
Beato, mártir Ivan Ziatyk 
(1899-1952) 

 
Ivan Ziatyk nasceu no dia 26 de dezembro de 1899, perto de Sanok (na 

Polônia) e se criou numa boa família ucraniana. Quando estava com 14 anos faleceu 
seu pai. 

Foi um menino inteligente, calmo e obediente. Chamava atenção também pela 
sua religiosidade profunda. Desde criança desejava ser padre. Os estudos de ginásio 
realizou em Sanok. No ano de 1919, Ivan entrou no diocesano Seminário de Przemysl e 
foi ordenado sacerdote no dia 30 de junho de 1923. 

Durante dez anos (1925-1935), Pe. Ivan trabalhou no Seminário grego-católico 
em Przemysl, como professor, exercendo, ao mesmo tempo, a pastoral na igreja e 
dando aulas da catequese no colégio das meninas. Alto, charmoso, de caráter 
reservado e calmo, mantendo-se silencioso, irradiava um encanto de bondade e 
amor para com todos que encontrava. 

No dia 15 de julho de 1935 entrou no noviciado redentorista, procurando 
santidade e a maior proximidade com Deus. Sob a ocupação alemã, durante a 
Segunda Guerra Mundial, Pe. Ivan conseguiu continuar seu trabalho pastoral. Suas 
pregações preferidas foram: A Paixão de Cristo, a Eucaristia e a Nossa Senhora. 

Quando terminou a guerra e entraram as tropas russas, e com elas o governo 
comunista, começaram tempos difíceis para a Igreja na Ucrânia e para a Província 
Redentorista de Lviv. Prevendo a perseguição, a hierarquia da Igreja nomeou 
substitutos dos bispos. Dois deles foram redentoristas (D. Nicolau Czarneckyj e Pé. 
José de Vocht). 

Em 1946, os comunistas aglomeraram todos os redentoristas no convento de 
Holosko. Pe. Ivan estava no meio deles. Todos os 58 redentoristas moravam na 
casa que foi construída para 15 membros da comunidade. Assim, passaram dois anos, 
sob a estrita vigilância dos agentes da KGB, importunados com frequentes 
interrogatorios, com a pressão de assinarem documento de abandono da fé 
católica, com as promessas de serem recompensados com altos e lucrativos cargos 
estatais, etc. 

Dia 17 de outubro de 1948, todos os redentoristas foram levados, de 
caminhão, para Unevo. Pe. José de Vocht, superior da Província, como estrangeiro, 
foi deportado para Bélgica. Pe. Ivan o substituiu e, a partir daquele tempo, as 
autoridades soviéticas começaram a espreitar todos os seus passos. 

No dia 5 de janeiro de 1950, a KGB levou preso Pe. Ivan, com as seguintes 
acusações: é uma pessoa inimiga do sistema comunista e mantém contatos por 
correspondência com os bispos e padres que também são inimigos das 
autoridades soviéticas; mantinha, na biblioteca, livros de conteúdo anti-soviético; 

Depois dos interrogatórios aos quais foi submetido, acrescentaram mais uma 
acusação: como membro da Congregação Redentorista prega a fé católica, tentando 
converter a todos à fidelidade ao Papa de Roma. 

Os interrogatórios, acompanhados de torturas, foram conduzidos pela KGB 
durante o período de dois anos. Pe. Ivan passou por váriás prisões e foi submetido a 
78 longos interrogatórios. Por causa das torturas, o aspecto do Pe. Ivan mudou, de 
maneira que era difícil reconhecê-lo. A sentença definitiva foi divulgada em Kiev em 
novembro de 1951: "Dez anos de prisão, nos campos de trabalho forçados, Por 
pertencer à organização anti-soviética e manter a agitação anticomunista". Assim, Pe. 
lvan se encontrou no campo de concentração da Sibéria. 



Os verdugos soviéticos inventavam muitas humilhações e suplícios para 
martirizar o sacerdote. A última estação da via-sacra aconteceu na Sexta-Feira Santa do 
ano de 1952. As testemunhas oculares contaram que, depois de o terem espancado 
com varapaus, molharam-no com água e o deixaram para morrer no gelo da Sibéria, 
com a temperatura de dezenas de graus abaixo de zero. Desta maneira terminou a 
caminhada ao Calvário do mártir, Pe. Ivan Ziatyk. Foi sepultado na beira do Lago Baical e 
os companheiros da prisão colocaram uma cruz rústica na sua sepultura - sinal da 
vitória do amor de Cristo. 

No dia 27 de junho de 2001, o Papa João Paulo II proclamou Pe. Ivan Ziatyk bem-
aventurado, mártir da fé católica. 

Pe.Francisco Micek,cssr 
Livro: “Missionários Redentoristas” 


