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3 years ago, when we still had a choir. Any ideas now? 
 

Неділя перших шістьох 
Вселенських Соборів 

Sunday of Fathers of first  
6 Ecumenical Councils 

 

Funeral of +Maria Iskalo. We extend our sympathy to 
the Family. May she rest in the Lord in peace! 

Choir Boyan performed outstandingly! 

St. Peter and Paul Feastday, Gr. We definitely need bigger attendance. 
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LITURGICAL SCHEDULE 
 
 

4:30 PM For Parishioners – За Парохіян 
 

July 16     6 S. after Pent. – 6 Н. по З. С. Д. 
10:00 АМ +Олексій Хома (брат Роман) 
No Noon Liturgy – Нема відправи на 12 год. 
 

Monday, July 17 Липня, Понеділок 
10:00 AM +Анна Яцишин (родина) 
  

Tuesday, July 18 Липня, Вівторок 
9:00 AM У власному наміренні 
 

Wednesday, July 19 Липня, Середа 
9:00 АM +Катерина Сташків (Анна Мельник) 
 

Thursday, July 20 Липня, Четвер 
10:00 AM +Анна Васьків – 40 d. & Panachyda 

(Irene Grassman & Family) 
 

Friday, July 21 Липня, П’ятниця 
8:00 AM +Віра Німчук (Св. Софія) 
 

Saturday, July 22 Липня, Субота 
11:00 AM На Оселі СУМ – Холодний Яр 
4:30 PM For Parishioners – За Парохіян 

 

July 23     7 S. after Pent. – 7 Н. по З. С. Д. 
10:00 АМ +Антоніна Гусейко (Дочка) 
No Noon Liturgy – Нема відправи на 12 год. 
=============================================================================== 

à Mission Sunday Collection,  
Sundays in the month of July 

à Збірка на Місії 
Неділі в Липні 

 
 

Eternal Light burns for  
Peace in Ukraine 

 
 

Вічне Світло в честь П. Д. М. 
Горить за Мир в Україні 

 
 
 

 

Saint Nicholas Church 
Церква Св. Миколая 
(Під Опікою П.Д.М.) 

 

ПОР’ЯДОК СВ. ЛІТУРГІЙ 
 

 

100th Anniversary 
a year long 100th Anniversary Celebration 

will begin on the weekend  
of October 27, 2019 with a Liturgy on 
Sunday, October 29, 2019, the 100th 

Anniversary of the laying of the 
cornerstone on October 26, 1919  

and end with a Pontifical Liturgy and 
Banquet on November 25, 1920. We are still 

looking for people who are interested in 
helping with this celebration.  

If you have any ideas  
please talk to me. 

If you have any old photos, please loan 
them to us. We will return them after 

scanning. Thank you! 
 
 
 

100-ліття нашої Церкви  
і 125-ліття Парохії Св. Миколая  

буде у 2019/2020 роках. 
Хоча ще є досить часу все ж таки треба 

думати над тим і відповідно 
приготовитися.  

О поради щиро просимо. 
Якщо маєте старі знимки повязані з 
життям Парохії, просимо пожичити. 

Повернимо коли їх заскануємо. Дякуємо! 
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Proud to Support 
St. Nicholas Ukrainian Catholic Church 

 

 
 

Buszka Funeral Home 
Director Peter D. Stachowski 

 

2005 Clinton Street at S. Ogden, Buffalo  New York  14206 
 

(716) 825-7777    www.buszkafuneralhome.com 
 

================================================================== 

Сердечна подяка усім спонзорам! 

 DNIPRO                  ДНІПРО 
Ukrainian Cultural Center 

562 Genesee St. Buffalo, NY 14204 856-4476 
www.UkrainiansOfBuffalo.com 

 
Kitchen open Friday 5-9 pm 

Live Music first Friday every month 
Book your private party now 

 

================================================================= 

Ad in the bulletin 
If you want to advertise 

Your business in the bulletin 
Business card - $100 for a year. 

 

Бізнесова карточка 
$100.00 дол. – 52 рази до року. 

 

================================================================= 
 

 
 

================================================================== 

Thanks are extended to all Sponsors! 

http://www.ukrainiansofbuffalo.com/
http://www.buszkafuneralhome.com/


 
 

Become a member of Ukrainian FCU and save 
money with lower rates on loans, make money with 
higher interest on your savings, and save time with 

our convenient online services! 
 

PERSONAL & BUSINESS FINANCIAL SERVICES 
SAVINGS & CHECKING ACCOUNTS | SHARE 

CERTIFICATES | MONEY MARKET | IRA | LOANS | 
MORTGAGES |VISA CREDIT & DEBIT CARDS | 

MONEYGRAM | INTERNATIONAL AND DOMESTIC WIRE 
TRANSFERS | ONLINE SERVICES | 

|NOTARY PUBLIC | TRANSLATIONS |SCHOLARSHIPS| 
 

ПЕРСОНАЛЬНІ ТА БІЗНЕСОВІ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ 
ОЩАДНІ ТА ЧЕКОВІ РАХУНКИ | СЕРТИФІКАТИ | M.M | 

ПЕНСІЙНІ РАХУНКИ | ПОЗИКИ | КРЕДИТИ НА 
НЕРУХОМІСТЬ | ПЛАТІЖНІ КАРТКИ VISA | MONEY-

GRAM | ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ | ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ 
|ПОСЛУГИ НОТАРІУСА| ПЕРЕКЛАДИ|СТИПЕНДІЇ| 

 

Buffalo Branch 
Ukrainian Home Dnipro 

562 Genesee Street 
Buffalo  NY  14204 

(716) 847-6655 
www.rufcu.org 

Amherst Branch 
Ellicott Creek Plaza 

2882 Niagara Falls Blvd 
Amherst  NY  14228 

(716) 799-8385 
www.rufcu.org 

Business Hours 
Closed Wednesdays, 
Зачинені по середах 

Mon., Tuesday, Thursday 
 | 9:30 am - 5 pm |  

Пон., вівторок, четвер 
Friday / П'ятниця 
| 9:30 am - 7 pm |  
Saturday / Субота  

| 9 am - 1 pm |  

Business Hours 
Closed Mondays, 

Зачинені по понеділках 
Tuesday - Thursday  

| 9:30 am - 5 pm | 
З вівторка по четвер 

Friday / П'ятниця  
| 9:30 am - 6 pm |  
Saturday / Субота  

| 9 am - 1 pm |  
Membership subject to eligibility.  Federally insured by NCUA. 

 

Щоб довідатися більше інформацій про це що 
дієтьая в громаді, Просимо відвідати веб-сторінку. 

 

http://www.ukrainiansofbuffalo.com 
 

Is the the web-page to find More information and 
events In our Ukrainian Community. 

 
 

Аre you listening to "Good Samaritan" 
Ukr. Radio Program оn WJJL 1440 AM 
Every Sunday at 2:00 PM?  

Thank you for your donations! 
We welcome your comments. 

 

* * * 
Чи ви слухаєте нашу радіо передачу 
«Милосердний Самар'янин» 

Неділя, 2 год. на WJJL 1440 AM? 
Сердечно дякуємо за пожертви! 

 

Please include our Church 
in your charitable donations! 

* * * 
Просимо підтрумувати Рідну Церкву 

талантами, часом і пожертвами.  
 

Cell Phones - Мобільні Телєфони: 
 

Please turn off or silence your cell phone 
before entering the church. Thank you! 

* * * 
Просимо вилучувати ваші мобільні 

телєфони підчас Святої Літургії. 
  
 

Сорок днів без Патріарха Любомира 

 
Вже 40 днів без Патріарха. Мабуть, багато 

хто з нас відчуває пустку. Похоронні відпра-
ви глибоко зворушили учасників і тих сотень 
тисяч, які за ними слідкували по Інтернету і 
телебаченню. Поки вони тривали, Блажен-
ніший Любомир нaче був з нами, навпаки, ще 
навіть більше був у словах і спогадах, а тепер 
ми гостро відчуваємо його відсутність. Я її 
відчуваю. 

У моєму житті Любомир Гузар був присут-
нім більше ніж 50 років. Тобто завжди був. 
Він був душпастирем на Союзівці, куди я ма-
лим із батьками їздив улітку відпочивати, у 
семінарії при УКУ в Римі він був нашим духів-
ником і моїм сповідником, а потім в Україні я 
вдостоївся бути в колі його співпрацівників і 
радників протягом 20 років. 

Однак це гостре відчуття його відходу доз-
воляє нам глибше зосередитися над його 
спадщиною. 

Що нам залишив і, залишивши, заповів 
Блаженніший Любомир? 

Перед Господом і перед всіма нами покій-
ний Патріарх має немалі заслуги. 

Я б хотів підкреслити його велику роль у 
об’єднанні єпископів нашого колись доволі 
розсвареного і поділеного Синоду, об’єднан-
ні монаших чинів, які за час його патріар-

шества провели декілька соборів, які долали 
традиційні суперництва між ними. Єднав він 
покоління: будучи представником найстар-
шого, ефективно промовляв до молоді. Він 
прожив більшу частину свого життя у ХХ 
столітті, але вмів знаходити слова для людей 
XXI. Ті хіпстери і представники покоління Х, 
які традиційно відходять від Церкви у всіх ку-
точках світу, зі задоволенням і зачудуванням 
його слухали, робили селфі і ставили лайки 
у соцмережах. Багато з них завдали собі тру-
ду, щоб особисто, зі сльозами на очах, з ним 
попрощатися у Львові чи в Києві. Нам ще 
всім треба буде довго розгадувати його ре-
цепт об’єднання різних людей і середовищ. 

Він словом і невидимою любов'ю об’єдну-
вав своїх слухачів та читачів, число яких пос-
тійно зростало. 

Блаженніший Любомир молився і працю-
вав для об’єднання християнських Церков і 
для порозуміння між конфесіями. Він був 
співтворцем Всеукраїнської ради Церков і 
релігійних організацій та невтомним пропо-
відником єдності Церков Київської традиції. У 
нашому суспільному і політичному просторі 
його душпастирське слово звучало постійно, 
надихаючи та орієнтуючи людей доброї волі. 
Тих, хто мав вуха і хотів слухати. 

Те, що він об’єднував українців, промовляв 
до їхніх сердець і душ, отримало недвознач-
не підтвердження у днях похорону – у Львові 
та Києві під час нічних чувань, у безпреце-
дентно теплих спогадах у ЗМІ та соціальних 
мережах українці засвідчили свою любов і 
повагу до того, кого вони вважали найбіль-
шим моральним авторитетом нашої країни. 

Відхід Патріарха Любомира відбувся між 
Вознесінням і П'ятдесятницею, коли Церква 
чекає Зіслання Святого Духа. Христос, 
відходячи у славі, запевняє, що порожнеча, 

http://www.rufcu.org/
http://www.rufcu.org/
http://www.ukrainiansofbuffalo.com/


яка залишається після його вознесіння, 
заповниться Утішителем, Духом істини. 

У цьому символізмі є велика правда про 
відхід Патріарха. 

Якщо ми почули його слово, ми не повинні 
знеохочуватися і сумувати, він без нарікань 
терпів недуги, а останніх кілька років – сліпо-
ту, зробив усе, що міг, і те, що ми могли від 
нього чекати. 

Неправильно жити ілюзорними надіями – 
от, якби він ще прожив кілька років, бо тепер 
критичний час і ми без такого морального 
авторитета багато тратимо. Це правда. Через 
те, що ми багато від нього отримали, ми 
багато втратили. Однак це не привід опускати 
руки, а навпаки – замислитися, як ми тепер 
без нашого Патріарха? Як ми приймаємо в 
час П’ятдесятниці натхнення Святого Духа? 

Упокій Блаженнішого Любомира i той час 
літургічного року, який є в нашій духовній 
пам'яті, кличуть нас до того, щоб ми стали 
більшими, духовно глибшими, правдивіши-
ми і відповідальнішими. Щоб ми були кращи-
ми людьми. 

Бажанням Патріарха булo бути людиною. 
Для Блаженнішого Любомира означало бути, 
як Христос, про якого Пилат сказав “Ecce 
homo”. Він молився, предстояв перед Його 
образом, образом Правдивого Чоловіка. 

Патріарх був людиною. 
Але він не міг i не може бути людиною за 

нас. До цієї христоподібної людяності і прав-
дивості ми всі покликані. Якщо ми хочемо 
бути вірними заповітові Блаженнішого Любо-
мира, який є нічим іншим, як сучасною інтер-
претацією заповіту Христа, то цю прогалину і 
порожнечу з Божою допомогою заповнимо 
ми. Кожен з нас. Любімо мир і в ньому пере-
буваймо.               З Богом. Ти, я, ми усі разом. 

+ Борис (Ґудзяк)     zbruc.eu 

Pope entrusted me to testify you are holding a 
special place in his heart, Cardinal Leonardo 

Sandri to Ukrainian Greek Catholics 
Before my depar-

ture, Pope Francis 
personally instructed 
me to testify to you his 
affinity, his embrace, 
his prayers together 
with the blessing 

Cardinal Leonardo 
Sandri, Prefect of the 
Congregation for the 

Oriental Churches, told this in a sermon during 
the Divine Liturgy on July 12 at the feast of the 
Supreme Apostles Peter and Paul in the 
Patriarchal Cathedral of the Resurrection of 
Christ in Kyiv. 

According to the Department of Information of 
the UGCC, the Ambassador of Pope Francis 
thanked the Lord for the gift of today's Liturgy 
and conveyed the words of the pontiff that 
Ukrainians occupy a special place in his life. 

“Pope Francis assures you,” added the 
preacher, “that you are not alone, that you have 
a special place in his heart, and he sincerely 
thanks you for all the prayers that you have 
raised to God in his intentions in the time of the 
recent great pilgrimage to the Basilica St. Peter 
to celebrate the 150th anniversary of the 
canonization of St. Josaphat: a martyr for the 
sake of love for God, a martyr for the sake of the 
unity of the Church, which we want to follow 
without giving up any difficulties or human 
power that wants to take our hope in an honest 
and just life, in cooperation and conversion of 
all, the hope  of homeland, honored in its 
entirety and reconciliation between its various 
components and souls in the middle of 
oneself…”  

   
================================================================= 

Glory be to Jesus Christ! Glory for ever!  

Слава Ісусу Христу! Слава на Віки! 
 

• KITCHEN is now closed for the summer.  
• Thank you for your patronage. 

Thanks are extended to all volunteers! 
 

• Coffee Hour - Usually Every Sunday after Liturgy 
in Church Hall, so please join us downstars. Thank 
you! 

 

Until we meet next Sunday… 
=============================================================================== 

 

TOP’S GIFT CARDS: 
 

Please help 
us raise money 
for our Church by 
purchasing Top’s 
Gift Cards from us. If you buy in Tops anyway, 
why not help. You do not lose or gain anything 
by doing this, but our Church will benefit greatly. 
We receive back 5% of your spending. To take 
advantage of this program, see Mary Bodnar or 
call 655-3810, or call the rectory. Thank you and 
God Bless! 

Please note: You can purchase gasoline 
with this card at Tops Gasoline Station. 

* * * 
У нас успішно продаються Карточки з крам-

ниці "Топс". Купуючи їх ви помагаєте церкві. 
Для Вас не робить різниці чи ви платили 
грішми чи карточкою, але церква дістане від 
„Топс” 5%. На $1,000 церква одержить $50. Що 
б закупити слід звертатися до п. Марії Боднар, 
або до канцелярії. Дякуємо!  

CHURCH BULLETIN is published weekly. 
Deadline for information is Friday Evening. 

 

ÖÅÐÊÎÂÍÈÉ Â²ÑÍÈÊ видається тижнево. 
Інформації подавати до П’ятниці вечора. 

 

SAINT NICHOLAS UKRAINIAN 
CATHOLIC CHURCH 

 

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÊÀÒÎËÈÖÜÊÀ 
ÖÅÐÊÂÀ ÑÂßÒÎÃÎ ÌÈÊÎËÀß 

 

(Ï²Ä ÎÏ²ÊÎÞ ÏÐÅ×ÈÑÒÎ¯ 
Ä²ÂÈ ÌÀÐ²¯ ÎÄ²Ã²ÒÐ²¯) 

 

 
 

Parish E-Mail:  stnbuffalo@gmail.com 
 

Web Page:  http://www.stnbuffalo.com 
 

Dioc. Web:  http://www.stamforddio.org 
 

308 Fillmore Avenue, Buffalo, N. Y. 14206 
Rectory: (716) 852-7566  

Fax: 855-1319 ~ Kitchen: 852-1908 
  

Confession: Before Liturgies 
 Сповідь: Перед Св. Літургіями 
 Baptism:  By appointment 
 Хрещення: За домовленням  
 Marriage: Contact 6 months in advance 
 Вінчання: Голоситися 6 місяців скорше 
 

Religion classes – Релігійна Програма 
Saturday - Субота  

Ministry to the sick – Опіка над хворима 
Family members should call the Rectory 
Родина повинна повідомити священика 

 

IN EMERGENCY CALL ANY TIME 
В разі потреби завжди можна закликати 

 

 

V. Rev. Marijan Procyk, pastor 
 

Rev. Robert Moreno, visiting priest 
 

Please call if you are hospitalized, 
homebound and need a priest. 

Ïðîñèìî çàêëèêàòè ÿêùî âè ó ë³÷íèö³ 
àáo ïðèêîâàíi äî ëiæêà! 

 
 

http://stnbuffalo.com/
mailto:stnbuffalo@gmail.com
http://stnbuffallo.com/
http://www.stamforddio.org/
https://zbruc.eu/node/68181


Декада місійності 2017

 
НАША МІСІЯ – БУТИ НОСІЯМИ СВЯТОГО ДУХА 

Євангеліє від Йоана 7, 37–52; 8, 12 
Слово Боже. Останнього ж великого дня свята 
стояв Ісус і закликав на ввесь голос: «Коли спраглий 
хтось, нехай прийде до мене і п’є! Хто вірує в мене, 
як Писання каже, то ріки води живої з нутра його 
потечуть!» Так Він про Духа казав, що його мали 
прийняти ті, які увірували в Нього. Не прийшов був 
ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений... І 
ще промовляв до них Ісус, і так їм казав: «Я – світло 
світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а 
матиме світло життя». 
Роздуми. Який це чудовий образ Святого Духа – 
ріка живої води, яка тече з нутра тих, хто вірують 
у Христа. Кожен із нас, коли бачить якусь ріку, 
хоче зупинитись і глянути, як тече вода. Наша 
думка облітає тих, яким та вода приносить життя 
і радість. Подібно діє Святий Дух через нас і 
робить нас Божим знаряддям, аби ми приносили 
іншим життя і радість. Він дає нам різні дари (пор. 
Іс. 11, 2–3: мудрість, розум, рада, сила, знання, 
побожність і страх Божий), а ми, своєю чергою, 
покликані приносити Його плоди (пор. Гал. 5, 22–
23: любов, радість, мир, терпеливість, милість, 
доброта, вірність, лагідність, стриманість) для 
зростання Церкви Христової. 

Можна сказати, що Святий Дух дає нам пізнати 
Христа як Світло світу і веде нас до життя в 

Христі. Він чинить кожного з нас носієм Божої 
благодаті, Христовим апостолом, свідком Його 
правди і світилом доброти Божої. Доходимо, 
отже, висновку, що Господь кличе нас до 
активного християнського життя. Він запрошує 
нас сміливо брати на себе відповідальність і тим 
змінювати на краще наше суспільство, переобра-
жувати наші парафії, покращувати наше життя у 
світлі Доброї Новини. Ісус світ переміг (Йо. 16, 33) 
і, даючи нам свого Духа Святого, кличе нас до 
святості й свідчення Його доброти та милосердя. 
Не біймося ділитися даром віри з іншими 
людьми. Відчуймо підтримку Ісуса Христа, який 
не залишив нас самими. Просімо натхнення 
Святого Духа, щоби сповнювати волю Божу в 
усьому. 
Цитата-свідчення. «Святий Дух вчить нас. Він є 
внутрішнім Учителем. Він веде нас правильною 
дорогою, через життєві обставини. Він показує 
нам дорогу, шлях. У ранній Церкві, християнство 
називали “Дорогою” (пор. Ді. 9, 2), і сам Ісус є 
дорогою. Святий Дух вчить нас іти за Ним, іти 
Його слідами. Більше, ніж учителем науки, 
Святий Дух є учителем життя» (Папа Франциск, 
П’ятдесятниця 2014 р.). 
Молитва. Благословен єси, Христе Боже наш, що 
премудрими рибаків явив, зіславши їм Духа 
Святого, і ними уловив вселенну. Чоловіколюб-
че, слава Тобі. (Тропар П’ятдесятниці) 

Завдання 
1. Особисто / в сім’ї. На завершення Декади 
місійності гляньмо на список дарів і плодів 
Святого Духа. Спитаймо себе: які дари я бачу в 
своїй сім’ї, які плоди приносив я за останній рік. 
 

2. У парафії. Відкриймо очі на дари Святого Духа, 
які проявляються у нашій парафіяльній 
спільноті. У плануванні життя парафії маймо 
намір також приносити плоди Святого Духа. 
 

3. Поза парафією. Навчімо себе розглядати усю 
нашу особисту поведінку та все наше життя в 
християнській спільноті через призму місійності 
– як нагоду свідчити іншим про любов і доброту 
Божу. 

Patriarch Lubomyr Husar – a true moral authority 
As His Beatitude Sviatoslav Shevchuk, Head of the 

Ukrainian Greek Catholic Church, said addressing 
the Ukrainian audience during the funeral and com-
memoration ceremonies for His Beatitude Lubomyr: 

 
Just as blind philosopher, Homer became the 

father of the European civilization, as his Illiad has 
inspired political leaders and generals for centuries 
after him, just as Shevchenko, whose poetry and 
legacy turned Ukrainian people into a modern age 
nation was called Kobzar – blind musician who from 
door to door shared wisdom, inspired people and 
appealed to the best in their souls – likewise 
Blazhennishyi Liubomyr when he lost his sight, 
became even more influential in the Ukrainian 
society. His presence will influence our progress 
into the future. His rich baritone voice was able to 
touch the lowest, most powerful registers of our 
souls, of Ukrainians who were never able to see him 
– from Donetsk, Luhansk or Simferopol, but for 
whom also he was a true moral authority. His legacy 
cannot be overestimated. 

His Excellency Borys Gudziak, Eparch of the Paris 
Eparchy of St. Volodymyr the Great for Ukrainians of 
the Byzantine Rite in France, Switzerland, and the 
Benelux countries, President of Ukrainian Catholic 
University, remembers His Beatitude Lubomyr. 

His Beatitude Lubomyr Husar was born on 
February 26, 1933, in Lviv. There he finished primary 
school and the first year of secondary school. 

In 1944, the family was forced to leave Ukraine. At 
the beginning they went to Austria. His Beatitude 

continued his studies at the Ukrainian secondary 
school in Salzburg. 

In 1949, Husar family moved to the USA. His 
Beatitude Lubomyr finished secondary education at 
the minor seminary in Stamford, Connecticut. Then 
he studied philosophy at Saint Basil’s College, 
where in 1954 he received a bachelor’s degree. 

He finished theological studies at the Catholic 
University of America in Washington, D.C. In 1958, 
as a student of Saint Josaphat’s Major Seminary he 
received a licentiate in theology. On March 30 of the 
same year Bishop Ambrose Senyshyn ordained 
Lubomyr Husar a priest to serve in the Eparchy of 
Stamford. 

In 1958-1959 he served as teacher and prefect at 
Saint Basil’s Seminary in Stamford, and ministered 
in Kerhonkson, New York, as the pastor of the 
Soyuzivka resort of the Ukrainian National 
Association and the camp of the Ukrainian Youth 
Association of America in Ellenville, New York. 

From 1965, he was pastor of Holy Trinity Parish in 
Kerhonkson. 

He continued studies at Fordham University in 
New York, studying philosophy. 

In 1967, he received a master’s degree. 
In 1969, he moved to Rome to continue theological 

studies, which he completed with a doctorate in 
theology in 1972. 

In 1972, His Beatitude Lubomyr entered the 
Monastery of Saint Theodore (monks of the Studite 
Order) in Grottaferrata, Italy. 

From 1973 to 1984 His Beatitude taught at the 
Pontifical Urbaniana University in Rome. 

On April 2, 1977, in the monastery of the Studite 
Order in Castel Gandolfo near Rome he was 
ordained a bishop by Patriarch Josyf Slipyj. 

In 1978, Patriarch Josyf appointed Bishop Husar 
as archimandrite of the Monastery of Saint Theodore 
and responsible for the monasteries of the Studite 
Order outside Ukraine. 

From 1984 to 1991 he was protosynkellos 
(chancellor) in Rome of the Lviv Archeparchy. In 
1993 together with whole community from 



Grottaferrata he returned to his native land.  In 1993-
94 he served as a chaplain at Holy Spirit Seminary in 
Lviv. In November 1996, His Beatitude Lubomyr was 
appointed auxiliary bishop to the Head of the 
Ukrainian Greek-Catholic Church. 

On January 26, 2001, at an extraordinary Synod of 
Bishops he was elected Major Archbishop of the 
UGCC. 

On February 21, 2001, he was appointed by Pope 
John-Paul II a cardinal of the Catholic Church. 

Under the headship of His Beatitude Lubomyr in 
the Ukrainian Greek Catholic Church, an event of the 
historic importance took place, the seat of the Head 
of UGCC was transferred from Lviv to Kyiv on 21 
August, 2005. His Beatitude Lubomyr made much 
effort toward it as well as toward development of the 
centralized administrative apparat, the Patriarchal 

Curia of UGCC, which has become the center of 
coordination of Church life. 

Bishop Lubomyr conducted the largest number of 
Church Synods in UGCC: 14 sessions of patriarchal 
synods (with the participation of all the bishops of 
UGCC) and 44 sessions of metropolitan synods (with 
the participation of bishops in Ukraine). 

On 22-23 January, 2011, the Ukrainian Greek 
Catholic Church celebrated the 10th anniversary of 
the patriarchal service of the Supreme Archbishop 
of Kyiv and Halych, His Beatitude Lubomyr. 

The main celebratory events were the Christmas 
Prosphorae of the head of UGCC on 22 January at 
the International Exhibition Center in Kyiv and the 
Hierarchical Liturgy. 

Under Patriarch Lubomyr (Husar), the following 
key Theological documents were issued in UGCC: 
“Ecumenical Concept of UGCC” and “One People of 
God in the Kyiv Hill Country.” They deal with the 
principles of cooperation of UGCC with the other 
parts of the Kyivan Church, which once was one, 
stress that UGCC has always showed by its activity 
an aspiration for closer and deeper cooperation with 
the traditional Ukrainian Churches. 

The creative heritage of the head of UGCC 
includes numerous theological works and articles 

on religious and social subjects and audio books. An 
audio book “The Way to Oneself” appeared in 2009. 
The second audio book “The Way to One’s 
Neighbour” was presented by His Beatitude 
Lubomyr in April, last year. On occasion of the 10th 
anniversary of his patriarchal service, the third audio 
book “The Way to God” appeared. 

Many religious studies experts and public figures 
highly appreciate the moral authority of Patriarch 
Lubomyr (Husar) and his correct understanding of 
the place of the Church in the state and its role, 
which allowed him as the head of UGCC to prevent 
involvement of the Church in the political relations 
and strengthen its moral authority in the Ukrainian 
society for 10 years. 

On February 10, 2011, the Vatican announced that 
Pope Benedict XVI, according to the prescriptions of 
canon 126 § 2 of the Code of Canons of the Eastern 
Churches, accepted the resignation of the head of 
the Ukrainian Greek Catholic Church Major 
Archbishop of Kyiv-Halych His Beatitude Patriarch 
Lubomyr Husar. 

After resignation in February 2011 and election of 
new head patriarch Sviatoslav Shevchuk he 
remained active as civic leader, moral authority and 
powerful columnist. He was one of most influential 
voices during the Revolution of dignity and never 
afraid to speak to millions gathered. 

Source:http://uacrisis.org/57062-patriarch-
lubomyr-husar-true-moral-authority 
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No. 24. From
 the archives: Anybody you know?  З архівів. 

 


