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ГЕРМАНЮК МАКСИМ, народився 30 жовтня 1911 року в селі 
Нове Село Жовківського р-ну Львівської обл. У 1927 році продовжив гімназійне навчання в 
ювенаті редемптористів у Збоїсках, де навчався до 1932 р. Того ж року вступив до 
монастиря і розпочав новіціат, а наступного року 28 серпня склав перші обіти і виїхав до 
Бельгії на навчання, яке тривало до 1938 р. Цього ж року у Львові 4 вересня отримав 
священичі свячення із рук вл. Миколая Чарнецького. З 1939 р. продовжує навчання у 
Бельгії в католицькому університеті в Лювені на двох факультетах одночасно: 
богословському та орієнтальному (вивчаючи східну філологію, ассиро-вавилонську та 
єврейську мови). У 1943 р. захистив докторат з біблійного богослов’я, а опісля в цьому ж 
університеті отримав найвищий ступень Maitre Agrege. З 1945 по 1948 р. займається 
душпастирством українських емігрантів у Бельгії. У жовтні 1948 р. був назначений на 
трирічний термін протоігуменом редемптористів у Канаді. У 1950 р. засновує та очолює 
редакцію богословського квартальника «Логос». 19 березня 1951 р. отримав номінацію на 
єпископа-помічника екзархату в Манітобі. Хіротонія відбулася 29 червня 1951 року. 13 
березня 1955 р. вл. Максим стає коад’ютором вл. Василя Кадики, а 5 квітня 1956 р. 
апостольським адміністратором екзархату у Вінніпезі. Та вже того ж року 3 листопада вл. 
Максим отримав номінацію на архиєпископа-митрополита Вінніпезького. 12 лютого 1957 р. 
відбулась інтронізація першого митрополита УГКЦ поза Україною. Митр. Максим брав 
активну участь на 4 сесіях ІІ Ватиканського Собору і був першим, хто запропонував 
колегіальне правління в Католицькій Церкві. У 1977 р. митр. Максим був призначений 
членом Ради секретаріату Синоду єпископів у Римі. У 1983 р. був відзначений Офіцером 
Ордену Канади, який вручив йому генеральний губернатор Канади Едвард Шраєр. 
Наступного року був призначений членом Папської комісії для ревізії Кодексу східного 
канонічного права. У 1988 р. митр. Максим святкував 50-ліття священства і тоді отримав 
Honoris Causa від Колегіі св. Михаїла в Торонто. У 1992 р. Папа Іван Павло ІІ прийняв 
резиґнацію митр. Максима. У 1994 р. отримав найвище відзначення від провінційного 
уряду Манітоби – Captain of the Order of the Buffalo Hunt. Помер митр. Максим 3 травня 
1996 року на 85-му році життя, 63 році перших обітів, 60-му році вічних обітів, 58-му році 
священства та 45-му році єпископства. 
  

http://www.cssr.lviv.ua/gallery/full/hermaniuk.jpg�

	Некролог Львівської провінції: Травень

