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СЕРПЕНЬ                                        AUGUST         
Condolences from the Ukrainian Catholic Church to the Family and Friends of the Victims of 

Flight MH17 

The incredible has happened to Australian citizens and so many of other countries, including the Netherlands, Ma-

laysia, Indonesia, the United Kingdom, Germany, Belgium, Philippines, New Zealand, Canada, and the United 

States of America. 

 

The terrorist attack on the Malaysian Airlines Flight 17 has violently ended the promising, creative, fruitful lives of 

hundreds of innocent people. Their God-given dignity has been violated in the ultimate way: their life was de-

stroyed. Then, even after death, they were further demeaned. 

 

On behalf of all of the faithful of the Ukrainian Catholic Eparchy in Australia, New Zealand and Oceania, and in 

the name of all Ukrainians, we express our heartfelt condolences and spiritual solidarity.  

 

In these days in our churches we have conducted memorial services for the innocent victims. As the President of 

Ukraine, Petro Poroshenko has said: We, Ukrainians, have been shedding tears for the last half year because of the 

violence, terrorism, and war in our country; today we shed them with you. We thought we could not have more 

tears, but we do, and our tears and prayer is with you. 

 

We are moved by the response of the Australian government, Churches, religious communities and especially the 

families of the victims. May the unity and integrity of the Australian people and all who bear the burden of this 

heinous crime serve to inspire the world in this time of tragedy and profound moral confusion and paralysis. 

 

The grief and wartime anxiety of the Ukrainian people is exacerbated by the criminal inhumanity that occurred in 

the skies of Ukraine. We are at once tormented by the violence and shamed by the disgraceful treatment of the vic-

tims of this tragedy. It is hard to comment on our powerlessness in the face of enduring brutality. At this time we 

seek from God the wisdom and fortitude to understand and act according to God’s will. 

 

For many months the Ukrainian people have done what they can to confront naked evil with peaceful demonstra-

tions, night vigils in the bitter cold of winter, and unceasing prayer in the squares of Ukraine and in many countries 

of the world. They have been beaten, tortured, and shot before the cameras of the world. Ukraine has lost hundreds 

of citizens, the best of the nation. We have lost territory. At a great price Ukrainians have, however, gained dignity 

and unity. We are tormented by the authoritarian violence brought to our land; that has been our scourge and suf-

fering. Today, this suffering brings us together and gives us common cause. 

 

May we unite in spirit and deed to confront the evil besetting Europe and the world. We recommit ourselves to 

prayer, witness, and dialogue with all people of good will. Let us encourage each other with the promise of the 

Gospel that evil will be overcome and that in God we will find the truth and live it. 

 

May the memory of the innocent victims be eternal! 

 

Вічная Пам’ять! Eternal Memory ! 
 

+Peter Stasiuk, C.Ss.R. Bishop of the Eparchy of Sts Peter & Paul for Ukrainian Catholics In Australia, New Zealand & Oceania 
 

+Borys Gudziak Head of the Department of External Church Relations of the Synod of the Ukrainian Catholic Bishops.  
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Усім родичам та співгромадянам жертв терористичної атаки  

на малазійський лайнер MH17 “ 

 
Дорогі брати і сестри!  

 

Неймовірна трагедія сталася з 298 громадянами Нідерландів та багатьох інших країн: Малайзії, 

Австралії, Індонезії, Сполученого Королівства, Німеччини, Бельгії, Філіппін, Нової Зеландії, 

Канади та Сполучених Штатів Америки.  

 

Теракт жорстоко обірвав надійні, творчі, плідні життя сотень невинних людей. Їхня Богом дана 

гідність була вкрай зневажена: їхні життя знищені, але терористи продовжували їх принижувати 

навіть після смерті – коли не дозволяли похоронити останки.  

 

Від імені усіх віруючих Української Греко-Католицької єпархії у Франції, Бельгії, Люксембурзі, 

Нідерландах та Швейцарії та від імені всіх українців, які живуть в цих країнах, я висловлюю 

наше глибоке співчуття та духовну солідарність.  

 

Цими днями ми відправляємо панахиди за невинно вбитих жертв. Президент України Петро 

Порошенко сказав: ―Ми, українці, останні півроку проливаємо сльози через насильство, 

тероризм і війну в нашій країні. Сьогодні ми проливаємо їх разом із вами. Українці думали, що 

вже вичерпалися всі наші сльози, але це не так – вони існують, і сьогодні наші сльози та молитви 

з вами‖.  

 

Ми зворушені гідністю відповідей ваших урядів, Церков, релігійних згромаджень, 

громадянського суспільства та громадянам, особливо – реакцією родичів жертв. Хай єдність та 

спільність голландців та всіх людей, які несуть тягар наслідків цього жахливого злочину, 

служить натхненням для усього світу у цей час трагедії та глибокого морального замішання і 

заціпеніння.  

 

Скорбота та тривога воєнного часу для українців є ще більшою через злочинну нелюдськість, 

яка сталася у нашому небі і на нашій землі. Нас одночасно мучить заподіяне насильство, і нам 

соромно через негідне ставлення до тіл померлих. Важко знайти слова, щоб описати наше 

безсилля перед цією жорстокістю, яка є зараз в Україні. Ми просимо вибачення за те, що не 

змогли зробити більше. Зараз просимо у Господа мудрості та стійкості, щоб зрозуміти та діяти за 

Божею волею.  

 

Впродовж багатьох місяців українці робили все, що могли. Віч-на-віч протистояли злу мирними 

демонстраціями, нічними чуваннями посеред холодної зими, та безперервною молитвою на 

площах України та багатьох країн світу. Їх били, катували, вбивали перед камерами з усього 

світу. Україна втратила сотні своїх найкращих громадян, - найкращих із найкращих. Ми 

втратили територію. Величезною ціною, але українці здобули гідність та єдність. Ми страждаємо 

від авторитарного насильства, яке інші принесли на нашу землю і яке завдало страждання також 

і Вам. Сьогодні це страждання зближує нас і надає нам спільну мету.  

 

Єднаймося в дусі та ділі, щоб запобігти злу, яке поширюється на Європу та на увесь світ. Ми 

віддані молитві, свідченню та діялогу із усіма людьми доброї волі.  

 

Підтримуймо одне одного Євангельською обіцянкою , що зло буде подолане, і що тільки у Бозі 

ми знайдемо життя істинне.  

 

Вічная пам’ять невинним жертвам!  
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 У Зарваниці Предстоятель УГКЦ та Прем’єр-міністр України  молилися за мир в Україні 

 20 липня Архиєрейською Божественною Літургією, яку очолив Блаженніший Святослав, 

Отець і Глава УГКЦ, закінчилася Всеукраїнська та Молодіжна проща до Зарваниці.    

 У Богослужінні взяли участь 16 архиєреїв УГКЦ та близько 300 священиків. Разом із 

священнослужителями молилися Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, міністр культури 

Євген Нищук, голова Тернопільської облдержадміністрації Олег Сиротюк, мер Тернополя Сергій 

Надал і десятки тисяч паломників із різних куточків України та з-за кордону.                                       

 Значна частина вірних ішла до Зарваниці пішки. Найбільша група, близько 2000 осіб, 

традиційно здійснила пішу прощу від архикатедрального собору Тернополя. Найбільше часу у 

дорозі провели прочани з Хмельницького. До Зарваниці вони йшли майже тиждень. Ішли 

здебільшого молоді люди, інші – приїхали на автобусах, автомобілях та велосипедах.    

 Цього року проща була приурочена 25-й річниці легалізації УГКЦ. Також Блаженніший 

Святослав проголосив блаженного священномученика Василя Величковського покровителем 

пенітенціарного служіння УГКЦ. Під час зустрічі з молоддю, походу зі свічками до монумента на 

чудотворному місці, Панахиди за героїв Небесної сотні, Архиєрейської Літургії перед собором 

Зарваницької Божої Матері Предстоятель УГКЦ постійно закликав вірних до посиленої молитви 

за Україну.                  

    Проти ночі на 20 липня понад 10 тисяч молодих прочан взяли участь у «Молодіжному 

молитовному Майдані» на Співочому полі Зарваниці. Така кількість молоді стала несподіванкою 

й для самих організаторів. Молоді прочани не тільки заповнили трибуни Співочого поля, а й 

розмістилися на землі просто перед сценою. А все заради духовно-патріотичної програми, яку 

підготувала комісія у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. 

 Предстоятель УГКЦ вручив відзнаки (пам’ятні медалі та грамоти) духовенству і мирянам із 

нагоди 25-ї річниці виходу УГКЦ з підпілля, а спільно із намісником Марійського духовного 

центру Зарваниця кир Василієм (Семенюком) під оплески десятків тисяч вірних особливо вітав у 

Зарваниці прочан із Донецька, Харкова, Херсону, Запоріжжя, Одеси, Полтави, біженців із 

Слов’янська та інших східних регіонів і, як зазначив кир Василій, «з українського Криму».   

 «На Церкву сьогодні дують супротивні вітри», – Блаженніший Святослав у Зарваниці 
 Про це сказав Глава УГКЦ проти ночі на 20 липня після багатотисячного походу вірних зі 

свічками до монумента Матері Божої в місці Її об'явлення. «Ми, як християни, проповідуємо 

слово надії. Та рятівна, спасительна правиця простягнута до нас. Христос не тільки переведе нас 

через ту бурю, але Він є тим, хто дасть нам майбутнє».          

    Блаженніший Святослав підтримав вірних на дусі в нелегкий часи війни і сказав: «Буря 

може наробити багато лиха, але вона не триває вічно. Вічність належить тільки миру, бо Господь - 

вічний наш мир».              

 Аналізуючи євангельський уривком, коли Христос ішов по воді, а на зустріч Йому вирушив 

Петро, Глава УГКЦ сказав: «Ми зійшлися з різних сторін України для того, щоб разом молитися і 

просити миру та спокою для нашої соборної незалежної України. Тільки там, де є Христос, там 

безпечно. Христос разом зі своїми учнями серед найбільшої небезпеки, яку вони тої хвилини 

пережили, одержали чи не найбільшу науку про те, що їхнє життя, їхнє спасіння лежить у 

спасаючій десниці Господній… Від віку образом Церкви був човен, який пливе по розбурханому, 

житейському, чорному від гріха морі. Це човен рятує усіх, хто в ньому, бо в ньому Христос 

перебуває».              

 Блаженніший Святослав подякував Господеві за 25 років свободи УГКЦ. «Коли наша Церква 

вийшла з підпілля, її перемога над злом була офіційно підтверджена. Багато хто сумнівався, чи та 

Церква зможе вижити, і до всіх них Христос каже: "Чого ти сумніваєшся маловіре?". Ми сьогодні 

дякуємо Господу Богу за те, що Він у човні нашої Церкви разом із нами пливе нашим житейським 

морем. Ми дякуємо за тих духовних провідників, якими Господь наділив нашу Церкву». 

 Похід зі свічками розпочався біля парафіяльного храму Зарваниці, де зберігається ікона 

Матері Божої Зарваницької. Після Літургії, яку очолив владика Йосафат (Говера), екзарх Луцький, 

вірні центральною вулицею села несли свічки та в супроводі оркестру співали пісню «Із Києва 

міста». Відтак на чудотворному місці вдарили дзвони, а прочани наблизилися до монумента, де 

Глава УГКЦ спільно з єпископами та священиками розпочав Молебень до Матері Божої.       

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9uZXdzL21pdHJvcG9saXRfdmFzaWwlRDElOTZ5X2JsYWdvc2xvdml2X3Byb2NoYW5feWFrJUQxJTk2X3ZpcnVzaGlsaV9wJUQxJTk2c2hraV9uYV9wcm9zaGNodV9kb196YXJ2YW5pdHMlRDElOTZfNzEwNTkuaHRtbA==
http://ugcc.tv/ua/media/71027.html
http://ugcc.tv/ua/media/71027.html
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9uZXdzL3RveV9odG9femhpdmVfdV9wcmF2ZCVEMSU5Nl96YXZ6aGRpX2J1ZGVfcGVyZW1vemh0c2VtX19ibGF6aGVubiVEMSU5NnNoaXlfc3Z5YXRvc2xhdl9kb19tb2xvZCVEMSU5Nl91X3phcnZhbml0cyVEMSU5Nl83MTA2Mi5odG1s
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9uZXdzL25hX21vbGl0b3ZuaXlfbWF5ZGFuX3VfemFydmFuaXRzJUQxJTk2X3olRDElOTZ5c2hsb3N5YV9iJUQxJTk2bHNoZV8xMF90aXN5YWNoX21vbG9kaWhfbHl1ZGV5XzcxMDY1Lmh0bWw=
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9uZXdzL25hX21vbGl0b3ZuaXlfbWF5ZGFuX3VfemFydmFuaXRzJUQxJTk2X3olRDElOTZ5c2hsb3N5YV9iJUQxJTk2bHNoZV8xMF90aXN5YWNoX21vbG9kaWhfbHl1ZGV5XzcxMDY1Lmh0bWw=
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   «Всі правителі Росії займалися тільки збиранням земель.  

   У цьому полягає проблема…» - Блаженніший Любомир 
 

 Російсько-український конфлікт виник не вчора. Його послідовно готували років десять. 

Ті, хто був при владі в Україні, певною мірою були ставлениками Росії. І те, що ми сьогодні 

маємо на Сході країни, — результат зомбування людей, яких довгі роки годували однією і тією 

ж брехнею. Вони й повірили.  

 Про це заявив Архиєпископ-емерит УГКЦ Блаженніший Любомир (Гузар) в інтерв’ю 

для  focus.ua.                                                                                                                                          

 За словами духовного провідника УГКЦ, Росія «обробляла» Західну Європу так само, як і 

людей на Сході України. Він підкреслив те, що на Донбасі люди жили і продовжують жити в 

страху. Тому, за його словами, цим людям знадобиться дуже багато часу, щоб вони навчилися 

бути вільними.               

 Блаженніший Любомир зазначив, що проблема російсько-українського конфлікту полягає 

в структурі російської держави, яка є  імперією: «Ця гра із збиранням земель сягає корінням 

300-400 років тому. Усі її правителі, починаючи з Петра I і закінчуючи Сталіним, а тепер вже і 

Путіним, займалися тільки цим».           

 Архиєпископ-емерит вважає, що українській владі потрібно позбутися нечесних людей, 

а  на їхнє місце слід поставити «впливових і шанованих людей, які власним прикладом 

демонструватимуть гідний спосіб життя, зможуть змінювати мислення інших». Він також 

зауважив, що в Українській Державі є багато політиків, однак немає державних мужів. «Не 

видно де Голлів, де Гасперів, Шуманів. Їх немає. І не тільки у нас. Великих особистостей, 

мислителів сьогодні не видно в усьому світі», - сказав він.       

 Крім цього, Блаженніший Любомир висловив цікаву думку з приводу того, як Церква і 

держава можуть спільно діяти. Він вважає, що держава повинна підтримувати, проте не 

втручатися у справи Церкви. «Кучма, Ющенко, Янукович хотіли мати під своїм крилом хоча б 

одну Церкву. Точно так, як це зроблено в Росії. ВРЦіРО була дітищем Кучми, який через свою 

людину в уряді диктував нам, що і як ми повинні робити. Правда, ми дуже швидко 

збунтувалися. Тому, коли Янукович знову спробував нас приручити, нічого не вийшло — ми 

просто не далися», - пояснив він. 

«Майбутнє християнство в Європі та світі буде орієнтуватися на такі Церкви,  

як УГКЦ…», - Антуан Аржаковський 
 «Майбутнє християнство в Європі та світі буде орієнтуватися на такі Церкви, як УГКЦ, 

яка знає, що вона має православну віру, що її ідентичність – католицька, і вона має 

протестантський дух боротьби за свободу та гідність.  

Це екуменічна Церква, яка може збагатити світове християнство, привнести багато важливих 

цінностей», - про це сказав Антуан Аржаковський, доктор історичних наук, екс-дипломат 

французького МЗС, професор Українського католицького університету в інтерв’ю для прес-

служби Львівської архиєпархії УГКЦ.         

 Професор Антуан висловив своє переконання з приводу важливості створення офіційної 

комісії між УГКЦ та Православними Церквами в Україні заради досягнення компромісу та 

взаємопорозуміння. «Кілька років тому Інститут екуменічних студій УКУ в партнерстві з 

Центром європейських гуманітарних досліджень НаУКМА створив Українське християнське 

академічне товариство (УХАТ), зібравши таким чином разом освітян, що належать до різних 

конфесій та академічних інституцій України, - розповідає він. – Такі комісії, де є свобода, 

дружба, де миряни можуть діяти разом зі священиками та єпископами, становлять ядро, що 

сприяє оновленню, дозволяє робити кроки вперед на шляху до екуменізму». Така комісія, за 

його словами, активно діє у Франції і вона  «публікує ґрунтовні тексти, метою яких є 

досягнення консенсусу».           

 «Сподіваємося, вона невдовзі з’явиться і в Україні. Я хотів би, щоб ці слова були 

почутими зі сторони ієрархії УГКЦ та інших Церков. Це дуже потрібно  для конкретного 

об’єднання між різними гілками Київської Церкви», - додав він. 

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL2ZvY3VzLnVhL2NvdW50cnkvMzExNDU3Lw==
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9pbnRlcnZpZXcvdWdrdHNfaWVfZWt1bWVuJUQxJTk2Y2hub3l1X3RzZXJrdm95dV9tYXlidXRub2dvXyVEMSU5NnpfbmVza29yZW5pbV9kdWhvbV9uYV95YWt1X21vemhlX29yJUQxJTk2aWVudHV2YXRpc3lhX3RzJUQxJTk2bGl5X2hyaXN0aXlhbnNraXlfc3YlRDElOTZ0X19h
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                               Уряд ввів капеланську службу в Збройних силах,   

                     Національній гвардії та Державній прикордонній службі.  
 

Кабінет Міністрів ввів капеланську службу в Збройних силах, Національній гвардії та 

Державній прикордонній службі. Про це сказано в розпорядженні № 677-р від 2 липня, 

опублікованому на сайті уряду 29 липня. Згідно з ним, Збройним силам, Нацгвардії і 

Держприкордонслужбі доручено до 2 серпня розробити і затвердити положення про 

службу військового духовенства, визначивши, що священнослужителі, які були 

запропоновані релігійними організаціями та успішно пройшли відбір, 

працевлаштовуються у відповідні відомства з укладенням трудових договорів.  
 

У місячний термін після затвердження положень про капеланської службі відомствам 

доручено провести відбір з священнослужителів. Також, Збройним силам, Нацгвардії і 

Держприкордонслужбі доручено організувати навчання священнослужителів основам 

військової справи, а також їх військово-гуманітарну та військово-психологічну підготовку.  

 

 Відповідним відомствам доручено щорічно інформувати Кабмін та Міністерство культури про 

стан служби військового духовенства,- повідомляє Християнський портал КІРІОС з 

посиланням на прес-службу Департаменту Патріаршої Курії у справах душпастирсва силових 

структур. При цьому Мінкультури доручено сприяти координації взаємодії релігійних 

організацій з відповідними силовими відомствами в цьому питанні і щокварталу подавати 

уряду звіт про проведену роботу.  

 

Міністерству соціальної політики доручено підготувати пропозицію про внесення 

капеланської служби до Класифікатора професій. Як повідомляв Християнський портал 

КІРІОС, 2 липня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк наголосив на необхідності запровадження 

капеланської служби в українських військах.  

 

                  Це російсько-українська війна, яку готували 10 років, Лїбомир Гузар  
 

Колишній глава Української греко-католицької церкви блаженніший Любомир (Гузар) розповів 

про імперську гру Путіна, політичної ролі церкви і про те, коли українці Донбасу стануть 

вільними 

 Що зараз на сході країни - громадянське протистояння чи війна між Росією і Україною? 

- Це російсько-українська війна. І цей конфлікт не виник вчора, його послідовно готували 

років десять. Ті, хто був при владі в Україні, певною мірою були ставлениками Росії. І те, що 

ми сьогодні маємо на сході, це результат зомбування людей, яких довгі роки годували однією і 

тією ж брехнею. Вони й повірили. 

Повірили, погодьтеся, не лише українці. У Європі чимало тих, хто підтримує дії Росії в 

Україні, хоча навряд чи середньостатистичний німець чи італієць дивиться російські 

телеканали. Виходить, їх теж запрограмували? 

- Росія обробляла Західну Європу точно так само, як і людей на сході нашої країни. Подивіться 

на Крим. У січні цього року я поїхав туди, щоб відпочити біля моря. Там вже почалися 

антиукраїнські хвилювання. І мені кажуть: "У нас не було в Криму проукраїнських 

телевізійних або радіопрограм. Так, були програми російською, українською мовою, але всі 

вони були проросійськими". Та ж історія і з Донбасом: навіть якщо радіохвиля була 

українська, душа і думка її були російськими. І вони говорили те, що потрібно було Росії. 

Тому київський Майдан для них був чимось чужим і ворожим. 

http://kyrios.org.ua/
http://www.kapelanstvo.org.ua/index.php
http://kyrios.org.ua/news/world/12961-kabmin-planue-stvorennja-kapelanskoyi-sluzhbi-v-ukrayini.html
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Але ж від свавілля влади, проти якого вийшов Майдан, напевно страждали і жителі Донбасу. 

Або їм було все одно, по-вашому? 

 - Я говорив з дуже шанованою людиною з Донецька. Шанованим церквою, урядом. І він мені каже: 

"Ви знаєте, ми багато разів голосували, але ми ніколи не обирали". Тобто ректор університету, 

директор заводу, шахти і так далі вимагав, щоб голосували так, як сказав він. І всі йому 

підкорялися. Там не було свободи. Люди жили і продовжують жити в страху. Знадобиться дуже 

багато часу, щоб вони навчилися бути вільними. 

Що потрібно зробити, щоб у людей з'явилася ця свобода? 

- Владі потрібно позбутися від нечесних людей, яких там все ще дуже багато. На їх місце слід 

поставити впливових і шанованих людей, які власним прикладом демонструватимуть гідний спосіб 

життя, зможуть змінювати мислення інших. 

У Москві поховали Валерію Новодворську. Подумайте: якби в Росії такі люди мали можливість 

говорити?! Росія напевно б змінилася. Такі люди потрібні Україні. 

Кілька років тому ви сказали, що сьогодні в Україні немає особистостей, діяльність яких 

можна вимірювати епохою. Можливо, людина, про яку говоритимуть через 100 чи 300 років, 

вже з'явилася?  

- Ще ні. Я скажу, чого нам не вистачає. У нас сила-силенна політиків. Подумати тільки - більше 200 

зареєстрованих партій! Це ж, вибачте, ідіотизм. Політики є, а ось державних мужів немає. Не видно 

де Голль, де Гаспері, Шуманов. Їх немає. І не тільки у нас. Великих особистостей, мислителів 

сьогодні не видно в усьому світі. Подивіться на Європейський союз. Там 28 країн. Назвіть хоча б 

одного мудрого великого політика. Є, скажімо, політик Меркель, але, погодьтеся, це зовсім не 

величина рівня того ж Аденауера. 

                                                             Церковна політкоректність          

За даними липневого дослідження Центру Разумкова, 76% людей в Україні вважають себе 

віруючими. Як це можна використовувати для єднання українців? 

- Необхідно проповідувати. У нас є Всеукраїнська рада церков - організація, аналогів якої ніде в 

світі більше немає. Рада об'єднує 19 найбільших релігійних груп країни. Це і християни, і 

мусульмани, і євреї - всі, хто вірить в Бога. Голови цих 19 церков представляють 90% віруючих 

України. Ви тільки уявіть, яка це сила! На останньому засіданні ради було заявлено, що всі хочуть 

єдиної України. Відмінно! А тепер, брати, починайте проповідувати. Скажіть людям, що потрібно 

бути чесними, не красти, не лінуватися, не чекати, що хтось чогось за вас зробить. Працюємо! У 

цьому і полягає соціальна доктрина церкви. І якщо вона залишається собою, виховує думаючих 

віруючих людей, тоді вона небезпечна для будь-якого злочинця, бандита або диктатора. 

Чи повинна церква бути національно орієнтованою? 

- У вас є тато і мама. І у мене є. А кого ви більше любите - своїх чи моїх батьків? Напевно своїх. 

Але хіба це погано? По-моєму, ні. Любити свою землю, свою Батьківщину - те ж саме, що любити 

своїх батьків. Ці два слова мають спільний корінь. Тому Батьківщину слід любити так само, як ти 

любиш свого батька і свою матір. Це і є патріотизм, про який повинна піклуватися церква. На жаль, 

у нас церква весь цей час перебувала під політичним патронатом влади - ще з 40-х років минулого 

сторіччя, коли Сталін зрозумів, що православ'я можна використовувати як інструмент впливу на 

людей. 

Хіба зараз щось змінилося? Жодна з нині діючих в Україні православних церков від своєї 

політичної ролі не відмовляється. 
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- Бачите, це цілком природно. Адже вони поділилися через політику, тому що одна група 

ієрархів залишалася під Москвою, а друга хотіла бути абсолютно незалежною. Але в цьому і 

слабкість цих церков. За останні 2000 років кожна церква, що дозволила втягнути себе в 

політичні ігри, програла. 

Але тільки не в Росії, де РПЦ і держава підтримують один одного на взаємовигідних 

умовах. Можливо, така співпраця необхідна і Україні?  

- Держава в рівній мірі має підтримувати всіх і не сунутися у справи церкви. Бачите, Кучма, 

Ющенко, Янукович - всі вони дійсно хотіли мати під своїм крилом хоча б одну церкву. Точно 

так, як це зроблено в Росії, де патріарх Кирило - слуга уряду, слуга Кремля. Та ж  Всеукраїнська 

рада церков була дітищем Кучми, який через свою людину в уряді диктував нам, що і як ми 

повинні робити. Правда, ми дуже швидко збунтувалися. Тому коли Янукович знову спробував 

нас приручити, нічого не вийшло - ми просто не далися. 

                                                               Україна - не Росія       

       Чи може нинішня політична ситуація в країні, а також смерть предстоятеля УПЦ 

митрополита Володимира спровокувати ворожнечу українців на релігійному грунті, яка, 

як видно на прикладі Донбасу, куди страшніша будь-який іншій ворожнечі? 

- Папа Іван Павло II церковну ситуацію в Україні називав екуменічної лабораторією. Так, у нас є 

безліч релігійних груп, але ми не боремося один з одним. Я не кажу, що ми об'єднані, що ми 

завжди підтримуємо один одного, але справжньої ворожнечі, незважаючи на безліч 

непорозумінь, у нас немає. Є окремі люди, які ведуть себе вороже, які всіх і вся проклинають і 

вважають, що тільки вони хороші. Але це дурість. І нехай серед нас немає єдності, ніхто нікого 

знищити не намагається. Пам'ятаю, були моменти на початку 1990-х років, коли відбирали 

храми. Але все це в минулому. 

А як же те що відбувається в анексованому Криму, де віруючі однієї конфесії виганяють з 

храмів віруючих інших конфесій. Виходить, релігійна ворожнеча тільки починається?         
- Це політично інспіровано. Якби люди, які це роблять, були розумні, вони б не дозволили себе 

використовувати. Храми спалюють невіруючі люди. Підпали роблять ті, хто має від цього якийсь 

зиск. 

Чому Україна і Росія не можуть домовитися про мир?         - 

Агресія Москви сьогодні розігрує той же сценарій, що і Гітлер колись, який вирішив захопити 

Європу. Проблема криється в структурі російської держави - це імперія. І не Путін її придумав. 

Сьогодні він просто виконує роль самодержця. Але ця гра із збиранням земель корінням сягає на 

300-400 років тому, і історично для сьогоднішньої Росії вона зрозуміла. Всі її правителі, 

починаючи c Петра I і закінчуючи Сталіним, а тепер вже і Путіним, займалися тільки цим. Влада 

в Росії як тоді, так і тепер йде від самодержця, а вся сутність російської імперії зводиться до 

тріади "православ'я, самодержавство, народність", яку сформулював граф Сергій Уваров. 

Невже за ці чотири століття нічого не змінилося?                                                                                        
- Нічого. Те, що ми називаємо комунізмом, а точніше сказати - більшовизм, було продовженням 

царської Русі. Замість царя з'явився генсек, замість таємних поліцій - НКВД, КДБ і так далі. 

Беріть все разом, і ви побачите цю спадковість.Так, ви можете згадати Горбачова і сказати, що 

ось він був зовсім іншим політиком! Але Горбачов не хотів Росії з людським обличчям, як, 

скажімо, того хотів Олександр Дубчек в Чехословаччині. Він намагався врятувати комунізм, 

коли зрозумів, що економіка СРСР, побудована на помилковій економічної теорії, що заперечує 

приватну власність, тріщить по швах. Єдиний з правителів Росії, хто мав інше уявлення про її 

розвиток, - Борис Єльцин, але у нього нічого не вийшло. Прийшов Путін. Він відновлює те, що 

було при Радянському Союзі, при царській Росії.... 
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                          Преображення Господнє, 19 серпня 2014р. Б.      
19 серпня (6 серпня за старим стилем) відзначаємо одне з найважливіших християнських свят - 

Преображення Господнє і  Спаса нашого Ісуса Христа. У  народі це свято має назву Яблучний 

Спас. 

Преображення Господнє належить до дванадесятих (12 головних) свят, пов'язаних з подіями з 

життя Христа і Пресвятої Діви Марії. Свято Преображення має один день передсвята 18 серпня (5 

серпня по ст. Стилю) і сім днів віддання свята з 20 - 26 серпня (з 7 по 13 серпня). Віддання свята 

відбувається 26 (13 за ст.ст.) серпня.  

 

Свято встановлене у  пам'ять преображення Ісуса Христа перед  учнями на горі Фавор, про що 

розповідають три євангелисти - Матвій, Марко і Лука. Всі три синоптичних Євангелія містять 

дуже подібні описи Преображення. Як описують Євангелія, незадовго до свого розп'яття Ісус 

Христос, взявши з Собою трьох учнів - Петра і братів Заведеевих, Якова та Івана, вирушив з 

Кесарії Філіппової в межі Галілеї. Зупинившись біля гори Фавор, що підноситься над пагорбами 

Галілеї, Ісус став молитися. Стомившись, апостоли заснули, як сказано в Євангелії: "Петро та 

приявні з ним були зморені сном". Прокинувшись, вони побачили, що Ісус Христос преобразився: 

Він стояв оточений сяйвом: обличчя Його сяяло,  як сонце, одяг зробився білішим від снігу і 

блищали, як світло. Поруч з Ним стояли два старозавітних пророки - Мойсей та Ілля, які 

розмовляли з Господом про Його близький відхід.  

 

Далі Євангеліє оповідає про те, що співрозмовників осінила біла хмара, з якої пролунав голос 

Божий: "Це Син Мій Улюблений, Його слухайте". Бачення зникло. Учні в страху попадали на 

землю. Ісус Христос підійшов до них, торкнувся їх і сказав: "Встаньте, не бійтеся". Учні тоді 

встали і побачили Ісуса вже у звичайному вигляді. 

Разом з Ісусом Христом вони спустилися з гори і до ранку повернулися в Капернаум. Христос 

наказав нікому не розповідати про те, що вони бачили, - до тих пір, поки Він не воскресне з 

мертвих. 

 

Що стосується хронології встановлення свята, то в історичній літургіці існують версії про його 

надзвичайно давнє походження: "З 900 року його святкують у Візантії як ... Преображення 

Спасителя". Однак більш імовірно, що свято було встановлене в IV столітті: у цей час 

рівноапостольна Олена, мати Костянтина Великого, звела на горі Фавор храм на честь 

Преображення Господнього. І якийсь час Преображення було в Палестині Місцевим 

святкуванням. Лише з V століття святкування було поширеним на християнському Сході. 

 

Вважається, що свято Преображення нагадує людям про необхідність духовного преображення. 

Церква вчить, що Своїм Преображенням, Спаситель дозволив людям на власні очі побачити 

Преображення, яке очікує людину в Царстві Божому. Христос готував учнів до Своєї смерті, вони 

повинні побачити Його у славі, щоб не похитнутися у вірі в часі випробувань. 

 

На Сході до початку серпня поспівають злаки й виноград, які християни приносять у храм для 

благословення на подяку Богові за Його любов, за дарування щедрого врожаю. Частину врожаю у 

перші століття християни жертвували в храм для здійснення Таїнства Євхаристії (Святе 

Причастя). Стародавній звичай освячувати плоди походить з VIII століття. У  народній традиції 

Преображення називається Другим або Яблучним Спасом, бо в цей день освячують яблука - 

найпоширеніший плід на Русі.  

 

Спеціально до цього дня яблука везли цілими возами, і кожен більш-менш заможний чоловік 

вважав своїм обов'язком роздати плоди бідним і хворим. До цього дня не належало їсти яблука і 

всі городні овочі, крім огірків. Починаючи з цього дня, дозволяється їсти яблука і фрукти, які 

освячують  наприкінці святкової Літургії. 

http://kyrios.org.ua/spirituality/svyato/2215-preobrazhennya-hospodnye-19-serpnya.html
http://kyrios.org.ua/spirituality/svyato/2215-preobrazhennya-hospodnye-19-serpnya.html
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                      Роздуми над Словом Божим на спомин св. Марти                               

  

У Біблії дуже багато уривків, які розповідають про зустрічі Ісуса з людьми. А при тому рідко 

зустрічаються ті моменти, коли Ісус називає людей на ім’я. Зазвичай сказано: один чоловік, 

якийсь рибалка тощо. А в цьому тексті Ісус називає обох жінок на ім’я, що може означати: вони 

були Йому дорогими людьми. У Євангелії від Йоана говориться, що Ісус любив Лазаря і його 

сестер.                  

Якщо розглянути значення слова «дім» (Марта прийняла Його у своєму домі), то можемо 

натрапити на кілька образів. Наприклад, в уривку від Ісуса Навина (24, 15) під словом «дім» 

розуміється родина: «…А я та дім мій будемо служити Господеві»; чи у Йоана 14, 2: «Багато 

осель у домі Мого Отця; а коли б то не так, то сказав би Я вам, що йду приготувати місце для 

вас» — це Церква. Дім може означати місце, де я мешкаю, місце, де моя родина, Церкву, а також 

серце. Тобто Марта у певному сенсі наважилася запросити Господа до свого серця. І що ж ми 

бачимо? Вона метушиться, прагне приготувати все для гостей, швидко повичищати свої гріхи, 

прибрати шари заздрості, злості, образи, недовіри до Бога та іншого.  

Що каже з цього приводу Ісус? — «Марто, Марто, турбуєшся й журишся ти про багато чого, а 

потрібне одне». Те одне, що так потрібне людині, — це Бог. «Я вже тут і готовий бути з тобою, 

подбати про тебе, не журися». За другорядними справами можна пропустити Ісуса, але коли Він 

уже поруч, то потрібно залишити все і слухати. Господь не так хоче засудити Марту як показати, 

що у Марії пріоритети правильно розставлені: на той час духовна пожива важливіша за 

клопотання буденне. У кому з сестер можемо себе впізнати? Важливо також зрозуміти, що є тим 

«одним», чого я так потребую.   

Сестра Марія сиділа в Ісуса у ногах і слухала. Перебувати у когось в ногах символізує поставу 

учня (пор. Йн 13, 14). В результаті бачимо, що Марта прийняла Ісуса як гостя, а Марія — як 

Учителя. Як ти готовий прийняти Ісуса? Чи готовий ти слухати, що Він хоче тобі сказати? 

Сьогоднішнє читання показує, що людина має бути не тільки активною у виконанні Слова, а й 

уміти слухати Боже Слово. 

  

 

                                                         ТРОХИ СРІБЛА          

– Учителю, що ви думаєте про гроші? – спитав один юнак свого учителя рабина. 

– Дивись у вікно, – сказав учитель. – Що бачиш? 

– Бачу жінку з дитиною, двоє коней, що тягнуть віз, і чоловіка, який іде на базар. 

– Добре. Тепер дивись у дзеркало. Що бачиш? 

– Що ж хочете, щоб я бачив?! Зрозуміло – себе! 

– Тепер поміркуй: вікно – зі скла, і дзеркало також зі скла. Вистачає тонесенького шару 

срібла на склі й людина бачить тільки себе. 

Навколо нас є багато таких осіб, які свої вікна замінили на дзеркала. Вони думають, що 

дивляться "назовні‖, а бачать і споглядають самих себе. 

Не дозволь, щоб вікно твого серця стало дзеркалом. 

http://www.credo-ua.org/2014/07/120493
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                                               ЗІ  СВЯТИМИ УПОКОЙ.                                                           

 Бл. п. Марія Двулят, - відійшла у вічність 24-го травня 2014 року. Похорон відбувся у 

нашій церкві  Покров Пресвятої Богородиці - 30-го травня ц. р. а відтак покійну Марію поховано 

на цвинтарі Cheltenham Cemetery. Залишила у смутку сина Зеника з родиною. Складаємо родині 

наші найщиріші співчуття, а душу покійної Марії поручаємо святим молитвам. Вічная їй 

Пам’ять.                  

 Бл. п. Федір Дем’яник, літ 90 - відійшов у вічність 9-го липня 2014 року. Похорон відбувся 

у нашій церкві Покров Пресвятої Богородиці - 14-го липня ц. р. a відтак покійного Федора 

поховано на цвинтарі Enfield Memorial Park Cemetery. Залишив у смутку  сина Володимира, сина 

Стефана, дочку Ольгу з родинами. Складаємо родині наші найщиріші співчуття, а душу 

покійного Федора поручаємо святим молитвам. Вічная йому Пам’ять.      

 Бл. п. Єфрем Дорош, літ 96 - відійшов у вічність 3-го липня 2014 року. Похорон відбувся у 

нашій церкві  Покров Пресвятої Богородиці - 15-го липня ц. р. a відтак покійного Єфрема 

поховано на цвинтарі Payneham Cemetery. Залишив у смутку  сина Єфрема і дочку Марлен з 

родинами. Складаємо родині наші найщиріші співчуття, а душу покійного Єфрема поручаємо 

святим молитвам. Вічная йому Пам’ять.            

 Бл. п. Анна Кухта, літ 90, - відійшла у вічність 10-го липня 2014 року. Похорон відбувся  

21-го липня ц. р. Покійну Анну поховано на цвинтарі Salisbury Memorial Park Cemetery. 

Залишила у смутку дітей з родинами. Складаємо родині наші найщиріші співчуття, а душу 

покійної Анни поручаємо святим молитвам.  Вічная їй Пам’ять.       

 Бл. п. Петро Курпіта, літ 87 - відійшов у вічність 20-го липня 2014 року. Похорон відбувся 

у нашій церкві  Покров Пресвятої Богородиці - 25-го липня ц. р. a відтак покійного Петра 

поховано на цвинтарі Dudley Park Cemetery. Залишив у смутку  дружину Анну, дітей Олега, 

Наталку і Таню, зятя Юрка, внуків Катерину,  Хрестину і її чоловіка Стена, шваґра Матвія Дацків 

з родиною, шваґра Василя Лабаз з родиною. Складаємо родині наші найщиріші співчуття, а душу 

покійного Петра поручаємо святим молитвам. Вічная йому Пам’ять.   

На прохання Родини бл.п. Петра Курпіти – замість квітів на могилу склали пожертви 

на ц. Покров Прес.Богородиці, Вейвіл: 
Reno Ceccato ATO   100 – 00 Василь, Марія і Родина Лабаз  100-00 

Лідія та Іван Липкевич  100 – 00 

Теодосій Андрушко     50  Петро Дацків    50 – 00 

Матій Дацків      50  Марія і Михайло Чепак  50 

Василь і Люда Дацків     50  Ганя Курпіта (юн.)   50 

Ірина і Христина Решітник  50  Ярослав та Іванка Будас   50 

Михайло Ковалик     50   

Ганя і Марія СмаҐала     40  Оксана Косак    40 

Софія і Данило Фарфанюк  30  Марія Гансман    30 

Марія Дяків      30  Степан Сернецький   25 

Оля та Іван Колісник   20  Е. Чекайло     20 

Родина Дінис     20  Віра Маковійчук   20 

Магдалина Сабадаш     20  Петро Вороняк    20 

Марія Олексин      20  Петро і Галина Заброварні  20 

Роман і Марія Олесницькі  20  Емілія Кіналь    20 

Надя Якобі      20  Ганя Захарко    20 

Ігор Кушнір      20  Степан і Ґеня Колісник  20 

Василь Попович      20  Ірина Буженко    20 

Марія Ткачук      20  Катерина Кеда    20 

Марія і Юрко Дністрянські  20  Ґеня Захарко    20                                  

Галя Приплоцька          20  Василь і Ґеня Станко    15 

Уляна Женчик      10  Оля і Борис Михайлів   10 

Ядвига Соловій    10  Софія Коваль    10 

 

Разом 1.420 – 00     

Щиро дякуємо всім жертводацям        Родина Курпіти і  Парафіяльна Рада  
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Reading of the Holy Scripture                        Читання Святого Письма 

                                                              МАРЕВО 

Один чоловік заблукав у пустелі. В нього закінчилася їжа і вода, він важко ступав по 

розпеченому піску.                

 Нараз побачив перед собою пальми і почув плескіт води. Розчарований, він подумав: "Це 

марево. Моя уява показує мені глибокі бажання моєї підсвідомості... Насправді нема нічого...‖

 Втративши всяку надію, безсило опустився на землю і помер. Трохи пізніше його 

побачили два бедуїни. – Ти щось розумієш? – спитав один. – Так близько до оазису, два кроки 

до води і до фініків, що падають просто в рот! Хіба це можливо? 

– Це – сучасна людина, – відповів другий.  Гай-гай, світ переповнений різними 

таємницями, а людина закриває їх своєю рукою. (Ваал Шем) 

Прихильники цієї технократичної епохи готові приймати за дійсне лиш те, що підлягає 

раціональній класифікації. Радо вірять, що завдяки своїй науці вони стоять на твердому 

ґрунті, а тим часом провалюються в прірву відчаю, тривоги. 

                              Таємниці Бога неможливо зрозуміти, але треба в них вірити.                

01/08/2014 Луки 19, 1-27 

02/08/2014 Луки 19, 28-48 

03/08/2014 Луки 20, 1-18 

04/08/2014 Луки 20, 19-47 

05/08/2014 Луки 21, 1-9 

06/08/2014 Луки 21, 10-38 

07/08/2014 Луки 22, 1-38 

08/08/2014 Луки 22, 39-71 

09/08/2014 Луки 23, 1-25 

10/08/2014 Луки 23, 26-56 

11/08/2014 Луки 24, 1-27 

12/08/2014 Луки 24, 28-53 

13/08/2014 Галатів 1 

14/08/2014 Галатів 2, 1-10 

15/08/2014 Галатів 2, 11-21 

16/08/2014 Галатів 3 

17/08/2014 Галатів 4, 1-11 

18/08/2014 Галатів 4, 12-31 

19/08/2014 Галатів 5 

20/08/2014 Галатів 6 

21/08/2014 Ефесян 1 

22/08/2014 Ефесян 2 

23/08/2014 Ефесян 3 

24/08/2014 Ефесян 4, 1-16 

25/08/2014 Ефесян 4, 17-32 

26/08/2014 Ефесян 5, 1-20 

27/08/2014 Ефесян 5, 21-33 

28/08/2014 Ефесян 6 

29/08/2014 Филип’ян 1 

30/08/2014 Филип’ян 2, 1-13 

31/08/2014 Филип’ян 2, 14-30 

01/08/2014 Luke 19, 1-27 

02/08/2014 Luke 19, 28-48 

03/08/2014 Luke 20, 1-18 

04/08/2014 Luke 20, 19-47 

05/08/2014 Luke 21, 1-9 

06/08/2014 Luke 21, 10-38 

08/08/2014 Luke 22, 1-38 

08/08/2014 Luke 22, 39-71 

09/08/2014 Luke 23, 1-25 

10/08/2014 Luke 23, 26-56 

11/08/2014 Luke 24, 1-27 

12/08/2014 Luke 24, 28-53 

13/08/2014 Galatians 1 

14/08/2014 Galatians 2, 1-10 

15/08/2014 Galatians 2, 11-21 

16/08/2014 Galatians 3 

17/08/2014 Galatians 4, 1-11 

18/08/2014 Galatians 4, 12-31 

19/08/2014 Galatians 5 

20/08/2014 Galatians 6 

21/08/2014 Ephesians 1 

22/08/2014 Ephesians 2 

23/08/2014 Ephesians 3 

24/08/2014 Ephesians 4, 1-16 

25/08/2014 Ephesians 4, 17-32 

26/08/2014 Ephesians 5, 1-20 

27/08/2014 Ephesians 5, 21-33 

28/08/2014 Ephesians 6 

29/08/2014 Philippians 1 

30/08/2014 Philippians 2, 1-13 

31/08/2014 Philippians 2, 14-30 
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Блаженніший Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ 

Блаженніший Патріарх Святослав (Шевчук) народився 5 травня 1970 року у м. Стрию 

Львівської обл. У 1991-1992 роках навчався у Центрі філософсько-богословських студій «Дон 

Боско» у м. Буенос-Айресі (Аргентина), а у 1992-1994 роках – у Львівській духовній семінарії. 

Дияконські свячення отримав 21 травня 1994 року (святитель Владика Филимон (Курчаба), 

священичі – 26 червня 1994 року (святитель Блаженніший Мирослав Іван Кардинал 

(Любачівський). 

У 1994-1999 роках навчався у Папському університеті святого Томи Аквінського (Рим, Італія), 

де здобув докторат з відзнакою Summa cum laude в галузі богословської антропології та основ 

моральної богослов’ї візантійської богословської традиції.                                                                            

У 1999-2000 роках – префект Львівської духовної семінарії Святого Духа.                                                     

У 2000-2007 роках – віце-ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа.                                                               

З 2001 року – віце-декан богословського факультету Львівської богословської академії (відтак 

Українського католицького університету). 

У 2002-2005 роках – голова секретаріату та особистий секретар Блаженнішого Любомира, 

адміністратор Патріаршої курії у Львові. 

З червня 2007 року – ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа. 

14 січня 2009 року Святіший Отець Венедикт XVI поблагословив рішення Синоду Єпископів 

Української Греко-Католицької Церкви про призначення отця доктора Святослава Шевчука 

Єпископом-помічником єпархії Покрови Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі (Аргентина). 

Новому єпископу уділено титулярний престол Кастра-ді-Гальби. 

Архиєрейська хіротонія відбулася 7 квітня 2009 року, на свято Благовіщення Пресвятої 

Богородиці, в Архикатедральному соборі Святого Юра у Львові. Головним святителем, у 

присутності Блаженнішого Любомира, був Високопреосвященний Владика Ігор (Возьняк), 

Архиєпископ Львівський, а співсвятителями – Владика Михаїл (Микицей), Єпарх єпархії 

Покрови Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі, та Владика Юліан (Вороновський), Єпарх 

Самбірсько-Дрогобицький. 

10 квітня 2010 року призначений Апостольським адміністратором єпархії Покрови Пресвятої 

Богородиці. 

Виборчий Синод єпископів УГКЦ, зібраний у Львові (Брюховичах) 21-24 березня 2011 року, 

відповідно до приписів Кодексу канонів Східних Церков та Партикулярного права УГКЦ, обрав 

Патріархом УГКЦ Преосвященного Владику Святослава (Шевчука). 

Святійший Отець Венедикт XVI потвердив і поблагословив вибір Преосвященного Владики 

Святослава згідно з рішенням Виборчого Синоду єпископів УГКЦ від 23 березня 2011 року. 

Обраний Глава УГКЦ склав перед Синодом єпископів визнання віри та обітницю вірно 

виконувати свій уряд. 

Введення Блаженнішого Святослава на престол Глави УГКЦ відбулося у Києві в неділю, 27 

березня, під час Архиєрейської Літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. 

Владика Святослав (Шевчук) вільно володіє такими іноземними мовами: англійською, 

італійською, іспанською, польською та російською. 
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His Beatitude 

Sviatoslav Shevchuk 

Major Archbishop of Kyiv-Galicia 

 

Shevchuk in 2011 

Church 

Ukrainian Greek Catholic 
Church 

Elected 23 March 2011 

Installed 27 March 2011 

Predecessor 

Lubomyr Husar 

Other posts 

Metropolitan of Kyiv 
President of Synod of the 
Ukrainian Catholic Church 
Grand Chancel-
lor of Ukrainian Catholic Uni-
versity 

Orders 

Ordination 

26 June 1994 (Priest) 
by Myroslav Lubachivsky 

Consecration 

7 April 2009 (Bishop) 
by Ihor Vozniak 

Personal details 

Born 

5 May 1970 (age 44) 
Stryi, Ukrainian 

Nationality 
 Ukrainian 

Coat of arms 

 

Biography: Born May 5, 1970 in Striy, Lviv region, he 

began his religious education in 1991-1992 at the Don Bosco 

theological seminary in Buenos Aires.   

He continued his education from 1992 to 1994 in the Lviv The-

ological Seminary.  

Ordained a deacon on May 21, 1994 (by Bishop Fylymon Kur-

chaba), he was ordained a priest on June 26, 1994 (by His Be-

atitude Myroslav Cardinal Liubachivsky). 

From 1994 to 1999 he studied at the papal university of St. 

Thomas Aquinas in Rome, where he received his doctoral de-

gree summa cum laude in theological anthropology and the 

moral roots of theology in the Byzantine theological tradition. 

From 1999 to 2000 he served as prefect of the Lviv Holy Spirit 

Theological Seminary. From 2000 to 2007 he was vice rector 

of the seminary.  In 2001 he became vice-dean of the theology 

department at the Lviv Theological Academy (now the Ukrain-

ian Catholic University). 

In 2002 he was named head of the secretariat and personal 

secretary to His Beatitude Liubomyr Cardinal Husar, head of 

the Patriarchal Curia in Lviv. 

In 2007 he was named rector of the Holy Spirit Seminary. 

On January 14, 2007, His Holiness Pope Benedict XVI blessed 

the decision of the Synod of Bishops of the Ukrainian Greek 

Catholic Church to name Father Sviatoslav Shevchuk as auxil-

iary bishop of the Protection of the Blessed Mother eparchy in 

Buenos Aires, Argentina.   

On April 10, 2010 he was named Apostolic Administrator Ep-

archy of Argentina.  

On March 23, 2011 at an election held by the Synod of bishops 

of the Ukrainian Greek Catholic Church he was named Major 

Archbishop of the church. On March 24, the election was 

blessed by Pope Benedict XVI, He was enthroned on March 27, 

2011 in Kyiv in the Patriarchal Cathedral of The Resurrection. 

Most Reverend Sviatoslav Shevchuk was been elected Major 

Archbishop (Patriarch) at an Electoral Synod of Bishops of the 

Ukrainian Greek Catholic Church in Lviv/Bruhovitchi 21-24 

March 2011, in accord with the Code of Canons of the Eastern 

Churches and the Particular Law of the Ukrainian Greek Catho-

lic Church (UGCC). His Holiness, Pope Benedict XVI confirmed 

and blessed the election of Bishop Sviatoslav according to the 

decision of the Electoral Synod of Bishops of the UGCC on 23 

March. 

His Beatitude Sviatoslav’s native language is Ukrainian. He is 

fluent in English, Italian, Polish, Russian, and Spanish.  

http://en.wikipedia.org/wiki/His_Beatitude
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Major_Archbishops_of_Kiev-Galicia
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sv_shevchuk.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Greek_Catholic_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Greek_Catholic_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Lubomyr_Husar
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Catholic_Archeparchy_of_Kyiv
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Greek_Catholic_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Greek_Catholic_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Chancellor_(education)
http://en.wikipedia.org/wiki/Chancellor_(education)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Catholic_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Catholic_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Priesthood_(Catholic_Church)
http://en.wikipedia.org/wiki/Myroslav_Ivan_Lubachivsky
http://en.wikipedia.org/wiki/Bishop_(Catholic_Church)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ihor_Vozniak
http://en.wikipedia.org/wiki/Stryi
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Sviatoslav_Shevchuk.svg
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Адміністратор Парафії Покров Пресвятої Богородиці  

о.протоєрей Тарас Горпиняк  

тел. 8272 6031. Мобільний тел. 0424 405 441. 

Fr. Taras Gorpynyak, Parish Priest - tel/fax 8272 6031 mobile: 0424405441  

Protection of the Mother of God Parish, 1A Davenport Tce, Wayville 5034 SA  

          e-mail: uki99@tpg.com.au  

   

           Fr. Paul Babie, Assistant Priest, tel. 8303 5521paul.babie@adelaide.edu.au    

                   

                                              Web-site: www.catholicukes.org.au  

                

   ВІЗИТ НАШОГО ПАТРІАРХА СВЯТОСЛАВА ШЕВЧУКА 

Цього року Отець і Глава нашої Української Греко-Католицької Церкви  Патріарх Святослав 

Шевчук відвідає Австралію. На протязі його візиту Патріарх Святослав відвідає всі парафії 

нашої Епархії.  

 

В Аделаїді Патріарх буде перебувати 23-го і 24-го вересня. У нашій церкві 23-го вересня  буде 

служитися  Архиєрейська Служба Божа о год. 5.00 вечора, а по закінченні святкова вечеря у 

нашій церковній залі.   

 

          Head of Ukrainian Catholic Church to visit Australia in September 2014 
 

His Beatitude Sviatoslav (Shevchuk), Head and Father of the Ukrainian Greek Catholic Church will 
visit the Ukrainian Catholic Eparchy and all Catholics in Australia. He will meet with Catholic bishops, 
church leaders, politicians and other people of good will. 
 

In making this announcement Bishop Peter Stasiuk, Eparch of the Ukrainian Catholics in Australia, 
New Zealand, and Oceania, expressed his joy at the upcoming pastoral visit. “The faithful of the Epar-
chy have been eagerly awaiting this visit for a long time.” he added.  
 

The tour will start in Perth on Wednesday 17th September and end in Brisbane on 30th September. He 
will visit all major Ukrainian parishes. 
 

This will be an opportunity for His Beatitude to meet the faithful of Australia who have been so sup-
portive of the Ukrainian Church ever since they arrived in Australia in 1948. 
 

Catholics in Australia have been praying for Ukraine during the present conflict and have been in-
spired by the spiritual leadership of His Beatitude Sviatoslav. 
 

There are a total of 50 Ukrainian Greek Catholic bishops worldwide with more than seven and a half 
million faithful. 

 

The Ukrainian Greek Catholic Church is the largest Eastern Church in full union with the Holy See. On 

30 March 1991, Major Archbishop Myroslav Ivan Cardinal Lubachivsky ended his exile in Rome and 

returned to Lviv. The Ukrainian Greek Catholic Church ended its forced clandestine existence in 1989 

after a period of more than 40 years of persecution by the Soviet Authorities. 
 
His Beatitude Sviatoslav (Shevchuk), Head and Father of the Ukrainian Greek Catholic Church will 
visit Adelaide, from the 23rd to the 24th of September. He will visit our church on the 23rd of  Sep-
tember and therefore we will have a Episcopal Liturgy at 5pm, followed by dinner in our hall.  


