Nº 046/2011

CIRCULAR SOBRE O SÍNODO EXTRAORDINÁRIO
DA IGREJA GRECO-CATÓLICA UCRANIANA
No dia 10 de fevereiro de 2011 foi anunciada oficialmente pela Santa Sé a
renúncia do Arcebispo Maior da Igreja Greco-Católica Ucraniana Dom
Lubomyr Cardeal Husar. A renúncia aconteceu por sua livre vontade, por
motivo de saúde. A respeito da nova situação, temos a comunicar o
seguinte:
1. Até a eleição do novo Arcebispo Maior, a Igreja Greco-Católica Ucraniana será dirigida pelo
Administrador Dom Igor Vozniak – Arcebispo de Lviv, nomeado pelo Papa Bento XVI. Nas celebrações
litúrgicas: lembrar somente o nome do Papa Bento XVI e dos Bispos locais; os nomes de Dom Lubomyr e do
Administrador lembrar somente se estiverem presentes (Carta Nº A 11/002).
2. O Administrador Dom Igor convocou um Sínodo Extraordinário para a eleição do novo Arcebispo
Maior, sínodo esse a ser realizado em Lviv, entre os dias 21 e 24 de março.
3. Após a comunicação da Santa Sé, o novo Arcebispo Maior será entronizado em Kiev, no dia 27 de
março.
4. No dia 28 de março, o eleito Arcebispo Maior terá uma sessão sinodal extraordinária a fim de
abordar algumas questões do atual momento eclesial.
5. Entre os dias 30 de março e 03 de abril, o novo Arcebispo Maior e os membros do Sínodo
Permanente estarão em Roma para a audiência com o Papa, visitas aos principais Dicastérios, resolução de
questões práticas e Divina Liturgia Pontifical na Igreja Santa Sofia.
6. Todos os Bispos devem participar do Sínodo Extraordinário, menos os eméritos, que são
convidados, mas participam se quiserem e puderem.
7. Em carta endereçada aos Bispos, ao Clero, aos Religiosos, às Religiosas e a todo o povo de Deus
(Nº A 11/011 do dia 16.02.11), o Administrador Dom Igor Vozniak convida a todos a uma “sincera oração”
para que o Sínodo Extraordinário se realize sob a direção do Espírito Santo e para que a eleição do próximo
Arcebispo Maior seja conforme a vontade de Deus. Ele pede, então, que se façam as seguintes orações:
a) No final de todas as celebrações: проказувати тричі молитву “Царю небесний” і один раз
“Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь”.
b) Aos padres, Dom Igor pede que, no domingo, dia 20 de fevereiro, seja lido seu apelo (заклик до
молитви) nas igrejas (enviado em anexo neste e-mail) e para que até a conclusão do referido Sínodo, durante
a Divina Liturgia – na Ektenia após o Evangelho e no final se faça o seguinte pedido: “Ще молимося
Господеві Богові нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних та зіслав благодать Святого
Духа на учасників виборчого Синоду нашої Церкви, скріпив їх, просвітив та довів до щасливого
кінця їхнє богоугодне діло”.
Confiantes na Providência Divina e na iluminação do Espírito Santo, elevemos as nossas humildes
preces para que realmente tudo se decida e se faça segundo a vontade de Deus, para a sua maior glória e o
maior bem da nossa Igreja e dos seus fiéis.
Em Cristo e Maria:

Dom Volodemer Koubetch, OSBM
Bispo Eparca

