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20 років від упокоєння Глави УГКЦ 

 

 

 

Патріярх і Кардинал  
Мирослав Іван Любачівський  

 

 

Дня 14 грудня (у четвер) 2000 р. у Львові упокоївся у Бозі Патріярх 

Української Греко-Католицької Церкви Кардинал Мирослав Іван 

Любачівський. Глава УГКЦ 31 березня 1991 р. торжественно повернувся в 

Україну до свого законного престолу Верховних Архиєпископів Львівських. Тим 

самим дійсно завершилося понад півстолітнє перебування нашої Церкви в 

катакомбах після її нелегального скасування на псевдо-соборі у 1946 р. 

 

Кардинал Мирослав Іван Любачівський, перед своїм 

поверненням в Україну до митрополичих палат на 

Святоюрській Горі у Львові, не приховував своїх 

побоювань щодо прийдешнього. Він, між іншими, 

ділився такими думками: «Поняття про те, що буде, є 

радше боязке. Як я там поведуся, тому що я людей не 

знаю, бо п’ятдесят три роки не був з ними. Вони 

уважають, що я щось надзвичайного зроблю, забувають, що я є звичайною 

людиною, до того ще старою». 

 

Майбутній Глава УГКЦ народився 24 червня 1914 р. у 

селі Долина (Івано-Франківська область - Україна). Був 

найстаршим з поміж трьох дітей Станіслава та Ганни 

Любачівських. 

 

Початкову освіту здобув у долинській «Рідній школі», а 

у 1933 році закінчив з відзнакою Стрийську гімназію. 

Протягом 1934-1937 років навчався у Львівській греко-

католицькій Богословській Академії на філософському 

та теологічному факультетах. У 1937 році продовжив 

богословські студії в університеті Канізіанум в 

австрійському Інсбруці. 



 

18 серпня 1938 року був висвячений в сан диякона, а вже 21 вересня того ж року 

в каплиці митрополичих палат катедрального собору святого Юра з рук 

Митрополита Андрея Шептицького прийняв ієрейські свячення, після чого був 

призначений на служіння в Львівську Архиєпархію. Паралельно продовжував 

навчання в Інсбруці. У 1939 рр після початку Другої світової війни університет 

переїхав до Швейцарії, де у 1941 р. о. Мирослав Любачівський захистив свою 

докторську працю з богослов’я на тему боротьби святого Василія Великого з 

аріанством. 

 

Згодом шлях майбутнього глави УГКЦ проліг до Біблійного інституту в Римі, 

де в 1944 р. він здобув ступінь магістра біблійних наук і доктора теології. У 1945-

1947 рр. молодий священник вирішив ще студіювати медицину в 

Королівському італійському університеті в Римі. 

 

У травні 1947 р. о. Мирослав Любачівський виїхав до США для опіки над 

українськими емігрантами-католиками у Стемфорді. Був духовним пастирем 

церкви св. Петра і Павла та опікувався школою у Клівленді (штат Огайо). Тут 

також розпочалася його письменницька діяльність. Вийшло кілька недільних 

проповідей, переклад Катехізму Тридентського Собору, праці: «Вірую в 

єдиного Бога», «Десять заповідей Божих», «Ранішні розважання» та багато 

богословських статей. Служив також у парафіях штатів Пенсільванія і 

Вісконсин. У 1968 р. о. Любачівський став духівником Української католицької 

семінарії св. Йосафата у м. Вашинґтоні. Пастирював у Манасі та Річмонді (штат 

Вірджинія). У 1971 р. його призначено професором Академії св. Василія 

Великого у Філадельфії 

(штат Пенсільванія). У 

1973 р. о. Любачівський 

призначений 

духівником семінарії св. 

Василія у Стемфорді, 

штат Коннектикут. У 

1978 р. Папа Римський 

Павло VI надав о. 

Любачівському ступінь 

почесного прелата. У 

1979 р. в Сикстинській 

каплиці св. Петра в Римі за участю Патріярха Йосифа Сліпого і Митрополита 

Максима Германюка о. Любачівський, першим в історії Української Греко-

Католицької Церкви, був посвячений у священницький сан єпископа особисто 

Папою Римським Іваном Павлом ІІ та призначений архиєпископом митрополії 

УГКЦ у м. Філадельфії. 



У 1984 р. після смерті кардинала Йосифа Сліпого владика Мирослав 

Любачівський став верховним архиєпископом Львівським. Наступного року 

його призначено членом колегії кардиналів з титулом церкви св. Софії у Віа 

Боччеа в Римі. Після легалізації УГКЦ в Україні, 31 березня 1991 року її глава 

Блаженніший Мирослав Іван урочисто повернувся в Україну, до свого 

законного престолу Верховних Архиєпископів Львівських, який він обіймав аж 

до своєї смерті. 1996 року, у зв’язку з поганим станом здоров’я М. І. 

Любачівського, Синод Єпископів УГКЦ обрав владику 

Любомира Гузара єпископом-помічником глави УГКЦ. 

Помер Кардинал Любачівський 14 грудня 2000 р. Б. в 4.00 

год. ранку. Похоронений в крипті собору св. Юра у Львові. 

 

Для увіковічення пам’яті Кардинала в Долині 14 вересня 

2008 року біля будинку, де він народився, посвятили 

меморіальну дошку. Було також закладено й освячено 

наріжний камінь пам’ятника. Його встановили на подвір’ї 

церкви Різдва Богородиці. 

 

 

 

 

 

 
 
Світлини: 
 

- Глава УГКЦ Мирослав Іван Любачівський. 

- Єпископський герб Патріярха Мирослава Любачівського. 

- 1991 рік. У першому ряду зліва направо: владика В. Стернюк, кардинал М. І. 

Любачівський, В.Чорновіл (світлина Володимира Саквука - газета «ЗБРУЧ»). 

- Пам’ятник Кардиналу в його рідній Долині. 

 


