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1 червня 2017 р.Б. у семінарійному храмі дрогобицька семінарійна спільнота помолилась
за упокій новопереставленого раба Божого Блаженнішого Патріарха Любомира (Гузара),
який упокоївся 31 травня 2017 р.Б. о 18.30 на 85 році життя. Зранку була відслужена
Божественна Літургія та Панахида, яку очолив ректор семінарії о. митр. прот. д-р Мирон
Бендик у спів служінні проректора з навчання о. д-ра Романа Андрійовського, префекта
о. Василя Вербіцького та духівників о. Михайла Коліщака і о. Романа Волянського.

      

Див.фото:{gallery}events/panahyda-za-blazhennishoho-lubomyra-1.06.2017{/gallery}

  

  

Розклад похоронних богослужінь

  

Зранку, 1 червня 2017 р.Б., у Княжичах - прощання найближчих людей, з яким проживав
Блаженніший Любомир.

  

          - перевезення тлінних останків до м. Львова. Жителі м. Львова та околиць зможуть
попрощатися з Блаженнішим Любомиром у Архикатедральному соборі Св. Юра 2 і 3
червня 2017 р.Б.
2.06.2017 р. Б. о 10.00  - Архиєрейська Божественна Літургія
3.06.2017 р.Б. о 9.00 - Архиєрейська Божественна Літургія і скорботна хода вулицями
міста Львова до храму Св. Архистратига Михаїла
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          - перевезення тлінних останків до м. Львова. Жителі м. Києва та околиць зможуть
попрощатися з Блаженнішим Любомиром у Патріаршому Соборі м. Києва 4.06.2017
р.Б. 
4.06.2017 р.Б. о 18.00 - Чин Архиєрейського Похорону та цілонічні молитовні чування з
читанням Євангелія у Патріаршому Соборі м. Києва
5.06.2017 р.Б. о 11.00 - Архиєрейська Божественна Літургія та поховання у крипті
Патріаршого Собору у м. Києві

  

  

Біографічна довідка

  

Блаженніший Любомир народився 26 лютого 1933 року в м. Львові, де закінчив народну
школу та перший клас гімназії. У 1944 році сім'я змушена була покинути Україну. Спочатку
зупинилися в Австрії. У м. Зальцбурзі хлопець продовжив навчання в українській гімназії.
У 1949 році родина Гузарів переїхала до США. Середню освіту майбутній владика здобув
у Малій духовній семінарії в Стемфорді (штат Коннектикут). Потім студіював філософію в
Колегії святого Василія, де в 1954 році одержав ступінь бакалавра. Богословські студії
відбув у Вашингтонському католицькому університеті в Америці. У 1958 році, як
вихованець Великої духовної семінарії святого Йосафата, одержав ліценціат богослов'я. 
30 березня 1958 р.Б. владика Амврозій (Сенишин) висвятив Любомира Гузара на
священика для служіння в Стемфордській єпархії. У 1958-1959 роках працював вчителем
і префектом у Стемфордській духовній семінарії святого Василія, а також служив у
Кергонксоні (штат Нью-Йорк) як душпастир оселі "Союзівка" Українського народного
союзу та виховної оселі Спілки української молоді Америки в Елленвілі (штат Нью-Йорк). 
 З 1965 року - настоятель парафії Пресвятої Трійці в Кергонксоні. У Фордгамському
університеті Нью-Йорка продовжував навчання, вивчаючи філософію. У 1967 році
здобув ступінь магістра. В 1969 році переїхав до Рима для продовженим богословських
студій, які завершив доктором богослов'я в 1972 році. У 1972 році вступив до монастиря
Святого Теодора (монахів Студійського уставу) в Гроттаферрата (Італія). У 1973-1984
роках викладав у Папському місійному університеті "Урбаніана" в Римі, виконував різні
доручення патріарха Йосифа Сліпого.
 2 квітня 1977 року в монастирі Студійського уставу в Кастель-Гандольфо поблизу Рима
був висвячений патріархом Йосифом на єпископа. У 1978 році патріарх Йосиф призначив
єпископа Гузара архимандритом монастиря Святого Теодора, а також відповідальним за
монастирі Студійського уставу за межами України. З 1984 до 1991 року - протосинкел
Львівської архиєпархії в Римі. 
 У 1993 році разом зі всією спільнотою з Гроттаферрата повернувся на рідну землю. У
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1993-1994 роках служив духівником у Львівській духовній семінарії Святого Духа. У 1995
році спільнота осіла у своєму монастирі Святого Теодора Студита в с. Колодіївка на
Тернопільщині.
 У листопаді 1996 року владика Любомир призначений Єпископом-помічником Глави
Української Греко-Католицької Церкви. 26 січня 2001 році на Надзвичайному Синоді
Єпископів УГКЦ вибраний Верховним Архиєпископом УГКЦ. 21 лютого 2001 іменований
папою Іваном Павлом ІІ кардиналом Католицької Церкви. 21 серпня 2005 року
проголошено перенесення осідку Глави УГКЦ зі Львова до Києва.
 10 лютого 2011 року на прес-конференції в Києві Блаженніший Любомир повідомив про
те, що цього дня папа Венедикт XVI прийняв його зречення з уряду Верховного
Архиєпископа УГКЦ. Відповідне прохання до Святішого Отця Глава УГКЦ подав, коли
йому виповнилося 75 років. 
Блаженніший Любомир (Гузар) переставився до Господа 31 травня 2017 р.Б. о 18.30 на
85 році життя.
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