
ПАСТИРСЬЮІЙ ЛИСТ 
Преосвященішоrо ВладиІіи Кир Андрія, 

АпостольсьІіО>ГО Візитатора 

Українців в Арrентині. 

ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! 

Дорогі у Христі Браття і Сестри! 

Празник Народження Божого Сина, нашого Спаситедя, є 

ддя мене щас.1ивою нагодою звернутись до Вас з якнайкращи

ми побажаннями Веселих Свят, Щас.швого Новоrо Року, і ріВ
ночасно з'ясувати Вам у цьому Ювілейному Році Віри завдан
ня, перед якими стоїть наша українська Спільнота в Арrентині 
у загальному відновленні Христової Церкви, започаткованого 

ІІ Ватиканським Собором. 

З народженням як людини Божого Сина, наявний Божий 
план пок.1икати .1юдей до вічного співжиття з Ним у Божому 
Царстві. Єдинородний Син і Слово Боже стає .1юдиною; своєю 

Кров'ю спасає усіх людей .від. гріхів; а хрещенням здучає кожну 
.1юдину до свого Божественного Тіла. Як живі члени таїнствен
ного. Ті.'! а Христа кожний з нас став учасником Божого життя 
уже тут на землі, щоб жити його у повноті по смерті. Хто не 
має цього гдибокого перекання у своє вічне божественне при
значення, цей не має віри; а його християнство ограничується 
до зверхних форма.1ьностей, або вповні занедбує свої відноси

ни з Богом, мимо того, що на душі витиснений хрещенням не
затертий знак християнина, який буде причиною вічного за

судження. 

Небо з землею - як вислов.1яється наша колядка - здучив 
Божий Син своїм народженням у Вефлеємі і започаткував се
ред людей Божественне Царство щастя і .1юбови. Тому то на
родження Ісуса Христа, Богочо.1овіка, наповниле людство ве
ликою радістю. А наш українскій народ висловлює свої гли
бокі почуття радості у прекрасних кодядках, з яких виринає 
глубока й жива християнська віра нашого народу. Вони кожно
го року з наrоди Різдва ожив.1яють віру усього нашого народу 
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у його вічне щасливе призначення у Божому Царстві і дають 
йому силу нести хрест слідом за Спасителем. 

Одже, Дорогі у Христі Браття і Сестри, ми призначені до 
щастя, і то вічного. А ця Особа, яка просвічує й ущасливлює 
кожну людину - це Христос, Богочоловік. Без нього життя 
.людини не має змісту, і людство губиться та тоне у бурхо~1Иво
му морі історії. Без віри у Христа нема спасіння, і якщо люди

на, пізнавши свого Спасителя, поставилась обоятно до Нього, 
вона буде виключена з Божого Царства, і засуджена на вічну 
кару. Бо своєю обоятністю спротивилась Божій волі, яка к.:шче 
усіх людей до Христового Царства. 

Подібно буває, Дорогі у Христі, і з цілими народами. У 
божих планах спасіння усього людства через воплоченого Бо
жого Сина, кожний народ, проевічений світ.1ом Єванге.1ії, по
кликаний до Божого Царства, в якому має своє особливе місце 
уже тут на землі у Христовій Церкві, має свої особ.1иві завдан
ня. Від сповнення цих завдань залежить доля народів. Народи 
ростуть і процвітають в міру того як користають з діда Відкуп
лення людського роду, і як вони співдіют9 зо спасаючаю Бо
жою во.лею. В історії народів сповняються н:1явно Христові 
слова: "Шукайте найперше Божого Царства і його справедди
вості, і все проче дасться вам" (Мт. 6, 33). Часто народи малі 
числом населення відогравають велику роль в історії аюдства 
своїм вкладом християнської духовості у закріпленні міру і 
справедливості серед народів, як також своїми подвигами у за

кріпленні й поширенні Божого Царства на зем.1і. Натомість пе
реходять і падуть стрімголов великі земські потууrи, якшо во
ни спротивились Божим планам спасіння .-1юдства через Хри
стову Церкву, яка є початком Божого Царства на землі. 

Також український народ має своє особливе пок.1Икання і 
призначення у спасаючих Божих п.1анах. І від сповнення цих 
завдань ,наложених на нього Божим Провидінням, за.1ежати:vrе 

сама доля і будучність українського народу. 

На українській Спільноті в Арrентині, як ск.1адній частині 
українського народу й української Церкви, тяжить без сумніву 
частина завдань у закріпденні і поширенні Божого Царства на 
землі. Вірним спавненням цих завдань вона засЛужить собі на 
особдиві Божі благос.човення, і запевнить собі сFІітлу будуч
ність на землі Сан Мартіна. Натомість чим бі.1ьше ос.1аб.1юєть
ся серед наших вірних на еміrрації жива віра в Ісуса Христа, 
Богочоловіка; і чим бі.1ьше чдени нашої Спі.'Іьноти відда.lяють
ся від Божого життя, яке процвітає у Христової Церкві, тим 
дальше відбігаємо від нащог.о пок.1икання, і від наш:сго при
значення. І таким чином пово.1и пропадаємо без с.1іду. 



Наш рятунок, наша сида, наша будучність при кодисці Хри
ста, нашого Спасителя, при його Хресті, при гробі його едав
ного Воскресіння - у його Церкв_і. Бр там перебуває Христос, 
і у Ньому та через Нього сповняємо діло нашого спасіння, на
шого вічного призначення у Божій Родині, у Божому Царстві. 

Українська Спільнота в Арrентині мимо довгих років посе
JІення у цій гостинній Країні щойно на початках своєї церков
ної организації. Десятки тисяч наших Братів ще без духовної 
обслуги. Через брак навчання ре.1ігії у приJІюдних школах, що 

їх учащає загал нашої мо:юді, вона без знання основних правд 
Християнсько} віри. Перед нами, Дорогі у Христі Браття і Се
стри, великі завдання, щоб українська Спі.1ьнота в Арrентині 
увійшла у ·контакт з Христом у його Церкві, де Він постійно 
перебуває, і освячує кожну .1юдину. До цього нам треба своїх 
храмів, своїх священників, своїх шкі.1, де б наша молодь вивча

ла правди християнської віри. 

Велику акцію ре.1ігійного відродження нашої української 
Спі.1ьноти в Арrентині розвиваємо в особливий спосіб у цьому 

році віри закінченняr~будови Катедри у Буенос Айресі, буду
ванням церков і кап.1иць по усіх унраїнських осередках, засну
ванням парафія.1ьних шкіл з навчанням ре;•rігії д.'Ія зага.1у на
шої молоді, організуванням семінаріп д.1я священичих пок.пr
кань, поширенням апосто.1ьскої дія~1ьності наших манаших 
Чинів і Згромаджень. 

Любов до українського народу, до української Католиць
кої Церкви, перес.1ідуваної на Рідних Землях; прив'язання до 
віри батьків, дбай.1ивість про будучність нових поно.:1інь бу
дуть тою великою си.1ою, що нам допоможе v сповненні uих 
наших великих завдань. Однак рівнобіжно з акцією матерія.1Ь
ного розбудування української Церкви в Арrентині має іти по

глиб.lення знання християнських правд віри, ожив.1ення христи
янсь)кого· життя учащанням неді.1ьних Богос.1ужень, Святими 
Тайнами, катехизаuіями, читанням Святого Письма, ре.1ігійною 

культурою. Бог у своїх незбагненних плаанх допустив ве.1ику 
пробу д.'Ія усього українського народу, а.1е рівночасно дає 

йому, ян під час потопу, корабе.lь рятунку, ЯКИ:\! є ХристоЕа 
Церква. 

· Ми.1о мені повідо:-.tити Вас, Дорогі у Христі Браття і Се

стри, що будова Катедра.1ьного Хра:му Святої Покrови щRсш
во добігає до нінця, і шо з нагоди Міжнароднього Євхаристій
ного Конrресу, який відбудеться у місяці серпні 1968 року у 
Ко.1юмбії, п.1ануємо її торжественне посвячення. ,\~ає:.-.1о н;1дію, 

що Святите.1ем нашої Катедри буде сам Верховний Аrхієпи
скоп У·країн~ької Церкви. Б:Іаженнійн.шй Кар.::.ипа1 1/!Г!ст-іф С.1і-



пий. Тому скріпім і посилім наші зуси.мя, щоб гідно пригото
витись до цієї історичної хвилі, що буде кульмінаційною точ
кою і завершенням святкува_~:~ь 70-ліття українського поселення 
в Арrентині, і початком нової ери в історії української Спільно
ти у цій Країні. Усі ці наші плани й почини віддаємо під По
кров Пресвятої Богородиці, Якій ми посвяти.1и нашу Єпископ
ську службу, наш Катедральний Храм і ціJІу нашу Спі.1ьноту, 

і навколішках благаємо її помочі й заступництва. 

Нехай Дитятко Ісус обдарує Вас, Дорогі у Христі Браття 

і Сестри, своїми небесними дарами, а я зі щирого серця благо
слов.'Ію Вас моїм Архієрейським Благословенням. 

Христос Народився! 

t АНДРІй, Єпископ. 

Буенос Айрес, Різдво 1967 року. 

ПОРЯДОК НЕДІЛЬНИХ БОГОСЛУЖЕНЬ У БУЕНОС АйРЕС 

І ОКОЛИЦІ: 

КАТЕДРА: Ram6n Falc6n 3690, CAPITAL - Т. Е. 67-4192 -
о год. 10 і 12. 

ОО. Василіяни: Curapaligiie 769, САРІТАL - о год. 9.30 і 11. 

Саранді: Sнpisicl1e 1244 - о год. 9. 

Бересатеrі: у третю неді.'Ію місяця -- о год. 16. 

Віжа АделіНа: Ucrania - о год. 10 і 12. 

Віжа Караса: Yerbal 3570 - о год. 8.30. 

Ляважоль: Colegio Euscal-echea - о год. 11.30. 

Гаед.о: Avenida Rosales 2312 - u год. 9.30. 
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CARTA PASTORAL DE SU EXCELENCIA MONS. ANDRES 
SAPELAK, VISIT ADOR APOSTOLICO DE LOS UCRANIOS 

EN LA ARGENTINA, EN OCASION DE LAS 
FIESTAS NAVIDERAS. 

1AМADOS НERМANOS У НERМANAS EN CRISTO! 

La Festividad del Naciтiento del Hijo de Dios, Nuestгo Salva
doг, те propoгciona la feliz ocasi6n de pгesentaгos тіs coгdiales 
felicitaciones de "Feliz Fiesta у Аrю Nuevo", у al тіsто tіетро de 
explicaгos con bгeves гeflexiones en este Аііо Т ubilaг de la Fe la tа
гє-а, que incuтbe а la Colectividad Ucrania en la Aгgentina en la 
гealizaci6n de la renovaci6n de la lglesia de Cristo iniciada рог cl 
Concilio Vaticano ІІ. 

Con el naciтiento del Hijo de Dios segun la naturaleza huтa
na, Dios гevela su eterno designio de llaтar а la huтanidad а paг
ticipar de su тіsто vida divina en su Reino. 

El Hijo Unigenito de Dios, el VегЬо Divino, se hace hотЬге у 
еоп su sangгe геdіте а la huтanidad del pecado. Mediante el Saл
t() Вautisтo, cada hотЬге, que lo recibe, queda vitalтente uni-.:io 
al Divino Сuегро Mistico de Cгisto. 

Сото тіетЬгоs vivos del Сuегро Mistico de Cгisto, cada uno 
de nosotгos participa de la vida divina уа en esta tierra, рага lle
gaг а viviгla con plenitud en la eteгnidad. 

Quien no tuvieгe esta pгofunda peгsuasi6n sоЬге sus eteгnos 
destinos, ese tal no tendгia la veгdadera fe cгistiana, su cristianis
тo quedaгia liтitado а los foгтalisтos ехtегіогеs, у en la тауогіа 
de los casos una tal peгsona descuida por coтpleto sus gгaves obl;
gaciones рага con Dios, no obstante que en su аlта lleve iтborra
ble sello del caracteг cгistiano, гесіЬіdо en su bautisтo, lo que sега 
la causa de su eteгna sanci6n. 

Сото canta nuestгa "Koliadka": el Hijo de Dios con su naci
тiento ha unido el cielo con la tierra, е inici6 en теdіо de los hот
Ьгеs su Reino Divinc, Reino de атог, de paz, у de felicidad. У es 
рог eso que el naciтiento de Tesucristo, Hijo de Dios, llen6 а lcs 
hотЬгеs de una gгan alegгia. 

Nuestгo Pueblo Ucranio ехргеsа esos profundos s~ntiтientos dё) 
alegгia con las heгтosas "Koliadky", а traves de las cuales se тa
nifiesta su pгofunda у viva fe. Son esas "Koliadky", que аііо tras 
аііо con la ocasi6n de la Navidad avivan !а fe de nuestro Pueblo 
Ucranio en sus eternos destinos en el Reino de Dios у Je dan е] vi
goг necesaгio para llevar su Cruz en pos del Salvador. 

Pues, Queгidos Herтanos у Herтanas en Cristo, nuestro des
tino no es una felicidad cualquiera, ;,ino la eterna. Ahora Ja Регsо-



• 
па, qие іІитіnа у da esta felicidad а cada hoтbre, es Jesиcristo, 
Hoтbre-Dios. 

Sin ЕІ !а vida hитаnа carece de verdadero contenido, у !а hи
тanidad se pierde у ahoga en el borrascoso таr de la historia. 
Sin !а fe en Cristo no hay salvaciбn. У иn hoтbre, qие despиes de 
haЬer conocido а Cristo, сото а sи Salvador, toтare иnа actitиd 
de indiferencia hacia El, qиedaria exclиido del Reino de Dios у se 
haria тerecedor de !а eterna sanciбn, por саиsа de aqиella indife
rencia у hostilidad а !а divina volиntad, qие llama а todos los 
hoтbres а! Reino de Dios. 

Igиalтente, Qиeridos Herтanos en Cristo, sиcede еоп los риє
Ьlоs enteros. En los divinos designios salvificos de toda !а hитani
dad por теdіо de Cristo, cada риеЬІо, і!итіпаdо por la lиz del 
Evangelio, у llaтado а! Reino Divino, en el cual. уа аqиі en !а tie
rra, en !а Iglesia de Cristo, tiene asignado por la Divina Providen
cia un deterтinado lиgar, debe deseтpefi.ar иnа tarea especifica. 
Del fiel deseтpefi.o de esta tarea depende el destino de los pиeblos. 

Los pиeblos progresan у florecen segun сото saben aprovc
char !а obra de !а Redenciбn у segun sи efectiva colaЬoraciбn con 
la volиntad salvifica de Dios. La historia del desarrollo de los pиe
blos сотрrиеЬа еоп evidencia las palabras de Cristo: "Bиscad pri-
mero el Reino de Dios у sи jиsticia, у las deт6s cosas se os daran 
por afi.adidura" (Mt. 6, 33). 

Con frecuencia pиeblos, exigиos por el nuтero de sиs habi
tantes, desempefi.an иn papel de iтportancia en la historia de !а 
hитanidad. Ellos contribuyen con sи espiritиalidad de car6:cter 
тarcadaтente cristiano а conservar у robиstecer la paz у !а justi
cia en теdіо de los pиeblos, сото tambien con sus esfиerzos у vic
toriosas lиchas se eтpenan en la conqиista у difиsiбn del Reino de 
Dios en la tierra. 

Mientras qие pasan у desaparecen desastrosamente aqиellas 
grandes potencias, qие hostilizaban у lиchaЬan contra los planos 
divinos de la salvaciбn de la hитanidad por теdіо de !а lglesia, 
que es el Reino de Dios en !а tierra. 

Tambien el РиеЬІо Ucranio tiene sи especi"fica vocaciбn у иnа 
tarrea en !а realizaciбn de los planos salvificos de Dios, у del fiei 
deseтpefi.o de esta tarea, qие !а Divina Providencia Іе encoтen
dara, depender6: sи destino у sи porvenir. 

Sobre !а Colectividad Ucrania en !а Argentind, сото parte in
tegrante del gran РиеЬІо Ucranio у de la lglesia Ucrania, taтbien, 
sin dиda algиna, pesa иnа porciбn de tareas necesarias para for
talecer у difиndir el Reino de Dios en la tierra. 

Con иn constante у fiel deseтpefi.o de estas tareas, la Colecti
vidad Ucrania en la Argentina se har6: acreedora а las especiales 
bendiciones divinas у se asegиrara иn porvenir Іитіnоsо en la Tie
rra de San Martin. 



Al contrario, cuanto mas se debilite en medio de los fieles in
:migrantes la fe viva en Cristo, Hombre-Dios, у cuanto m6:s los miem
bros de nuestra Colectividad se alei,en ре la vida divina, que flore
ce en la Iglesia de Cristo, tanto mas nos alejaremos de nuestra vo
caci6n у de nuestro destino, у de esta manera correremos el peli
gro de desaparecer росо а росо. 

Nuestra salvaci6n, nuestra fuerza у nuestro porvenir lo encon
traremos junto а la Cuna de Cristo, nuestro Salvador, bajo la Cruz 
de Cristo, у al lado del glorioso Sepulcro de Cristo resucitado у en 
su Iglesia. Porque solamente alli se encuentra Cristo, у en El у por 
El alcanzaremos nuestra salvaci6n, nuestro eterno destino en el 
seno de la Divina Familia en el Reino de Dios. 

La Colectividad Ucrania en la Argentina, aunque cuente уа 
largos aiios de vida en este hospitalario Pais, se encuentra sin em
bargo apenas en los inicios de la organizaci6n de su vida eclesial 
у religiosa. 

Docenas de miles de nuestros hermanos todavia quedan sin 
servicios ni asistencia religiosa. La gran mayorai de nuestra juven
tud, que frecuenta las escuelas publicas, por no impartirse en ellas 
la enseiianza religiosa, queda sin conocimientos de las fundamen
tales verdades de ]а fe cristiana. 

Amados Hermanos у Hermanas, nos incumbe а todos una gran 
responsaЬilidad у dificiles tareas en procurar que la Colectividad 
Ucrania en ]а Argentina tome concientemente contactos con Cristo 
у su lglesia, en la que Cristo est6: continuamente presente para 
santificar а cada hombre. 

Para ello necesitamos iglesias propias, sacerdotes propios у es
cuelas propias, en las que nuestra juventud pueda aprender las 
verdades de la fe cristiana. 

Una seiial de renacimiento religioso de nuestra Colectividad 
Ucrania en la Argentina en este Аііо Jubilar de la Fe es el comun 
esfuerzo para terminar la construcci6n del Templo Catedralicio 
Ucranio en Buenos Aires, para edificar iglesias у capillas en luga
res de mayor aglomeraci6n de los inmigrantes ucranios, para aЬrir 
escuelas parroquiales con la enseiianza de la religi6n para toda 
nuestra juventud sin excepci6n alguna, para organizar el semina
rio para las vocaciones sacerdotales, en fin para extender el radio 
de acci6n apost61ica de nuestras Instituciones de Religiosos у Re
ligiosas. 

El amor al Pueblo Ucranio, а la lglesia Ucrania, perseguida 
en la Madre Patria, la 'fidelidad а la fe de nuestros padres, la pre
ocupaci6n para el porvenir luminoso de nuestras nuevas genera
ciones, ser6:n para nosotros aquel estimulo poderoso que nos ayu
dar6: а dar cumplimiento а nuestras arduas tarea. 

Paralelamente а la actividad, empeiiadcr en Іа construcci6n ma
terial de las iglesias ucranias en la Argentina, debemos desarrollcr 
aquella otra actividad de mayor i:r;n~rtancia, que nos empeiie а 



todos en adquirir у profundizar siempre mas 1os conocimientos de 
1as verdades cristianas, en vigorizar siempre mas nuestra vita1idad 
cristiana con 1а frecuencia de 1~s Sacramentos у Servicios Re1igio
sos, con 1а catequizaci6n, 1ectura de 1а Sagrada ВіЬ1іа, у adquisi
ci6n de una cultura re1igiosa mas adecuada а 1os tiempos actua1es. 

Dios en sus inescrutab1es designios permiti6 una gran prueba 
para todo е1 Pueb1o Ucranio, pero al mismo tiempo 1е concede, ес
то en е1 tiempo de1 di1uvio universal, una nave de sa1vaci6n, 1а 
lg1esia de Cristo. 

Tengo е1 agrado de comunicaros, Amados Hermanos у Herma
nas, que la construcci6n de 1а lglesia Catedra1 Ucrania de1 "Pocrov" 
felizmente esta llegando а termino у que, en ocasi6n del Congre
so Eucaristico Internaciona1, que se ce1ebrara en Agosto de1 аііо 
1968 en Co1ombia, nos proponemos de efectuar su so1emne consa
graci6n. Tenemos una gran esperanza de que е1 Ministro Consa
grante sea е1 Arzobispo Mayor de 1а Ig1esia Ucrania, е1 Eminenti
simo Cardenal Yosyf Slipiy. 

Unamos pues у mu1tipliquemos todos nuestros esfuerzos para 
preparar dignamente aque1 hist6rico dia, que sera е1 punto cu1mi
nante en 1а ce1ebraci6n de1 70с Aniversario de 1а llegada de 1os 
Ucranios а 1а Repub1ica Argentina, у el inicio de una nueva eru: 
en 1а historia de 1а Co1ectividad Ucrania en la Argentina. 

Ponemos todos estos p1anes е iniciativas bajo el amparo de1 
Patrocinio de la Virgen Santisima, а 1а que consagramos nuestro 
episcopal servicio, nuestra Catedra1, у toda nuestra Co1ectividad. 
Postrados delante de Ella invocamos su auxilio у protecci6n. 

Oue el Nino Dios os co1me, Amados Hermanos у Hermanaз, 
еоп sus ce1estia1es dones, mientras vuestro Obispo de todo coraz6n 
os imparte su bendici6n pastora1. 

Christos Rodivsia! 
t Mons. ANDRES SAPELAK 

Buenos Aires, Navidad de1 Senor 1967. 

Horario de los Servicios Religiosos en Buenos Aires у alrededores: 
Catedral Ucrania - Ram6n Falc6n 3960, Capita1, tel. 67-4192 -

а 1as 10 у 12 horas; 
RR РР Basilianos - Curapa1igi.ie 760, Capita1 - а 1as 9.30 у 11 hs. 
Sarandi - Supisiche 1244 - а 1as 9 hs. 
Berazategui - cada tercer domingo de1 mes а 1as 16 hs. 
Villa Adelina - Calle Ucrania - а 1as 10 у 12 hs. 
Villa Caraza- Yerba1 3570 -а 1as 8.30 hs. 
Llavallol - Co1egio Euska1 Echea - а 1as 11.30 hs. 
Haedo - Avenida Rosa1es 2312 - а 1as 9.30 hs. 
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