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Borys Gudziak 

Metropolitan and Archbishop of Philadelphia for the Ukrainian Catholics in the United States 

of America 

 

Borys Gudziak was born in 1960 in Syracuse, New York, the son of immigrants from 

Ukraine. He earned a bachelor’s degree in philosophy and biology from Syracuse University 

in 1980 and then studied in Rome, in the circle of Patriarch Josyf Slipyj. He received a STB 

degree in theology from the Pontifical Urban University in 1983 and then returned to America 

to pursue a doctorate in Slavic and Byzantine Cultural History at Harvard University, which 

he successfully defended in 1992. In 1995 he earned a licentiate in Eastern Christian studies 

from the Pontifical Oriental Institute.  

In 1992, he moved to Lviv where he founded and directed (1992-2002) the Institute of Church 

History. In 1993, he was appointed Chairman of the Commission for the Renewal of the Lviv 

Theological Academy. From 1995 until 2000, he served as Vice Rector of the Lviv 

Theological Academy, then as Rector from 2000 to 2002. In that year, Gudziak became 

Rector of the Ukrainian Catholic University (founded on the basis of the Academy), and in 

2013 its President. 

Borys Gudziak was ordained as a priest  on November 26, 1998. 

In 2012 he was appointed Bishop of the Ukrainian Greek Catholic Church in France, 

Belgium, the Netherlands, Luxemburg and Switzerland. Bishop Borys also serves as a 

member of the Permanent Synod of the Ukrainian Greek Catholic Church and as a head of the 

Department of External Church Relations. In 2016, with the help of American consultants 

with experience in church administration as well as business, Bishop Borys launched a 

program of strategic pastoral planning to create an eparchial vision for its future activity and 

growth, increased the number of priests and parishes, established a new financial model for 

the eparchy’s sustainability, and widely engaged the laity. 

During the 2013-2014 Maidan movement for human dignity, Bishop Borys was an active 

supporter and appeared regularly on leading global TV channels and media providing expert 

commentary.  

Bishop Borys has received numerous awards and distinctions. In 2015 he became a Cavalier 

of the Order of Legion of Honor (Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur), the 

highest decoration in France. In 2016 he was awarded the Jan Nowak-Jeziorański Award in 

Wroclaw, Poland, in recognition for his work in shaping civil society in Central and Eastern 

Europe. In 2018 he received an honorary doctorate from his alma mater, Syracuse University, 

and a literary award from the Ukrainian chapter of PEN International. He travels globally 

with lectures and talks on theology, history, spirituality, education, society, and current 

challenges in Ukraine. 

Februry 18, 2019 Bishop Borys Gudzaik was appointed Metropolitan and Archbishop of 

Philadelphia for Ukrainian Catholics in the United States of America. On June 4, 2019, 

Metropolitan Archbishop Gudziak was enthroned as the head of the Ukrainian Catholic 



Archeparchy of Philadelphia at the Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate 

Conception in Philadelphia, PA during “Heart to Heart” week. 

He speaks English, Ukrainian, Italian, Polish, French, Russian, and German. Bishop Gudziak 

is the author of a number of scholarly works, among them a doctoral dissertation on sixteenth-

century church history, published as Crisis and Reform: The Kyivan Metropolitanate, the 

Patriarchate of Constantinople, and the Genesis of the Union of Brest (Cambridge, Mass.: 

Harvard University Press, 1998), as well as numerous articles in European and North 

American academic journals. He has also penned articles in popular magazines, newspapers, 

commentary on political, cultural, and religious affairs, position papers on academic curricula 

and educational reform, and introductions to scholarly and spiritual publications. Bishop 

Borys is among the authors of A Pope Francis Lexicon,edited by Cindy Wooden and Joshua J 

McElwee (Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 2017) and a collection of essays about the 

future of Europe.  

He continues to be an active member of the “Plast” Ukrainian Scouting Organization and the 

head of its supervisory board. Bishop Borys Gudziak is an honorary citizen of Lviv. 

 

 

Біографія 

Борис Гудзяк 

Архиєпископ-Митрополит Філадельфійський 

Борис Ґудзяк народився 1960 року в Сиракузах, штат Нью-Йорк, в українській родині, 

що емігрувала до США після Другої світової війни. Бакалаврський ступінь з філософії 

та біології він здобув 1980 року в Сиракузькому університеті та цього ж року розпочав 

навчання в Римі під проводом патріарха Йосифа Сліпого. Після вивчення богослов’я в 

університеті папи Урбана та отримання бакалаврського диплому, 1983 року повернувся 

до Америки, щоб розпочати працю над докторською дисертацією з славістики та 

візантиністики в Гарвардському університеті, яку успішно захистив 1992 року. 1995 

року отримав ліценціатський ступінь з східних християнських студій в Папському 

Орієнтальному Інституті в Римі 

1992 року переїхав до Львова, де заснував і очолив (1992-2002) Інститут Історії Церкви. 

1993 року призначений головою Комісії з відновлення Львівської Богословської 

Академії. Від 1995 до 2000 працював віце-ректором ЛБА, а з 2000 до 2002 – її 

ректором. Цього ж року Академія була реорганізована в Університет, і отець Борис 

Ґудзяк став його першим ректором, а з 2013 – президентом.  

Священичі свячення отримав в 26 листопада 1998 року.  

2012 року був призначений єпископом для українців-католиків в Франції, Бельгії, 

Нідерландах, Люксембурзі та Швейцарії. Також є членом Постійного Синоду 

Української Греко-Католицької Церкви та головою Відділу зовнішніх церковних 

зв’язків. 2016 року з допомогою зовнішніх консультантів команда єпархії на чолі з 



владикою Борисом розпочала працю над стратегічним пасторальним планом розвитку, 

що дозволив збільшити кількість священиків та душпастирських осередків, 

заангажувати мирян та запропонував нову фінансову модель для єпархії.  

Владика Борис був активним учасником “Революції гідності” 2013/2014 років, часто 

виступаючи в українських та міжнародних ЗМІ. 

Владика Борис отримав багато нагород та відзначень. 2015 року став кавалером Ордену 

Почесного Легіону (Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur), що є 

найвищою нагородою Французької Республіки. 2016 – отримав нагороду Яна Новака-

Єзьоранського у Вроцлаві, Польща, як визнання його вкладу у розбудову 

громадянського суспільства у центральній та східній Європі. У 2018 став почесним 

доктором своєї альма матер – Сиракузького університету – і лауреатом премії Василя 

Стуса. Багато подорожує з лекціями та доповідями на теми богослов’я, історії, 

християнської духовності, освіти, суспільства та викликів в сучасній Україні.  

18 лютого 2019 року Владика Борис був призначений Архиєпископом 

Філадельфійським. Його інтронізація відбулася 4 червня 2019 року протягом тижня 

«Від серця до серця». 

Володіє англійською, українською, італійською, польською, французькою, російською 

та німецькою мовами. Є автором багатьох наукових праць, серед яких його докторська 

дисертація “Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза 

Берестейської унії” (1998) та різних статей у європейських та північноамериканських 

наукових журналах. Він також дописує до суспільних видань, коментуючи на 

політичні, суспільні та релігійні теми. Належить до авторів книги про папу 

Франциска A Pope Francis Lexicon, Cindy Wooden and Joshua J McElwee (Collegeville, 

Minn.: Liturgical Press, 2017) та збірки есеїв “Нова Європа”. 

Почесний громадянин Львова. Пластун, голова наглядової ради скаутської організації 

“Пласт”. 

 

 


