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ЛИПЕНЬ                                             JULY         
               Україна в паломництві    – дякуємо, що ви разом із нами! 
 

Католицьким Єпископським Конференціям, священикам, монашеству та мирянам Церкви, 

усім християнам і людям доброї волі, які солідарні з Україною.  

 

                                                               Дорогі брати і сестри!                                                                                                                                

Протягом останнього півроку багато з вас пильно стежили за подіями в Україні, – подіями 

драматичними, часом трагічними, але в підсумку глибоко життєдайними. Після століття геноциду 

і десятиліть шаленої корупції та нестерпної соціальної несправедливості українська нація 

перебуває в тривалому, натхненному паломництві від страху і шахрайства до гідності та 

цілісності. 

Усі українські Церкви та релігійні організації посіли одностайну позицію 

Протягом морозяних зимових місяців мільйони людей заповнювали площі не тільки наших, а й 

ваших міст, щоб висловити своє прагнення кращого життя. Усі українські Церкви та релігійні 

організації посіли одностайну позицію. Місяцями вони наполягали, що президент і уряд мають 

поважати своїх громадян, що насилля неприпустиме, що поділ суспільства та країни є аморальним 

і що діалог – це єдиний легітимний спосіб розв’язання політичної та соціальної кризи. Ми вдячні 

за цю пророчу єдність усім нашим братам і сестрам у вірі: римо-католикам, протестантам, євреям, 

мусульманам, а особливо представникам православних Церков в Україні. 

Єдиною спільнотою виступили також люди різних етнічних походжень, котрі розмовляють 

різними мовами та належать до різних соціальних груп. Безпрецедентна консолідація і 

переважаючий консенсус у країні виявилися на нещодавніх Президентських виборах. Перемогу 

отримав Петро Порошенко в першому турі, набравши серед 21 кандидата 55 відсотків голосів. 

Вісімдесят п’ять відсотків виборців віддали свої голоси кандидатам, які підтримують 

демократичний та європейський вибір нашої країни. Сьогодні переважна більшість громадян – 

українці, росіяни, білоруси, поляки, євреї, татари, вірмени, грузини та інші етнічні й релігійні 

групи – єдині в боротьбі проти терористичного насилля та відкритої закордонної військової 

агресії. Вони шоковані анексією Криму та конфліктом у східних регіонах країни, що інспірується 

та підтримується іноземними спецслужбами. Це найбільший виклик, який сьогодні стоїть перед 

Україною та Європою. 

Чиста жертва українських новомучеників, палкі моління мільйонів людей на 

Майданах та молитва міжнародної спільноти католиків, християн різних 

конфесій та людей доброї волі різних віросповідань принесли рясне благословення 

Упродовж останніх місяців нашого паломництва від страху до гідності ваша моральна та 

духовна солідарність була надзвичайно важливою для громадян України і для вірних наших 

Церков.  
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Від імені наших священиків, монашества та мирян складаємо вам подяку за вашу постійну 

молитву та різноманітні благодійні проекти підтримки. Ми надіслали особливі слова вдячності 

Святішому Отцеві Папі Франциску, котрий підтримав нас молитвою та закликав до миру й 

справедливості в Україні. 

Те, що сталося в Україні, справді є таїнственним. Преображальна благодать вилилася на людей 

нашої країни. Чиста жертва українських новомучеників, палкі моління мільйонів людей на 

Майданах та молитва міжнародної спільноти католиків, християн різних конфесій та людей 

доброї волі різних віросповідань принесли рясне благословення. Сьогодні Україна є іншою 

країною, її суспільство оновлене. Ваш внесок у це новонародження є життєво важливим. 

 

Останніми днями ми бачимо, як загострилася кампанія поширення неправдивої 

інформації з боку певних політичних і духовних авторитетів найвищого рівня, які 

поділяють агресивний тон і методику викривлення 

Ми надзвичайно вдячні за ваші старання інформувати свої спільноти про правдиву природу змін, 

що відбуваються в нашій країні, на противагу обманній інформації, що спрямована проти 

України та її Церков, зокрема проти Української Греко-Католицької Церкви. Останніми днями 

ми бачимо, як загострилася ця кампанія з боку певних політичних і духовних авторитетів 

найвищого рівня, які поділяють агресивний тон і методику викривлення. 

Гідність, якої прагнуть українці, має передусім нематеріальний характер. Ідеться про Богом дану 

гідність, що передбачає повагу до самого нашого буття, – про право на самовизначення, 

територіальну цілісність, культурну та церковну самобутність, що жорстоко нівечили в 

минулому та принижують сьогодні. 

 

Увесь світ переконався, що Україна є домом для численних народностей та 

релігій, які мирно співіснують 

Вийшовши на мирні демонстрації у відповідь на суцільну корупцію, переслідування з боку 

держави та нестерпні соціальні умови, мільйони українців плекають дедалі більшу міжетнічну, 

міжконфесійну та міжкультурну солідарність. Увесь світ переконався, що Україна є домом для 

численних народностей та релігій, які мирно співіснують; її оновлене громадянське суспільство 

захищає свою країну та спільне благо. Разом українські громадяни висловлюють своє «ні» 

тиранії, беззаконню, насильству та безвідповідальності, особистій та суспільній, внутрішній та 

зовнішній, як в середині країни, так і на міжнародній арені. 

Ми просимо вас продовжувати молитися за мир в Україні, за мир та примирення, що 

ґрунтуються на справедливості. Ваша зичливість до України має преображальну силу, вона є 

великою підтримкою для нашого народу в його паломницькій мандрівці. 

Як християни, ми віримо, що кожна особа, котра виявляє солідарність із стражденним, буде 

благословенною та отримає щедрі Божі благодаті. 

  

Від імені членів Постійного Синоду Єпископів УГКЦ 

                                                                                                                             + СВЯТОСЛАВ, 

                                                                                             Верховний Архиєпископ Києво-Галицький 
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                               Ukraine is on Pilgrimage - Thank you for Walking With Us     

 To Catholic Bishops Conferences, priests, religious and the faithful of the Church To All Chris-

tians and People of good will that stand in solidarity with Ukraine.  
                                                                     Dear Brothers and Sisters!                                                                                                                                                   
Over the last six months many of you have closely followed events in Ukraine—dramatic, sometimes tragic, but 

ultimately life-giving. After a century of genocidal experiences and decades of rampant corruption and crushing 

social injustice, the Ukrainian nation has been on an extended, inspired pilgrimage from fear and fraud to dignity 

and integrity. 

Through frigid winter months millions of people filled the squares of our cities and also your cities to manifest 

their desire for a better life. All Ukrainian Churches and religious organizations stood together. For months with 

one voice they insisted that the president and government respect their citizens, that violence is not the answer, 

that dividing society and the country is immoral, and that dialogue is the only legitimate manner to resolve the po-

litical and social crisis. We are grateful for this prophetic unity to all our brothers and sisters in faith, to Roman 

Catholics, Protestants, Jews, Muslims and especially the Orthodox Churches of Ukraine. 

The Churches were united, as were people of different ethnic backgrounds, languages, and social classes. In the 

last weeks the unprecedented consolidation and overwhelming consensus in the country was expressed in the pres-

idential elections. Petro Poroshenko was elected in one round with 55% of the vote in a field of 21 candidates. 

85% voted for candidates that support a democratic and European option for the country. Today the overwhelming 

majority of citizens—Ukrainians, Russians, Belarusians, Poles, Jews, Tatars, Armenians, Georgians, and other 

ethnic and religious groups—stand united against the terrorist violence and overt military aggression from abroad. 

They are horrified by the annexation of Crimea and the conflict in the eastern part of the country inspired and sup-

ported by foreign Special Forces. This is the biggest challenge facing Ukraine and Europe today. 

During these months of pilgrimage from fear to dignity your moral and spiritual solidarity has been crucial for cit-

izens of Ukraine and for our Churches. On behalf of our clergy and the faithful we would like to thank you for 

your abiding prayer and various works of charity that you conducted. We have addressed a singular expression of 

gratitude to His Holiness Pope Francis who has supported with prayer and exhortation the yearning for peace and 

justice in Ukraine. What happened in Ukraine has been truly miraculous. Transforming grace poured down upon 

the people of our country. The pure sacrifice of new Ukrainian martyrs, the fervent supplication of millions of 

people on the Maidans, and the prayer of the global community of Catholics, Christians of different denomina-

tions, and people of good will of different faiths brought forth an abundance of transfiguring blessings. Today, 

Ukraine is a different country; it is a renewed society. Your contribution to this rebirth is vital. 

We are profoundly grateful for you efforts to inform your communities about the true nature of developments in 

our country, countering the disinformation directed against Ukraine and its Churches, the Ukrainian Greek Catho-

lic Church in particular. In recent days we see how this campaign has been escalated by certain political and spir-

itual authorities at the highest level that share an aggressive tone and modality of dissimilation. The dignity that 

Ukrainians yearn for is not first and foremost material. They seek a God-given dignity, a respect for their very be-

ing. Their right for self-determination, territorial integrity, cultural and especially ecclesial tradition has been vio-

lated brutally in the past and is demeaned today. 

In the face of systemic corruption, governmental repression, and intolerable social conditions millions of Ukraini-

ans demonstrated peacefully, forging an ever-stronger inter-ethnic, inter-confessional, and inter-cultural solidarity. 

Ukraine is home to scores of peoples and religions that stand together. It is a revived civil society defending its 

country and the common good. Together Ukrainian citizens are saying no to tyranny, lawlessness, violence and 

irresponsibility—personal and social, internal and external, domestic and international. 

We ask you to continue your prayer for peace in Ukraine, for peace and reconciliation built on justice. As Chris-

tians we believe that every person that demonstrates solidarity with the suffering will be blessed and will receive 

abundant graces from God. 

The Lord bestows dignity by blessing; your benediction of Ukraine is transformative. Your blessings help trans-

figure a people on pilgrimage.   

On behalf of the members of the  Permanent Synod of Bishops of the Ukrainian Greek Catholic Church  Meeting in Kyiv, 4–6 June 

2014                                                                                                                          +SVIATOSLAV,   Major Archbishop of Kyiv-Halych 



 

4 

Отець Любомир Яворський, заступник керівника Департаменту Патріаршої курії 

УГКЦ у справах душпастирства силових структур України, днями повернувся із 

зони, де триває Антитерористична операція. Також військовий капелан провідав 

своїх підопічних, які служать для наших військових у Дніпропетровській, 

Херсонській, Миколаївській, Харківській та Донецькій областях.  
 

Отець Любомир поділився з Департаментом інформації УГКЦ своїми 

враженнями. 

Отче Любомире, десь місяць тому ви їздили південними і східними областями 

України з капеланським візитом. Кілька днів тому ви здійснили таку ж поїздку. З 

чим вона була пов’язана? 

У місцях дислокації українських військових ми маємо наших священиків-капеланів. Моє 

завдання було їх провідати, подивитися, як вони. Також я їхав у нові об’єкти, де ще є 

потреба в капеланах. Поспілкувався з особовим складом, офіцерами, командуванням, 

щоб відчути їхні потреби, як нам діяти далі. 

 

Це зона АТО? 

У зону АТО ми вже їхали цілеспрямовано, везучи священика. Туди не можна просто 

приїхати: треба зібрати багато дозвільних документів. І тільки після отримання згоди 

Генштабу, ми змогли потрапити в зону АТО. 

 

І де ви залишили наших священиків? 

У районі Ізюма. Це десь 60 кілометрів від Слов’янська. Наші капелани сьогодні є з 

Національною гвардією і зі Збройними силами. 
В Україні законом не врегульоване військове капеланство. Усе, що вдається зробити, 

вирішується в ручному режимі 

Проте це критично мало для масштабу операції, яка там відбувається, для такої 

кількості людей, які там потерпають, гинуть. 

 

А в чому проблема: важко знайти священиків, охочих нести таку службу? 

В Україні законом не врегульоване військове капеланство. Усе, що вдається зробити, 

вирішується в ручному режимі. Завозимо по одному-двоє. 

Водночас Церкви не дуже готові віддавати своїх священиків, бо досі не було 

військового капеланства як такого. Не було відповідних програм, підготовки. В інших 

країнах це робиться роками. 

Щодо наших священиків, то щоразу їх з’являється більше. Мені щодня телефонують 

священики, які дуже хочуть їхати конкретно в зону АТО і служити там нашим 

захисникам. 

Ті священики, які зараз є в зоні операції, щодня їздять з військовими на блокпости. 

 

Священик теж має мати військову підготовку, щоб їхати в місця бойових дій? 

Військової підготовки він не мусить мати, бо хоч він на війні, але не воює. Тому всіх 

дисциплін і принципів він не повинен засвоювати, але має знати, до кого приїхав, з ким 

він є. 

Підбираючи капеланів, ми не даємо випадкових людей. Зараз зголошується багато 

священиків, які ніколи не були в нас капеланами, але для них це не має значення: їх 

тягне туди, вони хочуть бути з українським народом. Із тих священиків, які 

зголошуються, ми віддаємо перевагу тим, котрі служили в армії. Якщо священик 

служив у армії, то все набагато простіше. Він приблизно знає, куди він їде. 
Хлопці підходять і щиро кажуть, що вони не хочуть і не можуть убивати. Кажуть: «Ви не 

будете вбивати, а ми будемо. І потім нам з цим жити» 
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Разом із тим, ми не можемо дати священика, який не мав пасторального досвіду 

менше від трьох років. Наприклад, після зони АТО я поїхав відвідати наших капеланів 

на Херсонщині, Миколаївщині. Усі ми знаємо принцип справедливої війни – боронити 

свій край. Але хлопці підходять і щиро кажуть, що вони не хочуть і не можуть убивати. 

Кажуть: «Ви не будете вбивати, а ми будемо. І потім нам з цим жити». 

 

Що ви їм на це сказали? 

Сказав: «Ідіть і зупиніть, щоб не вбивали, зупиніть убивство». Я прошу їх повірити, що 

вони зупиняють агресію, що зупиняють вбивство, а не вбивають, що служать 

українському народові, українській землі. Це їх якоюсь мірою підбадьорювало. А 

загалом усе це дуже складно. І пояснити складно, чому саме вони… 

 

А священики можуть стріляти? 

Ні, священики не можуть стріляти. Наші капелани навіть не мають із собою зброї. 

 

Ви спілкувалися з хлопцями в зоні АТО. Які в них настрої? 

Мав нагоду поспілкуватися з хлопцями, які збиралися в зону АТО, які були в зоні АТО і 

зараз є в зоні АТО. Скажу вам чесно: найбадьоріший дух у тих, які зараз у зоні АТО. 

Слабший дух у тих, хто збирається туди: переважає страх. Люди читають різну 

інформацію і виникає багато логічних запитань. Скажімо, чому армія не забезпечує 

тим, чим має обов’язково забезпечувати?.. 

 

Нещодавно в нас узагалі не було армії. 

Так, тому вимагати треба, але варто ставитися з розумінням до всіх проблем. 

…Зустрічав багатьох хлопців, які стояли на Майдані. І дуже тим тішуся. 

 

Ви згадали про Майдан. Багато хто застосовує до Майдану в сьогоднішньому 

вигляді фразу «не бомжувати на місцях слави». Який ваш погляд? 

Ми, звичайні люди, породили Майдан, брали в ньому участь, заявляли про свою 

громадянську позицію. Майдан став нашим символом свободи, єдності. Тому не 

хотілося б, аби з ним боролися. 
Питання реабілітації учасників бойових дій на Майдані залишається відкритим. І незабаром 

нам потрібно буде вже реабілітувати тих, які беруть участь у бойових діях на Сході України 

Очевидно, що про сьогоднішній Майдан зовсім інша думка і тому часто чуємо: їдьте на 

Схід і там боріться. 

 

Зараз на Майдані переважно люди, які не були тут у час революції… 

Так, і це питання до організаторів сотень, які формували підрозділи в час революції. 

Гадаю, були ж якісь списки, хто був. За цим треба стежити, а не пускати на самоплив. 

Питання реабілітації учасників бойових дій на Майдані залишається відкритим. І 

незабаром нам потрібно буде вже реабілітувати тих, які беруть участь у бойових діях 

на Сході України. Хлопці вже підходять і кажуть: «Я трохи настріляв людей. І як мені з 

цим жити?» Їм це дуже болить. Закінчиться війна і всі вони повернуться. Тоді нам 

треба буде їм допомагати. 

Ми не маємо допустити прикрого досвіду, який був з афганцями, якими ніхто ніколи не 

займався. 
Ця остання поїздка була для мене найтяжча… Якби ви бачили, як хлопці підбігають, з 
яким трепетом пишуть свої імена на клаптику паперу, щоб за них помолитися. Просять 
покропити БМП, щоб не ламалася.  
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І коли я записав імена, покропив машину, обійняв їх,  вони кажуть: «Як же ми жити хочемо!» 

У когось дитинка має три місяці, у когось лише народилася. 

Ніяк не міг поїхати від них. Здавалося, як поїду, то вони залишаться як сироти. Виїхав на 

кільки годин пізніше, ніж мав. Уже сів у машину, а хлопці все підбігають сповідатися. Хтось 

каже, що ще не хрещений. 

Бути капеланом на війні – зовсім інше, ніж коли ти читаєш лекцію в залі. Інколи капелан 

стає об’єктом для злиття негативу. І їхні обурення небезпідставні, бо нема в достатній 

кількості техніки, нема бронежилетів, не здійснюють виплати. Солдат не може сказати це 

своєму командиру, бо той на нього лише накричить. Тому капелан слухає цей негатив. 

Спершу деякі взагалі не сприймали нас. Мовляв, ми в таких страшних берцах мусимо 

ходити, мучитися, а вони мають гарні черевики. Тільки потім змінилося їхнє ставлення до 

нас, коли побачили, що ми справді хочемо їм допомогти. 

Хлопці просять священиків бути з ними навіть в окопах. Кажуть, що їм так легше буде. 

 

І священики це роблять? 

Наприклад, наш священик, який перебуває в зоні АТО, їздить з хлопцями на всі блокпости. 

Куди вони, туди й він. 
Я б хотів порадити всім керівникам, які причетні до вирішення питання капеланства, поїхати в зону 

АТО... Тоді вони швидко зрозуміють, треба хлопцям священика чи ні 

На жаль, ми не можемо дати багато капеланів, бо для цього треба пройти важку й довгу 

процедуру. На сьогодні до Міноборони ми подали ще кілька заявок. Чекаємо відповіді. 

Дякую тим офіцерам, які розуміють потребу у священиках. Через відсутність законодавства 

будь-який офіцер може сказати, що священик не має права бути із силовиками. 

Зараз є ініціатива Кабміну узаконити військових капеланів. 

 

Чула, що є багато тих, які перешкоджають цьому. 

Я б хотів порадити всім керівникам, які причетні до вирішення цього питання, поїхати в зону 

АТО, - просто поїхати туди і побути там хоча б день. Тоді вони швидко зрозуміють, треба 

хлопцям священика чи ні. 

Хочу сказати, що там, де нема капелана, одразу це помітно. 

 

По чому? 

Дисципліна, взаємоповага, толерантність… Там, де є капелан, інша атмосфера. 

Немає такого, що коли я приїжджаю в частину, мені хтось збирає людей, щоб вони мене 

послухали. Я сам після вечері заходжу до наметів і починаю говорити з хлопцями. 

Розгортаємо Святе Письмо, аналізуємо Божі Заповіді. 

 

Ви їли разом із солдатами? 
Так, і дуже тішуся. Я кашу взагалі ніколи не їм, тільки у військових частинах (сміється). 

  

Лист католицької незгоди 
 

Відкритий лист Джорджа Вайгеля Святішому Кирилові, Патріарху Московському  

Ваша Святосте! 

Слава Ісусу Христу! 

Приємні спогади про нашу зустріч у Вашингтоні, яка відбулася кілька років тому, і мої колишні 

сподівання, що нас об’єднує турбота про єдність Церкви Христової та зацікавленість у подоланні 

прірви, котра утворилася між Америкою і Росією під час холодної війни, спонукали мене  написати 

цього листа. Кажу "колишні сподівання", тому що, попри ці позитивні моменти, деякі з Ваших 

останніх загальнодоступних коментарів щодо подій, котрі відбуваються в Україні, завдали нових 

ран Тілу Христовому та посилили напругу у світовій політиці. 
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Посилаюся конкретно на Ваше звинувачення, що «Українська Греко-Католицька Церква, на 

жаль, бере участь у прямій політичній діяльності, використовуючи гострі русофобські гасла, і 

робить різкі заяви про Російську Православну Церкву в публічних виступах». Веб-сайт Вашого 

Патріархату цитує ще й такий Ваш вислів: «Шкода, що деякі з національних конференцій 

католицьких єпископів, таких як німецька, польська і американська, відкрито підтримали цю 

позицію». 

 

Ваша Святосте, ці Ваші заяви важко визнати правдивими. Українська Греко-Католицька Церква 

декларувала стриманість, примирення і відмову від застосування насильницьких методів ще 

відтоді, як у листопаді минулого року піднялася завіса драми Української держави, яка шукає 

національного і морального відродження в побудові громадянського суспільства. Греко-

католицькі священики і єпископи, ризикуючи власним життям, рятували  активістів, у яких 

стріляли снайпери, котрі, як багато вважає, діяли з наказу Росії. 

Невдовзі після канонізації  Івана Павла II - Папи, який добре знав і глибоко поважав духовні 

традиції російського православ'я і чиє щире бажання відвідати Росію було відхилено Вашими 

попередниками - до мене зателефонував Верховний Архиєпископ  Святослав (Шевчук), Глава 

УГКЦ. Він попросив мене передати «повідомлення для Росії», яке я намагався поширити по 

всьому світу через Інтернет. Схоже на те, що повідомлення не досягло Свято-Данилового 

монастиря, принаймні воно не мало жодного ефекту. Тому повторю в цьому листі його головні 

думки. 

 

Блаженніший Святослав сказав, що це скеровано до Вас і Ваших братів: «Українська Греко-

Католицька Церква не є ворогом Російської Православної Церкви. Ми ваші брати; ми 

народилися з одного духовного материнського лона. Зі священного міста Києва, де були 

хрещені наші народи, ми передаємо вам послання миру. Не дозволяйте політикам спровокувати 

ненависть і кровопролиття серед нас». 

 

Що стосується тих західних єпископських конференцій, які запропонували підтримку Українській 

Греко-Католицькій Церкві, то це були прояви братерської солідарності. Ці єпископи, як і багато 

західних християн, не піддалися кампанії брехні, веденій Кремлем упродовж останніх семи 

місяців. Думаю, ці ієрархи, як і всі ми, кому дорога духовна спадщина російського православ'я, 

глибоко засмучені, що Ви і митрополит Іларіон, ваш головний «екуменічний служитель», 

посилюєте брехню Президента Путіна і міністра закордонних справ Лаврова. 

Мушу ствердити, що ваша Церква не підтримує традиції критичного ставлення до державної 

влади, на відміну від багатьох країн західного християнства. Проте ті з нас, хто шанує пам'ять 

про ваших святих, мучеників і богословів, сподіваються, що представники російського 

православ’я докладуть всіх зусиль, щоб протистояти пережиткам тоталітаризму, відновити 

культурні основи російського громадянського суспільства і брати повноцінну участь у 

загальному прагненні до єдності християн, як братська Церква, а не як агент радянської влади, 

що було характерно для часів холодної війни. 

 

З такими сподіваннями я і багато інших християн моляться за те, щоб Ви, Ваша Святосте, 

ступили на новий шлях у майбутнє. 

З повагою в Господі 

Джордж Вайгель 

Додаток: 
Джордж Вайгель (народився в 1951 році в м. Балтімор) – американський богослов, журналіст і 
католицький громадський діяч. Закінчив Коледж св. Михаїла при Торонтському університеті, 
викладав у богословській семінарії в Кенморі, працював у Міжнародному науковому центрі 
Вудро Вільсона у Вашингтоні.  
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З 1989 по 1996 рік був президентом Центру етики та громадської політики, в якому й досі 

працює як старший науковий співробітник. Почесний доктор десяти різних університетів, 

лауреат папського хреста Pro Ecclesia et Pontifice та золотої медалі Gloria Artis польського 

Міністерства культури. 

Джордж Вайгель багато пише на актуальні теми американської та міжнародної політики, 

регулярно коментує важливі події та тенденції розвитку Католицької Церкви й християнства 

загалом, обдумує складні моменти католицького богослов’я в зв’язку із сучасним життям та 

його проблемами. Часто виступає з коментарями на радіо і телебаченні, готує репортажі про 

новини з Ватикану для телеканалу NBC, а його щотижнева рубрика «Інший погляд – погляд 

католика» публікується в шістдесяти різних газетах. 
Як автор та редактор Джордж Вайгель опублікував два десятки книг, серед яких «Остання 
революція: опір Церкви і крах комунізму» (1992), «Правда католицизму: десять суперечливих 
питань» (2001), «Листи до молодих католиків» (2004), «Вибір Божий: папа Венедикт XVI і 
майбутнє Католицької Церкви» (2005), «Віра, розум – і війна проти джихадизму» (2007), 
«Проти течії: християнство і проблеми демократії, війни та миру» (2008). Його книга «Свідок 
надії» про життя, ідеї та діяльність Папи Івана Павла ІІ стала міжнародним бестселером і 
була перекладена багатьма мовами; в 2001 році вона лягла в основу однойменного 
документального фільму, а у 2010 році вийшло друком її продовження. 
 

Глава УГКЦ розповів Святішому Отцеві про «біль українського народу» 
Сьогодні вранці у Ватикані Блаженніший Святослав (Шевчук), Глава і Отець УГКЦ, зустрівся зі 

Святішим Отцем Франциском. Зустріч відбулася в рамках аудієнції для членів 87-ї пленарної 

асамблеї Конгрегації Східних Церков (РОАКО).  

Блаженніший Святослав мав нагоду особисто поспілкуватися зі Святішим Отцем, він розповів 

йому про ситуацію в Україні, тисячі біженців та сотні поранених і вбитих. За його словами, Папа 

Франциск запевнив, що молиться за Україну і робить все можливе, щоб у нашій країні запанував 

мир і спокій. Святіший Отець також особисто привітав Главу УГКЦ із ювілеєм 20-річчя 

священичого служіння, який випадає в цей день. 

Звертаючись до присутніх на аудієнції, Папа Франциск сказав про значення миру в побудові 

сучасного світу, наголосивши, що головним «будівничим миру є сам Христос». Святіший Отець 

привітав представників Східних Церков і подякував їм за їхній внесок у побудову миру та злагоди 

в тих країнах, які вони представляють. Він також закликав християн молитися, щоб його подорож 

на Святу Землю принесла «плоди єдності між християнами». «Вогонь П’ятдесятниці та сила 

Любові, - за словами Святішого Отця, - може зупинити вогонь зброї, ненависті та розбрату». 

Додамо, що з 24-26 червня у Ватикані відбулися робочі засідання 87-ї пленарної асамблеї 

Конгрегації Східних Церков (РОАКО) - органу, котрий об’єднує різні доброчинні організації, які 

підтримують душпастирську діяльність Східних Церков. Цьогоріч особливу увагу було приділено 

ситуації в Україні.  

                            Діти з Луганська беруть участь у «Веселих канікулах з Богом»                                                                         

З 30 червня по 5 липня на парафії Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ м. Хмельницького 

приходить літній табір для дітей «Веселі канікули з Богом».  

Як повідомляє співорганізатор Роман Демуш, тут присутні 8 дітей з Луганська, яких батьки 

тимчасово вивезли із зони АТО. «Дуже зворушився, коли під час завершальної молитви дня діти з 

Луганська зі сльозами на очах висловлювали намірення за мир, спокій та припинення війни, щоби 

вони могли повернутися додому... "до мами і папи"», – пише на сторінці у Facebook Роман Демуш. 

Аніматори зі «Школи християнського аніматора» на чолі з Романом Демушем для декількох 

десятків дітей парафії організовують ігри, забави, різні конкурси, банси, гуртки і тематичні 

сценки. Дітей навчають правд християнської віри та бути чесними. 
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ПОЖЕРТВИ-DONATION.  
$1000 - Анонім.         

$60 - C. і R. Beal(Бак).      
$50 - J. Moody, С. Коваль, М. Сас, род. Гирич.      

$30 - N. Lendjer.      
$20 - Род. Сабадаш.      

$50 - А. Надольська, у 1 р.см. бл. п. Анни Омельчук.     
Катедратик-Алюмнатик 

$20 - К. Кеда.   
$10 - А. Мисько, А. Кухта.     
                                         Патріарший фонд    

$10 - А. Мисько, К. Кеда, А.Кухта.        
                                   Церковний Податок. 

$300  - М. і О. Іванів.  
$70 - Др. В. Сикала.       

$60 - C. і R. Beal(Бак), М.і Г. Новосільські, З. Стен.         

$35 - М. Самойленко, А. Боленкова.      
                                     Коляда 2014 

$20 - А. Надольська, К. Кеда.        
                                   Великдень 2014 

$50 - А. Кухта. 

                                              Карітас 
$300 - З. і  М. Болецькі. $102.50 - Род. Новосільський. $85 - Анонім,    

$73 - Род. Горпиняк. $50 -  А. Курпіта, Н. Федик, L&L Wray. $40.30 - Т. Андрушко.    

$30 - Анонім, С. Коваль.  $27.70 - Анонім.  $25.65 - Ю. і Р. Нестор. $22.60 - 
Анонім.   $20 - Н. Голіян, М. Сенчук, А. Боленкова. $13.70 - Анонім.    

 $10 - A. Надольська.  $9 - O. Пивовар. $3.70 - Анонім.    
                                                Україна-Майдан 

$50 - С. Ковальчук.                                                                                                              
 Щиро дякуємо за ваші пожертви. Нехай Господь Бог винагородить сторицею. 

«Створення  нової  митрополії  УГКЦ  −  це  ще  один  крок  до  утвердження  і  визнання  її 

патріаршої гідності», − Глава УГКЦ                                                                                                       
 Творення нових структур у Церкві − знак того, що вона активно розвивається і росте. Створення 

митрополії УГКЦ у Бразилії, вже четвертої за останній період, свідчить про те, що тепер наша Церква 

зробила важливий крок у розвитку своєї помісності на цих землях. Це новий крок до утвердження і 

визнання патріаршої гідності УГКЦ.                                                                                                                               

 Таку думку висловив Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, у відеоблозі для «Живого.ТБ» 

напередодні візиту у Бразилію. 13 липня Предстоятель УГКЦ у Прудентополі здійснить інтронізацію 

владики Мирона (Мазура), а 15 липня – владики Володимира (Ковбича).                                               

 Нагадуємо, 12 травня 2014 р. стало відомо, що Папа Франциск підніс дотеперішню єпархію 

Святого Івана Христителя УГКЦ у Бразилії з осідком у Куритибі до статусу архиєпархії та 

митрополичого осідку. Першим архиєпископом-митрополитом призначено дотеперішнього Єпарха 

владику Володимира (Ковбича).                                                                                                                               

 Одночасно Понтифік створив єпархію Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ з осідком 

у Прудентополі, виокремивши її територію з новоствореної архиєпархії Святого Івана Христителя та 

підпорядкувавши цьому митрополичому осідку. Першим Єпархом новоствореної єпархії призначено 

владику Мирона (Мазура), дотеперішнього Єпископа-помічника Куритибської єпархії УГКЦ.     

 Пригадуючи сторічну історію присутності УГКЦ на цих землях, Верховний Архиєпископ додав, що 

в 2012 р. у Бразилії відбувся Патріарший Собор УГКЦ та Синод Єпископів УГКЦ.                                                

 «У цій країні тривалий час існує єпархія Святого Івана Хрестителя з осідком у Куритибі. Бо на 

Південному Сході Бразилії найбільше зосереджено українців. З огляду на стан цієї єпархії та нові 

виклики УГКЦ у Бразилії, рішенням Синоду УГКЦ та з благословення Папи Франциска було створено 

тут митрополію», − пояснив Блаженніший Святослав.                                                                                          

 «Моліться про те, щоб життя УГКЦ із творенням цих нових структур активізувалося і мало добрі 

плоди в майбутньому», − сказав наприкінці Блаженніший Святослав.                                
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«Сьогодні УГКЦ змінюється і намагається відповідати на виклики нового часу, 

залишаючись вірною своїй традиції і своєму обряду», - о. Рафаїл Турконяк  
 

Своїми поглядами щодо майбутнього УГКЦ в Україні, інформаційної війни, яку веде проти неї 

Росія та консолідованої праці вірних греко-католиків по всьому світові поділився о.  Рафаїл 

Турконяк, архимандрит УГКЦ, доктор богослов’я і літургіки, лауреат Шевченківської премії за 

переклад Острозької Біблії українською мовою, видатний дослідник і перекладач Святого 

Письма. 

  

- Отче Рафаїле, на Вашу думку, яка особливість відрізняє УГКЦ з-поміж інших Церков  у 

сучасному світовому християнському просторі? 
- Цікавою рисою УГКЦ є те, що ми – фактично одинокі  уніати в Церкві. Це одинока з’єдинена 

Церква від часів Берестейської унії. Хоча вже минуло більш, ніж 400 років,  ми й 

надалі  залишаємося вірними своїй традиції, своєму обряду. Це для багатьох є незрозумілим 

явищем. Насамперед, наша теологія зроджується, формується тільки сьогодні, до того ми 

послуговувалися чужою, російською чи римо-католицькою. Тепер мусимо творити свої школи, 

свою теологію, що потребує часу. 

 

- Чи є УГКЦ екуменічною Церквою і чи відповідає вона викликам нового часу? 
- УГКЦ мусить відповідати потребам часу, і ми бачимо, що вона змінюється, може, не таким 

чином, як би хотіли ми чи люди, але процес вже триває, і Церква пристосовується до вимог 

сучасного  суспільства. Церква, в принципі, змінюється повільно, як каже приказка: «Божі 

млини поволі мелють». Інше питання полягає в тому, що Церква активно відгукується на 

потреби народу і країни. Наприклад, УГКЦ в Україні та діаспорі  має зовсім інші виклики, 

проблеми  й потреби. 

 

- Наскільки важливими є контакти і спільна праця УГКЦ в Україні та діаспорі? 
- Це надзвичайно важливо, бо коли ми працюємо разом, то творимо свою історію, пригадуємо, 

що ми – одна Церква, що ми не розсіяні порізно у світі. На відміну від Римо-Католицької 

Церкви, нам не дозволяють мати юрисдикцію поза межами своєї території, а це несправедливо, 

оскільки вже давно проголошено рівність усіх обрядів. 

- Яка основна небезпека, як внутрішня, так і зовнішня, загрожує розвитку УГКЦ? 
- Це повне зісвідчення, ми як Церква це дуже добре бачимо  тепер. Проти того і ще проти 

крайнього матеріалізму треба боротися. Це ті дві речі, що стали викликом для Церкви не лише 

в Україні, але й по цілому світу, особливо на пострадянських територіях. 

- Яку загрозу може становити Російська Православна Церква та Патріарх 

Московський  Кирил у світлі останніх трагічних подій в нашій державі для УГКЦ? 
- Зараз ця загроза не є страшною. Вже допомагаючи Путіну нападати на Україну,  Киріл 

втрачає своїх вірних васалів на Сході нашої держави. Для нас РПЦ ніколи не була і не буде 

небезпечно, адже це замкнена Церква. Вона не має ані вишколених людей, ані  вишколених 

священиків, багато єпархій навіть не є обсаджені. Тому нам нема чого боятися. 

 

- РПЦ, якщо правильно так сказати, часом із лояльністю ставиться до Київського 

Патріархату.  В чому ж полягає причина її ненависті до УГКЦ  і ведення 

неоінформаційної війни проти нас? 
- Ще до приходу до влади Путіна, за часів Єльцина, Росія була демократичною країною і 

визнавала нас, але РПЦ не могла змиритися з існуванням нашої Церкви. Вона залишилася на 

тому самому рівні, що й з часів комуни. Її духовенство весь час воює проти нас, робить все, що 

тільки може, щоб нам надокучити, але  таким чином воно самостійно знищує свою 

Церкву.  Вони ненавидять нас, бо наголошують, що неможливо бути у злуці з Римом і 

належати до східного обряду, натомість, ми вже більш, ніж 400 років доводимо їм протилежне. 

Бо ми є наявним прикладом того, що те, про що вони говорять, - неправда. 
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Reading of the Holy Scripture 

06/07/2014 Luke 6, 24-38 

07/07/2014 Luke 6, 39-49 

08/07/2014 Luke 7, 1-17 

09/07/2014 Luke 7, 18-23 

10/07/2014 Luke 7, 24-35 

11/07/2014 Luke 7, 36-50 

12/07/2014 Luke 8, 1-4 

13/07/2014 Luke 8, 5-25 

14/07/2014 Luke 8, 26-56 

15/07/2014 Luke 9, 1-9 

16/07/2014 Luke 9, 10-36 

17/07/2014 Luke 9, 37-62 

18/07/2014 Luke 10, 1-16 

19/07/2014 Luke 10, 17-42 

20/07/2014 Luke 11, 1-28 

21/07/2014 Luke 11, 29-54 

22/07/2014 Luke 12, 1-40 

23/07/2014 Luke 12, 41-59 

24/07/2014 Luke 13 

25/07/2014 Luke 14, 1-24 

26/07/2014 Luke 14, 25-35 

27/07/2014 Luke 15 

28/07/2014 Luke 16 

29/07/2014 Luke 17 

30/07/2014 Luke 18, 1-14 

31/07/2014 Luke 18, 15-43 

                       Читання Святого Письма 

06/07/2014 Луки 6, 24-38 

07/07/2014 Луки 6, 39-49 

08/07/2014 Луки 7, 1-17 

09/07/2014 Луки 7, 18-23 

10/07/2014 Луки 7, 24-35 

11/07/2014 Луки 7, 36-50 

12/07/2014 Луки 8, 1-4 

13/07/2014 Луки 8, 5-25 

14/07/2014 Луки 8, 26-56 

15/07/2014 Луки 9, 1-9 

16/07/2014 Луки 9, 10-36 

17/07/2014 Луки 9, 37-62 

18/07/2014 Луки 10, 1-16 

19/07/2014 Луки 10, 17-42 

20/07/2014 Луки 11, 1-28 

21/07/2014 Луки 11, 29-54 

22/07/2014 Луки 12, 1-40 

23/07/2014 Луки 12, 41-59 

24/07/2014 Луки 13 

25/07/2014 Луки 14, 1-24 

26/07/2014 Луки 14, 25-35 

27/07/2014 Луки 15 

28/07/2014 Луки 16 

29/07/2014 Луки 17 

30/07/2014 Луки 18, 1-14 

31/07/2014 Луки 18, 15-43 

                            У Донецьку пропав греко-католицький священник.                                                                             
У Донецьку пропав о. Тихон Кульбака, священник УГКЦ, один із організаторів молитовного 

марафону за мир і єдність в Україні, який щодня проходить на центральній вулиці обласного 

центру. Його телефон вимкнений і на парафії священнослужетель не з’являється, - повідомляє 

Християнський портал КІРІОС з посиланням на RISU.                                        

Друзі, більше доби немає жодного зв'язку з о.Тихоном. Напередодні, як відомо, він отримував 

погрози на свою адресу.  Про це повідомляє на сторінці у Facebook греко-католицький священик 

із Донецька о. Юрій Юрчук. Прохання поширити цю інформацію! Також велике прохання про 

молитву! 

 

«Пропав греко-католицький священик о. Тихон (Сергій Кульбака). Вчора вранці о. Тихон виїхав 

на своєму автомобілі у невідомому керунку й досі не виходить на зв'язок, телефон відключений. 

Родичам, друзям і духовенству про свої наміри покинути місто Донецьк о. Тихон не повідомляв, в 

парафії, де він, зазвичай, служить, не з'являвся», - зазначив пастор. 

 

За його словами, рініше до священнослужителя УГКЦ неодноразово надходили погрози. Так само 

зловмисники фарбою розписали погрозами та образами його автомобіль. 

 

Священик УГКЦ Тихон Кульбака є секретарем міжконфесійної Ради Церков і релігійних 

організацій Донецької області, громадським діячем, одним із організаторів молитовного 

марафону в Донецьку. 

http://kyrios.org.ua/
http://risu.org.ua/
https://www.facebook.com/arkhimtikhon?fref=ts
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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
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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.  


