty of the UOCC’s theological institute, St. Andrew’s College in Winnipeg,
MB from 1969-2004. He served as Dean of St. Andrew’s College 1995-1998. He was the author
of numerous articles and books on such topics as theology, philosophy, culture, psychology,
spirituality and gerontology.
Fr. Stephan actively served in the Ukrainian Orthodox Church of Canada since 1962 in
many capacities. He served as parish priest for the parishes of Winnipeg Rural District 1963-67,
Sheho and District in 1967-69, and in St. Vladimir’s parish in Kenora, Ontario in 1962-67 and
from 1979 until recently. Fr. Stephan devoted many years to administrative work in the UOCC.
He was assistant editor and long-time editor of the Visnyk/The Herald. He was elected for a term
as Chancellor of the UOCC in 1985 and as a Church Tribunal member in 2000.
Fr. Stephan was the recipient of numerous priestly awards in the UOCC, including his first
three awards from Metropolitan Nikanor prior to arriving in Canada, the Golden Cross awarded
by Metropolitan Ilarion and the Jewelled Cross by Metropolitan Andrew, among others, as well as
his most recent elevation to Protopresbyter in 1990 by Metropolitan Wasyly.
Fr. Stephan was predeceased by his parents Onysym and Yevfrosyniya and Dobrodiyka
Constance in 2006. Left to pray for Fr. Stephan’s eternal memory are son, Fr. Andrew (Kristi)
Jarmus; grandsons, Aidan, Isaiah and Jonah. The Office of the Consistory and the faithful of the
Ukrainian Orthodox Church of Canada express their deepest sympathies to family and friends of
Fr. Stephan. We pray that the Lord will bring them comfort in this time of sadness.
With the Blessing of His Eminence, Metropolitan Yurij, our clergy and faithful are asked
to remember the newly-reposed servant in Christ, †Rt. Rev. Protopresbyter Stephan in your
prayers and liturgical commemorations, and to pray for the well-being of his beloved family.
O Lord, give rest to the soul of your departed servant †Rt. Rev. Protopresbyter Stephan, in a place
of light, a place of refreshment and a place of repose, where there is no sickness, sighing nor
sorrow.
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Спочив у Бозі
Бл. п. Протопресвітер д-р Степан Ярмусь
1925-2015
ВІННІПЕҐ, МБ. – З глибоким смутком Відділ комунікацій Української Православної
Церкви в Канаді повідомляє, що 8-го квітня 2015 р.Б. на 90-му році земного життя спочив
раб Божий Бл. п. Протопресвітер доктор богослов’я Степан Ярмусь у м. Вінніпеґу, МБ.
Чин Похорону священика починається у четвер, 16-го квітня 2015 р. о год. 7:00
вечора в Українському Православному Соборі Святої Покрови (820 Burrows Ave.), у
Вінніпеґу, МБ. Божественна Літургія і завершення Чину Похорону відбудуться у п’ятницю
17-го квітня 2015 р. о год. 10:00 ранку, також у Соборі Святої Покрови у Вінніпеґу.
Поховання тлінніх останків відбудеться на цвинтарі Ґлен Іден в Вінніпеґу (4477 Main
Street).
Протопресвітер доктор богослов’я Степан Ярмусь народився 25 травня 1925 року в
селі Лідихів, Тернопільська область на Волині в Україні в родині Онисима і Євфросинії
четвертим з п’яти дітей. Друга світова війна перекреслила його життя, в 1942 році був
вивезений до Німеччини на примусову працю, в 1944 вступив до Української Дивізії
“Галичина”, два роки був у полоні в Італії, в 1947-му перевезений до Великобританії. В 1948
р. був звільнений і там працював як робітник. Стефан опинився в таборі для переміщених
осіб близько Ґрантам, Англія. В Англії він зустрів Констанцію Гутон, і в 1955 році вони
повінчалися. Подружжя Бог благословив сином Андрієм, який народився у Канаді в 1964 р.
Після пастирських студій він був висвячений в сан диякона, а потім в пресвітери в
вересні 1956 року. Сім’я переїхала в Лондон в 1956 де о. Стефан почав пастирське служіння

в місцевій українській православній церкві. Для продовження богословських студій він в
1960 році вступив до Колеґії Св. Андрея у Вінніпеґу, Манітоба, Канада.
Протопресвітер Степан був досвідченим науковцем. Він успішно завершив свій
ступінь ліценціата богослов’я в 1962 році, здобув ступінь бакалавра в Манітобському
Університеті у Вінніпеґу в 1974 р., згодом ступінь магістра богослов’я в Міжконфесійному
пастирському інституті при Вінніпезькому Університеті в 1977 році, ступінь магістра
богослов’я в Колеґії Св. Андрея в 1984 році і докторат пасторства та докторат богослов’я
від Сан-Франциської Духовної семінарії в Сан-Франциско, США. Він також отримав кілька
почесних докторатів в Україні. Протопрес. д-р Степан Ярмусь був професором
богословського факультету Колеґії Св. Андрея у Вінніпеґу, МБ від 1969-2004, від 1995 до
1998 буд Деканом Колеґії. Він був автором численних статей і книг на теми теології,
філософії, культури, психології, духовності та геронтології.
Отець Степан вірно служив різними способами в Українській Православній Церкві
в Канаді. З 1962 року він служив парафіяльним священиком на парафіях Вінніпезької
округи 1963-67, Шіго, Саск. в 1967-69, а тоді в парафії Св. Володимира в Кенорі, Онтаріо в
1962-67 і з 1979 до недавнього часу. Отець Степан присвятив багато років свого життя
адміністративній праці УПЦК. Спочатку був помічником редактора, а згодом редактором
The Herald/Вісника. Собором УПЦК був обраний в 1985 році Канцлера УПЦК і членом
Церковного суду в 2000.
Отець Степан був нагороджений численними священичими нагородами, в тому
числі першими трьома від Митрополита Никанора перед прибуттям до Канади, тоді
Золотим Хрестом від Митрополита Іларіон, Хрестом з оздобами від Митрополита Андрей,
до найвищої Протопросвітера в 1990 р. від Митрополита Василія.
Випередили о. Степана своїм упокоєння батьки Онисим і Євфросинія, і дружина,
добр. Констанція в 2006 р. У глибокому смутку по відході о. Степана залишилися син о.
Андрій з дружиною добр. Крісті, внуки Айдан, Ісайя і Йона. Канцелярія Консисторії і вірні
Української Православної Церкви в Канаді висловлюють свої найглибші співчуття родині і
приятелям отця Степана і моляться Господєві, щоб подав їм полегшення в цей час тяжкої
розлуки.
Його Високопреосвященство, Митрополит Юрій благословляє нашому духовенству
і вірним згадувати у своїх молитвах новопреставленого раба Божого †Протопресвітера
Степана Ярмуся та під час Св. Літургій, і молитися за душевний спокій його родини.
Сам Господи, упокой душу спочилого раба Твого †Протопресвітера Степана, в місці
світлім, у місці квітучім, у місці спокою, де немає ні болю, ні журби, ні зітхання. У
блаженному успінні вічний спокій подай, Господи, спочилому рабу Твоєму і сотвори йому
вічную пам’ять.
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