
Archeparchy of Philadelphia Welcomes Father Andriy Rabiy as new Auxiliary Bishop

Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka and Auxiliary Bishop John Bura, together with the
clergy, religious and faithful of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia joyfully
welcome the Holy Father’s appointment of Very Rev. Andriy Rabiy, a priest of our
archeparchy, as an Auxiliary Bishop of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia.
He has been assigned the Tutular See of Germaniciana.  Pope Francis concurred with the
recommendation of the appointment offered by the Synod of the Ukrainian Catholic Bishops.

Very Andriy Rabiy has studied for the priesthood at our St. Josaphat Ukrainian Catholic
Seminary, receiving his philosophical and theological studies at The Catholic University of
America and the Dominican House of Studies in Washington, D.C.  He was ordained to the
priesthood within our archeparchy and has served with enthusiasm and dedication at a
number of parish assignments. Very Rev. Andriy Rabiy returned to The Catholic University of
America for advanced studies in canon law and has served in our Archieparchial Marriage
Tribunal.  His care and concern for the souls of faithful living in locations not close to existing
parishes resulted in his beginning a successful new mission parish in Lancaster, PA, St.
Andrew the Apostle Ukrainian Catholic Mission Parish.  Recently, he successfully transferred
the location of the Nativity of the Blessed Virgin Mary Church from a downtown location to a
more suitable suburb location offering a full range of facilities for the parish.  Very Rev. Andriy
Rabiy serves as Vicar General and Vice-Chancellor of our Archeparchy, in addition to his
ministry at his parishes.

Our Archeparchy and our Ukrainian Catholic Church will be well served by the vibrant and
dedicated ministry demonstrated by our newly nominated candidate to the episcopacy. We
congratulate him. We commit ourselves to support him with our prayers, words of
encouragement, and joyful sharing in his episcopal ministry.

God bless Very Rev. Andriy Rabiy richly in ways only He can as he undertakes his new
ministry as a bishop of the Church.  Our heartfelt welcome and ‘Mnohaya Lita’!

Biography

On Tuesday, August 8th, 2017, His Holiness, Pope Francis appointed Very Rev. Andriy Rabiy
as Auxiliary Bishop for the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia.  Very Rev. Andriy
Rabiy currently serves as Vicar General and as Vice-Chancellor for the Ukrainian Catholic
Archeparchy, and as a Dean of the Lehigh-Schuylkill Deanery, PA. He is also a member of the
College of Consultors, the Archieparchial Finance Advisory Council, the Presbyteral Council,
the Archieparchial Administrative Council and Administrative Board at the Pennsylvania
Conference of Bishops.

Very Rev. Andriy Rabiy was born on October 1, 1975, in the city of Lviv, Ukraine. His parents,
Anton and Iryna Rabiy reside in Zymna Voda, Lviv region of Ukraine. He has one younger
brother, Vitaliy, who is married with Iryna. They have two children, Andrian and Yuliana, and
reside in Ukraine.

Very Rev. Andriy graduated from Zymna Voda High School #1 in 1992. In the fall of 1992 he
entered Ivano-Frankivsk Seminary where he studied philosophy for two years. In August of
1994 he moved to the United States to continue his studies at St. Josaphat Ukrainian Catholic



Seminary while attending classes at the Catholic University of America in Washington DC.
Following completion of a one year program studying English at the Metropolitan College of
the Catholic University, he was enrolled in the School of Philosophy and Religious Studies at
the same university. In May of 1999 he graduated with a Bachelor Degree in Philosophy.

In September of 1999 Fr. Andriy continued his theological studies at the Dominican House of
Studies in Washington DC. He completed a four year program within three years and
graduated with a Master of Divinity degree “cum laude” in May of 2002.

Fr. Andriy was ordained as a Subdeacon in May of 1998, and as a Deacon in November of 1999
by Most Rev. Archbishop Stephen Sulyk, He received his Presbyteral Orders from Most Rev.
Archbishop Stefan Soroka in December of 2001 in the Ukrainian Catholic Cathedral of the
Immaculate Conception in Philadelphia.

Upon completion of his theological studies, he was appointed as an administrator of Nativity
of the Blessed Virgin Mary Church in New Brunswick (2002-2003; 2004-2005) and St. Michael
the Archangel church in Hillsborough NJ (2002-2005), and for a brief time as administrator of
Immaculate Conception Church in Hillside NJ (2003-2004).

In the fall of 2005, Very Rev. Andriy returned to the Catholic University of America in
Washington, DC for studies in canon law. In 2008, he graduated with a Licentiate in Canon
Law, having completed his dissertation on the patriarchal tribunal in the Eastern Church.

Since 2008, he has served as pastor of Nativity of the Blessed Virgin Mary Church in Reading,
PA, where he successfully relocated the parish.  He also serves St. Andrew the Apostle
Church in Lancaster, PA, a newly formed mission parish which he began in February 2013.



Філядельфійська Архиєпархія вітає о. Андрія Рабія нового єпископа-помічника

Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока і Єпископ-помічник Іван Бура, разом з
духовенством, членами монаших чинів та вірні Філадельфійської Української
Католицької Архиєпархії радісно вітають призначення всечеснішого отця Андрія Рабія,
священика нашої архиєпархії, єпископом-помічником Філадельфійської Української
Католицької Митрополії. Його призначено титулярним єпископом
Германісіани. Святіший Отець Франциск, Папа Римський, погодився і затвердив
рекомендацію призначення запропоноване Синодом Українських Католицьких
Єпископів.

Всечесніший отець Андрій Рaбiй пройшов священичий вишкіл в нашій Українській
Католицькій семінарії св. Йосафата, навчаючись на Католицькому Університеті Америки
та Домініканському Будинку Студій у Вашінґтоні, О.К. Він був висвячений на священика
у нашій Архиєпархії і служив в декількох парафіях з посвятою та ентузіазмом.

Всечесніший отець Андрій Рабій повернувся до Католицького Університету Америки для
подальших студій канонічного права і служив у Митрополичому Трибуналі. Його турбота
та переживання за душі вірних, які живуть далеко від вже заснованих парафій,
спричинили започаткування нової місійної парафії у Ланкастері, Української Католицької
парафії св. апостола Андрія. Нещодавно, він зміг успішно перенести осідок парафії
Різдва Пресвятої Богородиці з центра міста Редінґ в кращу околицю, з усіма майже
новими приміщеннями потрібними для діяльності та розвитку парафії. Всечесніший
отець Андрій Рабій служить протосинкелом та віце-канцлером в Архиєпархії, в той
самий виконуючи пастирську роботу в парафіях.

Наша Архиєпархія та наша Українська Католицька Церква добре скористають з
динамічного, живого та посвяченого служіння, яке проявив наш новопризначений
кандидат на єпископа. Ми вітаємо його. Зі свого боку ми обіцяємося підтримати його
нашими молитвами, заохочуваннями та розділенням радості у його єпископському
служінні.

Нехай Господь Бог благословить всечеснішого отця Андрія Рабія у
найрізноматніші способи у цей час як він розпочне своє служіння як єпископ Церкви.
Наші щиросердечні вітання на многії і благії літа!

Біографія

У вівторок, 8 серпня 2017 року, Святіший Отець Франциск, Пара Римський, призначив
всечеснішого отця Андрія Рабія єпископом-помічником Філадельфійської Української
Греко-Католицької Архиєпархії. Всечесніший отець Андрій Рабій на даний час служить
Протосинкелем, віце-канцлерем у Філадельфійській Архиєпархії, також він є декан Лігай-
Скуйкил (Lehigh Schuylkill) деканату у штаті Пенсильванія. Він є членом колегії
єпархіальних дорадників, архиєпархіальної фінансової ради, пресвітерської ради,
архиєпархіальної адміністративної ради, адмістративної ради про Конференції
Католицьких Єпископів штату Пенсильванія.

Всечесніший отець Андрій Рабій народився 1 жовтня 1975 року, у місті Львові, Україна.
Його батьки, Антон та Ірина Рабій проживають у селі Зимна Вода, Львівської області. В



нього є молодший брат, Віталій, одружений з Іриною. У них є двоє дітей, Андріан та
Юліана, і проживають в Україні.

Всечесніший отець Андрій закінчив Зимноводівську середню школу #1, у Львівській
області. Восени 1992 року він поступив до Івано-Франківської семінарії, де два роки
вивчав філософію. У серпні 1994 року він приїхав до Сполучених Штатів Америки
продовжити студії в Українській Католицькій семінарії св. Йосафата і навчатися на
Католицькому Університеті Америки (The Catholic University of America) у Вашінґтоні, ОК.
Закінчивши один рік вивчення англійської мови у Митропольному Коледжі при
Католицькому Університеті, він був зарахований студентом на філософський та
релігієзнавчий факультети того ж університету. У травні 1999 року він отримав ступінь
бакалавра філософії.

У вересні 1999 року отець Андрій став студентом богослов’я в Домініканському Домі
Студій (Dominican House of Studies) у Вашінґтоні ОК. Він закінчив чотирирічну програму у
три роки і отримав ступінь магістра богослов’я “cum laude” у травні 2002 року.

Всечесніший отець Андрій був висвячений на піддиякона у травні 1998 року і дияконом у
листопаді 1999 року Митрополитом Степаном Суликом. Священичі свячення він прийняв
з рук Митрополита Стефана Сороки у грудні 2001 року в Катедрі Непорочного Зачаття
Пречистої Діви Марії у Філадельфії.

По закінченні богословських студій, його було призначено адміністратором церкви
Різдва Пресвятої Богородиці у Ню Бронсвік (2002-2003; 2004-2005), церкви св. Михаїла
Архистратига у Гилсборо, та на короткий час адміністратором церкви Непорочного
Зачаття у Гилсайді, у штаті Ню Джерзі.

Восени 2005 року всечесніший отець Андрій повернувся до Католицького Університету
Америки у Вашінґтоні ОК, вивчати канонічне право. У травні 2008 року він отримав
ліцензіат в канонічному праві, захистивши дисертацію про патріарший трибунал.

Починаючи з весни 2008 року він служить парохом в церкві Різдва Пресвятої Богородиці
в Редінґ, штат Пенсильванія, де недавно успішно переніс парафію на нове місце і
приміщення. Він також служить в церкві св. Апостола Андрія в Ланкастері, штат
Пенсильванія, новоствореній місійній парафії, яку він започаткував у лютому 2013 року.


