
 

PROCLAMATION 
 
 

 

To Reverend Ihor Bakay, the Parish Council and the faithful of 

 The Church of the Dormition of the Mother of God in Ardeer 

My prayers and Episcopal Blessing 

 

 

On 19
th

 August in the Year of Our Lord 2001, the faithful of the Church of 

the Dormition of the Mother of God in Ardeer asked me to establish a 

parish in the area. 

 

Regarding this was being the will of God, the canonical process was begun 

on 24
th

 September in the Year of Our Lord 2001.  A separate jurisdiction 

was established for a trial period of two years. 

 

Reverend Ihor Bakay was appointed as the temporary administrator. 

 

At a general meeting of the parish on 2
nd

 November in the Year of Our 

Lord 2003, the faithful realized that God would be better served if a 

permanent parish was established in Ardeer. 

 

Regarding this as being the Will of God 

 

I, Peter 

 

Bishop of the Eparchy of Ss. Peter and Paul 

 

after completing the canonical process, considering the will of the faithful 

and listening to the advice of the Eparchial consultors, accepting this to be 

the Will of God, offically establish the Parish of the Dormition of the 

Mother of God in Ardeer.  

 

I hereby appoint Reverend Ihor Bakay as the first administrator of this 

parish. 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Stasiuk C.Ss.R. 

Eparch for Ukrainian Catholics in 

Australia, New Zealand and Oceania 

 

 



 

ПРОГОЛОШЕННЯ 
 

 
 

До Всеч. о. Ігоря Бакая, Парафіяльної Ради та вірних 
Церкви Успення Пресвятої Богородиці в Ардірі 

Мої молитви і Архиєрейське Благословення 
 
19 серпня 2001 року Божого, вірні від церкви Успення 
Пресвятої Богородиці в Ардірі звернулися до мене з 
проханням започаткувати окрему Парафію в цій околиці. 
 
Поклавши це на волю Божу, був започаткований належний 
канонічний процес. 24 вересня 2001 р. Б. була дана 
юрисдикція на тимчасовий пробний період - два роки. 
 
На цей період було призначено о. Ігоря Бакая, як 
тимчасового адміністратора. 
 
На Ширших Парафіяльних Сходинах, 2 листопада 2003 
р.Б., вірні зустрілися та вирішили, що могли б краще 
послужити Богові, якщо би офіційно створилася Парафія 
при церкві в Ардірі. 
 

Приймаючи, що це є воля Божа, 
 

Я, Кир Петро 

 
Єпископ Єпархії Святих Верховних Апостолів Петра і 

Павла, 
 
після проведення канонічного процесу, беручи під увагу 
згоду вірних та за порадою Єпархіальних Дорадників, що 
віддзеркалює волю Божу, офіційно проголошую 
спільноту вірних в цій околиці – Парафією Успення 
Пресвятої Богородиці в Ардірі. Я призначаю о.Ігоря Бакая 
першим адміністратором цієї Парафії.  

 
 
 
 

 
 Петро 
Єпарх Українців Католиків 
в Австралії, Новій Зеландії та Океанії. 


