TO: The clergy and faithful of the Eparchy of Toronto and Eastern Canada

When dealing with personnel issues, an institution today is rightly obligated to
protect the privacy and confidentiality of persons involved. In order to avoid
speculation in social media regarding the situation of Fr. Josef Zyla, while
respecting his right to privacy and confidentiality, we wish to clarify the
following:
1. The administrative and pastoral authority of any priest is subject to the
jurisdiction of the local Bishop;
2. The decision to suspend Fr. Zyla’s authority as pastor of the Ukrainian Catholic
Parish of Holy Protection was taken after thoughtful and prayerful consideration
and consultation. It is not related to pandemic restrictions, or to impropriety in
pastoral ministry or financial matters.
3. Fr. Zyla has been suspended from exercising any priestly ministry on the
territory of the Eparchy of Toronto and Eastern Canada, as we work through the
canonical process, which includes Fr. Zyla’s right to appeal the decision to
remove him as pastor.
4. Holy Protection Parish continues to have pastoral and administrative
leadership in this difficult time of transition. A parochial administrator has been
appointed. The two pastoral associates remain in the parish, as do the volunteers
and support staff.
We ask for the patience of those who rightly feel that they must defend the
honour of their beloved pastor while proper process is followed.
From the chancery of the Eparchy of Toronto and Eastern Canada

ЗВЕРНЕННЯ: Духовенству і вірним мирянам Єпархії Торонта й Східньої
Канади

В питаннях службового персоналу, сьогодні будь-яка інституція зобов’язана
захищати право на приватність та конфіденційність даних осіб. Щоб
уникнути спекуляцій в соціальних мережах стосовно ситуації о. Йосифа
Жили та, беручи до уваги його право на приватність і конфіденційність,
бажаємо уточнити наступне:
1. Адміністративна та душпастирська влада будь-якого священника підлягає
юрисдикції місцевого Єпископа.
2. Рішення обмежити владу о. Жили як пароха Української Католицької
парафії Покрова Пресвятої Богородиці було прийняте після виважених та
молитовних розглядів та консультацій. Воно не є пов’язане з недотриманням
правил у зв’язку з пандемією, чи з неправильною поведінкою в
душпастирському служінні або фінансових питаннях.
3. Отець Жила був суспендований від священнодійства на території Єпархії
Торонта й Східньої Канади, відповідно до канонічного процесу, який
включає право о. Жили апелювати рішення щодо усунення його з посади
пароха.
4. Парафія Святого Покрова не залишається без душпастирського та
адмінстративного керівництва у цей важкий перехідний час. Парафіяльний
Адміністратор призначений. Два отці-сотрудники залишаються при
парафії, а також волонтери та допоміжний персонал.
Тих, хто зрозуміло хочуть захищати честь свого улюбленого отця пароха,
просимо бути терпеливими поки триває відповідний процес.
Від канцелярії Єпархії Торонта й Східнььої Канади

