
Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Прсв. Євхаристія – заохочуємо бути приготовленими і приступати при 
кожній Святій Літургії 
Сповідь – щонеділі і в свята, в часі Святої Літургії, а також за приватним 
зверненням 
Вінчання – просимо повідомляти шість місяців наперед 
Єлеопомазання – просимо зголошувати завчасно не тільки у 
передсмертний час але й у часі тяжкої хвороби 

ШЛЮБ - ЦЕ СІМЕЙНИЙ СОЮЗ МІЖ ЧОЛОВІКОМ ТА ЖІНКОЮ, - КАТОЛИКИ ПОДАЛИ 
ЗВЕРНЕННЯ ПОРОШЕНКУ 

Ініціативна група вірян Української Греко-Католицької та Римо-Католицької Церкви в 
Україні 18 лютого подали колективне звернення щодо захисту сімейних цінностей до 
Президента України Петра Порошенка, як гаранта Конституції України. 
«Один із основних пунктів, який ми подаємо у зверненні - це захист традиційних 
сімейних цінностей. Ми вважаємо, що шлюб - це сімейний союз між чоловіком та 
жінкою, який грунтується на сімейній згоді. Чому ми підняли це питання, тому що в тих 
проектах змін, які обговорюються зараз, є бажання виключити пункти, що це (шлюб - 
ред.) - союз між чоловіком і жінкою. Нібито лібералізують Конституцію», - сказав 
Канафоцький. 
При цьому у зверненні пропонується внести зміни до 27 статті чинної Конституції, якою 
визначається право на життя. Автори звернення пропонують додати формулювання: 
"Кожна людина має невід'ємне право на життя від зачаття до природної смерті". 
Також у зверненні, яке ініціативна група має намір передати до Адміністрації 
Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, віряни вимагають не допустити появи 
таких формулювань, як «сексуальна орієнтація» та «гендерна ідентичність». 
Учасники апелюють до того, що в законодавстві різних країн, які входять до 
Європейського Союзу, існує заборона як одностатевих шлюбів, так і абортів. 
"Європейські країни не є однорідними щодо визначення шлюбу, сім'ї, в підходах до 
практики абортів. В деяких країнах ЄС заборонені одностатеві шлюби", - зазначив 
виконавчий директор громадської організації "Інститут релігійної свободи" 
Максим Васін. 
Зокрема Васін наголосив на тому, що пропозиції, викладені у зверненні, відображають 
позицію, яку раніше озвучила Всеукраїнська Рада церков та релігійних організацій. 
Разом зі зверненням ініціативна група передасть до Адміністрації Президента понад 
112 тисяч підписів громадян України щодо збереження певних положень у Конституції 
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 – Св. Літургія – о. О. Юрик        
9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур        
11:30 -  Св. Літургія – о. Р. Лобай      
6:00  -  Св. Літургія – о. Р. Лобай  
  
Середа -6:00в. – Молитовний День 
Вівторок – 1:00 – Клюб Духовних  Дискусій 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. 2 Тм. 3, 10 - 15.  
 Єв. Лк. 18, 10 - 14. 
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 Отець Роман Лобай поділиться спогадами про 
Патріарха Йосифа Сліпого на Дискусійному kлубі нашої 
парохії у вівторок 23 лютого о 1:00 год. дня. 

 В парафіяльній залі Катедри св. Йосафата 
плануються безплатні курси англійської мови (ЕSL 
classes) в четвер від 7:00-9:00 від місяця лютого до травня. 
Просимо зацікавлених зголошуватися на чис. тел. 416-535-
9192. 

 У 202 річницю з дня народження поета Тараса 
Шевченка, у неділю, 6 березня 2016 року 2:30 по полудні 
Шкільна Рада, що діє при Конґресі Українців Канади, відділ 
Торонто, організує концерт на пошану Тараса Шевченка. 
Маємо приємність запросити Вас і духовенство Вашої парохії 
на наш концерт, який відбудеться у Пластовій домівці ім. 
Гуцуляків під адресою 516 The Kingsway (Kipling & The 
Kingsway). 

 Kоаліція “Україна Канада“, котра працює на підтримку 
Захисників України і на підтримку Військового Госпіталю в 
Одесі, оголошує березень 2016 р. місяцем Т. Г. Шевченка і 
Захисника України. Відкривається трьоxтижнева програма 
“Борітеся поборете! Вам Бог помагає“, в неділю, 6-го 
березня о годині 11:30 ранку Служба Божа і панахида в 
Соборі Святої Покрови, (30 Leeds, Toronto) та о год. 1:00 по 
полудні в залі cобору пісний солдатський обід і зустріч з 
Солдатом-Кіборгом. Квитки по $50 дол. можна придбати в 
офісі доктора Р. Гарейчука, 2100 Bloor Street West, тел 416-
767-2100, i в книжковому магазині “Буква“, 99 Six Point Rd. 
416-236-5890. 

 Тихі Реколекції для жінок. ГОРА МАРІЇ 437 Wilson 
Street East, Ancaster, L9G 3K4. Англомовні реколекції під 
проводом о. Антона Шимихальського 4-6 березня. 
Україномовні реколекції під проводом о. Дмитра Ганчарика 8-
10го квітня. Координаторка від Епархіяльної Управи ЛУКЖК 
Катруся Корчинська (416) 261-5878. 

 Комітет Українок Канади - Відділ Торонто запрошує 
українську громаду на «Свято Героїнь», під гаслом «Жінка-
героїня першого поселення українців у Канаді». Святкове 
слово: Оксана Бризгун-Соколик, почесна голова СФУЖО. 
Неділя, 21 лютого 2016, 3:00 год. пополудні у Українському 
домі ім. Т. Шевченка. (482 Horner Ave., Etobicoke).  Вступ: $20. 

ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   

  22 ІІ  6:00 веч. бл. п. Євгена (8р.) і Євдокію (3р.)Кузелу 
  27 ІІ  10:00 ран.  бл. п. Софію (19р.) і Петра (7р.) Шлярп 

ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 

Нехай   Предобрий Господь   благословить                 
і винагородить! 

Лука Слюсарчук             1000.00 
Анна Сухожак             500.00 
Надія і Володимир Луців         500.00 
Василь Музика                   100.00 
Іванка і Олег Мандюк      100.00 
Христина Вінтоняк ( в пам’ять родичів)    100.00 

ВІЧНАЯ  ПАМ’ЯТЬ 
Упокоїлися у Бозі бл. п. Данута Стефанюк (85 р.), 

Микола Кузик (71р.), і Іванна Мельник- Гаврилюк. 
Душі покійних поручаємо молитвам наших вірних. 

В РПЦ ЗДИВОВАНІ РЕАКЦІЄЮ ГЛАВИ УГКЦ НА ГАВАНСЬКУ 
ДЕКЛАРАЦІЮ 

   Представник Московського Патріархату митрополит 
Іларіон відповів Главі Української Греко-Католицької 
Церкви Патріарху Святославу на критику спільної 
декларації Папи Римського Франциска і Глави Російської 
Православної Церкви Кирила, передає РИА Новости. 
  "Автори тексту спільної декларації та останньої її 
редакції – особисто Папа Римський Франциск і Патріарх 
Московський і всієї Русі Кирил" - запевнив Іларіон, який 
виступив головним організатором зустрічі Патріарха і 
Папи з православної сторони. 
   Він назвав "непристойними" висловлювання Патріарха 
Святослава про те, що спільну декларацію Папи і 
Патріарха написала "слабка команда", що складається з 
митрополита Іларіона і його візаві в Римо-Католицькій 
церкві – кардинала Курта Коха. 
   "Знаєте, як на іконі Іоанна Богослова: поруч з ним 
сидить його учень Прохор - й апостол Іоанн диктує 
йому текст Апокаліпсиса. Ми ж не говоримо, що 
Апокаліпсис – це текст, який Прохор написав... В 
основу тексту декларації лягли ті ідеї, які були 
буквально продиктовані Папою і Патріархом. Наша 
справа з кардиналом Кохом була тільки оформити цей 
текст. І знову ж таки: остання редакція їм належала, а 
не нам", – сказав митрополит. 
   Крім того, Іларіон назвав політичним замовленням, за 
його словами, "образи" Патріарха Кирила. 
    "Я можу зрозуміти, що він ображає нашого Патріарха, 
– це конкретне політичне замовлення, і ми знаємо, від 
кого воно виходить, для яких цілей озвучуються ці 
образливі висловлювання. Але коли Глава Української 
Греко-Католицької Церкви про свого власного Папу 
таким чином відгукується, це, звичайно, викликає дуже 
велике здивування і подив", - зазначив представник 
РПЦ. 

17 лютого, 2016р. 

Березневі вакації 2016 року!  
Нагода для дітей зануритися у цікаве україномовне 

середовище!!! 
при Пластовій домівці ім. Гуцуляків  

 516 the Kingsway, Toronto 
«Чарівники»  (за твором  «Чарівник із країни Оз») з 8:30 

рано до 17:30 
Для дітей віком від 5(JK) до 11 років. 

Ціна  до 1 березня -  $250,  після 1 березня - $275 Ціна 
включає  надзвичайно цікаву програму в українcькій мові, 

перекуски. 
Більше інформацій: ukiedaycamp@gmail.com or 

irynamykytyuk.com 

 

http://ria.ru/religion/20160217/1375977438.html
mailto:ukiedaycamp@gmail.com


    ПАПА: МЕНІ ЗРОЗУМІЛІ ПОЧУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

    Під час перельоту з Мексики до Рима, згідно з 
прийнятим звичаєм, Папа Франциск провів розмову з 
журналістами, відповідаючи на їхні запитання, що 
стосувалися подорожі та різних подій у світі. Журналісти не 
оминули увагою і першого етапу цієї подорожі, який 12 
лютого відбувся в столиці Куби, повідомляє Радіо Ватикан. 
   «Зустріч із російським Патріархом Кирилом та підписання 
Спільної декларації весь світ привітав як історичний крок. 
Але тепер в Україні греко-католики почуваються 
зрадженими і говорять, що це “політичний документ”, 
який підтримує російську політику», – зауважив 
представник інформагентства «France Presse» Жан-Луї де 
ла Весьєр, зазначаючи, що розпалилася «словесна війна». 
Журналіст у цьому контексті запитав: «Чи думаєте ви про 
можливість візиту до Москви? Чи Патріарх вас запросив? 
Або може поїхати навесні на Крит, щоб привітати 
Всеправославний Собор?» 
     Відповідаючи, Святіший Отець сказав, що розпочинає «з 
кінця». Він зазначив, що братиме «духовну участь» у цьому 
Соборі, а також надішле своє вітання, «мені було б 
приємно поїхати і привітати їх під час Собору, але слід 
виявити належну пошану». Говорячи про двогодинну 
зустріч із Патріархом Кирилом, Папа зазначив, що вони 
спілкувалися «відверто, як брати, і нікому не відомо, про 
що йшла мова», окрім того, про що наприкінці було 
прилюдно сказано. 
     Далі Святіший Отець поділився думками про інтерв’ю 
Глави УГКЦ, присвячене зустрічі на Кубі й Декларації, та 
про реакцію на нього. Насамперед, Глава Католицької 
Церкви підкреслив свою пошану до Блаженнішого 
Святослава, зазначаючи, що добре його знає, адже 
протягом чотирьох років вони разом працювали в Буенос-
Айресі. 
    «Коли його у 42 роки було обрано Верховним 
Архиєпископом, що свідчить про те, що це – гідний муж, 
він приїхав до Буенос-Айреса, щоб забрати свої речі, і 
прийшов до мене та подарував мені іконку Пресвятої 
Богородиці, сказавши: “Вона супроводжувала мене 
протягом усього життя. Хочу залишити її тобі, що 
підтримував мене протягом цих чотирьох років”. Це, – 
зауважив Папа Франциск, – одна з небагатьох речей, яку я 
попросив привезти з Буенос-Айреса й тримаю її на своєму 
робочому столі. Отже, це людина, до якої маю велику 
повагу, а навіть відчуваю близькість, бо ми між собою 
звертаємося “на ти”». 

  

Коментуючи інтерв’ю, в якому Глава УГКЦ говорить, що до 
нього звертаються багато вірних і кажуть, що почуваються 
«зрадженими» й «розчарованими», Святіший Отець 
наголосив, що це лише одне речення з кількасторінкового 
інтерв’ю, в якому Блаженніший Святослав чітко позиціонує 
себе як син Церкви в сопричасті з Єпископом Рима, 
говорить про свою близькість із Папою та про віру. 
     «Далі, як і в будь-якому інтерв’ю, як це наше теперішнє, 
кожен має право висловити свою думку. І він щодо зустрічі 
каже, що це була добра річ і що слід прямувати вперед. У 
другій частині бачимо особисті думки, які має кожна 
людина і має право їх мати, – зауважив Папа, вказуючи на 
те, що критика стосується Декларації: – Це дискусійний 
документ. Слід додати, що Україна переживає війну, 
період страждання, існують різні інтерпретації». 
     «Я неодноразово згадував український народ, 
закликаючи до молитви та солідарності, як-от під час 
молитви “Ангел Господній” чи загальних аудієнцій у 
середу», – пригадав Святіший Отець, зазначаючи, що хоч 
кожен може мати свою думку щодо того, якою є війна та її 
перебіг, очевидним є те, що це «екзистенційна проблема 
цієї країни, яка пов’язана із стражданням». «Саме в цьому 
контексті я розглядаю цей абзац, зрозуміло, якою є реакція 
вірних, про що владика Святослав каже: “Багато вірних 
звертаються до мене і кажуть, що почуваються 
розчарованими та зрадженими Римом”. Зрозуміло, що в 
такій ситуації народ це так відчуває», – сказав Папа, 
розповівши, що коли було оголошено про подорож, 
Блаженніший Святослав написав йому, і це були «братні 
зауваження». 
   За словами Глави Католицької Церкви, хоч у цьому 
питанні документ є дискусійним, у ньому чітко 
закликається покласти край війні й досягти порозуміння. 
«Я особисто, – додав він, – говорив, що слід виконувати 
Мінські Угоди, “не руйнувати ліктем те, що написане 
рукою” (ісп. ідіом. – не нищити через недбалість позитивні 
здобутки). Римська Церква, Папа завжди закликали: 
“Шукайте мир!”. Я прийняв обох Президентів», – зазначив 
Святіший Отець, додаючи, що «в зоні конфлікту перебуває 
Нунцій, підтримуючи солдатів, допомагаючи пораненим», і 
пригадав, що Церква Рима також надіслала чимало 
допомоги для постраждалих, постійно закликаючи до миру 
й дотримування підписаних угод. 

18 лютого, 2016 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                              •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                        •        о. Олег Юрик – 647-341-0074 (новий) 
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 

                  
       

http://uk.radiovaticana.va/news/2016/02/18/%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83/1209710
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                                                ОГЛЯД  СУЧАСНИХ ПОДІЙ В УКРАІНІ  

ПУНКТИ ДЕКЛАРАЦІЇ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ УКРАЇНИ ТА УГКЦ, У ПАТРІАРХА СВЯТОСЛАВА  
ВИКЛИКАЛИ БІЛЬШЕ ЗАПИТАНЬ, НІЖ ВІДПОВІДЕЙ 

Глава УГКЦ так прокоментував спільну Декларацію, підписану 12 лютого у Гавані Папою Франциском і Патріархом 
Кирилом: «Говорили про нас – без нас, не давши нам голосу…»Можливо, додає Глава УГКЦ, «Апостольський нунцій в Україні 
допоможе нам зрозуміти «темні місця» цього тексту і пояснить позицію Ватикану там, де вона, на наш погляд,  не цілком чітко 
сформульована». 

Безперечно, наголошує Патріарх Святослав, «цей текст викликав глибоке розчарування серед багатьох вірних нашої 
Церкви тай просто небайдужих громадян України. Сьогодні багато хто звертався до мене з цього приводу і говорив, що 
почувається зрадженим Ватиканом, розчарованим половинчастістю правди в цьому документі і навіть непрямою підтримкою з 
боку Апостольської Столиці агресії  Росії проти України. Я, безперечно, розумію ці почуття. Проте я заохочую наших вірних не 
драматизувати цієї Декларації та не перебільшувати її значення для церковного життя. Ми пережили не одну подібну заяву, 
переживемо й цю». 

«Було офіційно повідомлено, що цей документ є плодом праці митрополита Іларіона (Алфеєва) з православного боку і 
кардинала Курта Коха та Папської ради у справах єдності між християнами – з католицького. Для документа, який мав би бути 
не богословським, а, фактично, суспільно-політичним, слабшої команди для його укладання годі було собі уявити. Згадана 
Папська рада компетентна в богословських питаннях у стосунках із різними християнськими Церквами і спільнотами, але аж 
ніяк не у справах міжнародної політики, особливо делікатних питань російської агресії в Україні. Тому заданий характер 
документа був їй явно не під силу. Цим і скористався Відділ зовнішніх церковних відносин РПЦ, який, як ніхто, є інструментом 
дипломатії та зовнішньої політики Московського Патріархату», - наголошує Патріарх Святослав. 

«Пункт 26 цієї Декларації є найбільш контроверсійний. Створюється таке враження, що Московська патріархія або 
вперто не признається, що є стороною конфлікту, тобто відкрито підтримує агресію Росії проти України, як до речі і освячує 
військові дії Росії в Сирії як «священну війну», або звертається передусім до свого сумління, закликає себе саму до 
розсудливості, суспільної солідарності та до діяльного будування миру. Не знаю… Саме слово «конфлікт» тут є темним і 
радше схиляє читача думати про те, що в нас є «громадянський конфлікт», а не зовнішня агресія сусідньої держави. Сьогодні 
загальновідомим є той факт, що якби на українську землю з Росії не прибувалиїї військовослужбовці та не постачалася важка 
зброя, якби РПЦ освячувала не ідею «руского міра», а передачу контролю Україні над її власними кордонами, то ні анексії 
Криму, ні цієї війни взагалі б не було. Саме такої суспільної солідарності з українським народом та діяльного будування миру 
ми очікуємо від підписантів цього документа», –  прокоментував  Глава УГКЦ і ствердив: 

«УГКЦ ніколи не підтримувала і не пропагувала війни. Натомість ми завжди підтримували і будемо підтримувати народ 
України! Ми ніколи не були на боці агресора, натомість перебували з нашими людьми на Майдані, коли їх вбивали носії 
«руского міра». Наші священики ніколи не брали до рук зброї, на відміну від того, як це траплялося з іншого боку. Наші 
капелани, як будівничі миру, мерзнуть разом із нашими солдатами на передовій та своїми руками виносять поранених із поля 
бою, витирають сльози матерів, котрі оплакують своїх убитих дітей. Ми опікуємося пораненими та постраждалими внаслідок 
бойових дій, незалежно від їхнього національного походження, релігійних чи політичних переконань. Сьогодні, як вже вкотре, 
складаються обставини так, що наш народ не має іншого захисту і порятунку, окрім своєї Церкви. Саме пастирське сумління 
кличе нас бути голосом цього народу, будити сумління світової християнської спільноти навіть тоді, коли цього голосу не 
розуміють або ним нехтують релігійні лідери сучасних Церков».  

Детальніше про те, як греко-католики України сприйняли зустріч Папи і Патріарха,та яка у них реакція на спільну 
Декларацію у тих частинах, що стосуються України та УГКЦ, читайте в інтерв’ю о. Ігоря Яціва з Патріархом УГКЦ Святославом 
під назвою «Зустріч, яка не відбулася?». 

Позитивним у документі  Глава УГКЦ назвав те, що у Декларації «порушені питання, які є спільними для католиків і 
православних та відкривають нові горизонти для співпраці». 

 

Оцінка Гаванської декларації Папи Франциска та патріарха Кіріла 
Оцінка Гаванської декларації Папи Франциска та патріарха Кіріла буде неповною, якщо розглядати її як текст, 

вийнятий з контексту реальних подій. Тому спробуємо поставити цю декларацію у контекст головних тенденцій ватиканських та 
московських. Гаванська декларація – це не є тим документом, який би когось до чогось зобов’язував. Грубо кажучи, жодної 
юридичної сили ні для католиків, ні для московських православних, а тим більше православних немосковських ця декларація 
не має. Окрім цього, розмитий характер формулювань у самому текст відкриває величезні можливості цілком протилежним 
тлумаченням цієї декларації.  

Гаванська декларація відобразила чергове жертвування католиками з боку теперішнього керівництва Ватикану на 
користь православних з дуже сумнівною користю для Католицької Церкви. У червні 2015р. на догоду Сербській православні 
церкві Папа Франциск створив ватикансько-сербську комісію, яка має дослідити діяльність блаженного кардинала Алойзія 
Степінца, Загребського Архиєпископа і митрополита, якого знищила комуністична влада Югославії. Всі закиди СПЦ стосовно 

http://risu.org.ua/ua/index/resourses/church_doc/ecumen_doc/62494/
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/confessional/interchurch_relations/62495/
http://risu.org.ua/ua/index/monitoring/society_digest/62514/


кардинала Степінца вибудовані виключно на антикатолицькій пропаганді комуністичної Югославії. Така поведінка Ватикану 
глибоко образила хорватів-католиків та викликала в одній з найкатолицькіших країн Європи серйозні антипапскі та 
антиватиканські настрої, створивши доволі серйозні проблем Католицькій Церкві в Хорватії. Фактична здача інтересів 
найбільшої Східної католицької Церкви Гаванською декларацією, у контексті ватикансько-сербської комісії, вказує на те, що у 
Ватикані знову витає дух ostpolitik – політика пошуку компромісів з православ’ям та тоді комуністичними владами, коштом 
католиків Середньої та Східної Європи. Потрібно зазначити, що прихильники ostpolitik до сьогоднішнього дня поширюють 
переконання про успішність такого підходу, хоча успішність ostpolitik доволі сумнівна. Кінець цій політиці поклав св. Іван Павло 
ІІ. Бенедикт ХVІ не тільки продовжив політику свого попередника, але й укинув усі програми допомоги РПЦ, через які вона 
отримувала солідні кошти із західних католицьких фондів. Ватикансько-сербська комісія у випадку кардинала Степінца та 
Гаванська декларація, здається, воскрешають ватиканську ostpolitik, що вказує на серйозне нерозуміння реалій Середньої та 
Східної Європи у середовищі ватиканської бюрократії, а також і на серйозне падіння рівня ватиканської дипломатії. Така 
ситуація не викликає здивування оскільки Папа латиноамериканець, вочевидь, далекий від європейських реалій та розуміння 
специфічних європейських столітніх конфліктів, змушений був перекласти європейську політику на своїх помічників, які, 
вочевидь, виявились абсолютно нездатними захищати інтереси Церкви. 

 Реакція самого Папи на протести з України скоріше говорить про саме таку ситуацію у Ватикані. У цьому контексті, з 
одного боку, Гаванська декларація виглядає доволі зловісно не тільки для УГКЦ, але й для католиків Середньої і Східної 
Європи. Але з іншого боку – їхнє протистояння з ватиканською бюрократією має усі шанси зродити посилення національної та 
релігійної ідентичності у середовищі католиків цього регіону, а також пришвидшити потрібне реформування ватиканської 
бюрократичної машини. 

У цієї тенденції є ще й позитивний момент. Після довголітнього понтифікату св. Івана Павла ІІ та порівняно короткого, 
але медійно бурхливого понтифікату Бенедикта ХVІ, католики Середньої та Східної Європи навчилися в Папі бачити 
непомильний авторитет не лише тоді коли він навчає у справах віри і моралі як Пастир усіх християн, але і в щоденних їхніх 
заявах та висловах. Це зродило у їхньому середовищі своєрідний ультрамонтанізм, який усякий папський вислів вважав 
непомильним. І хоча фігури спірних пап середньовіччя не були зовсім невідомими, про те це скоріше сприймалося як вираз 
тодішньої кризи Церкви, яку Церква щасливо пережила.Контроверсійна особистість Папи Франциска уже спричинила велике 
невдоволення, а часом і повне несприйняття у католиків колишнього соцтабору. 

 Неоднозначні жести та висловлювання Папи Франциска у Середній та Східній Європи викликали ефект протилежний 
до «ефекту Франциска» на Заході та в Латинській Америці. На цей момент серед католиків колишнього соцтабору 
спостерігається хоча дуже малесенький, проте відтік ультраконсерваторів до лефавристів, або  своєрідна внутрішня еміграція. 
Окрім цього, у їхньому середовищі набувають поширення ірландські псевдопророцтва, які проголошують Франциска 
псевдопапою . 

Гаванська декларації в контексті московитських тенденцій РПЦ є джерелом і натхненником ідеї «русскаго міра» – 
імперіалістичної ідеї права Москви на території України, Білорусії та Молдови, загорнутої в гарні слова про духовну й 
цивілізаційну єдність. Ще одним проявом церковного імперіалізму РПЦ є ідея так званої канонічної території, на яку 
ексклюзивне право має Московський патріархат. Нема жодних ознак, щоб РПЦ відмовлялася від властивого їй церковного 
імперіалізму. Більше того, коментарі, які вийшли від одного з архітекторів Гаванської декларації митрополита Іларіона 
Алфєєва, чітко вказують на те, що у політиці РПЦ після підписання Гаванської декларації нічого не змінилося: вона і далі буде 
продукувати ненависть до України, українців і особливо до УГКЦ. Тобто РПЦ і надалі продовжуватиме політику, метою якої є 
вбивання клину між Римом та УГКЦ.  

Якщо взяти до уваги поведінку патріарха Кіріла на нараді православних церков у Швейцарії кінцем січня цього року, де 
він доклав максимум зусиль, щоб дискредитувати немосковське православ’я в Україні й саму Україну, то стає цілком 
очевидним: головною метою Гаванської декларації та зустрічі Папи і Кіріла були не Близький Схід, не проблеми секуляризму, а 
– Україна. Усе це йде у фарватері української політики Кремля, тим більше, що нема підстав не довіряти А. Вєнєдіктову, який 
має реальний інсайдерський доступ інформації з Кремля, і який охарактеризував поїздку Кіріла в Гавану, як поїздку 
кремлівського кур’єра. Враховуючи близькість РПЦ та Кремля, Гаванську декларації можна сміло назвати актом гібридної війни 
Кремля проти України, метою якої є забити клин між Ватиканом і УГКЦ, підірвати авторитет Папи в Україні й по-можливості (що 
і було осягнено) вирвати хоча б якусь заяву зі сторони Папи про громадянський конфлікт в Україні. Ще одним неприємним 
моментом є те, що Москва уже почала цитувати Гаванську декларацію у своїй пропагандистські машинерії та використовувати 
її у власних агресивних цілях. У ситуації коли Ватикан Франциска не надає серйозної і видимої дипломатичної та моральної 
підтримки ні Україні, ні УГКЦ, Москва має практично розв’язані руки у використані Гаванської декларації проти немилих їй 
інституцій в Україні. Цього і варто було очікувати, оскільки сама Гаванська декларація допускає різночитання, а Афлєєв уже 
неодноразово показав, що РПЦ вдається до маніпуляцій документами, так як це єособливо очевидний випадок маніпуляції 
Алфєєвим текстами Баламандського документу. Політика Ватикану стосовно питання України, цілком очевидно скочується до 
сумних реалій ostpolitik, але, як вже писалося вище, це – не трагедія. Це – криза, яка дає неймовірно добрий шанс, як для 
католиків колишнього соцтабору в Європі, так і для реформи ватиканських дикастеріїв.              

 о. Орест-Дмитро Вільчинський 


