
 
Immigration/Migration, Settlement and Unity of the Church 

Regional Convention 
Saint Basil the Great Ukrainian Catholic Church   

 
October 16, 2019  

Dear Reverend Father and Delegate, 

Glory to Jesus Christ! 

Our Ukrainian Catholic Church is preparing for the VII Session of the Patriarchal Sobor on 

August 26-29, 2020 in Lviv Ukraine.  The theme of the upcoming Sobor/Council is 

Immigration/Migration, Settlements and the Unity of the Ukrainian Catholic Church. 

 In order to prepare for the Sobor, a gathering of bishops, clergy, monastic and lay delegates 

from every eparchy in the entire Ukrainian Catholic Church, each eparchy is asked to have pre-

Sobor conventions to discuss the importance of this topic on our local level.   

Since our eparchy geographically covers 11 states in order to discuss these issues in depth, 

we are planning a regional convention.  For our parishes in Mid-Atlantic Deanery, the 

convention is scheduled for Saturday, December 14, 2019 at St. Basil the Great Ukrainian 

Catholic Church in Charlotte, NC.   

Reverend Father, in addition to the clergy and deacons, please choose at least two lay 

delegates from your parish to represent your community at our regional convention.   

In preparation for this gathering please study the Pastoral Letter of the Synod of Bishops entitled 

“Communion and Unity in the Ukrainian Catholic Church”. This letter will be our instrumental 

laboris to discuss the strengths and weaknesses, opportunities and challenges facing our St. 

Josaphat Eparchy in the area of immigration, migration, settlements and unity of our parishes, 

and eparchy.   

 Enclosed please find the delegate registration form, a proposed schedule and the Synod’s 

Pastoral letter. 

 

Looking forward to seeing you at the convention, I am, 

Sincerely yours, 

 
+Bohdan 

Bishop of St. Josaphat Eparchy 



 
Імміграція / міграція, поселення та єдність Церкви 

Регіональна конвенція 
Українська Католицька Церква Святого Василія Великого 

 

16 жовтня 2019 року 
 
Всечесніший отче та делегате, 
 

Слава Ісусу Христу! 
 
Наша Українська Католицька Церква готується до VII сесії Патріаршого Собору 26-29 
серпня 2020 року у Львові. Тема майбутнього собору- імміграція/міграція, поселення та 
єдність Української католицької церкви. 
 
Щоб підготуватися до Собору, на якому будуть присутні єпископи, духовенство, монахи 
та миряни-делегати від кожної єпархії цілої Української католицької церкви, кожній 
єпархії необхідно провести передсоборові конвенції для обговорення важливості цієї теми 
на місцевому рівні. 
 
Оскільки наша єпархія географічно охоплює 11 штатів, для того щоб детально обговорити 
ці питання ми плануємо провести регіональну конвенцію. Для наших парафій в штаті 
Огайо конвенція призначена на суботу, 14 грудня 2019 року в Українській католицькій 
церкві св. Василія Великого в Шарлот, Північна Кароліна.. 
 
Всечесніший отче, окрім духовенства та дияконів, будь ласка, виберіть принаймні двох 
мирянських делегатів від вашої парафії, які представлятимуть вашу громаду на нашому 
регіональному з'їзді. 
 
Готуючись до цього зібрання, будь ласка, ознайомтесь з пастирським посланням Синоду 
Єпископів під назвою «Сопричастя і єдність у житті та служінні УГКЦ». Цей лист стане 
основою за якою ми обговорюватимемо сильні та слабкі сторони, можливості та виклики, 
що стоять перед нашою Єпархією Святого Йосафата в питаннях імміграції, міграції, 
поселення та єдності наших парафій та єпархії. 
 
В додатку, будь ласка знайдіть реєстраційну форму, програму та пастирський лист 
Синоду. 
 
Я з нетерпінням чекаю вас побачити на конвентції! 
 
Щиро Ваш, 
 

 
 
+ Богдан 
Єпископ Єпархії Святого Йосафата 


