
Beato, mártir Bispo Basílio Velychkovskyj 

(1903-1973) 

Basílio Velychkovskyj nasceu no dia 1 de junho de 1903, em Stanislawów, 

a t u a l m e n t e :  Ivano-Frankivsk, sendo filho do sacerdote grego-católico, 

Volodymir Velychkovskyj. Aos oito anos, iniciou a escola primária no seu povoado na-

tal. Mesmo muito jovem, durante a primeira guerra mundial, alistou-se no exército 

e somente, em 1920, retornou para a casa, iniciando, em breve, os estudos de 

teologia, em Lviv. Sendo seminarista - diácono diocesano, pediu admissão ao 

noviciado e, no dia 2 de agosto de 1925, vestiu o hábito redentorista. A sua 

ordenação realizou em outubro do mesmo ano. Basílio estava com 22 anos de 

idade. Nos dois primeiros anos de sacerdócio, Basílio era professor do Seminário 

Menor redentorista que contava com cerca de 100 alunos. Ao mesmo tempo 

saía pregando missões, juntamente com os outros confrades. Logo demonstrou 

grande talento missionário e zelo apostólico, por isso, os superiores o enviaram para 

Stanislawów, onde passou a trabalhar nas missões, integrando uma grande equipe 

missionária. 

A partir do ano de 1921, a região de Volyn passou a pertencer à Polónia. 

Mesmo assim a Igreja católica enfrentava, na época, muita hostilidade por parte dos 

ortodoxos submissos ao Patriarcado de Moscou. Trabalhando em Volyn Basílio 

conseguiu organizar a vida religiosa de povo católico, unido ao Papa. Sendo homem 

de caráter jovial e alegre, conseguiu criar laços de amizade até com os ortodoxos. 

Desde criança, Basílio cultivava grande devoção para com Nossa Senhora. 

Como redentorista, divulgava o culto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O 

ícone por sua origem estilo oriental, contribuía para criar união entre os católicos e 

ortodoxos. Graças ao trabalho de Pe. Basílio cerca de 20 mil ortodoxos passarar para 

a Igreja católica, do rito oriental. 

Mas, infelizmente, o relógio da história começou a marcar os tempos 

trágicos. No dia 22 de setembro de 1939, as tropas russas de Stalin invadíram os 

territórios orientais da Polónia, naquele tempo (desde o dia 1 de setembro) tinha 

sido invadida pelos exércitos alemães, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Novo 

governo russo começou a exterminar, sistematicamente, a Igreja grego-católica. Na 

festa de N. S. das Dores, Pe. Basílio organizou em Stanislawów, uma festa religiosa 

e uma procissão, com a participação de milhares de pessoas. As autoridades 

russas, alarmados com este fenômeno religioso, chamaram Pe. Basílio para um 

interogatório, mas, por um momento, não o detiveram na prisão. Começaram os 

dias terríveis para a população polonesa e ucraniana. Os russos mataram pelo 

menos 100 mil pessoas que achavam perigosas para o regime comunista. Chegou o 

ano de 1944. Os exércitos russos combatendo os alemães iam aproximando-se a 

cidade de Tarnopol. Na casa redentorista de Lviv, onde Pe. Basílio trabalhava, 

chegou a notícia de que em Tarnopol não havia nenhum sacerdote católico. Pe. 

Basílio se dispôs a assumir trabalho sacerdotal naquela cidade em guerra.  

Na madrugada de 11 de abril de 1945, os comunistas levaram presos quase 

todos os bispos e sacerdotes da Igreja grego-católica. Pe. Basílio também foi preso 

em Tarnopol. As autoridades russas exigiram dele que assinasse o ato de passagem 

para a Igreja Ortodoxa russa.  Declararam para Pe. Basílio: "Ou você assina o 

documento e vá para a casa, ou não vai sair nunca da prisão". Pe. Basílio se opôs, 



com toda a firmeza. Mandaram-no para Kiev, onde foi interrogado, torturado e 

julgado. A sentença foi seguinte: "Condenado à morte pelo fuzilamento pela 

oposição à autoridade soviética, expressa nas pregações e nas revistas". Três 

meses esperava a execução na "cela da morte" juntamente com os outros 

companheiros. Cada noite os policiais chamavam algum preso para sair e não voltar 

mais... Neste tempo Pe. Basílio fazia o apostolado junto aos condenados à morte. 

Assim, Pe. Basílio teve a oportunidade de ser missionário da Copiosa Redenção, 

até a morte. Numa noite chegou a sua vez. Chamaram-no. Despediu-se dos 

companheiros da cela pedindo para que transmitissem o seu recado: "Pe. Basílio, foi 

fuzilado pela Igreja e pela Fé”. Deus, porém, teve outros planos a respeito do seu 

sacerdote, missionário redentorista. Pe. Basílio não foi fuzilado. As autoridades 

russas mudaram a sua condenação por dez anos de trabalhos forçados, no campo 

de concentração em Vorkuta, na Sibéria. A temperatura naquela região baixava até 

50 graus negativos. As condições de vida foram insuportáveis, mesmo assim, Pe. 

Basílio não desanimava. Encorajava os copanheiros da  prisão e exercia o seu 

apostolado. Trabalhando na mina subterrânea, encontrou um corredor abandonado, 

onde, celebrava a Santa Missa, todas as manhãs, para para um grupo de presos. 

Nas suas memórias, Pe. Basílio escreveu: “Raramente passaram os dez anos 

da prisão, e estou livre, de novo, na minha terra". Em 1963, enquanto, em Roma 

estava realizado o Concílio Vaticano II, Pe. Basílio foi nomeado bispo pelo papa 

João XXIII e recebeu a ordenação episcopal num quarto do hotel, em Moscou, 

onde se alojava o arcebispo José Slipyj, no caminho para o Concílio Vaticano II, em 

Roma. 

Como bispo clandestino, D. Basílio continuava seu trabalho pastoral. 

Conseguiu ordenar cerca de 40 sacerdotes novos que tinha preparado na 

clandestinidade. Escreveu e editou um livro sobre Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro que estava divulgando. Apesar das proibições escutava a Rádio Vaticana. 

Foram motivos suficientes para que as autoridades soviéticas o levassem preso e 

condenassem a três anos de prisão com rigor especial. Depois do cumprir a pena, 

D. Basílio, livre de novo, recebeu a permissão das autoridades para viajar para o 

exterior. Visitou Roma e foi para o Canadá onde se encontravam os redentoristas 

ucranianos. Foi acolhido pelos compatriotas ucranianos com entusiasmo, com 

entusiasmo, com mártir da Igreja Católica. 

Por pouco tempo D. Basílio gozou de liberdade e de encontros com os 

católicos ucranianos no Canadá e nos Estados Unidos, nas paróquias que estava 

visitando. Como os médicos constataram, posteriormente, antes de sair para o 

exterior, as autoridades soviéticas tinham aplicado em D. Basílio uma injeção do 

veneno de ação retardada, de maneira que não pôde gozar, nem por um ano, da 

verdadeira liberdade. Faleceu, no dia 30 de junho de 1973, com 70 anos de idade e 

10 anos do serviço episcopal. 

O Santo Padre João Paulo II beatificou D. Basílio Velychkovskij, 

redentorista, bispo mártir, no dia 27 de junho de 2001, durante solene celebração, 

durante a visita à Ucrânia. 
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