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Jestem biskupem Kijowsko-Żytomierskim z siedzibą w Kijowie. 
Nasza diecezja obejmuje cztery województwa: Kijowskie, 
Żytomierskie, Czernihowskie oraz Czerkaskie. Ogólna ilość 
katolików na tych terenach ok 200 tys., jesteśmy jednak 
mniejszością religijną w naszym kraju. Chrześcijaństwo na 
naszych terenach nadal odradza się po czasach terroru 
komunistycznego, jednocześnie spotyka się z wezwaniami 
dzisiejszego czasu, a mianowicie: 
· powszechna sekularyzacja i atak na wartość życia i rodziny 
· ponad 5 lat trwająca wojna na Wschodzie Ukrainy 
· migracja obywateli Ukrainy: wewnętrzna (przesiedleńcy z 
terytorium dotkniętych wojną), zewnętrzną (wyjazd obywateli, 
nieraz z rodzinami, za granice w poszukiwaniu lepszych 
warunków życia i pracy) 
· zanik inicjatyw wychowawczych w szkolnictwie 
· brak niezbędnych pomieszczeń dla pracy duszpasterskiej 
(zdewastowane kościoły, odebrane domy parafialne). Nie 
posiadamy w stolice odpowiedniego pomieszczenia dla Kurii 
(znajduje się w wierzy kościoła parafialnego) brak 
zabezpieczenia finansowego dla duchowieństwa i osób służących 
w parafiach. Większość kapłanów nigdy nie spłacali zbiórek 
emerytalnych oraz nie mają ubiezpieczenia medycznego. Wielu 
kapłanów nie stać na kupno albo wymianę pojazdów dla obsługi 
punktów duszpasterskich. Te trudności usiłujemy rozstrzygać 
następującymi szlakami: 
· rozwijają się różnorodne grupy i ruchy kościelne, które 
jednak potrzebują dotacji 
· Prowadzimy opiekę osób dotkniętych wojną: żołnierzy 
powracających do domu, mieszkańców terenów znajdujących się 
w bezpośredniej bliskości wojskowych operacji.  Uczestniczymy 
w programach duchownych i humanitarnych na terenach 
dotkniętych wojną. Rozwija się wolontariat wśród 
duchowieństwa i świeckich, rotacyjnie udających się dla 
humanitarnej służby na Donbasie. Organizują się regularne 
zbiórki kosztów i żywności dla mieszkańców tzw. „szarej strefy” 
i przesiedleńców w głąb Ukrainy.  
· prowadzimy opiekę osób zmuszonych zmienić miejsce 
zamieszkania, odnajdujących się w nowych środowiskach oraz 
opiekujemy się rodzinami, które żyją w oderwaniu od bliskich, w 
skutek ich migracji za granice.  
· akcentujemy na aspekt wychowawczy podczas katechizacji 
(prowadzonych, za małym wyjątkiem, jedynie przy 
kościołach).  Zapoczątkowaliśmy kilka szkól prywatnych przy 
parafiach w mniejszych miejscowościach i staramy się o 
otworzenie pierwszej szkoły katolickiej w Kijowie.  
· ciągle prowadzimy renowacje i budownictwo kościołów w 
wielu parafiach, które tego potrzebują. Planujemy budownictwo 
nowego pomieszczenia Kurii z miejscem dla działalności komisji 
diecezjalnych oraz mediów katolickich.  
· jesteśmy w początkach tworzenia funduszu emerytalnego 
oraz funduszu wzajemnej pomocy dla księży (Caritas 
sacerdotalis) 
 
W niedzielę, 26 Stycznia, 2020 roku po Mszach 
Świętych Ksiądz Biskup Vitalij Krywycki SDB udzieli 
wszystkim specjalnego błogosławieństwa 
pasterskiego. Po każdej Mszy Świętej, będzie okazja 
spotkać się z Jego Ekscelencją Księdzem  Biskupem 
przed głównym wejściem do kościoła i złożyć ofiarę. 

PARAFIALNA  
ZABAWA WALENTYNKOWA 
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Wyśmienita kuchnia od 
MARGARET’S MAGNIFICENT CATERING 

------------------------------------ 
Doskonała muzyka z zespołem  

 „THE TASTE MUSIC BAND” 

Cena biletu  $ 65.00 - od osoby 
  Informacja i bilety: 

 

ZAPRASZAMY  
WSZYSTKICH PARAFIAN  

ORAZ GOŚCI ! 
 

SALA BANKIETOWA 
184 Metropolitan Avenue, Brooklyn NY  11249 

 

”dochód z zabawy przeznaczamy na potrzeby parafii” 



 

 

3/($6(�35$<�)25�7+(�6,&.� 
2)�285�3$5,6+ 

�:H�ZRXOG�OLNH�WR�DVN�\RX�IRU�SUD\HU�IRU�RXU�SDULVKLRQHUV�
DQG�IULHQGV��ZKR�DUH�VLFN��DQG�QHHG�\RXU�SUD\HU�VXSSRUW��� 

 

(OPLUD�:LON��6RSKLH�&KLDLQR��(LOHHQ�:RMFLN�� 
+HQU\�6RORQVN\���6WDQLVáDZD�3LODZVND��5REHUW�.DQLN��.DWLH�

.XQW]��1RDK�6HUUDQR��-DQXV]�3XNLDQLHF���5RPXDOGD�
1DXPRZLF]��$QLWD�&DYDOX]]L��)ORUHQFH�.XGXN��0DULD�$JXLOD�� 
5REHUW�)ROW\ĔVNL��)UDQFLV]HN�6]F]HFK��=\JPXQW�6RELHVNL��$QJLH�

)ORUDV��0DULRQ�6ZLVW��6RSKLH�.DOD��-y]HID�:LHZLyURZVND�� 
0DULD�.RVLRURZVND��+HQU\ND�0DOHV]HZVND��5HJLQD�

.OLPDV]HZVND��6WDQLVáDZ�1\NLHO 
 
 

,I�\RX�NQRZ�VRPHRQH�ZKR�VKRXOG�EH�DGGHG�RU�WDNHQ�RII�WKLV�SUD\HU�OLVW��
SOHDVH�FDOO�WKH�UHFWRU\� 

�3$5,6+�'8(6� 
'HDU�SDULVKLRQHUV��SOHDVH�UHPHPEHU�WR�UHQHZHG�\RXU�PHP�
EHUVKLS�� 3DULVK� GXHV� DUH� � �� ��� IRU� LQGLYLGXDO� RU� IDPLO\��
<RXU�PHPEHUVKLS�GXHV�LV�WR�VXSSRUW�RXU�SDULVK�PLQLVWU\��,I�
VRPHRQH� ZRXOG� OLNH� WR� EHFRPH� D� PHPEHU� RI� RXU� 3DULVK�
)DPLO\��SOHDVH�VWRS�E\�WKH�UHFWRU\�RIILFH�DQG�UHJLVWHU�� 
 

��� 
3/($6(�%(�$'9,6(�7+$7�$//�6$&5$0(176�� 
6321625�&(57,),&$7(6�$1'�/(77(56�$5(�
*,9(1�$1'�,668(�21/<�72�7+(�2)),&,$//<�

5(*,67(5('�3$5,6+,21(56�� 

$'25$&-$� 
1$-ĝ:,ĉ76=(*2�6$.5$0(178 

 

2G�SRQLHG]LDáNX�GR�SLąWNX�RG�JRG]LQ\� 
�����30�GR������30�]DSUDV]DP\�QD� 
$GRUDFMĊ�1DMĞZLĊWV]HJR�6DNUDPHQWX�� 

(8&+$5,67,&�$'25$7,21 
 

([SRVLWLRQ�RI�WKH�%OHVVHG�6DFUDPHQW� 
LV�0RQGD\�WKUX�)ULGD\�IURP������30 

WR������30��3OHDVH��SODQ�WR�VSHQG�VRPH�WLPH�
LQ�&KXUFK�GXULQJ�WKHVH�KRXUV�� 

7+(�&20081,7<�2)�285�/$'<�2)�&2162/$7,21�&$7+2/,&�&+85&+ 
,I�\RX�ZRXOG�OLNH�WR�EH�UHJLVWHUHG�DV�D�SDULVKLRQHU��SOHDVH�ILOO�RXW�WKH�IRUP�EHORZ�DQG�UHWXUQ�LW� 

WR�RXU�FKXUFK�RIILFH�RU�SODFH�LQ�WKH�FROOHFWLRQ�EDVNHWV�� 

 

1$0(��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

$''5(66��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$37�BBBBBBBBBBBBBBBB 

&,7<�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�67$7(�BBBBBBBBBBBBB=,3BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� 

7(/(3+21(�180%(5�6����BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

(0$,/��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

    �����������������+2:�&$1�:(�+(/3�" 

 

1HZ�5HJLVWUDWLRQ ����  &KDQJH�RI�$GGUHVV   5HTXHVW�(QYHORSHV 

=DLQWHUHVRZDQ\FK�6áRZHP�%RĪ\P�
]DSUDV]DP\�QD�VSRWNDQLD�ELEOLMQH��

OHFWLR�GLYLQD
�Z�RSDUFLX�R�SURMHNW� 
NUDNRZVNLHJR�&HQWUXP�)RUPDFML� 

'XFKRZHM��ZZZ�QRZDMDNRVF]\FLD�SO��� 

6SRWNDQLD�ZH�F]ZDUWHN��SR�ZLHF]RUQHM�0V]\�ĞZLĊWHM� 

:�NDĪG\�F]ZDUWHN�R�JRG]LQLH�������
RGPDZLDP\�UyĪDQLHF�Z�LQWHQFML� 


