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COMUNICADO SOBRE A CRIAÇÃO DO ARCEBISPADO
METROPOLITANO E DA NOVA EPARQUIA
Слава Ісусу Христу!
Reverendíssimos Párocos, Administradores e Coadjutores,
Prezados Religiosos e Religiosas, Caros Irmãos e Irmãs em Cristo!
A Igreja Católica Ucraniana no Brasil inicia uma nova fase em sua história: por
intermédio da Congregação para as Igrejas Orientais, Sua Santidade o Papa Francisco acolheu
as resoluções do Sínodo dos Bispos católicos ucranianos e elevou a Eparquia São João Batista
ao nível de Arcebispado Metropolitano, nomeando seu primeiro Arcebispo Metropolita na
pessoa de Dom Volodemer Koubetch, OSBM, e criando uma nova Eparquia a ela sufragânea,
nomeando Dom Meron Mazur, OSBM seu primeiro Bispo Eparca. Isto significa um passo na
evolução e reconhecimento desta parte da Igreja Católica em território brasileiro e também
uma elevação de toda a Igreja Católica Ucraniana na pátria de origem, a Ucrânia, e no mundo,
dito “diáspora”. Tais elevações canônicas e eclesiais representam o desejo do Santo Padre de
ver-nos crescendo na fé e na pastoral como Igreja Católica de rito bizantino-ucraniano.
O Arcebispado Metropolitano continuará tendo como padroeiro São João Batista, com
sede em Curitiba. A nova Eparquia terá como padroeira a Imaculada Conceição da Virgem
Maria, com sede na igreja de Vila Iguaçú, em Prudentópolis. As entronizações ou cerimônias
de posse serão oficiadas por Sua Beatitude Dom Sviatoslav Shevchuk – nosso Arcebispo
Maior e acontecerão como segue:
Dia 13 de julho às 09:30h – entronização do Bispo Eparca Dom Meron na igreja de
Vila Iguaçú, em Prudentópolis;
Dia 15 de julho às 19:00h – entronização do Arcebispo Metropolita Dom Volodemer
na Catedral São João Batista, Bairro Água Verde, em Curitiba.
Até o dia das entronizações todo o aparato canônico e civil, administrativo e pastoral,
continua sendo embasado e centralizado na sede da Eparquia São João Batista em Curitiba.
Após esses eventos serão realizados os procedimentos canônico-eclesiásticos e jurídico-civis
de organização da nova estrutura metropolitana em Curitiba com a respectiva nova estrutura
eparquial em Prudentópolis.
Nosso convite se estende a todos e será uma alegria imensa vivermos juntos esses
nobres momentos eclesiais. Solicitamos os Reverendíssimos Párocos a organizar a sua
participação e a de seus paroquianos nesses eventos.
A bênção do Senhor, com a sua graça e o seu amor, desça sobre vós e permaneça
convosco para sempre!
Curitiba, 12 de junho de 2014.
Dom Volodemer Koubetch, OSBM
Arcebispo Metropolita

NOMEADOS

Dom Meron Mazur, OSBM
Bispo Eparca

