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Високопреосвященний Архиєпископ Амврозiй Сенишин,
ЧСВВ, доктор богослов’я,
митрополит
Фiладельфiйський, асистент
Папського Престолу
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Високопреосвященний ІВАН СТАХ,
доктор богослов’я
Титулований єпископ Пергамський,
єпископ-помiчник Фiладельфiйський
Народився 5 липня 1918 р. у Блеквудi, Пенсильванiя
Висвячений 4 грудня 1943 р. у Фiладельфiї, штат
Пенсильванiя Високопреосвященним Константином
Богачевським, доктором богослов’я.
Призначений єпископом-помiчником 22 лютого 1971 р.
Єпископськi свячення отримав 25 травня 1971 р. вiд
Високопреосвященного Архиєпископа-Митрополита
Амврозiя Сенишина, ЧСВВ, доктора богослов’я.
Високопреосвященний Ярослав Габро, доктор богослов’я,
Високопреосвященний Майкл Дж. Дудик, доктор богослов’я
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ГЕРБ
ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО ІВАНА СТАХА,
доктора богослов’я
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COAT OF ARMS
of
His Excellency, the Most Reverend
JOHN STOCK, D.D.
TITULAR BISHOP OF PERGAMUM
AUXILIARY TO THE ARCHBISHOP-METROPOLITAN
OF PHILADELPHIA FOR UKRAINIAN CATHOLICS
Blazon
The blazon, or a Byzantine-Ukrainian representation of the Blessed Virgin and
Child proper, between in dexter a pine tree vert, in sinister an eagle rising wings
elevated and addorsed sable, issuing from a keystone of the third, on a chief azure
the Trizub between in dexter a crosier bendwise sinister and in sinister a key bendwise, all of the field, Motto: GOD WITH US.

Significance
Special place has been given to the Blessed Virgin because she is the Mother of
Priests. This presentation of our Lady also expresses the devotion of the Bishop,
his family and his flock to the Mother of God. All of the Eastern Rites, whether
they be united with the Holy Father or not, have a special love for our Lady
(Theotokos).
The green fir tree suggests the verdant forests of Halychyna in the Western
Ukraine from which the parents of the Bishop came to the United States, while
the gold field of the shield signifies the golden harvest and pastures of this area.
The eagle has a double significance. As the principal element of the coat of arms
of the United States of America it represents the loyalty of the Ukrainian people
to the United States of America which has given them refuge and freedom. The
eagle is also the age-old symbol of Saint John the Evangelist, the baptismal patron
of the Bishop.
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The keystone from which the eagle rises represents the Commonwealth of
Pennsylvania, the state to which the Bishop’s parents emigrated and where he was
born. A keystone, the last set stone of an arch which holds the members together,
became the symbol of Pennsylvania because it was the middle or seventh in geographical position of the original thirteen states.
The chief (upper partition) is tinctured in the Ukrainian colors of blue and
gold.
The central charge in the chief is a Trizub, or Trident surrmounted by a cross.
This emblem points to the origin of the Ukrainian Catholic Church, for it is the
ancient dynastical-national emblem of the First Apostle Prince of Kiev and Rus,
Saint Volodymr, who brought the Ukraine into the family of Christian nations of
Europe.
The pastoral staff in the upper left of the shield recalls the Bishop’s office as
pastor before his appointment to the Episcopacy. The key in the upper right commemorates the years he spent as Chancellor of the Eparchy (Diocese) of Stamford,
Connecticut.
The motto in Old Church Slavonic is translated “Emanuel”. This motto is
taken from the Gospel of Saint Matthew: “Behold, the Virgin shall be with child,
and shall bring forth a son; and they shall call his name Emmanuel; which is interpreted, ‘God with us’.” (1:23). Saint Matthew recalled these words from the Old
Testament when the Prophet Isaias said: “Therefore the Lord Himself should give
you a sign. Behold a virgin shall concieve, and bear a son, and his name should be
called Emmanuel.” (7:14).
The external ornaments are composed of the purple pontifical hat, with its six
tassels on each side, disposed in three rows, with the Byzantine-Ukrainian corsier,
all in gold. These are the heraldic insignia of a prelate of the rank of a Bishop in
the Byzantine-Ukrainian Rite. Before 1870, the pontifical hat was worn at solemn
cavalcades held in conjunction with papal functions. The color of the pontifical hat
and the number and colors of the tassels were signs of the rank of a prelate, a custom which is still preserved in ecclesiastical heraldry.
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BIOGRAPHY OF HIS EXCELLENCY
THE MOST REVEREND JOHN STOCK, D.D.
His Excellency, the Most Reverend John Stock, D.D., was born on Friday, July
5, 1918, in the humble coal mining “company” town of Blackwood situated in the
hard coal fields of northeastern Pennsylvania, the son of the late Theodore and
Mary (nee Skrincosky) Stock. During his early boyhood, the Stock family moved
to nearby Saint Clair where the Bishop attended the local public schools and graduated from Saint Clair High School with the Class of 1937.
After expressing a desire to become a priest, Bishop Stock was selected by the
late Archbishop-Metropolitan Constantine Bohachevsky, S.T.D., D.D., to study at
the Pontifical University Canisianum at Innsbruck, Austria.
In 1939, Hitler’s armies marched and events forced young John Stock to return
to the United States in June of 1940 to complete his priestly studies. It was on this
return trip back to his homeland that tragedy almost struck. Bishop Stock was
among the 1,787 passengers aboard the United States liner, the S.S. Washington.
For it was the Washington that was stopped by a Nazi German submarine off the
coast of Portugal on June 11, 1940, and threatened with a torpedo. Most of the
passengers aboard were children without parents, women without baggage and
men without homelands, refugees from Western Europe escaping the horrors of a
war that was soon to engulf all Europe and most of the world.
In 1940, Bishop Stock entered Saint Mary’s Seminary, Baltimore, Maryland.
In 1941, he was sent by Bishop Bohachevsky to complete his theological studies at
the Catholic University of America in Washington, D. C.
On December 4, 1943, Bishop John Stock achieved his goal and was ordained
to the sacred priesthood of the Catholic Church by the late Archbishop-Metropolitan Constantine Bohachevsky in the Cathedral of the Immaculate Conception
in Philadelphia.
Following the celebration of his First Solemn Divine Liturgy at Holy Trinity
Ukrainian Catholic Church in Saint Clair, Bishop Stock’s first pastoral assignment
was that of pastor of SS. Constantine and Helen Parish in Minneapolis, Minnesota,
and administrator of SS. Peter and Paul Church, Chisholm, Minnesota.
In March of 1945 the Bishop was recalled to Philadelphia to serve as Secretary
to the late Most Reverend Constantine Bohachevsky and Chaplain to the Sister
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Servants of Mary Immaculate. His Excellency then served as assistant at Holy
Ghost Church in Brooklyn, New York, and later at Saint Michael’s Church, Yonkers, New York.
As World War II ended, Europe was in a turmoil and many Ukrainians found
themselves dispossessed of their homeland due to the Communist take-over in the
Ukraine and as a result became ‘Displaced Persons’. The National Catholic Welfare
Conference (NCWC) requested the late Bishop Bohachevsky to send a representative to Western Europe. Bishop John Stock was then assigned to help these thousands of ‘Displaced Persons’ in August of 1946. During his six years in Europe
Bishop Stock helped countless thousands of Ukrainian refugees to find a new life
in the United States of America where they could be free of the bolshevik tyrrany
that was dominating their homeland.
It was not until July, 1952, that His Excellency set eyes upon his homeland
again. Upon his return he was appointed Secretary to the Most Reverend Ambrose
Senyshyn, O.S.B.M., D.D., then Auxiliary Bishop of Philadelphia, and on May 24,
1953, Bishop Stock was elevated by His Holiness, Pope Pius XII, to Papal Chamberlain with the title Very Reverend Monsignor.

On February 22, 1971, His Excellency, the Most Reverend John Stock, D.D.,
was appointed by His Holiness, Pope Paul VI, Titular Bishop of Pergamum and
designated as Auxiliary Bishop to the Most Reverend Ambrose Senyshyn,
O.S.B.M., D.D., Archbishop-Metropolitan of Philadelphia for Ukrainian Catholics
in the United States. Bishop Stock received episcopal consecration, together with
the Most Reverend Basil Losten, S.T.L., D.D., on Tuesday, May 25, 1971. The
Principal Consecrator was Most Reverend Ambrose Senyshyn, O.S.B.M., D.D.,
Co-Consecrators were the Most Reverend Jaroslav Gabro, D.D., Eparch of Saint
Nicholas in Chicago for Ukrainian Catholics, and the Most Rev?erend Michael J.
Dudick, D.D., Eparch of Passaic, in the Cathedral of the Immaculate Conception
in Philadelphia, Pennsylvania.
On Sunday, May 30, 1971, a Solemn Pontificial Divine Liturgy of Thanksgiving was celebrated by the Most Reverend Bishop John Stock, D.D., in his home
parish, Holy Trinity Ukrainian Catholic Church in Saint Clair, Pennsylvania.

In August, 1956, the Aparchy (Diocese) of Stamford, Connecticut, was formed
and Bishop Stock was appointed Vice-Chancellor of the Eparchy and Secretary to
the first Bishop of Stamford, the Most Reverend Ambrose Senyshyn. In October
of 1957, Bishop Stock was appointed Chancellor of the new Eparchy, a position
which he held until his appointment as Auxiliary Bishop of Philadelphia on February 22, 1971. While Chancellor of the Stamford Eparchy, Bishop Stock was also
the Secretary of the Ukrainian Catholic Committee for Refugees.
In addition to his duties at the Chancery Office, Bishop Stock was appointed
pastor of Saint Michael’s Church in New Haven, Connecticut, on December 31,
1962. On May 30, 1968, Bishop Stock was elevated by His Holiness, Pope Paul
VI, to Domestic Prelate with the title Right Reverend Monsignor. In the same
year he was appointed pastor of Saint Michael’s Church, Yonkers, New York.
On November 10, 1968, Bishop Stock celebrated the Silver Jubilee of his ordination to the Holy Priesthood with a Solemn Divine Liturgy of Thanksgiving in
his home parish, Holy Trinity Ukrainian Catholic Church, Saint Clair, Pennsylvania, assisted by his fellow priests and an overflowing congregation. Following the
Divine Liturgy a Testimonial Banquet was held in honor of the Jubilarian.
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Марiя Стах зi своїм однорiчним сином
Іваном на руках на сходах їхнього
будинку поблизу Блеквуда
Навчання Івана Стаха
у швейцарських Альпах,
1940р.

Іван Стах, 1938 р.

Першi днi
Івана Стаха
в семiнарiї
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Іван Стах навчається
з о. Стефаном Готрою,
Рим, 1939р.
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Семiнарист Стах на борту
пароплава “Вашин[тон”,
повертаючись додому зi
спустошеної вiйною Європи,
червень 1940р.
Семiнарiя Івана Стаха,
Домiнiканський Коледж Канiзiянум на вигнаннi, Сiон, Швейцарiя

Іван Стах (1) разом iз отцями
Волтером Качмарем,
Стефаном Готрою та
Ігорем Пеленським
у Швейцарiї, лiто 1939р.
Молодий семiнарист Стах
у Швейцарiї, 1940р.
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Пасажирський лайнер, пароплав Вашингтон
iз Іваном Стахом на борту, майже затоплений нiмецьким
пiдводним човном, 11 червня 1940р.
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Семiнаристи провели лiто у таборi в Стемфордi, Нью-Йорк.
Тут бачимо отцiв Джозефа Шалока, Стефена Готру, єпископа Стаха,
Нiколаса Фiсанiка, Ендрю Улицького, Семюела Фецька, 1940р.

Іван Стах, випускник
середньої школи у Сент-Клер
(випуск 1937 року)
Отець Іван Стах у Сент-Клер.
Фото зроблене перед вiд’їздом
до Мiннеаполiсу, Мiннесота,
щоби приступити до виконання
обов’язкiв пароха церкви
св.Константина в Мiннеаполiсi та
Джессунськiй церквi.
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Єпископ Стах разом iз своїм братством
на першiй парохiї у Мiннеаполiсi, 1944р.
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БУДЬ-ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО
Українська Католицька Комiсiя у справах бiженцiв та сирiт допомагає
нашим бiженцям в Європi. Будь-ласка, приєднайтеся до цiєї благочинної
акцiї, вiдправивши вашi пожертвування.
Нашi брати бiдують i потребують їжi. Чи станете ви жертводавцем,
пожертвувавши $10.00 Українськiй Католицькiй Комiсiї у Стемфордi, щоби
забезпечити голодних людей їжею?

Представник Української
Католицької Комiсiї у Стемфордi, Коннектикут, в даний час вiдвiдує українцiв у
Нiмеччинi, якi терплять
нужду через голод, холод
та хвороби. Будь-ласка,
допоможiть їм.

Високопреосвященний
А. Сенишин, Голова Української Католицької
Комiсiї у Стемфордi,
штат Конектикут, зi
своїм представником,
о. І. Стахом, колишнiм
секретарем єпископа
К. Богачевського. Ця
свiтлина була зроблена
щойно перед вiд’їздом
о. Стаха у Нiмеччину,
щоби допомогти нашим
українцям в таборах для
перемiщених осiб.

Завдяки особистим зусиллям
єпископа Стаха українськi бiженцi
одержали велику допомогу впродовж
рокiв ІІ Свiтової Вiйни.
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Єпископ разом зi
своєю сестрою, С. М. Евелiн,
СНДМ, лiто 1955р.

Копiя звернення, написаного єпископом Стахом до Архиєпископа Сенишина
1946р. у пошуках допомоги для українських бiженцiв або “перемiщених осiб”.
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Єпископ Стах як представник Української Комiсiї у справах бiженцiв у Захiднiй Європi з 1946 по 1952р.р.
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Єпископ Стах у часi
його пiдвищення до
Папського
Скарбника,
травень 1953р.

Єпископ Стах
зi своєю матiр’ю Марiєю,
травень 1953р.
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Липень 1955 р.
Єпископ Стах разом iз монсеньором Петром Скрiнцоським

Єпископ разом iз своєю
родиною: Петро, єпископ
Іван, його мати Марiя,
Теодор, Гелен i Майкл Стах,
травень 1953р.

Травень 1968р.
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Нововисвячений
священик Стах
у груднi 1943р.
Єпископ Іван Стах разом iз єпископом Василем Лостеном, а також
новопризначеним єпископом-помiчником Фiладельфiйської Архиєпархiї,
зустрiчаються з Папою Павлом VI у Ватиканi, травень 1971р.

Єпископ Стах
у час пiдвищення
до Домашнього Прелату,
травень 1968р.
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У цiй згадцi про Покiйного Владику Івана Стаха хочемо пригадати нашiй
спiльнотi того не вiдзначеного належним чином трудiвника, що нiс помiч усiм,
хто її потребував.
Покiйний Владика Іван Стах, син Теодора i Марiї зi Скрiнковських Стах,
народився 5 липня 1918 р. у родинi вуглекопа у мiсцевостi Блеквуд, що у пiвнiчно-схiднiй Пенсильванiї. Коли Іван був малим хлопцем, родина переселилася до поблизької мiсцевости Сент-Клер, де Іван ходив до публiчної
народної школи i у 1937 р. закiнчив школу iз комерцiйним напрямом.
У той час молодий студент учащав на лекцiї в парохiяльнiй школi в СентКлер, парохом якої був о. Мiлянич, що учив дiтей катехизму, а також української мови й українських пiсень. Владика Іван згодом з приємнiстю згадував
о. Мiлянича i вмiв спiвати тi пiснi, що його навчив парох.
Пiд час вiзитацiй єпископ Константин Богачевський помiтив молодого
хлопця i його релiгiйну настанову й вирiшив послати його на богословськi
студiї до Європи – до славного Канiзiянуму в Інсбруку.
У 1937 роцi, пiсля \радуацiї школи, єпископ Богачевський скерував Івана
Стаха до згадуваного Канiзiянуму. Тут молодий студент-американець без
знання латини i нiмецької мови мусив надолужувати тi знання, якi не здобув
в американськiй школi. Маючи блискучу пам’ять, Іван Стах швидко опановував i нiмецьку мову, i латину. З ним тодi навчався дуже здiбний студент з
Галичини, який чудово знав латину й нiмецьку мову i дуже допомагав у студiях молодому студентовi з Америки. Про це пiзнiше згадували i Мирослав
Іван Любачiвський – згодом кардинал, i Іван Стах – згодом єпископ.
Окупувавши Австрiю, Гiтлер лiквiдував Канiзiянум в Інсбруку. Студенти
з Інсбруку переїхали на якийсь час до Сiону у Швейцарiї, а згодом бiльшiсть
американських студентiв повернулися назад до Америки. Мiж ними був Іван
Стах. До Вашин\тону вiн дiставався кораблем, на якому було 1787 пасажирiв.
Коло берегiв Португалiї корабель зазнав торпедування нiмецьких пiдводних
човнiв, але щасливо прибув до Америки.
В Америцi у 1940 роцi Іван Стах продовжив богословськi студiї в Духовнiй
Семiнарiї св. Марiї в Балтiморi. У 1941 роцi єпископ Богачевський вислав
Івана Стаха закiнчувати студiї в Католицькому Унiверситетi у Вашин\тонi.
Пiсля закiнчення студiй єп. Богачевський 4 грудня 1943 р. у Катедрi Непорочного Зачаття Пресвятої Богородицi висвятив Івана Стаха на священика.
Пiсля першої Служби Божої, яку о. Іван Стах вiдправив у церквi Пресвятої
Тройцi в Сент-Клер, молодий священик одержав душпастирську працю в парохiї св. Константина i Олени в Мiннеаполiсi, Мiннесота, i одночасно – адмiнiстрацiю церкви св. Петра i Павла в Чiсгольм, Мiннесота.
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В березнi 1945 року єпископ Богачевський вiдкликав о. Стаха до Фiладельфiї, щоб вiн став секретарем єпископа i капеляном Сестер Служебниць.
Згодом призначив його доїжджаючим сотрудником в Бруклинi, Н. Й., i сотрудником у церквi св. Михаїла в Йонкерсi, Н. Й. Вiйна тодi була в розпалi й
багато українцiв, втiкаючи вiд большевицького режиму, опинилися на теренi
Нiмеччини. В Америцi було створено Католицьку Органiзацiю для допомоги
втiкачам в Європi. Ця органiзацiя звернулася до єпископа Богачевського з
проханням вислати до Європи свого представника. Єпископ вирiшив вислати
до Нiмеччини молодого енергiйного священика Івана Стаха.
Отець Іван Стах приїхав до Мюнхену в серпнi 1946 р. Спершу вiн зголосився до Апостольської Вiзитатури в Пасiн\у, де Апостольським Вiзитатором
був о. Николай Вояковський.
Отець Стах вiдвiдав в Гiршбер\у Духовну Семiнарiю, яка мiстилася в прекрасному замку, що його о. Вояковський одержав вiд американського уряду
на семiнарське примiщення. Ректором Семiнарiї був призначений о. мiтрат
Василь Лаба – колишнiй професор у Богословськiй Академiї у Львовi, а вiцеректором став о. Олександр Малиновський – Апостольський Вiзитатор Лемкiвщини, який мусив залишити той край через большевицьку окупацiю.
Отець Стах познайомився з иншими членами професорського складу, якi стали викладачами Духовної Семiнарiї в Гiршбер\у, i почав багато допомагати у
всiх справах Духовної Семiнарiї. Через нього Духовна Семiнарiя одержувала
з Америки допомогу вiд Американської Допомогової Органiзацiї.
Коли до Нiмеччини приїхав з Риму Апостольський Вiзитатор архиєпископ
Іван Бучко, то о. Стах допомагав йому у вiдвiдуваннi таборiв для переселенцiв
(так званих Перемiщених осiб). Згодом, коли архиєпископ Бучко повернувся
до Риму, о. Стах продовжував допомагати священикам i семiнарiї: як американський громадянин, до того ж, у вiйськовiй унiформi, вiн мав легку можливiсть поїхати при потребi до Риму до архиєпископа Бучка, i перевезти
потрiбнi грошi для Апостольської Вiзитатури в Нiмеччинi.
Коли до наших скитальцiв до Нiмеччини чи Австрiї приїздив архиєпископ
Іван Бучко, о. Стах його постiйно супроводжував. Вiн сам возив на американському “Джипi” архиєпископа на зустрiчi з вiрними.
Нашi скитальцi потребували багатогранної помочi, й о. Іван Стах старався
всiм у всьому допомогти. Про це свiдчать цiлий ряд листiв, в яких українцi
зверталися до о. Стаха у рiзноманiтних справах, включно з пересиланням листiв до рiдних чи знайомих в Америцi та з проханнями про матерiяльну чи
правову допомогу.
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Отець Стах, познайомившись з працею Української Харитативної Служби, що заступала Український Червоний Хрест i дiяла в Мюнхенi, пише листа
у Фiладельфiю, до архиєпископа Константина Богачевського, в якому просить матерiяльно посприяти цiй доброчиннiй органiзацiї, що допомагає потребуючим, особливо хворим особам. У цьому листi о. Стах пише про потреби
українцiв у медикаментах, харчах, одязi й грошах, прагнучи полегшити терпiння в безмежнiй бiдностi й стражданнях тисячам i тисячам бiдних людей –
як католикам, так i православним. Також отець Стах звертає увагу на тих нещасних, якi через недугу не мають можливости виїхати до Америки. Вiн пише,
що пiзнавши їхнi потреби, посилає разом зi своїм листом також лист д-ра Гинилевича, голови Санiтарно-Харитативної Служби, якого о. Стах характеризує як дуже добру особу, ревного католика i колишнього лiкаря Митрополита
Шептицького. (Долучено копiю листа о. Стаха до єп. Богачевського).
Мiж документами о. Стаха був знайдений лист д-ра Івана Раковського –
голови Наукового Товариства у Львовi у справi допомоги його немiчнiй сестрi. Д-р Раковський пише, що у справi його сестри, вдови по священику, приїде
його брат або хтось з родини, i просить о. Стаха заопiкуватися цiєю справою.
Д-р Раковський пише також, що вiн має запрошення з УВУ в Мюнхенi на
виклади, окрiм того, як голова Наукового товариства iмени Тараса Шевченка,
хотiв би провадити справи НТШ, але не має змоги приїхати з Австрiї до Мюнхена. Далi д-р Раковський дякує о. Стаховi за дотеперiшню допомогу у виїздi,
зазначаючи, що вiн вже одержав всi потрiбнi документи i на нього чекає син,
який швидше виїхав до Америки.
Мiж документами о. Стаха є лист архиєпископа Івана Бучка у справi Володимира i Романа Свiтенкiв, яких арештували пiд закидом, що вони вчинили
якiсь злочини. Архиєпископ Бучко просив уряд стримати екстрадицiю тих
двох обвинувачених до Польщi, оскiльки багато свiдкiв, мiж ними i жиди,
свiдчили про невиннiсть Свiтенкiв.
28 липня 1947 року д-р Іван Раковський пише до о. Стаха лист у справi
допомоги виїзду до Америки українським вченим. Серед них вiн згадує проф.
Михайла Тершакiвця, який був тодi у Вiднi. Д-р Раковський просить також
посприяти виїзду до Америки чотирьох дорослих дiтей проф. Тершакiвця. Д-р
Раковський характеризує його як визначного вченого-українiста та знаного
дослiдника галицького вiдродження. При тому згадує синiв проф. Тершакiвця
як здiбних лiкарiв. До листа д-р Раковський долучає список наукових праць
професора.
Цiкавий один з листiв архиєпископа Бучка до о. Стаха (датований 4 жовтня 1950 року): у ньому архиєпископ висловлює радiсть, що о. Стах ще на
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якийсь час залишається в Нiмеччинi, щоб нести помiч скитальцям. “Богу дякувати, – пише Архиєпископ Бучко, – що Ви таки ще остаєтесь серед нас, бо
Ви таки ще дуже потрiбнi тут для наших скитальцiв та й для нас усiх. Милосерний Господь винагородить обильно за Вашу працю Вас i Вашу добру Мамцю, що так довго тужить за своїм добрим сином i хотiла б його побачити. В
листi до монс. Сванстрона i до панi Кiршнер я висловлюю подяку за те що Ви
остались мiж нами”.
В листi вiд 1-го сiчня 1951 проф. i ректор Іван Мiрчук, вiтаючи отця Стаха
з нагоди Рiздва Христового, складає йому подяку вiд професорської колегiї та
студентiв за допомогу українським емiгрантам та українському студенству.
Мiж документами о. Стаха є багато листiв д-ра Степана Витвицького, який,
знаючи англiйську мову, як адвокат виступав у цiлому рядi кримiнальних
справ, в яких проходили українцi, арештованi за рiзнi провини. Часом це були
доноси й арештованi потребували захисту. Такi справи дуже часто опинялися
отця Стаха, який зi свого боку докладав зусиль, щоб тих людей звiльнили.
Д-р Стефан Витвицький заступав в американському судi Романа Воробкевича, якого жиди звинуватили в тому, що вiн, будучи майором мiста, їх
переслiдував. Інж. Воробкевич доводив, що вiн, навпаки, навiть допомагав
жидам, коли їх переслiдували нiмцi. Захистом Воробкевича займався також
ЗУДАК, який очолював д-р Ралан. Як адвокат справу провадив д-р Степан
Витвицький. Отець Стах, зi свого боку, також старався допомагати арештованим. Д-р Витвицький вiв також справу Володимира Ткача, i за ту справу
числив собi 10 долярiв у формi смальцю.
Мiж паперами отця Стаха є також лист ректорату Духовної Семiнарiї в
Гiршбер\у до архиєпископа Кир Івана Бучка, який, очевидно, прийшов на
адресу о. Івана Стаха.
У листi подано списки професорiв i студентiв Духовної Семiнарiї в Гiршбер\у. Мiж професорами є такi iмена:
о. ректор Олександр Малиновський
о. д-р Василь Лаба, науковий ректор
о. д-р Володимир Маланчук
о. д-р Богдан Липський
о. д-р Іван Гриньох
о. д-р Михайло Сопуляк
о. проф. Петро Голинський
о. Зеновiй Нарожняк
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д-р Іван Мiрчук
д-р Юрiй Студинський
д-р Ярослав Рудницький
д-р Кирило Годованець
д-р Василь Ленцик
Володимир Онуфрик.
У списку студентiв Духовної Семiнарiї в Гiршбер\у є 60 осiб, мiж ними –
Мирослав Марусин, що згодом став Секретарем Конрегацiї у справах Схiдних
Церков у Римi, д-р богослов’я i автор цiнних книжок; Стефан Сулик – згодом
священик i Митрополит Фiладельфiйський, Осип Рошуляк – оперний спiвак
у Торонто, Мирослав Лабунька – проф. Унiверситету Ля Саль у Фiладельфiї
й ректор УВУ в Мюнхенi, Ярослав Розумний – проф. унiверситету Манiтоби
у Вiннiпезi, Орест Купранець-Франко, василiянин, редактор “Свiтла”, письменник, Поронюк – редактор “Нашої Мети” в Торонто, Богдан Чопик – проф.
унiверситету в Ютаг, Любомир Мудрий – крилошанин i духiвник Семiнарiї в
Стемфордi та иншi. Багато з них стали душпастирями у Нiмеччинi, Америцi
чи Канадi.
Мiж листами, що їх пересилали через о. Стаха до Америки, є лист Сенатора Юлiяна Павликовського до композитора Гайворонського.
Кореспонденцiя з Духовної Семiнарiї в КулємборСу в Голяндiї за пiдписом о. д-ра Василя Лаби, о. Олександра Малиновського, о. д-ра Богдана Липського, о. д-ра Івана Гриньоха.
Мiж листами чи картками, якi посилали нашi скитальцi до о. Стаха, знаходимо листа вiд сина письменника Богдана Лепкого, д-ра Лева Ростислава
Лепкого, який посилав пакунки через о. Стаха i також просить переслати листи до Америки.
Доктор Михайло Логаза в картцi до о. Стаха дякує йому за дуже корисну
працю для наших скитальцiв.
Д-р Іван Раковський пише у справi своєї немiчної сестри. Цей лист д-ра
Івана Раковського написаний 10 серпня 1947 року. Д-р Раковський дякує о.
Стаховi за допомогу в одержаннi афiдавiту до Америки.
Знаходимо також лист нiмецькою про те, що книжки, якi Духовна Семiнарiї одержала вiд рiзних монастирiв, важливi для бiблiотеки Духовної Семiнарiї i не мають у змiстi нiяких нацiонал-соцiялiстичних iдей. Цей лист
написав ректор Духовної семiнарiї в Гiршбер\у о. д-р Василь Лаба.
32

Мiж кореспонденцiєю є лист о. Стаха до єпископа Бучка i вiдповiдь на
нього. В тому листi йдеться про виїзд студента Стефана Фенюка до Дiтройту
на подальшi студiї Полiтехнiки.
Ще одна справа, яку порушують у своєму листi о. Іван Стах i єпископ Бучко, стосується риз, якi вислав з Канади о. Мирон Кривуцький для священикiв
в Австрiї i Америцi. Отець Стах не одержав цих риз, про що повiдомляє єпископа Івана Бучка. Єпископ Бучко запитує також о. Стаха, чи вiн одержав 500
долярiв на iнтенцiї для священикiв вiд Апостольського Делегата в Оттавi.
Отець-ректор Духовної Семiнарiї в Гiршбер\у о. д-р Лаба через о. Івана
Стаха вислав до Католицької Акцiї прохання приглянути для семiнарiї спортовий виряд для студентiв. Цей лист написаний 1 травня 1947 р.
Мiж листами о. Стаха є написаний, але не докiнчений лист до єп. Сенишина до Стемфорду, в якому о. Стах пояснює, що не змiг написати скорiше, бо
увесь час зайнятий справами скитальцiв з України. На його думку, є понад
200.000 українцiв, якi були силою вигнанi з рiдної землi або втекли через релiгiйнi переслiдування чи полiтичнi мотиви. Цей лист надрукований на машинцi англiйською мовою, але через перевантаження працею о. І. Стах його не
докiнчив i не вислав до єпископа Сенишина.
В архiвi о. Стаха знаходимо лист єп. Константина Богачевського, що пише
у справi о. Вояковського, який передав своє урядування в руки Преосв. Ординарiя i мiг би вже виїхати до Америки. Єпископ просить о. Стаха зайнятися
справою виїзду о. Вояковського i повiдомити це єп. Константиновi, щоб вiн
мiг приспiшити цей приїзд. Лист написаний 25 березня 1949 р.
Мiж паперами о. Стаха є також лист проф. Івана Раковського у справi виїзду його родини до Америки а також данi про його сина iнженера, який
сподiвається одержати працю в Америцi.
Важливим є лист, що його о. Іван Стах написав до єпископа Сенишина в
Стемфордi: про сирiт, якi опинились на територiї Нiмеччини. На жаль, на цьому листi нема дати, але можна здогадуватися, що вiн написаний десь у 1947
роцi.
Окремий лист написав о.-д. Василь Лаба, ректор Духовної Семiнарiї в
Гiршбер\у, – до архиєпископа Бучка в Римi у справi часословiв для кандидатiв, якi мають святитися, та деяких словникiв, що потрiбнi для вивчення
нiмецької чи англiйської мови.
Мiж листами Апостольського вiзитатора Кир Івана Бучка є його лист до
о. Івана Стаха (датований 26 липня 1949 р.) з проханням припильнувати
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купiвлю дому в Парижi для Української Церкви, який мав би служити також
для потреб українцiв: чи то для сиротинця, чи иншiй кориснiй справi. Цей лис
свiдчить про всестороннє заанСажування о. Івана Стаха у всiх українських
справах.
Для о. Івана Стаха був складений список працiвникiв Апостольської Вiзитатури в Нiмеччинi. Ось його перелiк:
о. Николай Вояковський
о. Олександр Малиновський
о. Йосиф Малицький
о. Степан Фi\оль
о. Михайло Левенець
о. Мирослав Олешко
о. Ярослав Бенеш
д-р Богдан Лончина
Теодор Борис
Тарас Косович
Дарiя Шухевич
Лiдiя Шухевич
д-р Іван Нiмчук
Дарiя Конюх
Цей список склали для о. Стаха, щоб вiн виєднав в урядових чинниках
Америки певнi пiдмоги для працiвникiв Апостольської вiзитатури. Крiм того,
о. Стаху запропонували списки студентiв з рiзних нiмецьких шкiл – для того,
щоб надати їм допомогу.
В архiвi о. Стаха є листiвка вiд вiдомого католицького журналiста i дiяча
Василя Глiбовицького, який в час нiмецької окупацiї був правою рукою проф.
Кубiйовича в Українському Центральному Комiтетi. Василь Глiбовицький дякує о. Стаховi за вистарання для нього афiдавiту на виїзд до Америки (афiдавiт для Глiбовицького виставив архиєпископ Константин Богачевський) i
просить о. Стаха переслати вiд нього листа до єпископа. В. Глiбовицький пише в тiй листiвцi, що вiн, на жаль, ще перебуває на лiкуваннi i не може особисто прийти до о. Стаха, щоб йому подякувати за все добре, що о. Стах зробив
для нього.
Вiд Комiсiї допомоги студентству до о. Стаха написав листа проф. Зенон
Кузеля. Вiн дякує о. Стаху за допомогу для студентiв унiверситету, з якої користає 400 осiб. У листi вiд 14 квiтня 1949 року єпикоп Бучко дякує о. Стаховi
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за його помiч у вiдвiдуваннi Австрiї та Нiмеччинi i при нагодi просить передати листа д-ровi Смуковi (а якщо той виїхав вже до Америки, – переслати
того листа).
Другий лист єп. Бучка до о. Івана Стаха написаний 21 лютого 1951 р. – в
ньому єп. Бучко дякує о Стаховi за помiч у вiдвiдинах українцiв у Нiмеччинi i
пише, що очiкує о. Стаха в Римi й надiється дещо йому передати до Нiмеччини.
Серед численних листiв до о. Стаха знаходимо лист д-ра Ярослава Падоха,
що написаний на фiрмовому бланку Наукового Товариства iм. Шевченка. Вiн
просить в о. Стаха помочi у справi свого виїзду до Америки, бо через Католицьку Акцiю справа йде поволi.
Лист до о. Стаха вiд Духовної Семiнарiї в Кулямбор\у в Голяндiї пiдписали: о. д-р В. Лаба, д-р Б. Липський, о. О. Малиновський, о. М. Сопуляк, о. др В. Маланчук, о. А. Рижак, М. Антонович, В. Онуфрик i д-р О. Кладко.
В наступнiй черзi листування до о. Стаха є листи вiд проф. Миколи Чубатого. Проф. Чубатий висловлює вдячнiсть о. Стаховi за працю. яку вiн виконує на теренi для наших скитальцiв i просить, щоб о. Стах заопiкувався долею
дiячiв української культури та допомагав добути вiдповiднi документи на виїзд за море. Окремо проф. Чубатий просить о. Стаха допомогти у справi д-ра
Федика, який вже мав документи вiд жидiвської органiзацiї, а також у виїздi
до Америки його свояковi Модестовi Кливаковi, який на Фрайманi чекає на
виїзд.
Другий лист проф. Чубатого писаний на блянкетi “Українськi вченi”. В
цьому листi вiн пише, що був вислав пакунки для свого шваСра Федорики,
але тi речi пропали, тому проф. Чубатий просить о. Стаха, щоб прийняв пакунки через свою органiзацiю. Проф. Чубатий також просить о. Стаха, щоб вiн
допомiг Федорикам скорше приїхати до Америки.
Наступний лист проф. Чубатого до о. Стаха стосується документiв на виїзд д-ра Нiмчука i поновленого прохання у справi родини Федорикiв.
Черговий лист до о. Стаха був вiд Івана Скочиляса, який пише з Фiладельфiї i просить о. Івана Стаха допомогти у справi виїзду Юрiя Косака – кревного
д-ра Витвицького.
Священик Володимир Возняк у своєму листi, попри свою справу, просить
також помогти у скорому виїздi до Америки його парохiяниновi Трачевi.
Стефан Спринський пише листа до о. Стаха, що вiн з доручення д-ра Ленцика має вiдiбрати кер-пакети для абсольвентiв богослов’я.
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У листi о. Захарiя Золотого до о. Стаха йдеться про переданi грошi на
Служби Божi вiд о. Осташа i Отцiв Редемптористiв з Канади.
Борис Ващенко у своєму листi просить о. Стаха допомогти у виїздi до
Америки, бо американцi висувають звинувачення, що вiн був в росiйськiй армiї Власова в ранзi майора, що не вiдповiдає дiйсностi. Кость Титаренка також
звертається до о. Стаха з просьбою помогти йому у виїздi до Америки.
Проф. Андрiєвський просить о. Стаха прибути на засiдання.

Листiвка до о. Стаха повiдомляє, що у школi Фiрiхшулє вiдбудуться сходини т-ва “Обнова”, на яких М. Лабунька буде мати доповiдь про св. Йосафата. В документах є для о. Стаха список колишнiх абсольвентiв богослов’я, для
яких потрiбно подбати про допомогу.
Окремим повiдомленням т-во Обнова подає iнформацю, що на Фiрiхшулє
буде доповiдь д-ра Степана Барана “Роль Митр. Шептицького в українськiй
iсторiї останнього пiв столiття”.

Панi Марiя Томашiвська дякує о. Стаховi за участь у панахидi за її мужа
Степана Томашiвського.

Отець-ректор В. Лаба пише з Гiршбер\у о. д-ру Івановi Прашку до Рима у
справi допомоги Семiнарiї в Гiршбер\у.

П. Прокопчук просить о. Стаха погасити борги за книжки якi вiн друкував
(о. Стах пiдписав поруку за книжки, друкованi для о. Вояковського).

Серед листiв, що надходили на адресу о. Івана Стаха, були повiдомлення
про рiзнi iмпрези, якi українськi товариства влаштовували й запрошували до
участи о. Івана Стаха – добродiя тих всiх товариств.

Лист вiд Харитативної Служби стосується справи виїзду до Америки
проф. Вовчука, чому перешкоджають якiсь донесення.
Д-р Витвицький пише до о. Стаха, щоб допомiг одержати через о. Волша
працю для його сина.
У листi о. Василя Мельника до єп. Сенишина йдеться про пересилання
допомоги студентам, якими опiкується о. Василь Мельник.
Отець Николай Вояковський пише вже з Бруклiна, зi своєї нової парохiї, i
просить о. Стаха зайнятися двома куфрами, якi десь застрягли в Бременi.
Мiж кореспонденцiєю є лист вiд о. Мигоцького до о. Ігора Пеленського,
який виставив афiдавiти для родини о. Мигоцького.
Мiж листами о. Івана Стаха, який усюди старався допомагати нашим скитальцям, опинився лист д-ра Богдана Лончини до проф. Чубатого, написаний
до Української Католицької Ради у Вiннiпегу у справi приїзду до Канади родини д-ра Лончини. Остаточно д-р Лончина таки приїхав до Америки – спершу до Стемфорду, а згодом став професором в Стюбенвiллi й Дiтройтi.
У листуваннi є також лист д-ра Лончини до панi Марiї Сологуб про вiдповiднi документи на виїзд до Канади.
Отець Вояковський знову пише до о. Стаха у справi його куфрiв, яких не знайшли нi в Бременi, нi в Мюнхенi, i просить о. Стаха, щоб вiн подав справу до полiцiї,
а сам о. Вояковський звернеться з тою справою до детективiв. Отець Вояковський
пише також до о. Стаха в справi його проповiдей, яких вiн ще не одержав.
Д-р Чубатий пише до о. Стаха, щоб вислав деякi статтi українських вчених
з Нiмеччини до його Квартальника, тим самим даючи можливiсть нашим вченим з Нiмеччинi заробити бодай невелику платню за написанi статтi.
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Д-р Прокопчук у листi до о. Стаха просить вирiвняти рахунок за книжку
о. Вояковського, бо о. Вояковський виїхав i рахунку не вирiвняв. Д-р Прокопчук просить о. Стаха зайти до нього в тiй справi, оскiльки о. Стах був поручителем для о. Вояковського.
Лист Іллi Городецького до о. Стаха повiдомляє, що вiн має на утриманнi
кiлька осiб i хотiв би допомоги. Вiн одержав повiдомлення, що дня нього є
пачка кер-пакетiв. В иншому листi Городецький просить о. Стаха переслати
йому адресу товариша, що з ним вчився в Інсбруку – Мирослава Любачiвського який тепер є секретарем в Стемфордi. Городецький просить о. Стаха
за кер-пакети для Тарновича, Мороза, Є. Маланюка.
Жiноча Органiзацiя за пiдписом Павликовської та Людмили Івченко пересилає для о. Стаха вишивку з вдячности за його турботу про жiнок i дiтей.
Д-р Степан Витвицький пише у своєму листi, що чекав о.Стаха на свята,
але вiн не приїхав. Д-р Витвицький хоче вiдвiдати о. Стаха в Мюнхенi. Отець
Вояковський запитує о. Стаха, чому вiн не вислав книжок до Кир Константина Богачевського. Лист о. Вояковського написаний 23.04.1949.
Вiд Президiї НТШ i Ректорату УВУ о. Стаха запрошують на Конференцiю
на честь голови НТШ Івана Раковського, що вiдбудеться в залi УВУ 9 квiтня
1949 р. Запрошення пiдписали Зенон Кузеля вiд НТШ i проф. Панейко вiд УВУ.
Отець Стах також одержав запрошення на доповiдь Барона Рiхтгофена на
тему “Нiмцi й українцi вiд 1941: минуле i майбутнє”.
Наступним є лист о. Мигоцького до о. Ігора Пеленського. Отець Мигоцький подає список всiх членiв своєї родини на виїзд до Америки. Лист написаний до о. Пеленського через о. Стаха 13 листопада 1947 р.
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Вiд Санiтарної i Харитативної Служби до о. Стаха прийшов лист з проханням дати придiли для хворих в околицях Хам i Вiнзер. Пiдписали цей лист
ректор Панейко i голова Іван Мiрчук.
Отець Василь Танчак з ЕрлянСен пересилає до о. Стаха список студентiв,
якi студiюють в ЕрлянСен. Орiм о. Танчака, опiкуном тих студентiв є д-р Евген Храпливий.
У списку є такi кате\орiї студентiв
Право – 21 студентiв
Фiлософiя – 127 студентiв.
Медицина – вiд 128 до 222 студентiв.
Д-р Степан Витвицький як адвокат просить о. Стаха, щоб вiн звернувся з
клопотанням до американської влади в Чiка\о та Вашин\тонi з приводу
українцiв, яких засудили за переслiдування жидiв i тримають у Дахав.

Отець. Степан Мохнацький, колишнiй парох Теребовлi, просить допомоги
в о. Стаха для парохiянина Качорiвського на виїзд до Америки.
Пiянiст Роман Савицький просить в о. Стаха постаратися для нього посвiдки працi в Америцi, бо сам вiн не має тут нi родини, нi знайомих.
Д-р Перегiнець просить о. Стаха, щоб вiн посприяв через уряд в урядi у
справi виїзду до Америки греко-католикiв, бо є якийсь припис, в якому йдеться лише про римо-католикiв.
Отець-доктор В. Лаба зi Семiнарiї в Гiршбер\у пише листа до о. д-ра
Хоменка про можливiсть приїзду до Семiнарiї о. Вояковського.
Д-р Воробець, голова СХС у Нiмеччинi, повiдомляє єп. Івана Бучка про
цю органiзацiю, яка хоче дiяти на теренi Європи як колишнiй Червоний
Хрест.
Отець Василь Яремак просить о. Стаха про допомогу у виїздi до Америки.

Мiж документами в о. Стаха є довгий життєпис д-ра Анатоля Базилевича
i його родини.

Два листи д-ра Витвицького стосуються залишенцiв в Європi, яких д-р
Витвицький допомагав звiльнити вiд арештiв.

Окремий лист написав до о. Стаха о. Михайло Василик з Кулємбор\у.

Єп. Амврозiй Сенишин у листi до о. Стаха запитує, як довго вiн ще потрiбний в Європi й просить дати точнiший звiт про свою дiяльнiсть. Цей лист
написаний зi Стемфорду 6 липня 1948 р.

Проф. Степовий просить о. Стаха передати йому товщ i каву.
В архiвi о. Стаха є листи д-ра Мiрчука, ректора УВУ, якi були висланi через
о. Стаха до проф. Чубатого в Америцi у звязку з деякими почесними докторатами для американських i канадських вчених вiд ректорату УВУ в Мюнхенi.
Проф. Мiрчук турбується, чи цi дипломи щасливо дiйшли до Америки.
В документах о. Стаха є посвiдка на суму 9.300 долярiв, якi о. Стах одержав для передачi таким особам: для Генерального Вiкарiяту на руки о. Головiнського – 8 000 долярiв, для Ген. Вiкарiяту в Австрiї на руки о. Мирона Горникевича – 1.300 долярiв. Своїм пiдписом на посвiдцi о. Іван Стах засвiдчує,
що вiн тi грошi передав згаданим особам.
У посвiдцi Центрального Представництва Української Емiграцiї в Авсбур\у при Юденбер\ 8.11 за пiдписом Василя Мудрого йдеться, що вони передали
грошi на подорож п. Кривов’яза до Америки i про це повiдомляють о. Івана
Стаха з датою 5-го червня 1948 р.
Пан Джулинський у своєму листi до о. Стаха пише, що Канадська Комiсiя
не дала згоди на його виїзд до Канади, i просить о. Стаха iнтервецiї в тiй справi
та допомоги в кер-пакетах.
Управа Союзу Українцiв у Нiмеччинi запрошує о. Івана Стаха на свої
збори. Запрошення пiдписали д-р Я. Маковецький та iнж. Ржевський.
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Черговий лист о. Мигоцького у справi виїзду його родини до Америки.
Лист написаний з Нью-Йорку з адреси д-ра Степана Барана – зятя о. Мигоцького.
Лист о. Голинського до о. Стаха у справi допомоги греко-католиками на
теренi Нiмеччини.
Лист о. Вояковського до Кардинала Тiссерана у справi агiтацiї канадських
баптистiв серед українцiв у Нiмеччинi з метою завербувати їх до сектантської
органiзацiї. Отець Вояковський просить Кардинала Тiсерана зорганiзувати
католицьку органiзацiю у справах емiграцiї наших людей.
В актах о. Івана Стаха є контракт, який отець пiдписав як свiдок у справi
друкування книжки о. Вояковського. А оскiльки о. Вояковський не виплачував за друк книжки друкаревi, д-р Прокопчук вимагає вiд о. Стаха заплатити
за друк книжки о. Вояковського.
В Актах о. Стаха знаходимо також посвiдку Вiзитатури о. Вояковського,
яка дає з боку Ап. Вiзитатури необхiднi повноваження о. Стаховi.
Панi Олена Кисiлевська повiдомляє у своєму листi, що через о. Стаха жiнки одержали певну допомогу для жiнок i дiтей в таборi Дiллiн\ен.
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Д-р Анатоль Базилевич пише у справi прийняття його родини до табору в
Ін\ольштатi.

В архiвi о. Стаха є два листи вiд п. Ольги Семкiв, вдовi по о. Семкiву, пароховi Ракова коло Долини, з проханням про пакунки з харчами.

Панi Стефанiя Гнатiв просить о. Стаха про допомогу її родинi в харчах, бо
наразi вони живуть тiльки на бiдних нiмецьких картках.

Лист вiд д-ра Анатоля Базилевича з просьбою, щоб о. Стах вислав листи
до його родини в Америцi – це родина Тарнавських.

Проф. Чубатий вiд Комiтету учених пише листа д-ровi Ярославу Рудницькому до Унiверситету в Гайдельбер\у, що вiн готовий допомогти йому приїхати до Америки, але просить скомунiкуватися з представником Католицької
Акцiї о. Іваном Стахом в Мюнхенi.

Лист пiянiста Романа Савицького до о. Стаха у справi виїзду до Америки i
лист у справi Савицького вiд Бережницького у Фiладельфiї.

Ректор Іван Мiрчук просить о. Івана Стаха вислати пакунок до проф. Чубатого в Америцi.

Д-р Іван Раковський просить о. Стаха помогти виїхати до Америки родинi
проф. Тершакiвця.

Єпископ Іван Бучко у листi до о. Стаха зi Швейцарiї повiдомляє, що приїде незабаром до Мюнхену.

Лист о. Любачiвського з Українського Католицького Допомогового Комiтету в Стемфордi до о. Стаха в Мюнхенi, щоб допомiг вiдновити статус ДП
для п. Антона Ралама\и, якого його позбавили через те, що хтось донiс, що вiн
був в нiмецькому вiйську.

Лист о. Вояковського до о. Івана Стаха стосується книжок, якi о. Вояковський дав друкувати в Мюнхенi. Видавництво чи друкарня не хоче видати цi
книжки, i о. Вояковський пише до о. Стаха з проханням посприяти у цiй справi.
Мiж документами, що мiстяться в архiвi о. Стаха, є виказка для п. О.
Томору\а, видана Українським Нацiональним Об’єднанням у Берлiнi 31.VІІ,
1943 р.
В архiвi о. Стаха є також запрошення на концерт на честь Кардинала Йосифа Слiпого, який влаштовує парохiя в Лiль. Повiдомляється, що на концертi буде спiвати оперний спiвак Олег Нижанковський, а Богослуження вiдправить єпископ Володимир Маланчук.
Серед паперiв архiву є також:
картка з Риму вiд о. Голинського, яку пiдписав також єп. Бучко;
листiвка панi Марiї Томашiвської з проханням до о. Стаха вислати листа
до її братової в Америцi;
афiша з повiдомленням, що 6 лютого 1949 р в церквi в Мюнхенi вiдправить
Службу Божу Кир Іван Бучко;
лист вiд Українських полiтичних в’язнiв у справi розподiлу допомоги
в’язням;
лист вiд НСВС за пiдписом д-ра Богдана Карпевича, який просить о. Стаха допомогти п. Івановi Петрескому, якщо вiн заслуговує на допомогу.
Редактор Василь Пасiчник просить о. Івана Стаха, щоб вiн через американцiв i нiмецький уряд подбав про примiщення для редакцiї “Української
Трибуни”.
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Лист панi Кисiлевської, яка хоче переїхати до Канади до свого сина, але
наразi лiкарi не дають дозволу на такий виїзд.

Лист вiд Ярослава Колтунюка до д-ра Льонгина Цегельського у справi виїзду до Америки (пересланий через о. Стаха).
Лист до о. Івана Стаха Івана Петреского, який народився в Харковi, був у
леСiонi, i просить допомоги вiд о. Стаха.
Отець Осташ просить о. Стаха передати грошi, якi прислали з Канади до
о. Захара Золотого. Отець Золотий пише в тiй справi до о. Стаха.
Лист з нечiтким пiдписом мiстить прохання про допомогу у виїздi до
Америки, по змозi через єп. Богачевського (поручення дав єп. Бучко).
Лист Ярослава Стецька у справi В. Шульги, який тяжко хворий i потребує
виїхати до Швайцарiї на лiкування.
Отець Михайло Левенець просить о. Стаха допомогти п. Івановi Долинюковi у виїздi до Америки.
Отець Ісидор Сохоцький пише листа до Кир Константина Богачевського
з просьбою прийняти його на душпастирську працю в єпархiї.
П. Яремкевич просить о. Стаха про допомогу для студентiв гiмназiї в Дiллiн\енi.
Лист о. Омеляна Мартиновича до єпископа у справi прийняття його до
єпархiї.
Мистець Дам’ян Горняткевич, який є учителем гiмназiї в Дiллiн\енi, просить видiлити йому кер-пакет.
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Ректор УВУ Іван Мiрчук просить о. Стаха переслати диплом вiд УВУ для
проф. Сiмсона на руки проф. Чубатого в Америцi.
Отець Володимир Пилипець пише до о. Стаха у справi священикiв в Австрiї.
Збереглася летючка Патрiярхального Товариства, яка закликає о. Івана
Стаха, номiната на єпископа, щоб вiн скомунiкувався з Верховним Архиєпископом у справi його свячень. Є ще одна летючка у справi свячень о. Стаха,
який не був свiдомий, що його номiнацiя сталася без вiдома Блаженнiшого. В
актах о. Стаха є його лист до Блаженнiшого Кардинала Слiпого, в якому о.
Стах просить його благословенства та запевняє, що вiн всецiло за єднiсть Церкви i що ця гiднiсть впала несподiвано для нього. Лист, який о. Стах вислав
до Блаженнiшого, зiнiцюював д-р Ленцик, довголiтнiй приятель єп. номiната
Стаха.
Ще один лист, який написав д-р Ленцик, вказує на благороднiсть особи
єпископа-номiната i на те, що вiн буде старатися об’єднати нашу Церкву. За
словами д-ра Ленцика, це буде єпископ такого покрою, як єп. Сотер Ортинський.
Повторний лист о. Вояковського до о. Стаха у справi книжок, поручення
за друкування яких дав о. Стах. Отець Вояковський пише о. Стаховi, що готовий з тою справою пiти до суду.
Лист єпископа Нiля з Едмонтону в Канадi з подякою о. Стаховi за опiку i
прислугу пiд час перебування єпископа Нiля в Нiмеччинi.
Отець Василь Лаба з Кулємбор\у в Голяндiї пише до о. Стаха i дякує йому
за всяку помiч для Семiнарiї.
Довгий лист вiд Іллi Городецького у справi виїзду до Америки з родиною.
Проф. Василь Лев пише листа до о. Стаха i просить вислати йому книжки,
якi вiн залишив з Мюнхенi.
В актах є посвiдка для о. Стаха на переїзд до Австрiї i Британської Зони.

Ректор Мiрчук дякує о. Стаховi за надану допомогу для професорiв УВУ.
Лист єп. Бучка до о. Стаха у справi полагодження справ депiстiв, бо єп.
Бучко не встиг їх усiх полагодити – тут йде мова про Анатоля Базилевича та
Костянтина Цурковського.
Ректор Іван Мiрчук просить о. Івана Стаха надати допомогу для професорiв УВУ з нагоди Великоднiх свят.
Д-р Витвицький просить о. Стаха поїхати з ним до Гайдельбер\у у справi залишенцiв. Товариство “Обнова” запрошує о. Стаха на їхню товариську зустрiч.
Отець Вояковський пише до о. Стаха у справi д-ра Залуцького, який мав
би помагати в бюрi о. Стаха, а вiн є урядовцем Ап. Вiзитатури.
Ректор Мiрчук просить о. Стаха припильнувати пачки вiд УВУ до проф.
Чубатого в Америцi.
Ред. Роман Данилевич пише листа у справi своєї родини.
Д-р Кузеля пише до о. Стаха у справi п. Йосифа Кузими, який утiк вiд
большевикiв i не має одягу та харчiв.
Обнова в Мюнхенi запрошує о. Стаха як почесного гостя на свої збори.
Д-р Нестор Процик просить передати деякi речi до знайомих.
Д-р Володимир Процюк пересилає побажання для о. Стаха.
Проф. Василь Лев дякує о. Стаховi за пересилання його книжок.
Пан Микола Вайда дякує о. Стаховi за передання пачки вiд о. Лара.
Отець Василь Соловiй пише у справi Еви Керлейза.
Мгр Евген Лозинський пише у справi засiдання СХС.
Пан Мурович просить в о. Стаха 200 марок на якiсь потреби.
Роман Бiляк просить о. Стаха про стипендiю в американському унiверситетi.

Панi Олена Лотоцька пише вiд Союзу Українок у справi допомоги для
дiтей i жiнок.

Лi\а Українських полiтичних в’язнiв просить о. Стаха про допомогу українським полiтичним в’язням.

Кореспонденцiя вiд отцiв з Риму до о. Стаха, а також листiвка вiд д-ра
Мiрчука у справi помочi для проф. Кисiлевського.

П. Вайда просить о. Стаха допомогти переїхати до Америки Василевi Рер\ею. Сам вiн працює вже в УКДКомiтетi.

Лист, написаний у справi переселенцiв в Тунiсi, щоб їм допомогти виїхати
до инших країн.

Іван Скочиляс передає 20 долярiв, якi просить передати iнж. Ничевi.

Отець Волконський просить о. Стаха вислати образ до єп. Богачевського
у Фiладельфiї.
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Український Унiверситет пересилає список науковцiв для допомоги
о. Стаховi.
Лист о. Вояковського у справi купiвлi якогось авта за 300 марок.
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Українське Жiноцтво запрошує о. Стаха на своє зiбрання.
Д-р Микола Рибак пише довгого листа про свою кар’єру при Перемиському єпископовi.
Д-р Витвицький просить о. Стаха вислати два листи вiд своїх пацiєнтiв до
Америки.

У документах о. Стаха є справа купiвлi авта “Мерседес”, але невiдомо, чи
о. Стах мав до цього стосунок.
Секретарка Ам. Мiсiї Люїза Кiршнер пише о. Стаховi, що їх бюро готове
зайнятись справою п. Узба.

Єпископ Сенишин повiдомляє, що вiн буде в Римi i просить, щоб о. Стах
його зустрiв.

Вiд проф. Зенона Кузелi є повiдомлення про допомогову акцiю для стуентiв високих шкiл. Проф. Кузеля в листi до о. Стаха просить про подальшу
допомогу для студентiв унiверситетiв.

Отець Пилипець просить о. Стаха на вiнчання його дочки, яка буде виходити замiж за Петра Круля.

Отець д-р Володимир Маланчук ЧНІ пише листа до єп. Богачевського i
дякує йому за готовнiсть прийняти до своєї єпархiї.

Студенти зi Семiнарiї в Голяндiї просять о. Стаха допомогти їм виїхати з
Голяндiї до Нiмеччини i одержати статус ДП.

З Берхтес\адену пише о. Мартинович про свою платню як душпастиря i
просить, щоб видiляли харчi для священикiв.

Управа Сiмназiї в Дiллiн\енi просить о. Стаха придiлити кер-пакети проф.
Яремкевичевi.

Отець Лев Бiлоскiрка пише до о. Стаха у справi свого виїзду до Америки.

Ректор Мiрчук просить о. Стаха допомогти родинi Гарасячiв виїхати до
Америки.
Управа Товариства “Обнова” запрошує о. Стаха на свою вечiрку. Управа
УВУ i НТШ поздоровляють о. Стаха зi святами Рiздва Христового i Новим
Роком.
Іван Тиктор вiд Кодусу просить допомоги для студентiв в Австрiї. Таких
студентiв, як подає п. Тиктор, є 700.

У справi виїзду до Америки пише до о. Стаха також Роман Реник Березовський.
Ректор Іван Мiрчук запрошує о. Стаха на чай до Студентського клубу.
Вiд Католицької Акцiї надiйшов лист о. Стаха у справi виїзду до Америки.
Лист о. Вояковського до Кир Богачевського, де мiж иншим, йдеться про
о.Теодоровича.
Лист вiд Католицької Акцiї з Ляндсгуту за пiдписами Василя Камiнського.

Отець Мартинович просить допомогти виїхати до Америки родинi д-ра
Богдана Сарачинського.

Вiд Українського Католицького Допомогового Комiтету до о. Стаха прийшло повiдомлення про приїзд сирiт до Стемфорду та про иншi емiграцiйнi
справи. Черговий лист вiд УКДК повiдомляє, що вони вже полагодили справи
о.-д-ра Пелiха, В. Глiбовицького i о. В. Возняка.

Лист до єп. Богачевського вiд Андрiя Качора на виїзд до Америки (родина
Качора складається з 4 осiб).

У своєму листi п. Скочиляс просить передати кооперативнi знiмки до
п. Кузiва i статтю про Юлiяна Павликовського.

Просьба вiд о. Петра Смика для мешканцiв околицi Нюрбер\а.

Д-р Андрiєвський запрошує о. Стаха на засiдання Ради СХС.

Отець Стах одержав листа вiд Ген. Вiкарiя з Вiдня о. Горникевича, який
просить допомоги для бiдних, а зокрема – для панi Дарiї Дзерович, чоловiка
якої – лiкаря i вiдомого активiста Католицької Акцiї у Львовi – большевики
вивезли для Совєтiв i вiн має працювати як лiкар у Харковi.

Лист д-ра Мовчана до о. Стаха вказує, що в його офiсi нема порядку, що
не завжди хтось там урядує. Д-р Мовчан не був обiзнаний, скiльки багато
справ мав до погодження о. Стах кожного дня.

До о. Стаха звернувся секретар Архиєпископа Мюнха у справi о. Мартиновича, який просив помочi на виїзд до Америки.

Проф. Кубiйович просить о. Стаха призначити день зустрiчi, на якiй можна було б обговорити питання допомоги для членiв НТШ.

Д-р Прокопчук звертається до о. Стаха у справi книжок о. Вояковського.

Центральний Союз Українських студентiв просить о. Стаха дати помiч у
влаштуваннi Кон\ресу Студентiв (пiдписали Олекса Горбач i д-р Роман Залукевич.

Єпископ Богачевський пише листа до о. Стаха i висловлює свою подяку
за корисну працю, яку о. Стах виконує для українцiв.
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Сидор Борецький пише до о. Стаха, дякуючи йому за гостиннiсть, якої вiн
зазнав, будучи в Мюнхенi.
Отець Вояковський з дружиною Анною вiтають о. Стаха з iменинами i бажають йому всього найкращого.
Єпископ Ладика з Вiннiпе\у дякує о. Стаховi за гостиннiсть i просить
переслати деякi листи.
Український Комiтет при Касернi на Фрайманi просить о. Стаха видiлити
прохарчування для 80 дiтей.

Отець Перрiдон звертається до о. Стаха, щоб вiн своїм джiпом поїхав до
Зальцбур\а i вивiдав, що там дiється зi студентами, яких о. Перрiдон мав спровадити до Францiї до рiльничої школи.
Список студентiв, якi мали переїхати з Гiршбер\у до Кулямбор\у.
Василь Мудрий як голова Представництва Українцiв просить о. Стаха допомогти Петровi Музицi i його жiнцi переїхати до Америки.
Пластуни з Австрiї пересилають о. Івановi Стаховi привiт.
Олена Кисiлевський пише до о. Стаха у справi свого виїзду до сина до Канади.

Отець Севастiян Сабол просить о. Стаха допомогти о. Василевi якомога
швидше переїхати до Америки, бо вiн тяжко хворий.

Проф. Лев просить о. Стаха передати зiбранi грошi на УВУ ректоровi Мiрчуковi.

Отець д-р Іван Чинченко просить єпископа Сенишина допомогти йому
переїхати до Америки.

Отець Пилипець дякує за одержаний пакунок вiд єп. Василя Ладики.

Д-р Лончина пише до о. Стаха у справi допомоги для вдiв по священиках,
членiв НТШ та студентiв, якими опiкується д-р Кузеля. Також згадує Коритка i Романа Ставничого, яким потрiбна допомога.
Отець Володимир Пилипець пише до о. Стаха у справi кер-пакетiв для
Софiї Королюк та її дитини, сироти по священиковi.
Вiд Органiзацiї полiтичних в’язнiв дякують за допомогу вiд Українського
Католицького Допомогового Комiтету в Стемфордi.
Спiлка Української Молодi дякує єп. Івановi Бучковi за допомогу, яку вiн
надав.
Єпископ Василiй Ладика Вiннiпе\у пересилає книжку о. Божика про церкву в Канадi i пише про священикiв Тарнавецького i о. Івашкова, якi перебувають вже у Вiннiпе\i.
Для о. Стаха долучений список студентiв з Фiрiхшулє.
Студенти Технiчної Школи в Мюнхенi просять допомоги в їхнiх студiях.
Д-р Падох просить о. Стаха про допомогу у виїздi до Америки.
Отець Вояковський просить о. Стаха зайнятись його справами, особливо
друком його книжки.
Д-р Янiв пересилає о. Стаховi свою брошурку на релiгiйнi теми.
Д-р Лончина пише зi Стемфорду до о. Стаха у справi виїзду його родини
до Америки.
Скрипт про Павла Свiтенка – в тому листi порушується справа Свiтенка.
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Отець Любачiвський вiд Українського Католицького Допогового Комiтету
в Стемфордi пише, що вони не можуть полагодити справи о. Н. Креєра.
Отець Пилипець просить о. Стаха помогти о. Лiновичевi виїхати до Америки.
Отець Богдан Смик просить о. Стаха допомогти його родичам швидше
приїхати до Америки. Отець Стах одержав повiдомлення, що о. д-р Лаба виголосить доповiдь з рамени Пакс Романа.
Д-р Гинилевич просить о. Стаха допомогти виїхати йому i родинi до Канади. Отець Вояковський постiйно надокучає о. Стаховi, щоб вiн полагодив
його справи.
Лист д-ра Кирила Годованця стосується справи його виїзду до ЗСА, бо
йому вiдкинули аплiкацiю на виїзд.
Д-р Роман Слюзар просить о. Стаха допомогти у виїздi до Америки його
знайомому Миколi Кравцевi.
Отець Вояковський просить о. Стаха зайнятись його куфрами, що застрягли по дорозi.
Серед паперiв – список абсольвентiв богослов’я, якi були запропонованi
о. Стаховi для допомоги.
Д-р Василь Лев просить о. Стаха у справi висилання книжок проф. Лева з
Мюнхену до Америки.
Єпископ Василiй з Канади просить о. Стаха допомогти в переїздi до Канади священиковi. Долучений список священикiв в Американськiй Зонi на виїзд
до Америки. Отець Голинський пише листа до о. Стаха про можливiсть його
виїзду до Америки чи до Канади.
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Д-р Юлiй Грабович просить о. Стаха допомогти його родинi харчами.
Проф. Лев одержав вiстку через проф. Чубатого, що для нього є праця з
кравецтва в Нью-Джерзi.
Лист о. Грабця до о. Стаха.
Ректор Мiрчук дякує о. Стаховi за допомогу для професорiв УВУ.
Д-р Гинилевич дякує о. Стаховi за допомогу СХС бiдним.

Братство УССусiв запрошує о. Стаха на передачу прапору УССусiв.
УВУ запрошує о. Стаха на Академiю на честь В. Липинського.
Єпископ Василiй з ВiннiпеСу пише листа до о. Стаха i до Преосвященного
Владики в Америцi.
Отець Пилипець пише до о. Стаха у справi свого знайомого на виїзд до
ЗСА.

Д-р Гинилевич дає iноформацiю, скiльки дiтей має отримати дарунки.

Отець Голинський просить в єп. Богачевського стипендiй на Служби Божi.

Лист до о. Стаха у справi виїзду до Америки ген. Шандрука. В додатку ген.
Шандрука є документи, якi вказують, що вiн служив в польськiй армiї, а згодом був командантом Дивiзiї.

О. Ісидор Сохоцький пише до о. Стаха у справi виїзду до Америки його зятя.

Роман Савицький просить допомогти йому з родиною переїхати до Америки.
Д-р Зеновiй Храпливий також просить о. Стаха допомогти переїхати до
Америки. Сестра о. Стаха – монахиня Евелiн написала до о. Стаха лист англiйською.
Довгий список втiкачiв – кандидатiв на виїзд до Америки. Є листи на формулярi НСВС зi списками бiженцiв на виїзд до Америки.
Отець Юрiй Миляник пише до о. Стаха, що вiн залишив деякi речi Емiлiян
Леськiй, i дякує за листа, якого о. Стах переслав.
Просять о. Стаха, щоб переслав листа до родини Леськова.
О. Лепкова просить передати листа родинi Лепкова.
Доктор Лончина з Бремена дякує о. Стаховi за помiч у виїздi до Америки.
Отець Йосиф Заячкiвський дякує о. Стаховi за допомогу у виїздi до Америки.
Панi Колянкiвська просить о. Стаха допомогти її дiстатися до медичної
школи.
Студенти дякують о. Стаховi за його душпастирську помiч (був хворий о.
Василь Мельник i о. Стах допомагав).
Отець Маланчук з Кулємбор\у дякує о. Стаховi за допомогу для Семiнарiї.
Лист д-ра Муровича у справi своєї книги.
Отець Сабол пише поздоровлення для о. Стаха.
Запрошення о. Стаха на доповiдь в УВУ.
Доктор Богдан Лончина пише листа до єп. Сенишина у справi затримки
його виїзду через рiзнi формальностi.
Товариство “Обнова” запрошує о. Стаха на свої збори.
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Отець Пилипець пише листа до єп. Богачевського з просьбою прийняти його
до єпархiї у Фiладельфiї. Це подання о. Пилипець пересилає через о. Стаха.
Лист до о. Стаха вiд Т-ва “Сiч” зi списком студентiв для допомоги.
Лист до о. Стаха у справi виїзду скитальцiв до Америки. До нього долучено список готових на виїзд.
Братство католикiв у Нiмеччинi звертається до о. Стаха у справi допомоги
членам Братства. До списку долучено перелiк осiб, яким пропонується вислати кер-пакети.
Микола Колянкiвський пише у справi видання журналу “Ми i Свiт”.
Д-р Іван Мiрчук звертаться у справi допомоги Кутинському.
Лист з Українського Католицького Комiтету в Стемфордi за пiдписом
М. І. Любачiвського повiдомляє, що стосовно свiтських осiб справа просувається тяжко. Щодо священикiв, то вони мусять перейти перевiрки.
В листi УКДК подано, що для п. Ж\ути є виставлений афiдавiт.
Це листування о. Стаха засвiдчує, яку масу справ мав до полагодження
о. Стах, будучи зв’язковим вiд Американської окупацiйної влади до наших утiкачiв (ДП). Усi справи о. Стах старався якнайкраще полагодити. Вiн не шкодував нi своєї працi, нi часом останнього доляра зi своєї кишенi, щоб допомогти людям. За своє шестирiчне перебування в Нiмеччинi отець Іван Стах
заслужив собi якнайкращу пам’ять як Добродiй скитальцiв – на це звання вiн
заслуговує у повному сенсi цього слова.
Пiсля свого повернення до Америки о. Стах не переставав помагати потребуючим, будучи Секретарем Українського Католицького Допомогового Комiтету в Стемфордi.
Отже, Отець СТАХ знову в АМЕРИЦІ. В липнi 1952 року отець Стах пiсля шестилiтньої працi в Нiмеччинi, де вiн помагав тисячам скитальцiв у виїздi
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до ЗСА, повернувся до Америки. Єпископ Амврозiй Сенишин призначив його
своїм секретарем i рiвночасно секретарем Українського Католицького Допомогового Комiтету в Стемфордi. Святiший Отець Папа Пiй ХІІ номiнував
о. Стаха прелатом з титулом монсеньйора.
Єпископ Сенишин висилав о. монс. Стаха до рiзних парохiй в Америцi для
придбання фондiв для залишенцiв в Європi. Тодi отець монс. Стах об’їхав майже всi парохiї, опiкуючись гiркою долею наших залишенцiв в Європi. Коли в
1956 роцi Апостольська Столиця створила окремий екзархат з осiдком в Стемфордi, о. монс. Стах був номiнований канцлером Стемфордського Екзархату.
В жовтнi 1953 року єпископ Сенишин прийняв на працю в Українському
Католицькому Допомоговому Комiтету для скитальцiв д-ра Василя Ленцика,
який став помiчником о. монс. Стаха в цiй дiлянцi. Монс. Стах в 1956 роцi був
номiнований заступником Канцлера нової Екзархiї, а в жовтнi 1957 роцi отцем–
канцлером Стемфордської екзархiї. Як канцлер о. монс. Стах був рiвночасно
секретарем УКДК i з д-ром Ленциком провадив всi а\енцiї цiєї органiзацiї.
Попри свої обовязки як канцлера, о. монс. Стах був призначений душпастирем в Нью-Гейвенi, Конн.
Парохiя св. Михаїла пiсля короткого перебування на постi пароха вiдсвяткувала 20-рiчний ювiлей священства о. Стаха. Службу Божу пiд час вiдзначення ювiлею правив єпископ Стемфорду Преосв. Йосиф Шмондюк, який
виголосив вiдповiдну проповiдь, вказуючи, що о. прелат, попри свої парохiяльнi обовязки, також є близьким спiвробiтником свого єпископа. При Службi Божiй Владицi асистували оо. монс. Емiль Монастирський i кузен о. монс.
Стаха, о. ректор коледжа монс. Петро Скрiнковський. Пiд час Служби Божої
спiвав хор парохiї пiд проводом п. Стефана Заворського. Пiсля Служби Божої
вiдбувся бенкет, який вiдкрив молитвою о. декан Стефан Баландюк iз Гартфорду. Цей бенкет вiдбувся 4 квiтня 1964 року, i в ньому брала участь уся
парохiя. Допис до газет про цю подiю нього написав д-р Василь Ленцик, учасник того свята.
Любов о. монс. Стаха до своїх парохiян зродила в них почуття глибокої
шани i вдячности до свого душпастиря.
У 1968 роцi Папа Павло VІ пiднiс монс. Стаха до гiдности доместiка
прелата i рiвночасно номiнував його душпастирем церкви св. Михаїла в
Йонкерсi, Н. Й.
10 листопада 1968 року монс. Стах святкував срiбний ювiлей свого священства. Цей ювiлей о. монс. Стах вiдзначив Службою Божою в рiднiй мiсцевостi Сент-Клер в Пенсильванiї. Службу Божу правив о. прелат в асистi священикiв, а пiсля Служби Божої вiдбувся бенкет на честь ювiлята.
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ВЛАДИКА ІВАН СТАХ НОМІНОВАНИЙ
ЄПИСКОПОМ-ПОМІЧНИКОМ
для Митр. Амврозiя Сенишина у Фiладельфiї.
Папа Павло VІ призначив єпископа Стаха єпископом-помiчником Фiладельфiї з титулом ПЕРРАМУН.
25 травня 1971 р. у катедрi Непорочного Зачаття о. І. Стах разом з о. Василем Лостеном був висвячений на єпископа. Святителями були Митр. Амврозiй Сенишин, ЧВВВ, єп. Чiка\о Ярослав Рабро i єп. Михайло Дудик, єпарх
Пассейку.
Подячну Службу Божу єп. Іван Стах вiдправив у своїй парохiяльнiй церквi в Сент-Клер в Пенсильванiї.
Номiнацiю єпископа Стаха проголосив Апостольський Нунцiй у Вашин\тонi Люїджi Раймондi 22 лютого 1971 р. Того дня не було инших проголошень, щойно за який час стало вiдомо, що Митрополит Сенишин поїхав до
Риму, щоб домагатися ще одного єпископа помiчника в особi монс. Василя
Лостена.
Нове призначення викликало в мирян здивування, оскiльки проголошення нових єпископiв вiдбулось без вiдома Верховного Архиєпископа Кардинала Йосифа Слiпого. Почалась а\iтацiя, щоб новопризначенi єпископи поїхали до Верховного Архиєпископа i просили його апробати й евентуального вiдкладення єпископських свячень. Парохiяни єпископа-номiната Стаха закликали його, щоб вiн одержав визнання Верховного єпископа Йосифа Слiпого.
Щоденник “Свобода” помiстив iнформацiю, що обидва єпископи-номiнати
вирушають до Рима до Верховного Архиєпископа. Номiнатiв по приїздi до
Рима привiтав о. д-р Любомир Гузар. Вiн сказав, що Верховний Архиєпископ
перебуває тепер поза Римом i щойно по короткому порозумiнню Верховний
обiцяв прийняти їх на авдiєнцiю в п’ятницю. Остаточно Блаженнiший
Верховний Архиєпископ прийняв обидвох номiнатiв на авдiєнцiї у Ватиканi
14 травня 1971 року. Єпископи-номiнати просили Верховного Архиєпископа,
щоб вiн приїхав 25 травня до Фiладельфiї на їхнi свячення, але Верховний
Архиєпископ сказав, що не зможе приїхати i наполягав, щоб вони вiдклали
свячення до скликання Синоду. Мова була також про мирянський рух, який
протестував проти номiнацiї єпископiв без вiдома Верховного Архиєпископа.
Верховний Архиєпископ сказав, що вiн не має впливу на мирянський рух i не
контролює його. На кiнець Верховний Архиєпископ удiлив номiнатам благословення i побажав їм успiхiв.
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Пiсля авдiєнцiї у Верховного Архиєпископа номiнати були на авдiєнцiї у
Папи Павла VІ, яка тривала понад 40 хвилини. Папа виявив журбу за нашу
Церкву i звернув увагу номiнатам, щоб вони спiвпрацювали з Верховним
Архиєпискпом.
Остаточно Архиєпископ Сенишин вирiшив, що свячення нових єпископiв
вiдбудеться, як планували, 25 травня 1971 року в катедрi Непорочного Зачаття Пресвятої Богородицi. Частина мирян вирiшила бойкотувати тi свячення i
єпархiя була готова на евентуальний протест з боку мирян.
Єпархiя в порозумiннi з полiцiєю заангажувала цiлий ряд полiцiї, яка мала
охороняти катедру. Миряни вдались на пiдступ i виготовили цiлий ряд нелегальних запрошень до катедри на свячення. Коли в катедрi почалась Служби
Божа, миряни зчинили бучу i стали голосно протестувати проти свячень. Це
було зроблено не по-християнськи i негiдно супроти такого гiдного кандидата,
шанованого i любленого о. Івана Стаха. Миряни протестували проти того, що
номiнацiї вiдбулися без апробати Верховного Архиєпископа Йосифа Слiпого.
Найгiршою прислугою було для єпископа Івана Стаха те, що вiн у тiй грi був
невинною жертвою.
Преосв. Іван Стах недовго був єпископом, але всi вiрнi, що знали його,
шанували й любили як зразкового Священика-Владику. Преосв. Іван Стах не
удостоївся бути єпископом-помiчником Митрополита, а тiльки був вiдряджений на пароха в однiй з парохiй Мелрозе коло Фiладельфiї.
Як приятель багатьох своїх парохiян, єп. Стах вiдвiдував своїх колишнiх
членiв парохiї в Йонкерс. Уночi з 28 на 29 червня, повертаючись зi Стемфорду
до Фiладельфiї, загинув в автомобiльнiй катастрофi, наїхавши на трок, що не
виставив належного свiтла на дорозi. Смерть настала негайно.
Єпископ Стах пiд час свого короткого єпископства показав себе як доброго Пастиря, вiзитуючи парохiї. При тому вiн висвятив одного священика –
Івана Сембрата

ВИСВЯЧЕННЯ НА СВЯЩЕНИКА ІВАНА СЕМБРАТА
Пiсля рукоположення на священика Івана Сембрата єпископ Іван Стах
виголосив вiдповiдну проповiдь з тiєї нагоди.
Високопреподобний отче монсеньйоре, всечеснiшi отцi, дорога родино,
дорогi браття i сестри.
“Пригадую тобi, щоб ти оживив дар Божий, який у тобi через покладання
рук моїх” (2 Тим. 1, 6).
52

Велика це радiсть для нас усiх, тут зiбраних у цьому Божому храмi з
нагоди рукоположення на священика ще одного iз доброї побожної родини
Височанських.
Особисто я радiю, що мiг з волi Господа Бога нашого Ісуса Христа за словами апостола Павла в другому листi до Тимотея передати дар Божий через
положення рук, який наш нововисвячений єрей буде дальше розбуджувати i
передавати помножуючи Божу благодать.
Через положення рук на священоєрея Івана Сембрата збiльшилось число
робiтникiв у Христовому Винограднику. Всi ми добре знаємо, як дуже багато
тих нових робiтникiв у Христовому Винограднику наша Церква потребує.
Жниво дiйсно велике, а тих робiтникiв приходить чимраз менше.
Якщо б кожна родина дала бодай зi своїх рядiв половину з того числа, що
дала добра родина Височанських, ми б нинi не журились, хто буде обслуговувати нашi Божi храми, хто буде хрестити дiтей, хто буде вiнчати наших молодят, що вступають у супружий стан, хто буде удiлювати Таїнство покаяння,
хто буде роздiлювати Таїнство Евхаристiю.
Одна тiльки родина Височанських дала нашiй Церквi досi чотирьох священикiв, якi чи то в чинi Отцiв Василiян, чи свiтських священикiв кожного дня
приносять безкровнi жертви, удiлюючи св. Тайни, помножують Божу Благодать, спроваджують Боже благословенство на своїх вiрних, своєю душпастирською працею вони поширюють Боже Царство на землi та вказують нашим
вiрним дорогу до вiчного спасення.
Нинi через положення рук на нововисвяченого священоєрея приходить з
родини Височанських ще один посередник мiж Богом та людьми – о. Іван
Сембрат, який, ставши членом Чина Святого Василiя Великого, буде продовжувати дальше славну традицiю цього заслуженого в нашiй Церквi Чину.
На цiй родинi спочине велике Боже благословенство, коли Господь зволив
покликати собi на службу стiльки священикiв. Такої ласки може доступити
кожна родина, якщо буде давати добрий примiр християнського життя своїм
дiтям i тим самим буде їх заохочувати йти за Христом.
Христос запевнив усiх, хто пiде в слiд за Ним, що ярмо Його легке, а тягар
Його солодкий. Священик з волi Христа стає другим Христом тут на землi,
очевидно, коли священик гiдно по Божому сповняє свої священичi обов’язки.
З цiєї радiсної нагоди я хочу поСратулювати нововисвяченому єреєвi за
доступлення тої великої благодати стати Христовим Священиком i бажаю
Вам, Отче Іване, щоб Ваша праця у Христовому Винограднику була Богом
53

благословенна й успiшна. Щоб iз Вашої працi радiли небеса а наша Церква i
наш нарiд наповнювався ласками, що будуть спливати через Вашi руки на
нього.
Щиро Сратулюю i радiючи з Вами в цей день, що його сотворив Господь
для Вас i нас усiх, сердечно Вас усiх благословляю АМІНЬ.
ВЕЛИКОДНЕ ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ Української Католицької
Єрархiї З’єднаних Стейтiв Америки (приготовлене єп. Іваном Стахом)
Високопреподобним i всечесним отцям, преподобним членам монаших
чинiв i преподобним сестрам i браттям у Христi.
Христос Воскрес – Воiстину Воскрес !
День Христового Воскресення сходиться iз святкуванням жидiвського
свята Пасхи. Це свято, таке дороге для нашого Спасителя, пригадує день їхнього визволення iз Єгипетської неволi сотки лiт тому. Кожнорiчна Пасхальна Вечера є немов повторенням цiєї останньої вечерi в Єгиптi. Вони постили
8 днiв, згадуючи освободження з рук армiї Фараона на Червоному морю i багато инших дослiдiв, якi вони мусили пройти, заки стали нацiєю i Господь вчинив їх вибраним народом.
Наш Спаситель вибрав таку форму для своєї Пасхальної Вечерi, щоб
започаткувати Новий Завiт, який записаний Його власною кров’ю. Вiн сам
вибрав себе за пасхального Агнця, “який свiту грiх забирає”(Йо. І. 29). Вiн сам
став нашою пасхальною жертвою i дальше нашою новою Пасхою, кормом
нашої пасхальної вечерi.
Апостол Павло стверджує, що всi ми, що в Христа Ісуса охрестилися, у
смерть Його хрестилися (див. Рим. 6, 3). Отже, злученi Христом i в Христi,
ми прийшли з Ним через Червоне море його Крови i стали звiльненi з оков
вiчної смерти. “Ми похованi з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос
воскрес iз мертвих славою Отця, ми теж жили новим життям” (Рим. 6, 4). Те
саме так прекрасно сказане в нашiй Воскреснiй утренi: “Вчора я був погребаний з Тобою, Христе, встаю днесь з Тобою, воскреслим; вчора розп’ятим був
я з Тобою, сам мене спрослав, Спасе, у Царствi Твоїм”. О яка це для нас потiшаюча i пiдбадьорююча правда нашої святої вiри. Нашi українцi розпорошенi
по великих просторах цiєї країни, живуть по малих громадах. Иншi подiбно
розкиненi по цiлому вiльному свiтi, вiдтятi вiд тiла нашої нацiї залiзною
заслоною безбожного комунiзму, який закриває своє володiння релiгiйного i
нацiонального гнiту. Одначе без огляду на всi перешкоди i подiли, ми всi тiсно
злученi в Христi нашому Спасителевi. Це наша свята вiра що вчить нас, що
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ми є тiлом Христа i Його членами (див. 1 Кор. 12, 27). Ми є всi “одно у Христi
Ісусi” (Гал. 3, 28). Ця злука нас усiх, в Христi дає нам право стати дiтьми Божими (див. Йо. 1, 12) i накладає рiвночасно певнi зобов’язання. Це вимагає i
накладає на нас певнi святi обов’язки для спiльної справи цiлого тiла нашої
Церкви i Народу – ми мусимо помагати один одному. Бо коли “страждає один
член, страждають усi з ним члени” (1 Кор. 12, 26). Тому кожний з нас мусить
жити i провадити себе, як живий i спiвдiючий член тiла нашої Церкви. Кожний мусить журитися i дбати про добробут, зрiст i розвiй кожної парохiї,
товариства чи органiзацiї, кожний iз наших єпархiй та української Церкви як
цiлости. Тiльки таке особисте i щире спiвдiяння дасть кожному цiль i унаправлення та високу i шляхетну причину, зусилля i нагоду заслужити небесну
нагороду. Це дасть силу немiчним, розраду слабим, бодрiсть i витривалiсть
переслiдуваним i вчинить цiле тiло Церкви мiцним i живучим.
Подумайте тiльки, скiльки доброго може зробити посвята тiльки одного
вiдданого чоловiка як священика або одної жiнки як монахинi. Якi обильнi
благословенства спливають з небес на цiле наше суспiльство, навiть через таку
одну посвяту.
Ми вдячнi Господу Богу, що в кожнiй нашiй парохiї є вiдданi миряни, чоловiки таi жiнки, якi є прикладом такої посвяти.
Таких вповнi вiдданих є багато помiж нашими звичайними парохiянами –
членами чи урядниками рiзних церковних i нацiональних органiзацiй. Це тi,
що невтомно жертвують тяжко заробленi грошi на шляхетнi й добродiйнi цiлi
нашої Церкви i Народу. Це тi, що пiдтверджують свої зобов’язання не порожнiми словами, але конкретними дiлами. Ви їх знайдете кожної недiлi в церквi.
Без якого-небудь нарiкання, вони радо жертвують свiй час, енергiю i знання,
щоб змiцнити єднiсть тiла нашої Церкви в Христi.
Розумiючи вагу нашої єдности в Христi i наших окремих зобов’язань для
святої справи нашої Церкви, всi українцi-католики повиннi без обмежень дати
зi себе все найкраще для добра цiлости. Кожний повинен спiвучасткувати у
вiдповiдальностi за добро загалу. Байдужiсть i засада моя хата скраю” хоч би
навiть одного члена, ослабить цiлий органiзм. Сила нацiї полягає в єдностi,
особливо в єдностi в Христi. Злученi з побiдно воскреслим Христом, який
смертiю смерть подолав, i в Ньому злученi один з одним, ми створимо найсильнiший який тiльки може бути союз. Христос по нашiй сторонi, ми маємо
запевнення неба, що наша переслiдувана Церква i наш поневолений Нарiд не
буде вiчно перебувати в гробi терпiння.
Минеться наша Велика П’ятниця i ми також дочекаємось свiтлої Пасхи.
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Ми перейдемо Червоне море поневолення i переслiдування i увiйдемо в
обiцяну землю i славне воскресення.
Нехай нiхто i нiчого не допустить до того, щоби знищити нашу святу єднiсть в Христi. Незгода – це немов смертельний рак завжди нищила i буде
розкладати, спотворювати i нищити тiло.
Полюбiм один одного, щоб ми однодушно визнавати Отця i Сина i Святого Духа нашого Господа i Бога, котрий є осередком i силою в якiм ми “живемо, рухаємося й iснуєм” (Дi. 17, 28).
Так об’єднанi в цей свiтлий день Воскресення: “Просвiтiмося торжеством,
друг друга обiймiм. Промовмо: браття, i тим, що ненавидять нас, простiм усе з
воскресенням” i ради Воскресення пробачмо їм усе” (Воскресна утреня).
Щасливого i благословенного Великодня бажаємо Вам усiм.
Єпископ Стах виголосив проповiдь на бенкетi з нагоди посвячення Народного Дому в Йонкерсi, Н. Й.
Дорогi панi i панове, дорогi парохiяни i гостi.
Ми нинi вранцi подякували Господевi в церквi за те велике дiло, яке Господь нам допомiг довершити, а саме збудувати Народний Дiм. Виказуючи
свою радiсть з того великого досягнення рано в Церквi, i просячи Бога благословення для Вас усiх, я тепер хотiв би ще пiдкреслити на цьому мiсцi велике
нацiональне значення того нашого нового осередку.
Тут Ви всi маєте збиратись, i попри забаву i розривку, мусите свiдомо
разом так, як одна родина, працювати над тим, щоб наша йонкерська громада
не занепала, а розвивалась. Тут має зростати Ваша нацiональна свiдомiсть, тут
має зростати Ваше прив’язання до всього рiдного українського. Ви тут маєте
доповнювати те, що Церква не в силi зробити. Тут має вiдбуватися гармонiйне
доповнення того, що ми при Божiй помочi робимо в Церквi.
Моїм бажанням є, щоб нi одна душа, нi одна українська дитина не пропала
для нашої Церкви, для нашого народу, для нашої Церкви.
Ви, нашi Провiдники цiєї громади, маєте про це подбати, Ви нам, отцям у
парохiї, маєте помогти зберегти нашу нацiональну субстанцiю.
Нехай нiхто не вiдмежується вiд того обов’язку вiд тiєї працi, а кожний
нехай так думає, як повчав нас великий поет Іван Франко: “Кожний думай, що
на тобi мiлiонiв стан стоїть, що за долю мiлiонiв мусиш дати ти отвiт”.
Огорнiть особливою опiкою нашу молодь. Тепер вона вже буде мати гарну
домiвку для себе i її тут мiсце, а не на вулицi чи з чужих льокалей клубах, як
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тут кажуть. Її мiсце тут мiж нами i з нами. Старшi нехай провадять молодших,
а молодшi“– ще молодших i так спiльно будемо радуватись i тiшитись собою,
i я вiрю, що i Боже благословення буде на нас i на наш нарiд, i Церква буде
матiр’ю кожного з нас. Хай Бог благословить на цьому шляху.
Амiнь.
Єп. Стах. ПОСВЯЧЕННЯ ПЛАСТОВОГО ПРАПОРУ В ЙОНКЕРСІ, Н. Й.
10 травня 1970 р.
Дорогi пластунки i пластуни!
Нинiшнє посвячення пластових прапорiв ваших куренiв дає нам нагоду
застановитися над високими цiлями, якi перед нашою молоддю в Америцi ставить Ваша Органiзацiя. Високi моральнi i етичнi принципи Пласту, що у своїй
основi кладе любов Бога i Батькiвщини, є найкращою запорукою, що ця органiзацiя нашої молодi є добра.
Треба тiльки, щоб Ви, Пластунки i Пластуни, всi приписи Вашої органiзацiї знали не лише в теорiї, але щоб ними жили та щоденним життям засвiдчували, що ви є справжнi пластуни, для яких любов до Бога, Батькiвщини,
чеснiсть, працьовитiсть, любов до ближнього – не порожнi слова, а жива
дiйснiсть.
Хоча я не мав змоги познайомитись iз Пластовою органiзацiєю нашого
народу, але, коли у 1946 роцi вперше зустрiв Пластову українську молодь на
емiграцiї в Нiмеччинi, то побачив що це цiнна органiзацiя i що до неї повинна
належати наша молодь та плекати шляхетнi пластовi засади. Хоча побiжно,
але я знаю що пластунами були такi свiтлi провiдники нашого народу, як Степан Бандера, Тарас Чупринка-Шухевич, головний командир Української Повстанської Армiї. Із Пласту, знаю, вийшли такi свiтлi жiночi постатi, як Ольга
Басараб та донинi переслiдувана за свою любов до України Катря Зарицька,
голова Червоного Хреста УПА. Вже хоча б цi iмена повиннi всiм Вам, Пластуни i Пластунки, вказати iдейний шлях, яким i ви повиннi йти в своїм життю.
Може, Вам не прийдеться зложити своє життя на жертiвнику свого
народу, як це зробив Тарас Чупринка-Шухевич, Степан Бандера чи Ольга
Басараб, яку замучили в тюрмi поляки, але знайте, що Вам треба щоденною
працеюйiти їхнiми слiдами та кожний на своєму мiсцi приносити жертву для
спiльного добра. Ви також повиннi собi брати приклад iз патронiв Ваших куренiв, якi вiддано працювали для визволення свого народу. Особливо Ви,
Пластуни, повиннi взяти примiр Вашого патрона Григора Орлика, який був
емiгрантом так само, як i Ви, i будучи генералом французької армiї, нiколи не
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забував за свiй поневолений український нарiд. Будьте, отже, гiдними синами
i дочками Українського Народу i Вашої Пластової Органiзацiї, яка дає Вам
гарнi засади для працi i для себе, i для нашої Церкви та Народу, а тодi Боже
благословення буде все з Вами. АМІНЬ.
СЛОВО ОТЦЯ МОНС. ІВАНА СТАХА В ЦЕРКВІ СВ. МИХАЇЛА
В ЙОНКЕРСІ
Дорогi в Христi Браття i Сестри!
“Коли не Господь збудує дiм, даремне будiвничi трудились (Пс. 126, 1). Цi
слова св. Письма можна гарно застосувати до нинiшнього свята нашої парохiї.
При Божiй помочi i Його благословенню наша парохiя довершила нинi великого дiла, а саме за благословенням Господнiм ми нинi поблагословимо наш
Народнiй Дiм. Завершення будiвлi Народного Дому це, без сумнiву, велика
подiя в життi нашої Громади. І нинi ми зберемося в будинку того гарного
дому, щоб його поблагословити. В першу чергу нам треба подякувати Всевишньому Господевi, що дав Вам, дорогi парохiяни, закiнчити цю будiвлю, яку
нинi будемо благословити. Без Божої помочi, який обдаровував нас добрим
здоров’ям, добрими заробiтками i добрим проводом нашої Громади, ми були
би не в силi спромогтися на жертву для загальної справи.
Не один i не одна мусили не раз собi у чомусь собi вiдмовити, може, у приємнiй речi, але часом i кориснiй та потрiбнiй для себе, а все таки ми мали ту
свiдомiсть, що це наше спiльне добро, що це потрiбне для нас усiх i тому ми
не жалiли працi i грошей, щоб Народнiй Дiм в Йонкерсi став реальною дiйснiстю.
Нинi ми з покiрною подякою Господевi за Його помiч, можемо сказати собi
самi слово признання. Ми зрозумiли, що Народний Дiм – то не забаганка кiлькох громадян, але це потреба i то часом дуже пекуча потреба цiлої громади.

Ісус Христос говорив до своїх учнiв, що їх пiзнають по любовi, яку вони
будуть мати мiж собою. Станьте i Ви тою Громадою, щоб всi iз Йонкерсу, що
не є членами нашого народу, дивилися на Вас i могли казати, як колись про
перших християн’“дивiться як вони любляться мiж собою”. Хотiв би я дуже i
в тому напрямi прошу Господа Бога, щоб якраз такою взiрцевою українською
громадою ви були, мої дорогi парохiяни. Цей Народний Дiм має Вам разом з
Церквою помогти лучитися що бiльше в один український монолiт, в прикладну українську спiльноту.
Нехай Господь на тому шляху крiпить i утверджує. Всiм тим, що трудились коло будови Народного Дому, сотвори Господи многая i благая лiта.
Проповiдь єп. Стаха з нагоди Першого Листопада 12.XII 1976 р.
Ваше Преосвященство, високопреподобнi отцi монсеньйори, високопреподобний отче ректоре, всечеснi отцi, вп. панове професори, дорогi студенти!
Моє коротке слово з нагоди Першого Листопада я зачну цитатою Слуги
Божого Митрополита Кир Андрея Шептицького, який ще в роцi 1934 з нагоди
Першого листопада проголосив своє слово
“НАЦІОНАЛЬНА РІЧНИЦЯ”.
Митрополит писав: “Кожна важнiша подiя в життi одиниць, родин i цiлої
суспiльности народу звертає думку i серце християн до Всевишнього Сотворителя неба i землi, бо вiд Провидiння Його залежить доля i народiв.
“В день Першого Листопада зберуться по наших церквах українцi вiруючi
християни-католики, щоб перед престолом Всевишнього промовити свої молитви, подяки i прохання. Будем Христа Спасителя благати за милосердя для
всiх тих, що поклали буйнi голови на полях слави i сповненого обов’язку”.

Нехай цей Дiм стане тим Домом, що на нього i на всiх, хто в ньому буде
працювати, спливатиме Боже благословення. Праця ця буде працею для
спiльного добра. Нехай в тому домi буде все мир мiж тими всiма, що будуть у
ньому працювати i збиратися. Нехай прив’язання до всього того, що рiдне українське, знайде тут своє перфектне завершення.

В цих прекрасних словах Слуги Божого Кир Андрея i мiститься цiлий глибокий змiст нашого нинiшнього зiбрання, яким вiдзначаємо День Першого
Листопада. Сам Митрополит перейшов до вiчности саме 1 листопада 1944 року, отже, Божим Провидiнням Слуга Божий вiдiйшов з цього свiту в день Нацiонального свята, в день вiдродження. Тому i ми сьогоднi вiдзначаємо двi
важливi рiчницi iз життя Українського Народу i Української Церкви.

Нехай братня любов мiж нами, всiма українцями, знайде тут свiй повний
вияв. Збирайтеся тут i радуйтеся у Господi. Нехай цей, великими жертвами i
трудами наших найкращих парохiян збудований дiм стане не лише осередком
для розривки, забав i танцiв, родинних свят, але й тим мiсцем, де поза Церквою буде цементуватися наша Громада в одну українську християнську велику родину Йонкерсу.

Рiчниця нацiональна – це проголошення Української Незалежної Держави на Захiдноукраїнських землях зi столицею у Львовi. До цього iсторичного
акту провадив довгий i важких шлях. Для того, щоб цей акт був можливий,
великi заслуги положило українське духовенство зi своїм провiдниками Єрархами, головно була це заслуга Великого Митрополита Кир Андрея, який був
щирим українським патрiотом.
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Митрополит чинив згiдно з наукою Христа, який, як знаємо, сказав, що
Вiн прийшов найперше до дому Ізраїля, а плакав на згадку про збурення Єруcалиму.
Вже в перших своїх посланнях вiн взиває своє духовенство до працi для
свого народу для всестороннього його вiдродження, культурного, наукового,
господарського та полiтичного. І коли при кiнцi Першої Свiтової Вiйни розпалась Австро-Угорська Монархiя i поляки, якi сотками лiт панували над частиною нашого народу чи то в польськiй державi, чи то навiть пiд Австрiєю,
хотiли знову забрати українську Галичину, українцi були настiльки свiдомi,
що збройно виступили в оборонi своїх прав i зайняли у нiч на першого листопада Львiв та проголосили свою незалежнiсть.
Це була велика iсторична подiя i радiсть усього Українського народу, який
по стiльки роках неволi став господарем на своїй землi. На жаль, мiжнародна
констеляцiя була така, що українцi, не маючи пiдтримки инших народiв, особливо Антанти, яка тодi, перемiгши Австрiю i Нiмеччину, диктувала мирнi
трактати i не взяла до уваги бажання Українського Народу жити самостiйним
життям на своїй власнiй землi. Антанта, особливо американський президент
Вудров Вiльзон, пiдтримав польську справу на мiжнароднiй Конференцiї у
Версалi, а Францiя надала збройну допомогу полякам. Українцi, що розраховували на власнi сили, без жодної допомоги не мали змоги втримати своєї
незалежности. Львiв пiсля кривавих боїв зайняли поляки i велика частина
українських земель, – Галичина, Волинь, Пiдляшшя Холмщина i Лемкiвщина –
перейшли пiд панування Польщi. Але раз запалений вогонь вже нiколи не
погас. Бажання волi, засiяне Першим Листопадом, глибоко вросло в душу
українського народу.
В той час боротьби Українського Народу за свою свободу глибоко переживали всi українцi тут в Америцi.
Вони збирали грошi на допомогу рiдному краєвi у формi нацiональної позички. Однак нашi впливи у Вашин\тонi були дуже малими, тому українцi не
дiстали тої допомоги, що дiстали поляки, якi мали тут сильну емiграцiю, чи,
як пiзнiше, дiстали iрляндцi завдяки американським Айришам, чи в 1948 роцi
жиди, якi завдяки американським жидам створили Ізраїльську Державу.
Перейшовши пiд владу Польщi, українцi в Захiднiй Українi переживали тяжкi
часи. Однак не переставали працювати i думати про свою власну державу.
Великою духовою силою українцiв в Захiднiй Українi була Українська Католицька Церква зi своїми єпископами та священиками. А головним духовним
провiдником був Слуга Божий Митрополит Андрей Шептицький. Вiн своїм
люблячим серцем, своїм великим умом та святiстю життя був ще за життя
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уважаний українським Мойсеєм. Це був справжнiй духовний гiгант на митрополичому Престолi. Все, що вiн робив в життi, було на славу Божу i добро
свого народу. Сам з походження граф-шляхтич, був незвичайно скромним i
доступним для кожного. Був оборонцем всiх покривджених i гонених, i то не
лише свого народу, але й инших. Коли Гiтлєр нищив жидiв, вiн чи не одинокий з католицьких єрархiв виступив гостро проти тої акцiї. У своїй палатi
вiн навiть переховував деяких жидiв, а також дав доручення монахам i монахиням, щоб переховували жидiв по монастирях. Донинi живе в Нью-Йорку
жид Курт Левiн, син равина, якому врятував життя Митрополит Андрей
Шептицький. Про його благородне серце i апостольську ревнiсть знають нинi
вже майже всi народи свiту. Особливо багато послiдовникiв мiж усiма народами свiту знайшла його екуменiчна праця, яку вiн започаткував майже 60
рокiв перед тим, як той рух набрав бiльшої сили вже пiсля Другої Свiтової
Вiйни.
Великий Папа Пiй XII висловився про нашого Митрополита тими знаменними словами: “Його iм’я залишиться назавжди благословенним у Христовiй
Церквi, що збереже згадку про його гарячу ревнiсть за спасiння людських душ
i про його постiйну вiдвагу в оборонi свого народу” ААС 1952 (877). І коли ми
сьогоднi вiдзначаємо день Першого Листопада, в якому український нарiд у
Захiднiй Українi проголосив у Львовi Самостiйну Державу, то в тому рiшучо
велика заслуга Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького. Без його
працi, без працi вихованого i керованого ним духовенства Перший Листопад
був би неможливий. Тому то вiдзначення Першого Листопада та святкування
Пам’ятi Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького було похвальним
i високо виховним.
Ми тим святом вiддаємо честь тим всiм, що втiлювали в життя iдею незалежности України. Ми вшановуємо передовсiм тих, що вiддали найвищу цiну
за свободу свого народу – цiну крови власного життя.
Гоподь дав ту ласку Митрополитовi Кир Андреєвi, що в той нацiональний
день 1 листопада вiдiйшов у вiчнiсть, щоб там перед Престолом Всевишнього
випрошувати прискорення хвилини свободи для своєї Церкви i свого Народу.
Молитва єпископа Івана Стаха перед Сенатом ЗСА дня 28 сiчня 1972 р.
В покiрнiй молитвi схиляємо нашi голови перед Твоїм Маєстатом, Всемогучий Творче Всесвiту, i складаємо Тобi iз глибини наших сердець нашу
подяку за всi ласки i дари, що Ти через цiлу iсторiю цiєї країни зсилав на її
мешканцiв. Ми дякуємо Тобi вселаскавий Боже, що протягом iсторiї Ти посилав Америцi мудрих державних мужiв, якi добро цiєї країни клали все на пер61

ше мiсце перед всякими особистими справами. Нашi мольби йдуть перед Твiй
престiл на дальшу опiку над нашою Нацiєю, що стала прибiжищем всiх покривджених, переслiдуваних за свою релiгiю, за свої полiтичнi, науковi та соцiяльнi переконання. Ми дякуємо Тобi, Небесний Отче, за цю демократичну
систему що її нам в спадок, як дорогоцiнний скарб, передали Батьки Основники (Фондiн Фатерс).
Ми благаємо Тебе: надихни нашого Президента i його цiлий Уряд, усiх
його дорадникiв i цей свiтлий Кон\рес, щоб вони разом всi причинились до
створення постiйного миру для цiлого свiту, миру, базованого на взаємнiй
християнськiй любовi ближнього, на справедливостi, на життi, вiльному вiд
страху, нужди i переслiдування. Допоможи, о Милостивий Боже, нашому
Президентовi зреалiзувати його великi плани – створити постiйний мир i добробут на свiтi. Запали, о Всемогучий Боже, високими iдеалами жертви i посвяти для другого /ближнiх нашу молодь i зверни її на шлях мудрости, що має
своє джерело в премудрих законах Твоїх Заповiдей, щоб ми зi спокоєм серця
могли передати їм дальший провiд оцiєї нацiї Великої Богобоязної (Ундер
Род нейшен).
І ще окремо звертаємось до Тебе, Всемогучий Боже, в цей день, коли свiтлi
мужi оцього славного американського Кон\ресу (Сенату), свiдомi своєї великої вiдповiдальности перед Богом i людством, вiдзначають 54 роковини проголошення Самостiйної Української Держави у славному старому мiстi столицi
України Києвi 22-го сiчня 1918 року. Благослови, о Господи, цей свiтлий
Кон\рес у цьому шляхетному намiреннi допомогти Українському Народовi
вiдзискати волю, яку вiн втратив через насильну а\ресiю безбожного режиму.
Пiшли, о Господи, синам i дочкам України хоробрiсгь мужiв Макавейських, якi так само, як український Нарiд, боронились перед нацiонально-релiгiйним гнiтом. Як колись над синами Ізраїля, так тепер в Українi, за словами
книги Макавея, панує гордiсть, насильство, це час руїни i лихого гнiву (див.
1 Мак. 2, 49). Так, як колись в Ізраїлi, так тепер в Українi. Вони пролляли кров
невинну навкруги святинi й осквернили святе мiсце. Через них повтiкали
мешканцi Єрусалиму, i вiн став осiдком чужинцiв. Вiн став чужим для тих, що
в ньому наробились, його лишили власнi дiти, його святиня опустiла, мов пустиня, празники його обернулись в смуток (1 Мак. 1, 37-39). Зглянься, Боже,
на Український Нарiд, якого головна святиня катедра св. Софiї iз XI столiття
в Українському Єрусалимi – Києвi, нинi не є мiсцем, де б можна Тобi дякувати за всi добродiйства i просити про новi, але стала примiщенням музею. А
скiльки позамикано Божих храмiв, а скiльки священикiв i вiрних мучиться
десятками лiт за те тiльки, що вiрять в Тебе, Творця Вселенної.
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Приспiши, Всемилостивий Боже, тi днi, коли Український Нарiд разом зi
своїми священиками буде могти свобiдно у своїх святинях помолитись словами святого Йонатана: “Господи Господи, Боже, Творче всього, страшний,
могутнiй справедливий, милосерний i єдиний Царю та Благодiтелю, єдиний
подателю, єдиний справедливий i Вседержителю, вiчний, що спасаєш Ізраїля
з усякого зла, що вибрав єси наших батькiв i освятив їх, прийми цю жертву за
весь народ Твiй Ізраїля, бережи Твоє спадкоємство й освяти його. Збери наших розсiяних; визволь тих, що в рабствi мiж народами; зглянься над упослiдженими i поневiреними, i нехай народи знають, що Ти – Бог наш. Покарай
тих, що гноблять нас i поневiряють нами в своїй гордостi (2 Мак1, 24-29).
Ми гаряче молимось, о, Господи, будь опiкуном i покровителем Українського народу i Американського народу бо вiримо, що “щасливий народ, Бог
якого – Господь (Пс. 33 12).
ІНТЕРВ’Ю з О. МОНС. ІВАНОМ СТАХОМ,
Яке пiдготував Працiвник Комiтету Допомогового в Стемфордi д-р Василь
Ленцик.
Д-р Ленцик найперше дав iнформацiю про о. монс. Івана Стаха:
“Всесвiтлiший отець монсеньйор Стах всiм добре знаний, можна сказати,
по цiлiй земнiй кулi. Кожний, хто виїздив до Америки, до Канади, Австралiї
чи до инших країн, приходив до нього порадитися, приходив за рiзною допомогою. І отець Стах завжди i всiм служив щирим серцем – англiйською мовою, iнтервенцiєю по рiзних урядах, посередництвом в нав’язуваннi контакту
з рiднею за океаном, а часом – останньою райхс-маркою чи Д-маркою, щоб
лише прийти з допомогою рiдному братовi. Це було велике дiло любови, яке
о. Стах як вiдпоручник наших Владик Кир Константина i Кир Амврозiя нiс
нашiй скитальсьськiй громадi. Отець монс. Стах був офiцiйним представником Українського Католицького Допомогового Комiтету в Стемфордi, що дiє
пiд безспосереднiм керiвництвом невтомного добродiя скитальцiв Кир Амврозiя Сенишина. Комiтет, як вiдомо, спiвпрацює з великою американською
допомоговою органiзацiєю НСВС. За жертвенну працю для рiдних братiв на
вигнаннi Святiйший Отець Папа Пiй XII надiлив о. Івана Стаха високим церковним вiдзначенням, надаючи йому титул монсеньйора.
Пiсля того було запитання до о. монсеньйора: “Яка роль УКДК для наших
скитальцiв в Європi?”. На те отець-монсеньйор вiдповiв, що тi справи – як
переїзду до Америки так i допомоги тим, що ще залишились в Європi – й далi
актуальнi. Отець монсеньйор подає, що президент Айзенгавер пiдписав закон,
на основi якого може приїхати до Америки коло 214000 наших залишенцiв.
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На запитання, у чому полягає його праця пiсля повернення з Нiмеччини
до Америки, отець монсеньйор вiдповiв: “Я працюю, як i ранiше в Європi як
вiдпоручник наших Владик, себто Української Католицької Церкви в ЗСА,
яка для допомоги нашим братам спецiяльно зорганiзувала Український Католицький Допомоговий Комiтет, що його очолює Преосв. Кир Амврозiй Сенишин, єпископ-помiчник. Заступником Кир Амврозiя пiд цю пору є преп. о. др Павло Івахiв. Оскiльки пiсля 6-лiтнього перебування в Нiмеччинi я здобув
певний досвiд, пiсля повернення з Європи нашi Владики вiдрядили мене продовжувати цю працю. На питання, чому я повернувся з Європи моя вiдповiдь
така: хвиля емiграцiй пройшла, отже, i не було конечної потреби там залишитись. Тим бiльше, знаючи невеселу дiйснiсть залишенцiв, нашi Владики
вважали за доцiльне, щоб я приїхав сюди i практично займався допомогою –
тут є джерело допомоги, а це найважнiше.”
Питання: “Хто тепер там займається допомогою для залишенцiв?”
Вiдповiдь: “Там маємо свої iнституцiї: дiє наша Eкраїнська Католицька
Церква з Апостольським Вiзитатором Архиєпископом Кир Іваном Бучком на
чолi та Генеральним Вiкарiєм. Крiм того, на теренi Нiмеччини дуже успiшно
працює Українська Санiтарно-Харитативна Служба пiд патронатом нашої
Церкви. Головою УХС є знаний громадянин i добродiй скитальцiв лiкар д-р
Ярослав Гинилевич. Через тi iнституцiї ми даємо в першу чергу допомогу у
формi грошей та лiкiв, харч i т. д. Але нашою засадою є давати допомогу безпосередньо потребуючому. Така практика показується найбiльш оправданою.
Людина звертається за допомогою до нас i ми ту допомогу їй даємо. Правда,
часом можна дати комусь, хто тої допомоги не потребує чи не заслуговує, але
процент таких малий. Ми все таки маємо змогу скорше чи пiзнiше таку справу
провiрити.
Питання: “Хто в першу чергу користає з Вашої допомоги? Чи користають
також нашi брати православнi?”
Вiдповiдь: “Наш Український Католицький Комiтет дає в першу чергу допомогу всiм тим, хто справдi потребує, без огляду на те, чи вони є католиками
чи православними. Дiло любови i милосердя не знає вiроiсповiдної рiзницi
мiж дiтьми того самого Отця Небесного, дiтьми страдального Українського
народу.
Питання: “Чи з допомоги користають теж нашi науковцi, залишенi в
Європi?”
Вiдповiдь: “Очевидно. Хто як хто, але цi нашi люди, люди науки, найбiльше потребують допомоги i ми в мiру наших фiнансових спроможностей допо64

магаємо їм i будемо допомагати. Нашi Владики вповнi оцiнюють великi заслуги українських вчених i тому їхня доля особливо лежить їм на серцi. Ми знаємо, якi цiннi одиницi залишилися в Європi i їм треба допомагати”.
Запитання: “Як бачу, отче монсеньйоре, дiяльнiсть Українського Католицького Комiтету є такою, як того вимагає добро української Громади, ми б
сказали, як того вимагає українська рацiя стану”.
Вiдповiдь: “Дiяльнiсть Українського католицького комiтету є цiлком логiчним висновком його екзистенцiї. Як вже вам сказав, Комiтет створили нашi
Владики Української Католицької Церкви для допомоги українським людям
i його утримують своїми щедрими датками добрi українськi люди. В першу
чергу шлють свої датки українськi католики, хоча в iм’я правди треба сказати,
що українськi православнi присилають також датки на наш Комiтет, видно,
що мають до нього довiр’я як до рiдної собi iнституцiї.
На закид, що дехто каже, що це УКДК не є українською установ, о. монс.
Стах вiдповiдає: “Якщо хтось так говорить, то ми його послали б до 40000
українцiв, що приїхали через наш Український католицький комiтет. Нехай
спитає отих десятки тисяч вiрних нових емiСрантiв, що наповнили нашi храми Божi вже iснуючi та збудували чи набули десятки нових. Нехай спитає
нашу дiтвору, що заповнила нашi парохiяльнi школи, нехай спитає щедрих
жертводавцiв на всi народнi цiлi, який там процент тих, що прибули через
Український Католицький Комiтет. Може, це не українцi? Я думаю, що безсумнiвними українцями є тi тисячi осiб, чиї iмена читаємо в пресi як тих, що
дiстали допомогу вiд нашого Комiтету.
Питання: “В чому полягає Ваша спiвпраця з НЦВЦ?”
Вiдповiдь: “Ми є окремою iнституцiєю, тобто iнституцiєю Української
Католицької Церкви з ЗСА, але рiвночасно спiвдiємо i користаємо з тої пiдтримки, яку дає нам понад 30 мiльйонiв американських католикiв рiзного
походження. Американськi католики мають свою Органiзацiю НСВС, яка
дуже багато причинилась до ухвали самого закону про допущення скитальцiв
та надала колосальну допомогу в переїздi нашим людям”.
Запитання: “Чи можна знати, яким апаратом диспонуєте у Вашiй працi?”
Вiдповiдь:”“Наш адмiнiстративний апарат невеликий. Працюю я та ще
один урядовець. Кожного дня посвячує близько чотирьох годин Преосв. Кир
Амврозiй, який дбає щоб господарка грiшми була доцiльна.
Запитання: “Скiльки ще може приїхати до Америки наших людей?”
Вiдповiдь: “Близько 5 тисяч осiб”.
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Запитання: “Якi вашi враження вiд поїздки по наших рiзних осередках, чи
нашi люди заховують своє рiдне i як ставляться до прибраної батькiвщини?”
Вiдповiдь: “Пiсля мого повороту з Нiмеччини я об’їздив деякi осередки,
щоб здобути фонди для наших залишенцiв. Очевидно, я був у наших церквах
i там стрiчав наших поселенцiв. І можу сказати: тi, що тримаються своєї церкви – це найкращий елемент. Це тi, що зберiгають як щось святе пам’ять про
рiдний край, коли заховують рiдну традицiю i напевно будуть вiрними синами
своєї Церкви i Народу, але також добрими громадянами прибраної батькiвщини”.
Кiнець iнтерв’ю.
Отець Стах брав жваву участь збiрної Громади на теренi Мюнхену. Так,
23-го травня 1948 р. була вiдслужена панахида за пок. Евгена Коновальця, а
30 травня 1948 р. – Архирейське богослуження в намiреннi Українського Народу. Пiсля Архиєрейських богослужень була вiдправлена панахида за покiйного Симона Петлюру. Про цi богослужiння було повiдомлення великою афiшею за пiдписом ДІЛОВИЙ КОМІТЕТ, яку Цю Комiтет переслав о. Монс.
Івановi Стаховi. Дбаючи про наших дiтей, владика Іван Стах (тодi ще монсеньйор) пише до владик в Америцi Кир Константина i Кир Амврозiя Сенишина у справi сирiт, якi опинилися на теренi, просячи, щоб вони через американську органiзацiю зайнялись нашими сиротами i спровадили їх до Америки.
Отець монс. Стах просить наших Владик зайнятися нашими дiтьми, щоб їх не
випередили росiяни. Цей лист о. монс. Стах вислав з Мюнхену до єпископа
Сенишина – Голови Українського Католицького Комiтету (копiю – до Архиєпископа Богачевського).
Нижче подаємо короткi вiдомостi про листування о. Стаха пiсля його
повернення з Європи до Америки. Географiя й тематика цих листiв засвiдчують багатогранну дiяльнiсть о. І Стаха у релiгiйному та нацiональному життi українцiв у США.
Мiж листами до о. монс. Стаха є лист Архиєпископа Бучка у справi купiвлi
дому в Парижi, який закупив ЗУДАКД-Смук i д-р Ралан. Архиєп. Бучко просить припильнувати цю справу, щоб той дiм в Парижi передати в руки Української Католицької Церкви на потреби українських сирiт.
У своєму листi вiд 12-го листопада 1953, написаному до монс. Івана Стаха
вже до Стемфорду, Архиєпископ Бучко запрошує о. монс. Стаха на торжества
з нагоди 700- лiття коронацiї Короля Данила. Владика Бучко запрошує о.
монс. Стаха бодай до духової участи в тому торжествi i висловлює сподiвання,
що з тої нагоди буде спiльна авдiєнцiя у Папи Римського.
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Наступний лист Архиєпископа Бучка до отця-шамбеляна Стаха написаний з Риму до Стемфорду 3 листопада 1954 року. В листi – спiвчуття для
о. прелата Стаха з причини смерти його мами в Америцi та дяка Богу, що
виховала такого доброго священика для нашої Церкви. Окремо Архиєпископ
Бучко дякує о. монс. Стаховi за допомогу Владицi в час його вiдвiдин вiрних
у Нiмеччинi й Австрiї.
У той час, пише Архиєпископ Бучко, вiн мав нагоду пiзнати о. Стаха i
полюбити його цiлим серцем i “подивляти Вашу жертвенну працю для наших
найнещасливiших скитальцiв i при тому вiддати менi стiльки цiнних прислуг
пiд час подорожей, бо, напевно, я не мiг би виконати тих усiх моїх тяжких
пастирських завдань без Вашої ласкавої помочi”. Закiнчується той лист такими словами: “На завдаток найобильнiшого благословення з неба я ще раз i ще
раз благословлю Вас, дорогий отче шамбеляне. Усiм добром вiдданий Вам, як
завжди в Христi Господi брат i слуга + Архиєпископ ІВАН АП. ВІЗИТАТОР.
В архiвi є також лист Ректорату Семiнарiї в Гiршбер\у про стан Духовної
Семiнарiї на другому роцi iснування. Отець ректор Лаба надiється, що цей рiк
буде успiшнiший, як минулий. Пiдписали цей лист о.Василь Лаба, о. Олександр Малиновський i о. Михайло Сопiляк.
Наступний лист вiд Архиєпископа Бучка до о. Івана Стаха написаний 14
квiтня 1949 року. Архиєпископ Бучко дякує отцю Стаховi, що їздив з ним до
Австрiї до Зальцбур\у i Інсбруку, за його добре серце для всiх скитальцiв i
зокрема для самого Архиєпископа Бучка.
Архиєпископ просить о. Стаха передати листа до д-ра Смука вiд Архиєпископа. Лист написаний з Риму до Мюнхену – Пасiн\.
Наступний лист Архиєпископа Бучка до о. Стаха написаний дня 21 лютого 1951 р. Архиєпископ Бучко дякує о. Стаховi за подорож до Швейцарiї i
Австрiї, де була архиєрейська вiдправа.
Архиєпископ пише, що повернувся до Риму i не застав пакунка, який був
висланий до нього до Риму. Також згадує про якийсь випадок о. Петра (Голинського i о. Левенця).
Архиєпископ надiється приїзду до Риму о. Стаха i сподiвається ним дещо
передати. Звичайно, Архиєпископ передавав через о. Стаха грошi на рiзнi
потреби в Нiмеччинi.
Мiж документами о. Стаха є його лист до Архиєпископа Богачевського у
Фiладельфiї, в якому о. Стах пише про дiяльнiсть Харитативної Служби. що
очолює д-р Гинилевич. Отець Стах пише про всесторонню допомогу, яку на67

дає СХС нашим хворим i немiчним. Отець Стах просить єп. Богачевського
про допомогу для наших бiдних скитальцiв.

Отець Теодосiй Галущинський, ЧСВВ пише до о. Стаха в справi допомоги
виїзду до Америки його рiдним.

Зворушливим є лист о. Івана Стаха до єпикопа Амврозiя Сенишина у
справi помочi студентам i студенткам Мюнхенського унiверситету. Отець
Стах мав нагоду вiдвiдати гуртожиток, де живуть тi студенти, особисто побачив їхнє убоге життя. Тому вiн просить владику Сенишина, щоб Український
католицький комiтет допомiг тим бiдним студентам. У вислiдi того листа
єп. Сенишин звернувся до священикiв єпархiї з просьбою допомогти бiдним в
Європi, якi потребують допомоги пiд кожним оглядом вiд харчу до лiкiв.

Лист ректора Івана Мiрчука у справi виїзду проф. Гришка до Америки.
Йдеться про вiдкладення виїзду проф. Гришка до Америки з огляду на те, що
вiн ще потрiбний в Мюнхенi. Просить о. Стаха про допомогу в тiй справi.

Як єпископ Владика Іван Стах мав слово християнської науки з нагоди 50лiття парохiї Фреквiл в Пенсильванiї.

Вiд Укр. Харитативної Служби просять о. Стаха допомоги перевести збiрку на Фонд СХС. Пiдписали Марiя Панойко i д-р Я. Гинилевич. Д-р Атанас
Фi\оль пише до о. Стаха у справi вiдмовлення йому права виїзду до Америки.
З Американської АСенцiї пише до о. Стаха Паткiк О. Бойле – екзекутивний директор у справi спiвпрацi в емiграцiйних питаннях.
Д-р Прокопчук пише до о. Стаха у справi сплати за книжку Вояковського.

Єп. Стах виголосив промову на поминках з нагоди смерти Провiдника
українських нацiоналiстiв Степана Бандери. Слово про Степана Бандеру
подається окремо.

Пан Колянкiвський пише до о. Стаха у справi висилки його журналу “Ми
i свiт” через о. Стаха.

Окремо подається лист о. монс. Стаха до єпископа Сенишина у справi
допопомоги гiдним студентам в Мюнхенi.

Лист вiд монс. Вицiсла, в якому вiн просить Єп. Сенишина ще на якийсь
час залишити о. Стаха в Нiмеччинi.
Роман Залуцький внiс аплiкацiю на виїзд до Америки.

Отець Стах вислав до тижневика “Шлях” допис, приготований д-ром Василем Ленциком у справi допомоги скитальцям з Європи. Допис вислано
також до щоденника “Америка” 15 квiтня 1957 року.

Лист вiд о. д-ра Любачiвського, секретаря УКДопомогового Комiтету, у
справi приспiшення виїзда д-ра Палiдвора до Америки.

Вислано до газет також допис на основi подяк, що їх прислали залишенцi
до Комiтету з БельСiї та Австрiї за пiдписом ген. Романа Дашкевича.

Отець д-р Любачiвський пише до о. монс. Стаха у справi виїзду до Америки Йосифа Копача.

З нагоди свят Воскресення Христового Український Католицький Допомоговий Комiтет вислав заклик до вiрних про збiрку для скитальцiв.

У своєму листi Архиєп. Іван Бучко дякує о. Стаховi за його помiч у поїздцi
до Австрiї i поздоровляє о. Стаха зi святами Христового Воскресення.

Вiд д-ра Лончини прийшов лист з листом монс. Сванстрона, в якому йдеться про стипендiї для українських студентiв.

Подаємо текст листа о. Івана Стаха до студентiв високих шкiл Мюнхену.

Апостольський Вiзитатор отець Вояковський пише до о. Стаха у справi
допомоги школi в Мiттенвальдi i поручає в тiй справi звернутися до пароха
Богдана Смика.

Лист вiд Ігната Стахiя з Бель\iї з подякою вiд жителiв в Бель\iї за допомогу, яку вони дiстали вiд Укр. Катол. Допомогового Комiтету в Стемфордi.

Отець Стах як душпастир студентiв у Фiрiхшулє повiдомляє, коли i де
вiдбудеться Служба Божа, сповiдь, свячення пасок. Це повiдомлення о. Стаха
подане на фiрмовому бланку Американської допомоговї А\енцiї /Вор Релiф
Сервiсе Нацiональної Конференцiї.

Лист Катерини Гвоздецької у справi листування з її братом.

Подаємо проповiдь о. монс. Стаха з нагоди посвячення прапора Дивiзiйникiв в Нью-Пейвен. (5 травня 1968 р.).
Єп. Стах пише листа до о. Бiлинського – пароха Пасейку – i \ратулює
йому з нагоди побудови парохiяльної школи.

Лист д-ра Прокопчука у справi книжки о. Вояковського, написаний 22 вересня 1949 р.

Гарного листа написав до монс. Стаха монс. Сванстрон – екзекутивний
директор НСВС.

Лист Бiлостоцького у справi допомоги виїзду до Америки знайомим Шпону Михайловi з жiнкою i сином.

До Монс. Стаха надiйшов лист вiд монс. Вицiсла у справi затруднення Мирона Левицького при НСВС.
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До о. Монс. Стаха надiйшов лист вiд ректорату Духовної Семiнарiї в Гiршбер\у зi списком професорiв i студентiв на допомогу вiд НСВС. Мiж листами
о. Стаха є також лист д-ра Василя Ленцика до д-ра Василя Кiналя у справi
вшанування памяти єп. Івана Стаха. Подружжя Кiналiв погоджується з пропозицiєю д-ра Василя Ленцика, щоб гiдно вшанувати память Владики Івана
Стаха.
Мiж документами о. Монс. Стаха є лист вiд єп. Сенишина у справi документiв на виїзд до Америки для о. Вояковського i о. Липина. Тi документи о.
Стах передав 8 лютого 1949 р. Також є лист вiд Учительської Громади з Інсбруку Австрiї у справi надання допомоги; лист до еп. Сенишина стосовно Духовної Семiнарiї в Рiршбер\у, будинок якого вiдiбрала УНРА, а згодом той
будинок семiнарiя собi повернула. Архиєпископ Мюнхенський, Апостольський Вiзитатор Нiмеччини вiдвiдав семiнарiю i був задоволений тим вiзитом.
Екзекутивний директор НСВС Емiль Комора пише до о. Стаха у справi
адреси скитальця Зiни Шашiновiч.

Д-р проф. Савицький пише листа до єп. Сенишина, дякуючи йому за допомогу для членiв Високої Полiтичної Школи.
Лист ректорату УВУ до єп. Сенишина у справi прийняття протекторату i
члена Кураторiї УВУ. Д-р Мiрчук дякує єп. Сенишиновi за 200 дол. на потреби УВУ.
Лист вiд Українського Християнського Руху в Нiмеччинi за пiдписом
проф. В. Янiва, проф. А. Кульчицького i п. Мельниковича повiдомляють про
поширення дiяльности Українського християнського руху.
Єпископ Платон з Нiмеччини просить єп. Шмондюка допомоги п. Михайла Патра повернутись до Нiмеччини.
Отець Михайло Левенець дякує єп. Сенишиновi за допомогу в кер-пакетах
для Семiнарiї в Нiмеччинi.
Інж. Остап Бобикевич дякує за допомогу в сумi 10 долярiв.
Панi проф. Полонська Василенко дякує єп. Сенишиновi за допомогу.

Український Вiльний Унiверситет повiдомляє о. монс. Стаха про виклад в
залi нiмецького унiверситету на тему: “Захiднi напрямнi української культури” ректора Івана Мiрчука.

Лист з Осередку НТШ в Сарсель Францiя з подякою для Єп. Сенишина
за дар 15 кер-пакетiв. Пiдписали жителi Сарселю: п. Ольга Кузеля, проф.
В. Кубiйович, проф. Ол. Кульчицький, Микола Глобенко, Володимир Янiв.

Лист д-ра Степана Витвицького до монс. Стаха з проханням вислати листа
до Америки.

Панi Евгенiя Грамяк пише листа до єп. Сенишина з подякою за допомогу.

Лист сенатора Павлiковського з просьбою вислати листа до композитора
Гайворонського в Америцi.

З Югославiї пише о. Йосиф Мелешок у справi допомоги в будовi церкви в
його парохїї.

Рогузинський з Австбур\а пише до о. монс. Стаха у справi свого виїзду до
Америки.

Лист вiд управи Духовної Семiнарiї з Гiршбер\у в Нiмеччинi з подякою за
допомогу. Пiдписали о. д-р Василь Лаба, о. Володимир Халанчук, о. Зеновiй
Нарожняк, Михайло Сопуляк.

Отця Стаха повiдомляють, шо єп. Бучко вiдправить панахиду за проф.
Степана Томашiвського.

Лист о. Николая Вояковського до о. монс. Стаха у справi книжок, якi д-р
Прокопчук друкував для о. Вояковського.

Ректор Мiрчук пише до о. монс. Стаха, дякуючи йому за полагодження
справи УВУ.

Отець Стах пише до єп. Сенишина у справi виїзду до Америки о. Дурбака
i о. Бiлоскiрки.

Лист Ростислава Лепкого до о. Стаха у справi листування з родиною
Лепкого.

Отець д-р Івахiв пише листа до о. Стаха у справi ашурансiв для Франка
Марцiнського i Івана Стефанiва який мав би розiйтися зi своєю жiнкою.
Отець Івахiв просить вiд Українського католицького комiтету прискорити цю
справу.

Д-р Михайло Логаза пише до о. Стаха i дякує йому за допомогу скитальцям.
Д-р Іван Раковський пише листа до о. Стаха у справi скорого виєднання
дозволу на виїзд до Америки. Лист написаний 10 серпня 1947 р.
Лист о. Івана Олексюка з Мiльвокi до д-ра Ленцика у справi спрямування
скитальцiв до парохiї в Мiльвовiк, де є можливiсть їх примiстити.
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Отець Стах пише листа до єп. Сенишина i дякує за пересилку медикаментiв. Лист написаний 17 лютого 1949 р.
Другий лист о. Стаха писаний до єп. Сенишина дня 24 липня 1949 р. у
справi Івана Стефанiва.
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Отець Стах пише листа до єп. Сенишина у справi афiдавiту для Василя
Пасiчняка.

Секретарка CARE пише до єп. Сенишина, що вони висилають пакети до
Трiсту i про це повiдомляють єп. Бучка в Римi. Лист пiдписала Рут Шортель.

Лист о. монс. Марусина до о. монс. Стаха з подякою за всiляку допомогу
Впреосв. Владицi Кир Івановi Бучковi.

Лист Архиєпископа Бучка у справi розподiлу кер-пакетiв на теренi Італiї.

Довгий лист на 4 сторiнках, написаний о. Стахом до Архиєпископа Богачевського у справi приїзду до Америки о. Николая Вояковського i о. Липина.

Священик Орест Купранець пише, що вiн виготовив брошуру про Духовну Семiнарiю в Гершбер\у, яка дала 27 священикiв, що працюють в рiзних
краях Європи. Отець Купранець просить пожертви на те видання.

Другий лист англiйською мовою до єп. Сенишина у справi iнкарпинацiї о.
Андрiя Мельника, щоб вiн мiг приїхати до Америки.

Проф. Микола Величковський пише листа до о. Стаха, дякуючи за допомогу 5 долярiв.

Вже в Америцi о. Стах одержав листа вiд НСВС панi Едни Новак у справi
Кодрецкого, який був приїхав до Мiльвокi до о. Олексюка i повернувся до
Європи.

Отець Нарожняк пише листа подяки о. монс. Стаховi за миле прийняття в
Америцi i за удiлення йому стипендiй на Служби Божi.

Отець Стах як парох церкви св. Михаїла в Нью-Гейвен дякує за спiвпрацю.
Лист о. Стаха до єп. Сенишина у справi допомоги студентам, якi живуть
бiдно, по кiлька в кiмнатi.
Слово о. монс. Стаха з нагоди ювiлею о. Баландюка – пароха у Гартфордi.
Мiж листами о. Стаха є дуже цiнний лист вiд о. Омеляна Ананевича з нагоди єрейських свячень о. Івана Стаха 30 листопада 1943 р., а також прощальне слово отця Стаха, пароха Йонкерсу, коли вiн, одержавши номiнацiю на
єпископа, прощався зi своїми парохiянами, для яких працював 20 мiсяцiв.
Збереглося також коротке слово з нагоди ювiлею о. Стаха, який придбав собi
опiнiю ревного душпастиря, що дбав про своїх вiрних.
Парох церкви св. Йоана Хрестителя в Нью-Йорку пише до о. Стаха у справi молитовникiв, якi вiн одержав до розпродажу мiж парохiянами.
Лист п. Сидорика Евгена у справi переїзду його сестри з Канади до Америки.
Лист о. монс. Польового у справi переїзду до Америки Михайла Федана.
Василь Ленцик виголосив промову з нагоди ювiлею о. Стаха, пароха НьюГейвену.
Єпископ Сенишин вислав до священикiв окремого листа з новими формулярами НСВ для виповнення скитальцям на виїзд до Америки.
Українськi ветерани iз Куфштайну просять допомоги, щоб могли краще
вiдсвяткувати Христове Воскресення. Пiдписав д-р Роман Дашкевич i секретар (пiдпис нечiткий).
3 Органiзацiї CARE повiдомляють єп. Сенишина, що вони зарезервували
4 тисячi кер-пакетiв по одному доляровi.
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Мiж проповiдями о. Стаха є проповiдь з нагоди смерти священика Григорiя Канди.
В листi Рут Шортель подає розподiл кер-пакетiв у рiзних краях Європи.
Лист вiд родини о. Пилипця з подякою за доброту, якої вони зазнали вiд
о. монс. Стаха.
Єпископ Сенишин полишив для о. монс. Стаха iнструкцiї на час виїзду
єпископа поза Стемфорд. Короткий лист кардинала Йосипа Слiпого у справi
о. Волинського.
Короткий лист о. Стаха на привiтання нового єпископа Стемфорду Йосифа Шмондюка.
Лист Колянкiвського за даток на журнал.
Лист д-ра Гарасима до о. Стаха у справi медикаментiв, якi вiн приписав.
Лист до о. монс. Кнапа у справi вiдвiдин парохiї д-ром Василем Ленциком,
щодо спровадження нових скитальцiв з Європи.
Лист архиєп. Бучка до монс. Стаха з побажаннями з нагоди Воскресення
Христового i у справi о. Скульського.
Лист до єпископа Сенишина вiд Осередку НТШ в Сарселю з пiдписами:
проф. Кубiйович, Володимир Янiв, Гдобенко Т. Волошин, М. Калитовська,
І. Кошелiвець, С. Гдобенко-Волошин, Т. Волошин, Л. Кульчицька, О. Кульчицький, О. Мельникович, п. Полiщук, Д. Сiяк, С. Янiв, М. Волочiй.
Лист до Преос. Сенишина вiд проф. Мiлєра за пожертву 10 дол.
Лист до духовенства вiд єп. Сенишина у справi допомоги скитальцям.
Лист проф. Тершакiвця у справi потрiбних йому книжок з бiблiотеки в
Стемфордi.
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Лист о. Стаха до Монс. Сванстрома у справi заплати за переїзд монс. Стаха
до Америки пiсля перебування в Європi.
Отець Петро Голодинський пише до о. монс. Стаха, дякуючи йому за поздоровлення i пiдвищення до гiдности Домового Прелата Його Святости.
Лист до о. монс. Стаха зi спiвчуттям з приводу смерти його Мами вiд прелата Голоинського.
Д-р Іван Мiрчук пише листа до о. Стаха, дякуючи йому за пересилку пакетiв i повiдомляє, що готується вiдвiдати Америку.

НЕВТОМНИЙ РОБІТНИК
Бiографiя владики Івана Стаха

Ректор Мiрчук пише до о. монс. Стаха, дякуючи йому за 10 дол. i радий,
що о. Стаховi подобалась знижка. Хоче видати це також англiйською мовою.
Отець Стах пише листа до Канади у справi сестер до школи в Йонкерсi, де
парохом є о. Клос.
Отець монс. Сванстрон пише до о. Стаха у справi боргу за його подорож
до Америки.
Єпископ Сенишин, виїжджаючи з єпархiї, подав о. Стаховi iнструкцiї в час
його вiдсутности в єпархiї. Отець Федорович прислав телеграму з \ратуляцiями з нагоди того, що о. Стах став адмiнiстратором єпархiї.

Лiтературний редактор Люба Кiндратович
Богословський редактор Тереза Ференц
Технiчний редактор Ірина Стемпiцька

Отець Атанасiй Тикiв дякує о. Стаховi за побажання з нагоди його ювiлею.
Отець монс. Стах пише до Архиєпископа Богачевського, що вiн пiсля операцiї ще не може виїздити за межi шпиталю.
Єпископ Платон дякує о. монс. Стаховi за дар на церкву.
Архиєпископ Богачевський пише до о. Стаха, щоб вiн став головою Комiсiї, яка має закупити для школи будинок коло Сент-Клер.
В архiвi також зберiгається повiдомлення про прощальний бенкет єпископа Івана Стаха в Йонкерсi
2 травня 1971 р., що вiдбувся за участи майора мiста i кон\ресмена та провiдникiв Йонкерської Громади. У цiй урочистостi взяв участь також єпископ
Стемфорда преосв. Йосиф Шмондюк.
Далi йдуть смутнi повiдомлення про несподiвану смерть усiма любленого
Владики Івана СТАХА.

Пiдписано до друку 23.01.2006 р. Формат 70х100/16.
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Увесь цей багатий архiв є свiдченням жертовної самопосвяти владики Іван
Стаха, що вiддано служив Церквi й українськiй громадi усе своє життя.
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