
 

Слава Ісусу Христу! 

 

 

Преосвященний Владика Кеннет Новаківський, 

Всечесніші і преподобні Отці душпастирі та Вірні 

Єпархії Пресвятої Родини в Лондоні 

 

26 листопада 2021 р. 

 

Дорогі Владико Кеннете, Отці-душпастирі, дорогі Сестри і Брати!  

 

З важким серцем пишу до Вас із Парижа. Багато разів я хотів приїхати до 

Вас, відвідати єпархію, планував брати участь у введенні на престол 

єпископа Кеннета. На жаль, пандемія перешкодила багатьом планам. 

 

Зачуваю, що різні чутки ширяться посеред Вас. Заради прозорости я хотів 

би повідомити Вас про деякі справи, які стосуються цих поголосок. 

Подаючи Вам факти, надіюся заспокоїти Вас і поінформувати про різні 

зміни, які стались у нашій єпархії в останніх роках. 

 

1. Найперше хочу Вас запевнити, що я свобідно й добровільно зрікся 

свого служіння як єпископ Української католицької єпархії Пресвятої 

Родини в Лондоні. Синод єпископів нашої Церкви доручив мені нові 

обов’язки: у 2018 році мене призначено головою Патріяршої 

літургійної комісії, а 18 лютого 2019 р. я став Апостольським 

адміністратором Паризької єпархії святого Володимира Великого. Я 

тоді усвідомив собі, що не зможу приділити належної уваги трьом 

служінням. Тому я смиренно попросив – найперше, нашого 

Патріярха, а з його згодою відтак Його Святість Папу Франциска – 

звільнити мене з обов’язків єпархіяльного єпископа Великої Британії. 

Святіший Отець прийняв моє зречення 1 вересня 2019 р. 
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2. Восени 2018 року о. Андрій Хома попросив мене звільнити його – з 

приводу стану здоров’я його матері – з душпастирського служіння в 

єпархії Пресвятої Родини в Лондоні, особливо з обов’язків служити в 

катедральному храмі, щоб повністю посвятитися опіці літньої матері 

і брата в м. Нотінґгам. Я дозволив йому. Таким чином по сьогоднішній 

день о. Андрій має оплачену відпустку для служби милосердя.  

 

3. У жовтні 2017 року о. Іриней Крайчий ЧСВВ попросив мене прийняти 

його тимчасово до єпархії, тому що він хотів просити ексклявстрації 

на три роки від Василіянського чину. Тоді я запропонував о. Іринеєві 

зорганізувати першу місію для наших вірних у м. Корк, Ірландія. 

Отець Іриней радо погодився і я домовився з єпископом римо-

католицької дієцезії Корк і Рос. Отець отримав право бірітуалізму 

(дозвіл служити також у латинському обряді), як також помешкання, 

транспортний засіб і річну стипендію.  

 

4. На моє прохання Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії були 

призначені послужити в єпархії Пресвятої Родини в 2014 році. Ми 

мали щастя гостити сестер у нас повних п’ять років. Відтак сестра 

Ірина повернулася в Україну, бо отримала нове призначення у Львові. 

Сестра Бернадета також повернулась в Україну, тому що її дозвіл на 

працю закінчився, а не можна було знову подаватися на такий самий 

дозвіл. Це означало, що, згідно з законами Сполученого Королівства, 

єпархія не могла більше запросити сестру і запропонувати працю.  

 

Знаю, як не раз сумно і прикро, коли священники і сестри, які були 

частиною нашої спільноти, виїжджають на нові призначення чи 

повертаються в Україну. Однак це частина парафіяльного життя і ми надалі 

молитовно з’єднані з нашими отцями і сестрами, які мають нові завдання. 

У той же час вітаємо нових отців у наших парафіях. Тому заохочую Вас 

щиро підтримувати владику Кеннета і священників, які зараз служать у 

нашій єпархії в Лондоні. 
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Плітки, які кружляють, приносять шкоду і поділ нашій громаді. Дуже Вас 

прошу не брати участи в такого роду розмовах чи онлайн-дискусіях, щоб ми 

радше спільно подбали, щоб добре ім’я Церкви не набрало поганої 

репутації. 

 

Дорогі Сестри і Брати, не дозволяйте, щоб дух незгоди й непорозуміння 

роздирав Тіло Христове, яким є Церква. Ми всі грішні і потребуємо 

покаяння, але зможемо йти вперед і полагодити наші непорозуміння лише 

в дусі любови. Бог не потребує нашої злости, щоб будувати його царство. 

Він радше хоче, щоб наші покірні й розкаяні серця свідчили його 

безмежному милосердю. Довіряймо Богові і відкриймо наші серця у щирій 

молитві, а Господь тоді покаже нам правильний шлях для подолання 

конфлікту. 

 

Вкінці, хочу Вам також сказати, що мені відомі обвинувачення проти нашої 

єпархії, включно зі мною, коли я був єпархом, а також і на інших мужів 

довір’я (трасті) єпархіяльної благодійної організації. Тому що слідство ще 

не завершено, мені не випадає коментувати його хід чи подавати будь-яку 

інформацію. Одначе, коли слідство завершиться, владика Кеннет і я 

поінформуємо Вас. 

 

Дорогий Владико Кеннете, прохаю ласкаво повелівати священникам 

прочитати цей мій лист у часі Божественних Літургій у неділю, 28 

листопада. 

 

Запевняючи Вас про свої молитви і благословення для всіх Вас у цьому часі 

викликів, які стоять перед усіма нами, остаюсь 

 

во Христі відданий 

 
 Гліб Лончина 

Єпископ-емерит 


