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ВІДІЙШОВ У ВІЧНІСТЬ 
ПАТРІАРХ ЛЮБОМИР 
(ГУЗАР)

31 травня 2017 p.

31 травня 2017 року, 
о 18-30, на 85 році 
життя, після важкої 
недуги, відійшов до 
вічності Блаженніший 
Любомир (Гузар), 
Архиєпископ-емерит 
УГКЦ, — повідомляє 
Д е п а р т а м е н т 
інформації УГКЦ.

ЛЮБОМИР (Гузар), 
колишній Верховний 
Aрхиєпископ Києво-
Галицький, Глава УГКЦ.
Народився 26 лютого 
1933 р. в родині 
Ярослава Гузара та 
Ростислави Демчук у 
Львові. У 1944 р. сім’я 
була змушена виїхати 
до Австрії, а згодом 
у США. Навчався 
у Стемфорді та 
Вашингтоні. 30 березня 
1958 р. висвячений на 
священика. Викладав, 
душпастирював і 
навчався у США. У 

1969 р. переїхав до 
Риму для продовженим 
богословських студій, 
які завершив доктором 
богословія в 1972 
р. Тоді ж вступив до 
монастиря Святого 
Теодора (монахів 
студійського уставу) в 
Ґроттаферрата (Італія). 

У 1973-1984 рр. 
викладав у Папському 
місійному університеті 
«Урбаніана» в Римі.

2 квітня 1977 р. 
висвячений Патріaрхом 
Йосифом (Сліпим) на 
єпископа.

У 1978 р. призначений 
а р х и м а н д р и т о м 
монастиря Святого 
Теодора, а також 
відповідальним за 
монастирі студійського 
уставу за межами 
України.

З 1984 до 1991 р. 
є протосинкелом 
Львівської Архиєпархії в 

Відвідини Блаженнішим 
Любомиром Кардиналом Гузаром 

Америки в листопаді 2002 р. 
(Катедра, Філадельфія, Пенс.)
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Кардинал Любомир Гузар помер у віці 84 роки

(Продовження на ст. 2)
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(продовження з попередньо¿ сторінки)

Римі. У 1993 р. разом зі 
спільнотою повернувся 
в Україну, служив 
духівником у Львівській 
духовній семінарії 
Святого Духа. 

З 1995 р. у монастирі 
Святого Теодора 
Студита в с. Колодіївка 
на Тернопільщині. 
У листопаді 1996 
р. призначений 
Єпископом-помічником 
Глави УГКЦ.

26 січня 2001 р. 
на надзвичайному 
Синоді єпископів 
вибраний Верховним 

архиєпископом УГКЦ.
 
21 лютого т. р. 
призначений Папою 
І в а н о м - П а в л о м 
ІІ кардиналом 
Католицької Церкви.
 
21 серпня 2005 
р. проголошено 
перенесення осідку 
Глави УГКЦ зі Львова 
до Києва.

10 лютого 2011 року 
резигнував з уряду Глави 
УГКЦ, передавши, за 
його словами, «теплою 
рукою» керівництво 
Церквою Блаженнішому 

Патріарху Святославу 
(Шевчуку).

У серпні  2016 
року нагороджений 
М і ж н а р о д н о ю  
премію імені Івана 
Франка, як автор 
наукової монографії 
“Андрей Шептицький, 
Митрополит Галицький 
(1901-1944), провісник 
екуменізму”.

Після залишення поста 
Глави УГКЦ вів активну 
п р о п о в і д н и ц ь к о -
п р о с в і т н и ц ь к у 
роботу, реагував на  
сусп і л ьно -пол і тичн і 
події сучасної України, 
був представником 
Ініціативи 1-го грудня, 
вважався моральним 
авторитетом нації.

В одному зі своїх 
численних інтерв’ю 
розповів, якою бачить 
майбутню Україну: 
«Якщо громадяни нашої 
Батьківщини будуть мати 
щире бажання чесно 
працювати – майбутнє 
Української Держави є 
більше ніж запевнене». 
Він зазначав, що за 
будь-якої кризи ми 
не можемо забувати 
про Бога та Божий 
закон. А саме тому 
важливо, щоб кожен 
молився та працював, 

але не безпідставно, а 
для досягнення певної 
мети: «Не варто просто 
махати руками, а треба 
намагатись чогось 
досягнути. Без праці годі 
сподіватись результату. 
Праця має бути на 
користь суспільства. 
То стара випробувана 
формула, яка розв’язує 
проблеми».  Не оминув 
Блаженніший Любомир 
і теми війни в Україні, 
наголосивши, що Росія 
повинна усвідомити: 
«Якщо війна, то 
вона буде однаково 
страшною для всіх».

h t t p s : / / r i s u . o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _ news/
catholics/ugcc/67155

Блаженніший Любомир Гузар в колі своє¿ 
родини, 1935 р.

Блаженніший 
Любомир Гузар, 

1940 р.

Кардинал Любомир Гузар помер у віці 84 роки
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Блаженніший Любомир Гузар, 1954 р., 
Коледж Святого Василія, Стемфорд. 

Любомир Гузар
Син інж. Ярослава й Ростислави з родини Демчук, народився 26. лютого 
1933 р. у Львові, Зах. Україна.  Народну школу покінчив у Львові.  Науку 
в гімназії розпочав 1943 р., але чрез воєнні дії був приневолений покинути 
батьківщину й виїхати до Австрії.  Тут, в Зальцбурґу, продовжав свою науку 
в українській гімназії.  1949 р. прибув до Америки.  Восени того ж року 
вступив до Малої Семінарії св. Василія в Стемфорді, де закінчив Каледж 
з відзначенням (magna cum laude). Два роки богословських студій відбув 
у Католицькому Університеті у Вашінгтоні, як питомець Великогої Духовної 
Семінарії св. Йосафата.  Приступить до піддияконс.ких свячень 14 VI. 1956.   
(“Шлях”  3. червня 1956)
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Духовне свячення в 
Стемфорді

Преосв. Кир Амброзій Сенишин, 
Стемфордський Екзарх, висвятить на 
священика диякона Любомира Гузара – в 
про-катедральній церкві св. Володимира 
в Стемфорді, Конн. , в неділю, 30 березня 
(марта) 1958 р. .  Він жертвувався на службу 
Богові і своєму народові.  Нижчі свячення з 
піддияконатом прийняв  14 червня 1956 р., а 
дияконат 10 червня 1957. 

(“Шлях” 12.  березня 1958)

“ТИ ЄСИ ЄРЕЙ ВО ВІК”

В неділю, 30 березня 
(марта) 1958-ого року, в 
катедральній церкві св. 
Володимира в Стемфорді, 
Конн., Їх Екселенція Преосв. 
Кир Амброзій Сенишин, 
Стемфордс.кий Екзарх, 
висвятив на священика Всч. 
О. Любомира Гузара.  На 
світлині бачимо, як Преосв. 
Владика положив руки на 
голову кандидата, вділяючи 
Св. Тайну Священства.  Побіч 
зправа: Всч. о.  Еміліян 
Манастерський (в епітрахилю) 
і Впр. о. Петро Скринковский, 
ректор місцевої Малої 
Духовної Семінарії,  а зліва 
Всч. о. Петро Федорчук, 
професор стемфордських 
шкіл. 

 ( “Шлях” 23. квітня 1958)
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Блаженніший 
Любомир Гузар, 

1960 р.

Перша Божественна 
літургія 

Блаженнішого 
Любомира Гузара 

в Катедрі св. Юра в 
Ню Йорку, 1 червня 

1958  р. 

Seminarians at St. Basil's College in Stamford, Conn, in 1960. The faculty 
seated (left to right) are: Father John Squiiler, Father Lubomyr Husar, 
(Former Major Archbishop of the Ukrainian Greek-Catholic Church), 
Msgr. Nicholas Babak and Father Leo Mosko. (Photo submitted by 
Treasury of Faith Museum)
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Блаженніший 
Любомир Гузар, 

1974 р.

Спомини про Блаженнішого Любомира в парафі¿ 
св. Миколая в Пассейку

Нещодавно я відвідав 
свою  рідну парафію 
св. Миколая в 
Пассейку, Н. Дж., де 
розмовляв з  теперішнім 
парохом отцем 
Андрієм Дудкевичем 
про відхід у вічність 
нашого Верховного 
А р х и є п и с к о п а 
Любомира Кардинала 
Гузара, про те, 
якою надзвичайною 
людиною він був і 
про той позитивний і 
довготривалий вплив, 
який він мав на наших 
парафіян.  Отець 
Андрій сказав: «Святий 
Дух подарував нам 
Святу Церкву, а Свята 
Церква подарувала  
нам Блаженнішого 
Любомира».

1984 р. Під час відправи на свято Покрови. Зліва направо: Всеч. 
о. Гліб Лончина, Всеч. о. Р. Турконяк, Всеч. о. Любомир Гузар.(Продовження на ст. 7)
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Спомини про Блаженнішого Любомира в парафі¿ 
св. Миколая в Пассейку

Ми вступили до 
парафіяльної школи, де 
обмінялися спогадами з 
пані Лесею Пелтишин, 
парафіянкою церкви св. 
Миколая і вчителькою 
в парафіяльній школі.  
Отець Любомир Гузар, 
як Ігумен Студитів, 
навідувався до парафії 
св. Миколая, в якій 
Отці Студити служили 
з 1982 по 1992 рр.  
під проводом отця 
Рафаїла Турконяка, 
а пізніше  отця Гліба 
Лончини.   Парафіяни 
чекали на відвідини 
Ігумена,  для них було 
честю його приймати 
і бути присутніми на 
святій Літургії.  Пані 

Леся зазначила, що 
коли Ігумен Гузар 
виголошував проповідь, 
парафіяни були дуже 
уважними, бо багато з 
неї дізнавалися нового.  
Вона також зазначила, 
що Блаженніший 
Любомир дуже добро 
говорив на українській 
мові і його дуже легко 
можна було зрозуміти.  

Я сам пригадую мою 
першу зустріч з отцем 
Гузаром в Стемфорді, 
Конн.  Він на той 
час був професором 
української мови в 
Коледжі св. Василія.  Я 
тоді був учнем старшого 
класу Підготовчої 

школи св. Василія.  
Всі семінаристи 
прагнули почути, як 
отець Гузар говорить 
українською, бо його 
вимова була просто 
«феноменальною».   Від 
багатьох семінаристів 
я чув захоплюючі 
відгуки про  професора 
української мови як 
про великого вчителя, 
якого дуже поважали 
й любили і від якого 
багато могли навчитися.  

Закінчивши працю в 
Семінарії отець Гузар 
переїхав до Риму, щоб 
допомагати щойно 
звільненому з ув’язнення 
в Сибіру  Блаженнішому 

Йосифу Сліпому.  
Блаженніший поселився 
при Українському 
К а т о л и ц ь к о м у 
Університеті св. 
Климентія.  З 
б л а г о с л о в е н н я 
Блаженнішого  Йосифа 
Сліпого  отець Гузар 
«відродив»  Чин Отців 
Студитів і заснував 
монастирі в Канаді 
та США,  зокрема в  
Пассейку, Н.Дж.  

Отці Студити багато 
доклалися до 
відродження давньої 
християнської традиції 
Сходу, до якої ми 

Преподобний Ігумен о. Любомир Гузар під час відправи. 

(продовження з попередньо¿ сторінки)

(Продовження на ст. 8)
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належимо і від якої 
успадкували цей скарб.  
У вересні 1976 р. в час 
візиту Блаженнішого 
Патріарха Йосифа 
Сліпого, було вирішено 
заснувати Монастир 
Студійського Уставу в 
Пассейку, де монахи 
мали допомагати 
пароху церкви св. 
Миколая, Всечесному  
о. Володимиру 
Білинському,  в 
духовній опіці над 
парафіянами.  Брати 
Студити написали ікони 
для нового іконостасу, 
який був встановлений 
в церкві св. Миколая в 
1979 р.  Інтер’єр храму 
передавав правдиву 
візантійську атмосферу.  
Справді,  отець Ігумен 

Любомир Гузар 
відіграв важливу роль в 
здійсненні цього задуму 
на прославу Божу.  

Мені сумно, що 
Блаженніший Любомир 
відійшов у вічність, 
але я також знаю, що 
добрі діла ніколи не 
забуваються.  Я, як і 
багато інших людей, 
будемо пам’ятати його 
як священика, якого 
ми  глибоко поважали 
за його непохитність та 
наполегливість.

Всечесний отець 
Юрій Ворощак  Хрещення Алекси Патті, 1992 р.

Vestment worn by Cardinal Husar 
is on display at St. Nicholas Parish, 
Passaic, NJ (Photo: Rev. D. George 
Worschak

June 2017 - Rev. Andriy Dudkevych at 
St. Nicholas Ukrainian Catholic Church, 
Passaic, NJ, led a Panahyda for the soul of 
our beloved His Beatitude Lubomyr Husar.  

Спомини про Блаженнішого Любомира в парафі¿ 
св. Миколая в Пассейку

(продовження з попередньо¿ сторінки)
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Грудень 2000 р. -  Блаженніший Любомир в Катедрі св. Юра 
у Львові на похороні Кардинала Мирослава Любачівського, 

спочилого в Бозі Верховного Архиєпископа Львівського.

Митрополит Стефан Сулик (Філадельфія) прощає покійного під час Заупокійно¿ 
Архиєрейсько¿ Божественно¿ Літургі¿.
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Грудень 2000 р. -  Блаженніший Любомир в Катедрі св. Юра 
у Львові на похороні Кардинала Мирослава Любачівського, 

спочилого в Бозі Верховного Архиєпископа Львівського.
(продовження з попередньо¿ сторінки)
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Владики-учасники Синоду Укра¿нсько¿ Грeко-Католинько¿ Церкви у Львові. В центрі 
(зліва направо) - новообраний Верховний Архиєпискон, Глава і Батько Укра¿нсько¿ 
Католицько¿ Церкви Блаженніший Кардинал Любомир, Апостольський Нунцій в Укра¿ні 
Архиєпископ Католицько¿ Церкви Микола   Етерович,   Верховний Архиєпископ   Рим-
Католицько¿ Церкви Кардинал Мар'ян Яворський.   25 січня 2001 p.

СИНОД ЄПИСКОПІВ УГКЦ — 2000 р. Б. -19 липня 2000 р. Б. Бучацький монастир Чесного 
Хреста Господнього Чину св. Василія Великого. М. Бучач, Тернопільська обл., Укра¿на.
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27 лютого 2001 р. – Участь Патріарха Любомира Гузара 
в поставленні Єпископа Стефана Сороки Митрополитом 

для укра¿нців католиків США та Архиєпископом 
Укра¿нсько¿ Католицько¿ Архиєпархі¿ Філадельфі¿.

Собор Непорочного Зачаття, Філадельфія.
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27 лютого 2001 р. – Участь Патріарха Любомира Гузара 
в поставленні Єпископа Стефана Сороки Митрополитом 

для укра¿нців католиків США та Архиєпископом 
Укра¿нсько¿ Католицько¿ Архиєпархі¿ Філадельфі¿.

(продовження з попередньо¿ сторінки)



Блаженніший Любомир Кардинал Гузар представляє 
Митрополита-Архиєпископа емерита Степана Сулика та 
Митрополита-Архиєпископа Стефана Сороку Святішому 

Отцеві Іванові Павлові ІІ під час його Пастирського візиту до 
Укра¿ни, - Львів, червень 2001 р.
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М и т р о п о л и т 
К р а к і в с ь к и й : 
«Блаженніший Любомир 
був провідником 
і господарем на 
паломницьких дорогах 
Івана Павла ІІ в Укра¿ні»

06 червня 2017 p.

Святіший Отець Іван Павло 
ІІ ставився до світлої пам’яті 
Блаженнішого Любомира 
з великою любов’ю і 
пошаною. Про це мовиться 
в листі-співчутті кардинала 
Станіслава Дзівіша, 
Архиєпископа-емерита , 
Митрополита Краківського, 
до Отця і Глави УГКЦ 
Блаженнішого Святослава 
з приводу відходу у вічність 
Блаженнішого Любомира.
«Ваша Церква переживає 
в ці дні жалобу по смерті 
великого сина українського 
народу і Церкви», – ідеться 
в листі.

«Працюючи разом зі 
Святішим Отцем Іваном 
Павлом ІІ, я хотів би дати 
свідчення, з якої любов’ю і 
пошаною ставився святий 
Іван Павло ІІ до померлого. 
Він знав його старання 
для відбудови Католицької 
Церкви в Україні та у світі й 
старався підтримувати його 
зусилля. Це було водночас 
виявом пошани Івана Павла 
ІІ до українського народу», 
– написав архиєрей.

За матеріалами: http://news.
ugcc.ua



Понтифілальна 
Божественна 
Літургія на 

відкриття Синоду   
у василіанській 
церкві в Києві.

Bishop Paul Chomnycky, OSBM, is Crowned a Bishop by 
Patriarch Lubomyr on June 11, 2002 in Winnipeg, Canada

25 ÷åðâíÿ, 2017 p  15

Bishop Paul:

Apostolic 
Exarch for 

Ukrainians in 
Great Britain

2002—2006 

Ukrainian 
Catholic 

Eparchy of 
Stamford

2006–present

Від 7 до 12 липня 
(2002p.), вперше більш, 
ніж за двохсотлітній 
період, у Києві 
відбувався цьогорічний 
Синод Єпископів УҐКЦ. 



Зустріч Єпископів з Президентом Укра¿ни
 Леонідом Кучмою -  2002 p.

Кардинал Гузар благословляє наріжний камінь 
Патріаршого Собору в Києві, 27 жовтня 2002 р.

25 ÷åðâíÿ, 2017 p  16



25 ÷åðâíÿ, 2017 p  17

Відвідини Блаженнішим Любомиром Кардиналом Гузаром 
Америки в листопаді 2002 р.

(continued on 
next page)



25 ÷åðâíÿ, 2017 p  18

8                      The WAY                                    December 8, 2002

ïîìî÷³ ñòàëîñü òî ÷óäî, ùî íàøà ð³äíà çåìëÿ

º â³ëüíà, ìàº ñâîþ äåðæàâó, ìàº ñâîþ

â³ëüíîä³þ÷ó Öåðêâó ³ â³ä òèõ âàøèõ áðàò³â ³

ñåñòåð, ùî òàì íà ð³äíèõ çåìëÿõ, ÿ õî÷ó

ïðèíåñòè âàì ³ ïåðåäàòè íàéñåðäå÷í³øèé

ïðèâ³ò.

Some of you have visited Ukraine, some

of you have heard about it from your parents,

grandparents or may be even great grandparents.

Today thanks to the miracle of God we are a free

country, where the Church can freely develop

and I am so happy  to be able to bring to you

greetings from your brothers and sisters in

Ukraine.

Íàø³ ïîñåëåííÿ ìàþòü âæå ñâîþ

³ñòîð³þ. Öå âæå ÷åòâåðòèé ðàç, ùî ç Óêðà¿íè â

ð³çí³ êðà¿íè ñâ³òó, âêëþ÷àþ÷è Ñïîëó÷åí³

Øòàòè, ïðèõîäÿòü âèõîäö³. Ïðè ê³íö³ Õ²Õ

ñòîë³òòÿ, ï³ñëÿ ² Ñâ³òîâî¿ â³éíè, ï³ñëÿ ²² Ñâ³òîâî¿

â³éíè ³ òåïåð çíîâó îñòàíí³ìè ðîêàìè ùå îäíà

íîâà õâèëÿ âèõîäö³â ç Óêðà¿íè. Ð³çí³ ïðè÷èíè

ñïîíóêóâàëè íàñ âèõîäèòè, ïîêèäàòè ð³äíó

çåìëþ, øóêàòè ùàñòÿ ïîçà ¿¿ ìåæàìè. Àëå

ìîæíà ñïîê³éíî ñêàçàòè, ùî ÿê³ áè íå áóëè

ïðè÷èíè, ÿê³ íàñ çàñòàâëÿëè, ùîáè ìè ³øëè â

÷óæèíó, ìè éøëè â ÷óæèíó ç ïîðîæí³ìè

ðóêàìè, ìè í³÷îãî íå ìàëè ç ñîáîþ, íàø³ ðóêè,

íàø³ êèøåí³ áóëè ïîðîæí³. ² ìè íàä³ÿëèñÿ, ùî

â òèõ êðà¿íàõ íàøèõ ïîñåëåíü, à ãîëîâíî òóò,

ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ, ùî ìè áóäåìî ìîãòè

çàðîáèòè ñîá³ ÿêåñü íîðìàëüíå æèòòÿ, ÿêèéñü

äîáðîáóò. Òåæ ö³ëêîì ïðèðîäíà ð³÷. Áàãàòî

íàðîä³â çíàõîäèëîñÿ â ïîä³áíèõ ñèòóàö³ÿõ, ìè

æ æèâåìî òóò ó ö³é êðà¿íà ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â

áàãàòüîõ ð³çíèõ íàðîä³â ç ð³çíèõ êîíòèíåíò³â,

ÿê³ òàê ñàìî, ÿê ³ ìè, ïðèéøëè ñþäè øóêàþ÷è

ÿêîãîñü äîáðîáóòó. ² öå, íàïåâíî, ñàìî â ñîá³

íå º çëå, øóêàòè ÿêèõñü çåìñüêèõ ä³áð, ùîáè

çàáåçïå÷èòè ñîá³ íîðìàëüíå, ã³äíå ëþäèíè

³ñíóâàííÿ. Àëå õî÷à ìè ïðèõîäèëè ç

ïîðîæí³ìè ðóêàìè, ìè ïðèíîñèëè ç ñîáîþ

ñêàðá – íå â ðóêàõ, à â ñåðöÿõ. Ìè ïðèíåñëè ç

ñîáîþ ñêàðá â³ðè â Áîãà, ñêàðá, ÿêèé íàì

ïåðåäàëè íàø³ áàòüêè, íàâ³òü êîëè âîíè ñàì³,

ìîæå, í³÷îãî, í³ÿêîãî çåìñüêîãî äîáðà íå ìàëè.

Ìè ïðèíåñëè öå ç ñîáîþ. ² öåé ñêàðá, îöÿ â³ðà

â Áîãà íàñ ñïàñëà, ñïàñàëà ³ ñïàñàº. Áî ÿê ìè

÷óëè â ñüîãîäí³øíüîìó ªâàíãåë³¿, ò³ëüêè òîé

ñïðàâä³ ùîñü ìàº, ÿêùî â³í áàãàò³º ó Ãîñïîäà.

Ìàòè çåìñüê³ äîáðà ñàì³ â ñîá³ öå ùå íå º âñå.

² ìè çíàºìî ç ã³ðêîãî äîñâ³äó íàøîãî ïîñåëåííÿ

íàâ³òü òóò ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ, ùî áàãàòî

ëþäåé ïðè¿õàëè, ùîá äîðîáèòèñü ³ çàãóáèëèñÿ

ïðîïàëè. Ïðîïàëè íå ò³ëüêè äëÿ íàøîãî íàðîäó

³ íàøî¿ Öåðêâè, ïðîïàëè ñàì³ äëÿ ñåáå,

çãóáèëèñÿ, çàëîìèëèñÿ, ïðîïàëè. Ò³, õòî

Ïðîïîâiäü Áëàæåííiøîãî Êàðäèíàëà

(Ïðîäîâæåííÿ ³ç ñò. 1)
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çáåð³ãñÿ, òî áóëè ò³, ùî õîò³ëè áàãàò³òè ó

Ãîñïîä³, öå ò³ íàø³ ï³îíåðè, ÿê³ ïåðøå

áóäóâàëè öåðêâè, à òîä³ ùîéíî äîìè äëÿ

ñåáå. Àáî, ÿêùî âæå ìàëè ÿêèéñü äîìèê,

òî éîãî çàñòàâëÿëè, ùîá ïîçè÷èòè ãðîø³

íà áóäîâó öåðêâè. Öå âîíè äàëè ãàðíèé

ïî÷àòîê íàøîìó ïîñåëåííþ òóò. ßêùî

ìè ñüîãîäí³ çàëèøèëèñü â³ðíèìè íàø³é

Öåðêâ³, íàøîìó íàðîäîâ³, íàøîìó

ïîõîäæåííþ, êîëè ìè ñüîãîäí³ ìîæåìî

óâàæàòè ñåáå ö³ííèìè ãðîìàäÿíàìè,

òâîð÷èìè ãðîìàäÿíàìè ö³º¿ ãîñòèííî¿

àìåðèêàíñüêî¿ çåìë³, òî âëàñíå çàâäÿêè

¿ì: íàøèì ïðåäêàì, ä³äóñÿì, áàáóñÿì,

áàòüêàì, ìàòåðÿì. ² ìè ïîâèíí³ áóòè ¿ì çà

öå äóæå âäÿ÷í³, ùî ìè íå çãóáèëèñü, ùî

ìè íå ïðîïàëè.

Generations of Ukrainians have been

looking for a better fortune in various parts

of the world, including the United States.

We came here in different moments, in

different waves, one could say, for different

reasons did we come here, but primarily to

find a better life. One thing that characterized

all these waves that kept coming to the

friendly shores of the United States, we had

this in common - that we all came with

empty hands and empty pockets. My own

family in 1949 came here with four suitcases

- one suitcase for each member of the family

- and that was it. There have been others

who had even less. We all came carrying

nothing in our hands really. But that does

not mean that we did not have anything. If it

was at the end of XIX century or in the

middle of the XX century or even now, we

brought with us a treasure handed on to us by

our parents and grandparents at home and we

brought it with us here and that was our faith

in God. And this faith kept us, kept us as

human beings, kept us, kept our families

intact, kept us close to our communities,

helped us live in our own Church, helped us

not to forget where we came from - and I

think it ought to help us also to share with

others the treasure which we have received.

We have heard in today’s Gospel that a person

may have huge possessions, but have really

nothing if he does not get rich in the Lord.

The person who simply came, or comes here

to the United States or to any other country

having only one thought in mind – to get rich,

no matter what and how, ultimately, he is a

loser if he does not have in his heart faith in

God, if he does not get rich in the Lord.

We ought to be very, very grateful to

our parents, grandparents, great-grandparents,

who left us this treasure. This is what makes

us to be someone. This is what makes us very

valuable citizens of the country, where we

ourselves or our fathers or grandfathers have

come to look for a better life. It is our duty not

to close in on ourselves, not to think only how

could we spend what we have earned, to have

a good life. We ought to remember that if we

grow rich in the Lord that means we are

willing to share and, what I would ask you is,

(Continued on page 10)
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not to think primarily that sharing is giving money

to others. Sharing in our days primarily is helping

others to live their faith or to revive the faith they

had had, or to acquire it if they have never had it.

We may have a lot of money, we can do a lot of

good with it, but the best we can do, whether we do

have a lot of money or not, is to help others believe

in God.

We are here assembled in a Church, a

beautiful church, one of the many, many churches

build by those generations, who were before us.

We are here today not by an accident. We are not

here simply to be together. We are here before the

Lord to thank Him that we believe and, I think, we

ought to also today recognize what God has done

for us - his mercy to us through our parents,

through our ancestors; that in the deep sense of

gratitude we wish to dedicate ourselves to help

others. We are one Church whether in Ukraine or

in the United States, in Argentina, in Australia – we

are one. And wherever we are, once we believe in

God, it is our duty to help others. This is a duty we

have in Ukraine, because almost half of the

population in Ukraine does not belong to any

Church and, very likely, do not have belief in God

at all. They are not necessarily enemies of God or

the Church; they simply maybe have not been yet

properly approached.  And this is our duty in

Ukraine - to help those, who for some reasons, are

far from God and far from the Church to come

close to God. But it is also your duty – you who live

here in United States, you who enjoy complete

freedom and a great measure of well being, to

share your faith with others, with those of our

own community who may be blinded by earthly

goods or with others, who for some reason or

other are very far from God. In this sense our

Church will be a living reality, not simply

something that was brought from old country and,

well, we have to be there because we came from

there. No. Our Church in Ukraine and outside of

Ukraine, wherever we believing people are, must

be a living Church, one that means willing, feeling

an inner compulsion to help others to believe.

Äîðîã³ â Õðèñò³, ìè íå ìîæåìî îòîé

ñêàðá, ÿêèé íàì ïåðåäàëè íàø³ áàòüêè, ÷è âñ³

ïîïåðåäí³ ïîêîë³ííÿ, íå ìîæåìî öåé ñêàðá

ñõîâàòè ò³ëüêè äëÿ ñåáå. ßêùî ìè õî÷åìî áóòè

òîþ Öåðêâîþ, ñïðàâæíüîþ Öåðêâîþ, â³ëüíîþ

Öåðêâîþ, æèâó÷îþ Öåðêâîþ, Áîãîâ³ ìèëîþ

Öåðêâîþ ³ ãðîìàäîþ, òî îòå äîáðî, ÿêå ìè

ïðèíåñëè ñþäè ç ð³äíî¿ çåìë³, ÿêå íàì íà äîðîãó

äàëè áàòüêè ÷è äèäóñ³, ÿê³ íå ìàëè í³÷îãî ³íøîãî

çåìñüêîãî íàì äàòè, àëå äàëè íàì íà äîðîãó

æèòòÿ ³ íà äàëåêó äîðîãó çà îêåàí â³ðó â Áîãà,

ìè ìóñèìî ñòàðàòèñÿ  ùîáè òèì ñêàðáîì, òèì

äàðîì ïîä³ëèòèñÿ – áóäü-òî â Óêðà¿í³, äå ìè

ìàºìî ñâî¿ îñîáëèâ³ îáñòàâèíè, áóäü-òî â

(Continued from page 9)

25 ÷åðâíÿ, 2017 p  20



                      The WAY                                      December 8, 2002 11

Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ, ÷è íà áóäü-ÿêîìó ³íøîìó ïîñåëåíí³. Ìè õî÷åìî,

ùîá íàøà Öåðêâà áóëà æèâà, ùîáè ìè ïîñëóæèëè ëþäÿì, ïåðø óñüîãî

÷ëåíàì íàøîãî ð³äíîãî íàðîäó, ÷ëåíàì, ÿê³ ïîõîäÿòü ç íàøèõ ð³äíèõ

çåìåëü, àëå òàêîæ ³ ³íøèì ëþäÿì. Ìè ïîâèíí³ áóòè ãîòîâ³ äîïîìîãòè,

áî â òîé ñïîñ³á ìè ïîêàæåìî, íå ò³ëüêè, ùî ìè âì³ºìî çáåð³ãàòè

ïðåö³íí³ ñêàðáè, àëå ùî ìè º ëþäè ñâ³äîì³ ¿õ âàðòîñò³, ùî ìè º ëþäè

çð³ë³ ó ñâî¿é â³ð³, ùî ìè º Öåðêâà, ÿêà ìàº ïîâíå ïðàâî æèòè ïîá³÷ âñ³õ

³íøèõ ïîì³ñíèõ Öåðêîâ, áî âîíà äóìàº íå ò³ëüêè ïðî ñåáå, âîíà äóìàº

ïðî ëþäåé âçàãàë³.

ß õîò³â áè, äîðîã³ â Õðèñò³, ùîáè ìè ïåðåéíÿëèñü ïî÷óòòÿì

âäÿ÷íîñò³ âñ³ì òèì, õòî íàì ñêàðá â³ðè ïåðåäàâ, õòî íàì éîãî äëÿ íàñ

çáåð³ã, ³ ùîá ìè ïåðåä Ãîñïîäîì ïîñòàíîâèëè ñîá³, ùî áóäåìî áàãàò³òè,

íå áóäåìî ë³íèâ³, íå áóäåìî ç çàëîæåíèìè ðóêàìè ñèä³òè ³ í³÷îãî íå

ðîáèòè, ùî áóäåìî ïðàöþâàòè, áóäåìî ñòàðàòèñÿ áàãàò³òè êð³ïøàòè,

àëå ó Ãîñïîä³. Ùîáè â òîìó äóñ³ îòîãî ðåë³ã³éíîãî â³äðîäæåííÿ, ÿêå ìè

ïåðåæèâàºìî ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³, ³ â ÿêîìó âè òàêîæ â ÿêèéñü ñïîñ³á

áåðåòå ó÷àñòü, ùîáè ìè ñïðàâä³ ìîãëè ç ïîâíîþ ñâ³äîì³ñòþ, ç ïîâíèì

ïî÷óòòÿì â³äïîâ³äàëüíîñò³, ³ ç ïîâíèì çàäîâîëåííÿì ñêàçàòè, ùî ìè

Áîãîâ³ äÿêóºìî çà éîãî äàðè, ùî ìè ãëèáîêî øàíóºìî íàø³ ïîïåðåäí³

ïîêîë³ííÿ ³ ùî ìè ãîòîâ³ ñàì³ ïðàöþâàòè ³ îòèì ìîëîäèì ä³òÿì, ÿê³ òàê

ãàðíî ñüîãîäí³ ïðîÿâèëè ñåáå, ìè ãîòîâ³ ¿ì ïåðåäàòè äàð, ïîíàä ÿêîãî

íåìà á³ëüøîãî äàðó - äàð ñâÿòî¿ â³ðè â Áîãà.

Ñëàâà ²ñóñó Õðèñòó!

25 ÷åðâíÿ, 2017 p  21
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1. (from left, counter-clockwise) Metropolitan-Archbishop Basil Schotte of Pittsburgh, His
Beatitude Lubomyr Cardinal Husar, Bishop Walter Paska, Bishop Andrew Pataki, Rev. Taras
Lonchyna, Archbishop Stefan Soroka, Rev. Msgr. Peter Waslo, and Rev. Nestor Iwasiw
celebrate Metropolitan Stefan Soroka’s 51st birthday on November 13th while in Washington,
D.C.
1. (Çë³âà ïðîòè ãîäèííèêîâî¿ ñòð³ëêè) Ìèòðîïîëèò-Àðõèºïèñêîï Âàñèëü Øàò ç Ï³òñáóðãó,

¯õ Áëàæåíñòâî Ëþáîìèð Êàðäèíàë Ãóçàð, ºïèñêîï Âîëîäèìèð Ïàñêà, ºïèñêîï Àíäð³é

Ïàòàê³, Ïðåïîäîáíèé Òàðàñ Ëîí÷èíà, Ìèòðîíîëèò-Àðõèºïèñêîï Ñòåôàí Ñîðîêà,

Ïðåïîäîáíèé øàìáåëÿí Ïåòðî Âàñëî ³  Ïðåïîäîáíèé Íåñòîð ²âàñ³â íà ñâÿòêóâàíí³ 51-ð³÷÷ÿ

ç äíÿ íàðîäæåííÿ  Ìèòðîïîëèòà Ñòåôàíà Ñîðîêè, 13 ëèñòîïàäà ó Âàø³íãòîí³, ÄÑ!.

2.  Áëàæåíí³øèé â³äïðàâëÿº Áîæåñòâåííó ë³òóðã³þ ç ïðàö³âíèêàìè ³ ñåì³íàðèñòàìè Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ Ñåì³íàð³¿ Ñâ. Éîñàôàòà ó Âàø³íãòîí³.

CARDINAL HUSAR’S

TRAVELS IN THE

ARCHEPARCHY

ÏÎÄÎÐÎÆ

ÊÀÐÄÈÍÀËÀ ÃÓÇÀÐÀ

ÏÎ ÀÐÕÈªÏÀÐÕĪ

3. Our Major Archbishop enjoyed breakfast and a visit to St. Josaphat Ukrainian Catholic Seminary while in Washington, D.C.
3. Âåðõîâíèé Àðõèºïèñêîï íà ñí³äàíêó ï³ä ÷àñ â³çèòó äî Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ Ñåì³íàð³¿ Ñâ. Éîñàôàòà ó Âàø³íãòîí³.

2.  His Beatitude celebrated the Divine Liturgy with the staff and seminarians of St. Josaphat Ukrainian Catholic Seminary in Washington D. C.

1

2

3

10
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4. His Beatitude met with various people of the State Department who are responsible for affairs and relations with Ukraine.  Second on the left is Mr. Michael Sawkiw, Jr. of the
Ukrainian Congress Committee of America.
4. Áëàæåíí³øèé çóñòð³÷àºòüñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè Äåðæàâíîãî Äåïàðòàìåíòó, â³äïîâ³äàëüíèìè çà ä³ëîâ³ ñòîñóíêè ³ âçàºìîâ³äíîñèíè ç Óêðà¿íîþ. Äðóãèé çë³âà ïàí Ìèõàéëî

Ñàâê³â, ç Óêðà¿íñüêîãî Êîíãðåñîâîãî Êîì³òåòó Àìåðèêè.

5. His Beatitude visited with Ukrainian Ambassador
to the United States of America, His Excellency
Ambassador Kostyantyn Gryshchenko at the
Ukrainian Embassy in Washington, D.C.
5. ¯õ Áëàæåíñòâî â³äâ³äàëè óêðà¿íñüêîãî ïîñëà â

Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè. Ïàí ïîñîë

Êîíñòÿíòèí Ãðèùåíêî â ïîñîëüñòâ³ Óêðà¿íè ó

Âàø³íãòîí³.

6. Sister Dorothy Ann Busowski, OSBM, Provincial
Superior of the Sisters of St. Basil the Great welcomes
the Major Archbishop with the traditional Ukrainian
greeting of bread and salt at Fox Chase on Thursday,
November 14th.
6. Ñåñòðà Äîðîòåÿ Àííà Áóñîâñê³, ‘ÑÂÂ,

Ïðîâ³íö³Oëüíà Ñåñòåð Âàñèë³ÿíîê çà óêðà¿íñüêîþ

òðàäèö³ºþ â³òàº Âåðõîâíîãî Àðõèºïèñêîïà õë³áîì

³ ñ³ëëþ ï³ä ÷àñ éîãî â³äâ³äèí ìîíàñòèðÿ íà Ôàêñ

×åéñ â ÷åòâåð 14 ëèñòîïàäà.

7. Sisters of St. Basil the Great greet His Beatitude at
their monastery at Fox Chase.
7. Ñåñòðè Ñâÿòîãî Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî â³òàþòü

Áëàæåíí³øîãî â ìîíàñòèð³ íà Ôàêñ ×åéñ.

8. His Beatitude celebrated the Divine Liturgy and
enjoyed breakfast at the bishops’ residence with the
Missionary Sisters of Mother of God and Sisters
Servants of Mary Immaculate.
8. Áëàæåíí³øèé â³äïðàâëÿº Áîæåñòâåííó ë³òóðã³þ

³ ìàº ñí³äàíîê â ºïèñêîïñüê³é ð³çèäåíö³¿ ç

Ñåñòðàìè-Ì³ñ³îíàðêàìè Ïîêðîâà Áîæî¿ Ìàòåð³ é

Ñåñòðàìè Ñëóæåáíèöÿìè Íåïîðî÷íî¿ Ä³âè Ìàð³¿.

9. Members of the Executive Board of the Providence Association of America present a donation for the Kyiv
Sobor to the Major Archbishop.
9. ×ëåíè Åêçåêóòèâè Ñîþçó Óêðà¿íö³â Êàòîëèê³â  Àìåðèêè “Ïðîâèä³ííÿ” ïåðåäàþòü Âåðõîâíîìó

Àðõèºïèñêîïîâ³ ïîæåðòâó íà áóä³âíèöòâî Ñîáîðó â Êèºâ³.

10. His Beatitude enjoyed a formal luncheon with the clergy and seminarians of the Archeparchy following a
celebration of the Akathist to the Blessed Mother in Immaculate Conception Cathedral.  A two-hour dialogue
with the Major Archbishop followed the luncheon, and was held in the Archieparchial Museum Reception
Room.
10. Áëàæåíí³øèé íà îá³ä³ ç äóõîâåíñòâîì ³ ñåì³íàðèñòàìè Àðõèºïàðõ³¿, ÿêèé â³äáóâñÿ ï³ñëÿ â³äïðàâè

Àêàô³ñòà äî Áîãîðîäèö³  â Êàòåäð³ Íåïîðî÷íîãî Çà÷àòòÿ. Ïî îá³ä³ â ïðèéìàëüí³ Àðõèºïàðõ³àëüíîãî Ìóçåþ

â³äáóëàñÿ äâîãîäèííà ðîçìîâà ç Âåðõîâíèì Àðõèºïèñêîïîì.

4

6

5

7
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Відвідини Блаженнішим Любомиром Кардиналом Гузаром 
Америки в листопаді 2002 р.



Sr. Dorothy Ann Busowski, OSBM, greets Cardinal Husar in Fox Chase Manor, PA

19-го листопада 2002 р.  Блаженніший Любомир 
Кардинал Гузар відвідав Монастир Сестер Чину святого 

Василія Великого на Факс Чейс, Пенс.

Sr. Lydia Anna Sawka, OSBM, Metropolitan-
Archbishop Stefan Soroka, Cardinal Lubomyr 
Husar, Bishop Walter Paska and Sr. M. Nadia 

Barusewych, OSBM

Cardinal Husar prays in the Chapel
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Кардинал Гузар подає мітру новому Єпископу 
Рішардові.

Священик, отець Рішард  
приведений до Кардинала 

Гузара,на висвячення.

Bishop
Richard 

Seminack
Eparch 
of Saint 

Nicholas of 
Chicago

In office
June 4, 2003 
– August 16, 

2016
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Світлини зі свячення та інсталяці¿ єпископа Рішарда 
Семінака, духовного пастиря Єпархі¿ Св. Миколая 

(Чікаґо) - 04 червня, 2003 p.
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У серпні 2004 р.  Блаженніший Любомир Кардинал Гузар 
взяв участь в 50-ій Успенській Прощі  в Монастирі Сестер 
Служебниць Непорочно¿ Діви Марі¿ в Словтсбургу, Н.Й.

Sister Michele Yakymovitch, SSMI, greets 
Cardinal Husar in Sloatsburg, NY
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Урочисте посвячення відновлено¿ Семінарі¿
- Вересень 2004 р

Вашінгтон. О.К. 
- Щоб відзначити 
новий початок для 
Семінарії, Митрополит 
Архиєпископ Стефан 
Сорока скликав 
спеціальну конференцію 
всього духовенства 
Української Католицької 
Церкви США, яка 
відбулася у Вашінгтоні 
з 27 по 30 вересня.  
Основною подією 
під час конференції 
стала церемонія 
посвячення відновленої 
Семінарії, яку здійснив 
Блаженніший Любомир 
Кардинал Гузар та 

українські католицькі 
єпископи США. 
Загальне зібрання 
а м е р и к а н с ь к о ї 
Митрополії стало 
історичною подією.  
Це вперше за довгий 
час єрархи в Америці 
та священики наших 
чотирьої єпархій 
зібралися разом з 
Духовним Главою 
нашої Української 
Г р е ко - Ка то л и ц ь к о ї 
Церкви, Патріархом 
Л ю б о м и р о м 
Кардиналом Гузаром.

У вівторок, 28 вересня, 

Блаженніший Любомир 
Кардинал Гузар 
звернувся до зібрання 
духовенства із закликом 
ширше застосовувати 
свою відновлену 
енергію для євангелізації 
вірних нашої Церкви та 
людей в Сполучених 
Штатах.  Він підкреслив 
необхідність для нашої 
Церкви бути здатною 
служити людям як 
англійською так і 
українською мовами. 

Блаженніший Любомир 
зазначив, що єдиним 
дієвим способом 

донести до людей 
християнське послання – 
це проповідувати Слово 
Боже зі Святого Письма. 
Дієва і  автентична 
євангелізація може бути 
здійснена лише через 
добре приготовані й 
глибоко продумані 
роздуми над Євангелієм 
і його зв’язок з людським 
життям.  Проповідь 
Слова Божого вимагає 
поєднання священичого 
особистого досвіду 
і заглиблення 

(Продовження на ст. 29)
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в Божественне 
одкровення.  

У середу Блаженніший 
Любомир Гузар 
посвятив відновлену 
Семінарію у співслужінні 
М и т р о п о л и т а -
Архиєпископа Стефана 
Сороки, Єпископа 
Василя Лостена зі 
Стемфорду, Єпископа 
Роберта Москаля 
з Парми, Єпископа 
Річарда Семінака з 
Чікаго, та Єпископа-
емерита Михайла 
Кучм’яка, Екзарха 

Великої Британії.  Після 
церемонії посвячення 
в Українському 
К а т о л и ц ь к о м у 
Крайовому Соборі 
Пресвятої Родини в 
Вашінгтоні, О.К., що 
поряд з Семінарією, 
була відправлена  
А р х и є р е й с ь к а 
Божественна літургія.    

Патріарх Любомир Кардинал Гузар урочисто 
посвячує Укра¿нську Католицьку Семінарію 
святого Йосафата в Вашінгтоні, О.К., після ¿¿ 

відновлення.

Урочисте посвячення відновлено¿ Семінарі¿
- Вересень 2004 р

(продовження з попередньо¿ сторінки)

(Продовження на ст. 30)
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Урочисте посвячення відновлено¿ Семінарі¿
- Вересень 2004 р

Hierarchical Divine Liturgy on Wednesday, September 29, 2004 at Ukrainian Catholic 
National Shrine of the Holy Family, Washington, DC



Вiзит Блаженнiшого Любомира, Кардинала Гузара до церкви 
Св. Свщм. Йосафата у Трентонi, Н. Дж. - 20 квітня 2005 року
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20 квітня 2005 
року наша церква, 
готуючись до світлого 
Празнику Христового 
Воскресіння, святкувала 
велике свято В’їзду 
Христового в Єрусалим 
(Квiтна Недiля). Для 
парафії Святого 
Св ященномучени ка 
Йосафата в Трентоні, 
Н. Дж., цей день 
ознаменувався ще й 
тим, що завітав Глава 
Української Греко-
Католицької Церкви, 
Блаженніший Любомир 
Кардинал Гузар. Свято 
розпочалося ще перед 
Святою Літургією, 
коли у храмі щиро 
вітали дорогого гостя 
адміністратор парафії 
о.Роман Пітула з 
парафіянами. Особливо 
зворушливими були 
привітання дітей, котрі 
зустріли Патріярха 
радісним щебетанням 
віршиків та (традиційно) 
хлібом і сіллю, на 
що Блаженніший 
Любомир відповів 
щирою вдячністю і 
запросив розпочати 
спільну молитву – Святу 
Літургію.

Під час проповіді 
Глава нашої Церкви 
звернув увагу на ту 
цiннiсть, яку ми всi 
маємо: нашу церкву, а 

(Продовження на ст. 32)
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також висловив слова 
вдячності парафіянам, 
які заснували цю 
парафію, і тим, які 
далі працюють для її 
добра і процвітання. 
Також особливі 
слова звернення 
були виголошені і до 
молодої ґенерації, 
п і д б а д ь о р ю ю ч и 
та заохочуючи до 
активної праці при 
парафії, а також щодо 
прищеплення нашим 
дітям христи-янських та 
національних традицій.

По закінченні Святої 
Літургії о. Роман Пітула 
висловив подяку Богові 
за те, що благословив 
парафію таким дорогим 
гостем, а також 
подякував Патріярхові 
за візит та побажав 

здоров’я і многоліття, 
котре прекрасно 
виконав парафіяльний 
церковний хор. 
По закінченні 
Блаженніший Любомир 
п о б л а г о с л о в и в 
лозу (вербу), котра 
була роздана всім 
присутнім у храмі і 
всі були запрошені 
до парафіяльної зали 
на смачний обід, який 
приготувало церковне 
сестрицтво. Під час 
обіду люди мали 
можливість особисто 
п о с п і л к у в а т и с я 
з Блаженнішим 
Любомиром та 
висловити свою радiсть 
та вдячність.

Свято минуло, вiзит 
Глави нашої Церкви 
закiнчився, але всi ми 

на довго запам’ятаємо 
цей день. У наших 
серцях збережуться 
тi пам’ятнi хвилини 
проведенi у присутностi 
Б л а ж е н н i ш о г о 
Л ю б о м и р а ; 
з а к а р б у ю т ь с я 
настанови i побажання, 

якi вiн з такою теплотою 
i любов’ю висловив, 
надіючись, що те зерно 
знайде місце у наших 
душах і, проростаючи, 
принесе корисний плід.

о. Роман Пітула

Вiзит Блаженнiшого Любомира, Кардинала Гузара до церкви 
Св. Свщм. Йосафата у Трентонi, Н. Дж. - 20 квітня 2005 року

(продовження з попередньо¿ сторінки)

Синод Єпископів УГКЦ - 2005 p.



25 ÷åðâíÿ, 2017 p  33

Отець -шамбелян Іван Бура був хіротонізований на єпископа у 
Катедральному Соборі у вівторок, 21 Лютого 2006 р. Б.

Блаженніший Патріарх Любомир Гузар дає мітру новохіротонізованому 
Єпископові - Помічнику Івану Бурі.

His Grace
John Bura

Auxiliary Bishop of 
Philadelphia

In office February 
21, 2006 - present

Other posts: 
Apostolic Administrator 
of the Eparchy of Saint 
Josaphat in Parma 
(2009-2014)
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Блаженніший Любомир Кардинал Гузар бере участь у 
Синоді Єпископів Укра¿нсько¿ Греко-Католицько¿ Церкви, 

що проходив у Філадельфі¿ в вересні 2007 р.

У 2007 р.  Українська 
Католицька Архиєпархія 
Філадельфії  вперше  
приймала у західній 
півкулі Синод Українських 
Католицьких Єпископів під 
проводом Блаженнішого 
Любомира Гузара.  
Митрополит-Архиєпископ 
Стефан Сорока 
координував зустріч 
українських католицьких 
єрархів. 

Синод розпочав роботу 
в середу, 26 вересня 
і тривав до 6 жовтня.  
Засідання Синоду,  які 
проводив Блаженніший 
Любомир, Верховний 
Архиєпископ Києво-
Галицький, відбувалися 
в Святині Матері 
Божої Ченстоховської 
в Дойлеставн, Пенс.  
Преосвященні Владики 
зосередили свою увагу 
на темах євангелізації, 
священичого формування 
та пастирської опіки над 
молоддю.  

Перший день владики 
провели в  молитві та 
розважаннях перед 
наступними шістьма днями 
засідань та дискусій. 

У неділю, 30 вересня 
2007 р., в Українській 
Католицькій Катедрі Предстоятель УГКЦ, Блаженніший Любомир Кардинал Гузар 

під час Літургі¿ на відкриття Синоду, 27 вересня 2007 р.

(Продовження на ст. 35)
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Непорочного Зачаття 
у Філадельфії 
була відслужена 
А р х и є р е й с ь к а 
Божественна літургія.  
Високодостойний Карл 
Андерсон, Верховний 
Лицар Лицарів Колумба, 
був присутній на 
богослуженні.  Відправа 

т р а н с л ю в а л а с я 
католицьким каналом  
EWTN. 

У напруженому розкладі 
владик один день 
був призначений на 
відвідини Вашингтону, 
де Блаженнішого 
Любомира Кардинала 

Гузара було удостоєно 
звання почесного 
доктора Католицького 
Університету Америки.

У Вашингтоні 
Єпископи також 
відвідали Культурний 
центр Івана Павла 
ІІ, Базиліку Крайовий 

Єрархи, духовенство то чернецтво після відкриття Синоду єпископів УГКЦ 27 вересня 
2007 р.Б., Катедра Непорочного Зачаття у Філадельфі¿

Собор Непорочного 
Зачаття, та відслужили 
Божественну літургію 
в Українському 
К а т о л и ц ь к о м у 
Крайовому Соборі  
Пресвятої Родини.  

Блаженніший Любомир Кардинал Гузар бере участь у 
Синоді Єпископів Укра¿нсько¿ Греко-Католицько¿ Церкви, 

що проходив у Філадельфі¿ в вересні 2007 р.

30 вересня 2007 р.

Supreme Grand Knight 
Carl Anderson, Michael 
O’Connor (Knights of 

Columbus Pennsylvania state 
deputy), Cardinal Husar, and 

Metropolitan Stefan

(продовження з попередньо¿ сторінки)
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На фото  Кардинал Гузар 
з о. Іваном Туриком (зліва) 
та о. Богданом Данилом, 
тепер єпископом Пармсько¿ 
єпархі¿ (справа).

30 вересня 2007 р.

Синод Єпископів УГКЦ - 2007 p.
27 вересня 2007 р.
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  Урочисте закриття Синоду Єпископів УГКЦ
 5 жовтня 2007 р. -   Вашингтон, OК
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Синод Єпископів УГКЦ - 2008 p.

Синод Єпископів УГКЦ - 2009 p.



Єпископ Венедикт Алексійчук - 2010 p.

6 вересня 2010 p.

Єпископська хіротонія 
єромонаха Венедикта 
(Алексійчука) відбулася 5 
вересня в архикатедральному 
соборі Святого Юра у Львові.
Напередодні, 4 вересня, 
відбувся Чин архиєрейського 
найменування. Наступного дня 
під час Літургії у присутності 
Патріарха Любомира 
(Гузара), членів Синоду 
єпископів УГКЦ, духовенства 
та вірних Архиєпископ 
Львівський Ігор (Возьняк) 
здійснив Чин архиєрейської 
хіротонії. 

h t t p s : / / r i s u . o r g . u a / u a /
index/al l_news/cathol ics/
ugcc/37790

2017: The Holy Father has appointed as bishop of the 
Eparchy of Saint Nicholas in Chicago for the Ukrainians 

(United States of America) His Grace Benedict 
(Aleksiychuk, M.S.U.), transferring him from the titular 
see of Germaniciana and the office of auxiliary of the 

archieparchy of Lviv of the Ukrainians.Владика Венедикт Алексійчук
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Папа Бенедикт XVI прийняв зречення з уряду Глави 
УГКЦ Блаженнішого Любомира (Гузара) - 2011 p.

10 лютого 2011 p.

У четвер, 10 лютого 2011 р., у Ватикані повідомлено про те, що Римський Архиєрей Бенедикт XVI, у 
відповідності до приписів 126 канону § 2 Кодексу Канонів Східних Церков, прийняв зречення з уряду 
Глави Української Греко-Католицької Церкви Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Блаженнішого 
Любомира кардинала (Гузара). Кардинал Любомир особисто просив про прийнятта такого рішення. 
Глава УГКЦ залишає пост добровільно.

Повідомляється також, що Адміністратором Церкви стає Високопреосвященний владика Ігор Возьняк, 
ЧНІ, Архиєпископ Львівський УГКЦ, обов’язком якого є, серед іншого, скликання Синоду Єпископів 
Української Греко-Католицької Церкви для обрання нового Верховного Архиєпископа. Проо це 
інформує Радіо Ватикан.

http://risu.org.ua/ua/index/all_news/catholics/ugcc/40621

Блаженніший Святослав зійшов на Престіл Глави УГКЦ
УГКЦ розпочався - 2011 p.

У Хрестопоклонну неділю, 27 березня, обраний виборчим Синодом Єпископів УГКЦ і потверджений
Вселенським Архиєреєм новий Глава УГКЦ, Верховний Архиєпископ К и є в о - Г а л и ц ь к и й
Блаженніший Святослав зійшов на Престіл.

Департамент інформації УГКЦ
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Блаженніший Святослав зійшов на Престіл Глави УГКЦ
УГКЦ розпочався - 2011 p.
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СЬОГОДНІ ТІЛО БЛАЖЕННІШОГО ЛЮБОМИРА ПРИВЕЗУТЬ 
ДО ЛЬВОВА, А ПОХОВАЮТЬ У ПОНЕДІЛОК У КИЄВІ

ЛЬВІВ ПРОЩАЄТЬСЯ З БЛАЖЕННІШИМ ЛЮБОМИРОМ

1 червня 2017, p

Блаженнішого Любомира 
(Гузара) поховають 
5 червня у крипті 
Патріаршого собору 
Воскресіння Христового. 
Про це сьогодні під 
час брифінгу розповів 
Патріарх УГКЦ Святослав 
(Шевчук).

Першоєрарх повідомив, 
що сьогодні, 1 червня, 
траурний кортеж з тілом 
Блаженнішого вирушає 
до Львова і близько 19 
години вечора прибуде 
до архикатедрального 
собору св. Юра.

Львів'яни зможуть 
попрощатися з 
Любомиром (Гузаром) 

у п’ятницю, 2 червня, і у 
суботу, 3 червня. Собор 
св. Юра буде відчинений 
вдень і вночі.

Завтра о 10 годині 
ранку буде відслужена 
заупокійна Божественна 
Літургія.

У суботу після 
Архиєрейської Служби, 
яка розпочнеться о 
9 годині, відбудеться 
скорботна хода вулицями 
Львова, яка завершиться 
у храмі св. Архистратига 
Михаїла монастиря 
монахів Студійського 
уставу.

У неділю, 4 червня, кортеж 
з тілом Блаженнішого 
Любомира прибуде до 

Києва, до Патріаршого 
собору Воскресіння 
Христового.

Кияни та гості міста 
зможуть попрощатися 
з Блаженнішим 
Любомиром упродовж 
неділі і понеділка зранку.

Тут у свято Зішестся 
Святого Духа у присутності 
тлінних останків екс-глави 
УГКЦ буде відслужено три 
Божественні Літургії - о 
7:30, 9:00, 11:00 год.

Після останньої Літургії 
у Патріаршому соборі 
відбудеться вечірня з 
к о л і н о п р и к л о н н и м и 
молитвами, на якій 
"закликатимуть Духа 
Святого на Церкву і 

народ".

Цього ж дня у неділю 
о 18 годині тут, у 
соборі, відбудеться 
чин Архиєрейського 
похорону. Відтак пройдуть 
цілонічні молитовні 
чування з читанням 
Євангелія.

У понеділок, 5 червня, 
об 11 годині відбудеться 
скорботна Архиєрейська 
Божественна Літургія з 
чином погребення.
Блаженніший Любомир 
буде похований у крипті 
собору Воскресіння 
Христового.

https://risu.org.ua/ua/
index/all_news/catholics/
ugcc/67165

1 червня 2017 p.

Сьогодні, 1 червня, 
надвечір труну з 
тілом Блаженнішого 
Любомира привезли 
до Львова, до 
архикатедрально го 
собору св. Юра. 
Траурний кортеж 
прийшли зустрічати 
сотні львів’ян. Люди 
молились, багато з них не 
приховували свої емоції. 
Священнослужителі на 
руках занесли труну 
до собору, де вона 

(Продовження на ст. 43)
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ЛЬВІВ ПРОЩАЄТЬСЯ З БЛАЖЕННІШИМ ЛЮБОМИРОМ

ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ЛЬВІВ’ЯН ПРОВЕЛИ В ОСТАННЮ ПУТЬ 
ЛЮБОМИРА (ГУЗАРА)

3 червня 2017 p.

Сьогодні, 3 червня, 
у Львові відбулася 
скорботна хода 
вулицями міста. 
Десятки тисяч львів’ян 
с у п р о в о д ж у в а л и 
домовину з тілом 
Любомира (Гузара) 
від архикатедрального 
собору св. Юра до храму 
Архистатига Михаїла. 
Останнє паломництво 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Любомира вулицями 
Львова Патріарх УГКЦ 
Святослав порівняв з 
похоронами праведного 
Митрополита Андрея 
Шептицького.

перебуватиме три дні.

Чимало львів’ян, які 
прийшли до храму, 
знали особисто 
Б л а ж е н н і ш о г о , 
спілкувались з ним, 
отримували від нього 
духовні настанови, 
поради. Після 
повернення з-за 
кордону Любомир 
(Гузар) провів у Львові 
більше 20-ти років. Тут 
він народився. У Львові 

26 січня 2001 року він 
зійшов на престіл Києво-
Галицьких Верховних 
Архиєпископів і очолив 
Церву.

Попрощатися з екс-
главою УГКЦ львів’яни 
та гості міста зможуть 
упродовж двох днів 
- п’ятниці 2 червня і у 
суботи 3 червня. У цей 
період собор св. Юра 
буде відчинений вдень і 
вночі.

Окрім того, у п’ятницю 
о 10 годині ранку буде 
відслужена заупокійна 
Божественна Літургія. 
А наступного дня, після 
Архиєрейської Служби, 
яка розпочнеться о 
9 годині, відбудеться 
скорботна хода 
вулицями Львова, яка 
завершиться у храмі св. 
Архистратига Михаїла 
монастиря монахів 
Студійського уставу.

У неділю, 4 червня, 
кортеж з тілом 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Любомира прибуде до 
Києва, до Патріаршого 
собору Воскресіння 
Христового.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
c u l t u r e / r e l i g i o u s _
ceremonies/67184

(продовження з попередньо¿ сторінки)

(Продовження на ст. 44)



Траурна процесія 
розпочалася близько 
12 години після Літрургії 
у соборі св. Юра. 
Священнослужител і 
винесли домовину на 
площу до пам’ятника 
Андрею Шептицькому. У 
той же час на великому 
екрані неподалік 
від храму з’явилося 
відео з Блаженнішим 
Любомиром, де він 
давав настанови 
щодо Церкви, віри. 
Люди востаннє мали 
можливість побути 
разом із своїм пастирем 
та почути його слова. 
Багато вірян, які 
прийшли попрощатися 
з Блаженнішим, 
знали його особисто, 
спілкувались з ним, 
отимували від нього 
духовні настанови.
Згодом під оплески 
людей, які до того 
часу заполонили 
увесь простір поблизу 
собору, домовину 
з тілом встановили 
на артилерійському 
лафеті. Попереду 
процесії рушили молоді 
люди, вони несли хрест 
та хоругви, за ними 
семінаристи, монахи 
та монахині із різних 
згромаджень Церкви. 
Греко-католицькі єрархи 
на чолі з Патріархом 
УГКЦ Святославом 

ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ЛЬВІВ’ЯН ПРОВЕЛИ В ОСТАННЮ ПУТЬ 
ЛЮБОМИРА (ГУЗАРА)

(Шевчуком) йшли 
одразу за автомобілем 
з труною.

Участь у траурній 
процесії взяли також 
представники влади, 
церковні громади 
з різних міст та сіл 
Галичини. Провести 
в останню дорогу 
прийшло чимало 
молодих людей. Усі 
вони під час ходи 
молилися. Іноді 
процесія зупинялася 
і священнослужителі 
читали Євангеліє. 
А біля пам’ятника 
Шевченку колону чекав 
військовий духовий 
оркестр. Коли машина з 
домовиною порівнялася 
з оркестром, музиканти 
виконали траурні 
мелодії.
Скорботна хода 
тривала дві години.

Біля храму Архистатига 
Михаїла Патріарх 
Святослав від імені 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Любомира звернувся 
до усіх присутніх. Він 
говорив до семінаристів 
Львівської духовної 
семінарії, студентів 
та викладачів УКУ, 
подякував воїнам, 
представникам влади. 
Сьогоднішню ходу він 
назвав історичною 

подією і порівняв її із 
похоронами праведного 
М и т р о п о л и т я 
Шептицького.

«Сьогодніший день 
увійде до історії, 
- сказав він. – Ви 
своїм дітям і онукам 
із гордістю будете 
розповідати, що були 
учасниками цієї історії… 
Сьогодні Блаженніший 
Любомир прощається. 
За якийсь час він від’їде 
до Києва, щоби лягти 
на вічний спочинок 
біля хрещальної купелі 
нашого сивоголового 
Д н і п р а - С л а в у т и . 
Щоби спочити там, 
де народилася наша 
Київська Церква».

Блаженніший Любомир 
(Гузар) відійшов у 
вічність 31 травня 
2017 року, о 18-30, 
на 85 році життя, після 
важкої недуги. У четвер 
труну з його тілом 
привезли до Львова, 
до собору св. Юра. 
Храм був відчинений 
упродовж цього часу. 
Щоби попрощатися з 
Блаженнішим, людям 
доводилося простояти 
у довжелезних 
чергах годину-дві. 
Для вірян на площі 
перед соборм Юра 
спеціально встановили 

великий на екран, де 
демонстрували фільми 
про Любомира (Гузара), 
інтерв’ю з ним.
Труна з тілом екс-глави 
УГКЦ перебувала у 
Львові упродовж трьох 
днів.

У неділю, 4 червня, 
кортеж з тілом 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Любомира має 
прибути до Києва до 
Патріаршого собору 
Воскресіння Христового.
У понеділок, 5 
червня, об 11 годині 
відбудеться скорботна 
А р х и є р е й с ь к а 
Божественна Літургія з 
чином погребення.

Блаженніший Любомир 
буде похований у крипті 
собору Воскресіння 
Христового.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
c u l t u r e / r e l i g i o u s _
ceremonies/67204
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БЛАЖЕННІШИЙ ЛЮБОМИР ЗНАЙШОВ ОСТАННІЙ 
СПОЧИНОК У КРИПТІ ПАТРІАРШОГО СОБОРУ

5 червня 2017 p. 

У Києві у Патріаршому 
соборі УГКЦ 5 червня 
відбулася Заупокійна 
Божественна Літургія та 
Чин погребіння світлої 
пам’яті Блаженнішого 
Любомира (Гузара). 
Участь у Богослужінні 
взяли єрархи УГКЦ 
на чолі з Патріархом 
С в я т о с л а в о м , 
особистий посланець 
Папи Франциска 
Архиєпископ Циріл 
(Василь), Секретар 
Конгрегації Східних 
Католицьких Церков, 
Апостольський нунцій 
Клаудіо Гуджеротті.

Провести в останній 
путь Блаженнішого 
приїхали також 
священики (близько 
600 греко-католицьких), 
монахи та віряни з 
різних регіонів України 
та з-за кордону. 
Віддати шану екс-главі 
УГКЦ у цей день до 
Патріаршого собору 
прибуло й чимало 
громадських діячів, 
урядовців та політиків. 
Останні представляли 
різні політичні сили.

Домовина з тілом стояла 
посередині собору. 
Після Служби люди 
востаннє підходили 
до Блаженнішого. У 
багатьох були зволожені 

Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока з Філадельфійсько¿ 
Архиєпархі¿, під час похорону   прощається з Блаженнішим 
Кардиналом Любомиром.  На фото  зліва єпископ Павло 
Хомницький зі Стемфордсько¿ єпархі¿;  справа єпископ Богдан 
Данило з Пармсько¿ єпархі¿.

очі. Священнослужителі 
у прощальній промові 
із теплом та любов’ю 
згадували про 
Любомира (Гузара). 
Особливо зворушливо 
прозвучала промова 
Патріарха УГКЦ 
Святослава (Шевчука).
Говорячи про Любомира 
(Гузара), Глава УГКЦ, 
зокрема, назвав його 
«кобзарем» нової 
України та «душею 
кожного українця».
«У неповторному і 
унікальному шляху 
святості Любомира 
ми бачимо що сила 

Божа проявилася у 
немочі Любомира, 
коли втративши сій 
фізичний зір, він ще 
ширше відкрив зіниці 
своїх духовних очей. 
Де б він не заходив, усі 
ставали. Окремі види 
святості наспівав про 
Любомира наш Тарас», 
- заявив першоєрарх і 
пригадав усім присутнім 
відомий вірш Шевченка 
«Перебендя».

«Та Кобза, на якій 
грав Блаженніший 
Любомир – це душа 
кожного з нас, кожного 

українця, незалежно від 
релігії, конфесії, місця 
проживання, мови. Він 
міг своїм бархатистим 
баритоном заторкнути 
такі низькі регістри 
наших сердець, що 
здригалися серця навіть 
тих, хто у Луганську, 
Донецьку Сімферополі, 
в Україні чи за 
кордоном», - сказав він.
За словами Глави 
УГКЦ, Любомир 
(Гузар) залишив нам 
у спадок підвалину 
новітньої української 
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х р и с т и я н с ь к о ї 
цивілізації, яку «ми 
маємо розвинути, нею 
жити і на ній будувати 
нашу вільну і незалежну 
Україну».

Блаженніший Любомир 
(Гузар) знайшов свій 
останній спочинок у 
крипті Патріаршого 
собору Воскресіння 
Христового. Це 
місце буде весь час 
відчиненим, і вірні 
завжди матимуть змогу 
відвідати свого пастиря 
та помолитись з ним. 
Патріарх Святослав 
закликав греко-
католиків не забувати 
Блаженнішого і у 
майбутньому якомога 
частіше відвідувати 
крипту.

«Кожен з вас у моменти 
сумніву, потреби буде 

мати можливість прийти 
і молитись разом із 
Любомиром. Давайте 
дамо собі слово ніколи 
не залишати Любомира 
самотнім у крипті», 
- сказав першоєрах 
під час вчорашньої 
проповіді.

Блаженніший Любомир 
(Гузар) відійшов у 
вічність 31 травня 2017 
року, о 18-30, на 85 
році життя, після важкої 
недуги.

1 червня труну з його 
тілом привезли до 
Львова, до собору 
св. Юра. Храм був 
відчинений упродовж 
цього часу. Щоби 
попрощатися з 
Блаженнішим, людям 
доводилося простояти 
у довжелезних чергах 
кілька годин поспіль. 

Для вірян на площі 
перед собором Юра 
спеціально встановили 
великий екран, де 
демонстрували фільми 
про Любомира (Гузара), 
інтерв’ю з ним.

3 червня у Львові під 
час Літургії Патріарх 
Святослав проголосив 
Б л а ж е н н і ш о г о 
« В с е н а р о д н и м 
молільником за мир 
в Україні». Згодом 
відбулася скорботна 
хода вулицями міста.
Тисячі львів’ян 
с у п р о в о д ж у в а л и 
домовину з тілом 
Любомира (Гузара) 
від архикатедрального 
собору св. Юра до храму 
Архистратига Михаїла. 
Останнє паломництво 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Любомира вулицями 
Львова Глава УГКЦ 

БЛАЖЕННІШИЙ ЛЮБОМИР ЗНАЙШОВ ОСТАННІЙ 
СПОЧИНОК У КРИПТІ ПАТРІАРШОГО СОБОРУ

порівняв з похоронами 
п р а в е д н о г о 
Митрополита Андрея 
Шептицького.

У неділю, 4 червня, 
кортеж з тілом 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Любомира прибув до 
Києва до Патріаршого 
собору Воскресіння 
Христового.

Від моменту 
встановленні домовини 
у храмі, тисячі киян мали 
змогу попрощатися 
з Блаженнішим 
Любомиром – двері 
собору не зачинялись 
ні вдень, ні вночі, а біля 
домовини відбувалися 
молитовні чування.

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
ua/ i ndex/a l l _news/
c u l t u r e / r e l i g i o u s _
ceremonies/67224

Блаженніший Любомир (Гузар) знайшов свій останній спочинок у крипті 
Патріаршого собору Воскресіння Христового.
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ПРЕЗИДЕНТСЬКЕ ПОДРУЖЖЯ ПОПРОЩАЛОСЯ ІЗ 
ЛЮБОМИРОМ (ГУЗАРОМ)

4 червня 2017 p.

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко попрощався із колишнім 
предстоятелем УГКЦ кардиналом Любомиром (Гузаром). Церемонія прощання  із Блаженнішим 
Любомиром нині проходить в Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві.
За повідомленням прес-служби Глави держави, Президентське подружжя вшанувало пам’ ять 
Блаженнішого хвилиною мовчання та уклонилося біля його труни. Глава держави також висловив 
співчуття близьким кардинала.

Після церемонії прощання Президент звернув увагу на те, що до Кафедрального собору сьогодні 
прийшла велика кількість людей - щоб попрощатися з видатним українцем, унікальною особистістю, 
великим християнином. «Для кожного він знаходив абсолютно унікальні слова. Багатогодинні розмови і 
зустрічі з ним заряджали, незважаючи нібито на зовнішню неміч, твердим оптимізмом. Він є справжнім 
нащадком Андрія Шептицького, Йосипа Сліпого і відігравав надзвичайно важливу роль не лише для 
Української греко-католицької церкви, не тільки для всієї нашої держави, а й для всього світового 
українства», - наголосив Петро Порошенко.

На переконання Глави держави, саме Блаженіший Любомир об’єднував Україну, забезпечував її 
соборність словом, думкою та молитвою.

«Його слово насправді відігравало надзвичайно важливу роль і в захисті української волі, української 
свободи, територіальної цілісності і нашого українського суверенітету», -  зазначив Президент.

«Я твердо вірю, що зараз, коли він відійшов до Господа, його молитва за Україну, за український 
народ, за наше майбутнє буде ще сильнішою. Вічна пам’ять і земля пухом Блаженніший Любомир», - 

додав Петро Порошенко.

Патріарх Любомир (Гузар) 
помер 31 травня. До 
Кафедрального собору на 
березі Дніпра з самого 
ранку приходять багато 
вірян і небайдужих людей, 
аби віддати останню шану 
Блаженнішому. До цього 
відбулося прощання у Львові.
Поховають Блаженнішого 
Любомира в крипті 
Патріаршого собору 5 
червня.

h t t p s : / / r i s u . o r g . u a / ua /
index/al l_news/cathol ics/
ugcc/67213

Президент Петро Порошенко
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Лист Папи Франциска з нагоди прощання з кардиналом 
Любомиром Гузаром 

05/06/2017 p

Лист Вселенського 
Архиєрея Блаженнішому 
Святославу Шевчуку, 
В е р х о в н о м у 
Архиєпископу Києво-
Галицькому

Ваше Блаженство,

в день, коли 
відбуваються похоронні 
б о г о с л у ж е н н я 
х р и с т и я н с ь к о г о 
прощання з дорогою 
земною присутністю 
В е р х о в н о г о 
Архиєпископа емерита 
К и є в о - Г а л и ц ь к о г о 
кардинала Любомира 
Гузара, прагну ще 
раз бути серед тих, 
хто молиться до Отця 
Небесного, вручаючи 
йому обрану душу 
нашого Брата.

Мене спонукає це 
зробити надзвичайний 
приплив людей, які 
цими днями  зібралися, 
щоб віддати шану 
усопшому кардиналові, 
про що мені стало 
відомо. Ця присутність 
є красномовним знаком 
того, чим він був: одним 
з найвищих моральних 
і пошанованих 
авторитетів в 
останніх десятиліттях 
українського народу.
Звертаюся до Вас, 
Ваше Блаженство, а 

з Вами мене пов’язує 
давнє знайомство та 
пошана, щоб утішити 
Вас з приводу втрати 
того, хто був Вашим 
батьком і духовним 
наставником.

Він був ним для всієї 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви, яку успадкував 
з «катакомб», до яких 
вона була змушена 
переслідуваннями, і  
якій повернув не лише 
церковні структури, 
але, насамперед, 
радість своєї власної 
історії, збудованої на 
вірі через і понад усякі 
страждання.

Після плідного та 
інтенсивного періоду 
його служіння як 
«Батька і Глави» 
Г р е к о - Ка т о л и ц ь к о ї 
Церкви, у зв’язку із 
старістю і хворобою 
його присутність серед 
народу змінила стиль, 
але, наскільки можливо, 
стала ще інтенсивнішою 
та багатшою. Майже 
регулярно він був 
присутнім у життя 
вашої  Країни, як 
вчитель мудрості: його 
мова була простою, 
зрозумілою для всіх, але 
дуже глибокою. В нього 
була мудрість Євангелія, 
хліб Слова Божого, 
розламаний  для 
звичайних людей, для 

страждаючих, для всіх 
тих, хто шукав гідності. 
Його напоумлення 
були делікатні, 
але також і дуже 
вимогливі до кожного. 
За всіх він постійно 
молився, відчуваючи, 
що це його новий 
обов’язок. І численні 
люди відчували себе 
ним представленими, 
знаходили в нього 
пораду й утішення, 
віруючі й невіруючі, 
не зважаючи на 
конфесійні відмінності. 
Всі відчували, що 
говорив християнин, 
українець, захоплений 
своєю ідентичністю, 
завжди сповнений 
надій, відкритий для 
майбутнього в Господі. 
Він мав слово для 
кожного, з теплотою 
своєї великої людяності 
і витонченої ввічливості 
«відчував» людей. 
Насамперед, він любив 
діалогувати з молодими 
людьми, маючи 
надзвичайну здатність 
спілкуватись з ними й 
молоді люди до нього 
численно сходились.

Мене зворушує 
думка, що сьогодні 
по всій Україні його 
оплакують але багато 
хто впевнений, що він 
уже спочиває в обіймах 
Небесного Отця. 
Вони відчувають, що 

отримавши від нього 
приклад послідовного 
й заслуговуючого 
на довір’я життя, 
вони далі зможуть 
отримувати користь 
від його молитви, якою 
він буде захищати 
свій народ, який і досі 
страждає, позначений 
насильством і 
невпевненістю, однак, 
впевнений у тому, що 
Христова любов не 
розчаровує.

Я вдячний за його 
унікальну присутність, 
релігійну та суспільну 
в історії України. 
Закликаю вас 
бути вірними його 
постійному повчанню 
та повному довір’ю 
Божому Провидінню. І 
надалі відчувайте його 
усмішку й ласкавість..
Для всіх вас, дорогі 
українці, на батьківщині 
та в діаспорі, 
випрошую в Господа 
повноту небесного 
благословення.

ФРАНЦИСК

http://uk.radiovaticana.
va/news/2017/06/05/
л и с т _ п а п и _
ф р а н ц и с к а _ з _
нагоди_прощання_з_
к а р д и н а л о м _
л ю б о м и р о м _
гузаром/1316965
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Ukrainian Orthodox Church (USA) Sends Condolences;
Memory Eternal: Lubomyr Cardinal Husar

31 травня 2017 року Божого
 
Блаженнішому Верховному Архієпископу Святославу
Високопреосвященнішому Митрополиту Стефану Сороці
Українській Греко-Католицькій Церкві
 
Улюблені брати і сестри: Христос Перед Нас!

Від імені Собору Єпископів, Духовенства та вірних Української Православної Церкви США та 
Діаспори, ми висловлюємо наші глибокі співчуття з приводу упокоєння у Господі, високо-шанованого 
та улюбленого, Кардинала Лубомира Гузара.

Смерть Кардинала Любомира є глибокою раною не тільки для побожних вірних Української Греко-
Католицької Церкви, але й для усіх Українських Християн, хто був захоплений його мудрим пастирським 
піклуванням. Його виняткове провідництво буде жити в думках та серцях Християн різних конфесій, хто 
мав унікальну нагоду бути частиною його служіння.

Ми шануємо його світлу пам'ять, бо він вірно служив Богу з непохитною відданістю та Христовою 
любов'ю в своєму серці. В дійсності, Ваш улюблений духовний батько залишив позаду вражаючу 
спадщину у згадках та серцях усіх, хто мав честь його знати.

У час нашої скорботи, ми повинні пам’ятати, що, хоча його земний шлях завершився, ми знаємо, що 
життя не закінчується нашою фізичною смертю, а є тільки початком життя вічного, тому що Господь 
сказав нам, “Я є воскресіння і життя. Той, хто вірує в мене ... повіки не помре.” (Ін. 11:25-26)

Нашою найбільшою розрадою є віра у Христове воскресіння та воскресіння усіх в Ньому. Постійна 
молитва за наших близьких, які відійшли у вічність є запевненням того, що вони живі у Христі і ми усі 
будучи об’єднані Божою любов’ю на землі, одного дня будемо об’єднані на небі. Св. Павло говорить 
що “ні смерть, ні життя … не зможуть розділити нас від любові Божої, яка у Христі Ісусі, Господі нашім!” 
(Рим. 8:38)

Нехай пам'ять про нього перебуває вічно!
 
Молитовно Ваші з любов’ю у Христі,
 
+Антоній, Митрополит
+Даниїл, Архієпископ

https://www.uocofusa.org/news_170601_1.html
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«Блаженніший Любомир був національним 
патріархом...» - видання «NationalReview»

Понеділок, 12 червня 
2017 p.

Б л а ж е н н і ш и й 
Любомир наполегливо 
підтримував розвиток 
У к р а ї н с ь к о г о 
к а т о л и ц ь к о г о 
університету, єдиного 
католицького вищого 
навчального закладу 
в колишньому 
радянському просторі, 
який став одним із 
провідних університетів 
України всього за два 
десятиріччя. Університет 
став моделлю вищої 
освіти, не обтяженої 
і н т е л е к т у а л ь н о ю 
корупцією «гомо 
совєтікуса».

Він вітав папу Івана 
Павла II у 2001 році 
під час першого 
апостольського візиту до 

«колишньої радянської 
республіки». Це тижневе 
паломництво в Україну, 
незважаючи на всі 
труднощі й очікування, 
стало моментом 
екуменічної зустрічі 
між греко-католиками 
й українськими 
православними.

Про це йдеться в 
статті Джорджа 
Вайґеля для видання 
« N a t i o n a l r e v i e w » , 
присвяченій пам’яті 
Б л а ж е н н і ш о г о 
Любомира.

Автор зазначає, що 
Блаженніший Любомир, 
навіть перебуваючи 
на емеритурі, був 
моральним орієнтиром 
для суспільства, що 
глибоко зранене 
радянським минулим. 

«Любомир Гузар 
став національним 
патріархом: був голосом 
розуму, поміркованості 
й мудрої поради... А під 
час Революції гідності 
вже сліпого кардинала 
Гузара можна було 
знайти на Майдані 
Незалежності в Києві 
- він таким чином 
виявляв солідарність 
із сподіваннями свого 
народу на майбутнє без 
корупції, - майбутнє, 
в якому Україна, як 
невід'ємна частина 
Заходу, посідала б своє 
законне місце, несучи 
із собою багатство 
візантійської духовності 
й культури», - ідеться у 
статті.

«Тепер УГКЦ 
очолює динамічний 
молодий наступник 

Архиєпископа-емерита 
Гузара - Блаженніший 
Святослав. Це свідчить 
про те, що Блаженніший 
Любомир виховав 
покоління поліглотів, 
і н т е л е к т у а л ь н о 
підготовлених і 
проникливих лідерів, 
такі як Блаженніший 
Святослав і Президент 
УКУ владика Борис 
(Ґудзяк)», - підсумовує 
автор.

Д е п а р т а м е н т 
інформації УГКЦ

h t t p : / / n e w s .
u g c c . u a / n e w s /
blazhenn%D1%96shiy_
l y u b o m i r _ b u v _
nats%D1%96onalnim_
patr%D1%96arhom__
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КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ АМЕРИКИ ВИСЛОВИВ 
СУМ З ПРИВОДУ  СМЕРТІ БЛАЖЕННІШОГО ЛЮБОМИРА 

КАРДИНАЛА ГУЗАРА

Католицький Університет 
Америки пом’янув 
Кардинала Любомира 
Гузара, Верховного 
Архиєпископа Києво-
Галицького, Главу 
Української Греко-
Католицької Церкви на 
емеритурі,  який помер 
1 червня 2017 р. у віці 
84-ох років.  Кардинал 
Гузар був випускником 
Університету, а в 
2007 р.  отримав від 
університету почесне 
звання.  

К а т о л и ц ь к и й 
Університет віддав шану 
Кардиналу Гузару, 
листом вшанування, 
в якому назвав його 
«прикладом для всіх 
християн, який закликав 
довірятися в усьому 
Господу». 

«Ми сумуємо з 
приводу смерті 
Кардинала Гузара, 
вірного сина Церкви 
і друга Католицького 
Університету», - сказав 
президент Університету  
John Garvey . - «Ми 
будемо пам’ятати його 
екуменічну працю  
з Православною 
Церквою та іншими 
християнськими і 

На світлині: Президент Католицького Університету Америки 
всечесніший Давид О'Коннєлл вручає Прєдстоятелю УГКЦ 
Блаженнішому Любомирові Кардиналу Гузару декрет про 
надання ступеня Honoris Causa

Left to right: His Beatitude, Lubomyr Cardinal Husar, Very Rev. 
David M. O’Connell, C.M., His Grace, Most Reverend Stefan 

Soroka, Rev. Mark M. Morozowich(Продовження на ст. 52)



Reflection on Cardinal Husar
by: Msgr. John Terlecky

Like everone else in our 
Church, I was deeply 
saddened to hear 
about the death of our 
+ Patriarch emeritus 
Lubomyr cardinal Husar 
on Wednesday, May 
31.  I was fortunate in 
being granted a private 
audience with him last 
September while I was 
in Kyiv celebrating the 
fortieth anniversary of my 
priestly ordination.  Our 
conversation reminisced 
about years  in Stamford 
so long ago.

+Patriarch Lubomyr 
was the first priest to 
be ordained for the 

newly created Stamford 
exarchate in the United 
States.  Most of his 
years in Stamford from 
1957 to 1969 were 
spent in ministry at Saint 
Basil College and Saint 
Basil Prep Seminaries 
in Stamford.  There 
he served as a gifted 
member of the faculty, 
the Assistant Dean for 
Academic Studies, and 
a caring Prefect for all 
the Ukrainian lads in 
residence there.  Two 
things I remember the 
most is his wonderful 
method of teaching 
conversational Ukrainian 
as well as the time he 

spent on the volleyball 
court with us students.  
I looked forward to my 
first philosophy class with 
him in the fall of 1969, 
when after three weeks, 
he bid farewell to the 
Stamford Seminary to 
leave for doctoral studies 
in Rome.

The next time I got to 
spend some time with 
him was during the 
years of 1991-1994 in 
Ukraine.  Our church 
was being reborn in the 
public eye then from 
scratch.  During my first 
year as the Academic 
Dean for the new Holy 

Spirit Seminary in Rudno, 
the Seminary was staffed 
by confessors from the 
Redemptorist Fathers, 
but had no resident 
spiritual director. Father 
Archimandrite Lubomyr 
arrived with his Studite 
brethren from Rome to 
take up residence in Lviv.  
He became the Spiritual 
Director of the Seminary 
in the fall of 1992 and 
immediately brought 
peace and discipline to 
the community through 
his calm sermons and 
reflections.  The humble 

(continued on next page)
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н е - х р и с т и я н с ь к им и 
номінаціями, його 
переживання через 
маргіналізацію світу».       

(перклад -  Галя Генгало)

h t t p s : // r i s u .o rg . ua/
en/ i ndex/a l l _news/
catholics/ugcc/67217/
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firmness of his spiritual 
stature was a gift from 
heaven.  He remained 
in that position for a 
short time before taking 
up new challenges as 
the Auxiliary Bishop of 
the Lviv Archdiocese.

I was happy to attend 
his installation as 
a Cardinal of the 
Universal Church in 
February, 2001 in Rome.  
He made little ado 
about the pomp of his 
regalia, offering rather, 
to receive his red hat 
from Pope Saint John 
Paul II in the simplicity 
of his Studite monastic 
garb.  He carried his 
new ring that day in 

his pocket rather than on 
his finger.  We would meet 
again a few times in the 
Stamford Diocese again – 
his wonderful pilgrimage 
appearance in Sloatsburg 
and travels with Bishop 
Basil Losten raising funds 
for the new Resurrection 
Cathedral in Kyiv.

The Cardinal’s coat of arms 
reads “My hope is in the 
Lord”.  I pray that the many 
gifts of his priestly and 
episcopal ministry actualize  
his hope in dying, rising 
and ascending into the 
heavens with the Lord.  
 
Monsignor John 
Terlecky
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