
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 

Aрхиєпископ УАПЦ: «Досвід переможного 
протистояння Євангелії любові 

насильницькій ідеології імперії зла – щедрий 
дар УГКЦ сучасній Україні» 

 
Посткомуністичні часи засвідчують наполегливість спроби 
зберегти старі авторитарні способи маніпулювання 
церковними спільнотами. Знаряддями цього є: державний 
протекціонізм, політичний тиск, механізм фінансової 
допомоги та податкових пільг, спроби урядового 
стимулювання міжконфесійних переходів тощо. 
 
Ісповідницький досвід УГКЦ за цих умов виявив, що Церква 
виборола свою свободу, всупереч тоталітарній диктатурі. Це 
відкриває нам еклезіологічну модель, яку потребує не лише 
українська спільнота християн східної традицій, а й всі 
українці. 
Таку думку висловив владика Ігор (Ісіченко), Архиєпископ 
Харківський і Полтавський УАПЦ, на міжнародній 
конференції «Сила віри супроти насилля влади: греко-
католики Центрально-Східної Європи в умовах 
переслідувань тоталітарних режимів після Другої світової 
війни» 17 березня 2016 року в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка.«Бо боротьба українців 
за власне майбутнє постійно наштовхується на забобонну 
віру в конечність авторитарного вождя. Цей досвід 
переможного протистояння Євангелії любові насильницькій 
ідеології імперії зла – щедрий дар УГКЦ сучасному 
українському суспільству», - пояснив Архиєпископ (стор. 3) 
 

ST. NICHOLAS 
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 

4 Bellwoods Avenue 
Toronto, Ontario, M6J 2P4 
tel.: 416-504-4774 
fax.:416-504-8428 
оffice@saintnicholas.ca  
www.saintnicholas.ca 
 

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. Р. Лобай 
9:30 – Св. Літургія – о.  О. Качур     
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Юрик 
 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. Євр. 11, 24 – 26; 32 – 12, 2.  
 Єв. Йо. 1, 43 – 51. 
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 Просимо наших парохіян, у яких росте 
лоза, і які можуть поофірувати її для посвячення 
та роздачі вірним у Квітну Неділю зголоситися до 
парохiї (416-504-4774) або до Романа Колоса 
(416-766-6166). Члени БУКК приїдуть до Вас, 
щоб її відібрати та приладити.   

    БУКК, відділ св. о. Миколая продає 
великодні картки у кіоску в церковній залі. 

 Тихі Реколекції для жінок. ГОРА МАРІЇ 
437 Wilson Street East, Ancaster, L9G 3K4.  
Україномовні реколекції під проводом о. Дмитра 
Ганчарика 8-10го квітня. Координаторка від 

Епархіяльної Управи ЛУКЖК Катруся Корчинська (416) 
261-5878. 

 Хори Левада і Оріон (УМА) Торонто щиро 
запрошують українську громаду підтримати захід 
FASHION RUNWAY UKRAYINA – Вишиванка-
Подих України – який представлятиме 
дизайн/колекцію Лесі  Бліщ зі Львова. Показ 
моди відбудеться в неділю, 10 квітня о год. 1:30 
поп. у приміщенні “Золотий Лев”, Княжий Двір, 
15 Canmotor Ave., Toronto. Квитки: $65.00 
включають обід, вино, музичні виступи, 
подарунки. За квитками звертатися до хористів , 
416-419-8278, 416-233-9700.  

 
      ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
 
21 ІІІ  6:00 веч.    бл.п. Оксану Танчак, Михайла 
                                                            Шачка 
22 ІІІ  8:00 ранку  бл. п. Григорія і Марію 
                                                     Реплянських 
24 ІІІ 10:00 ранку  бл. п. Івана і Анну Піцюрів 
26 ІІІ 10:00 ранку  бл. п. Іванну Мельник- 
                                                  Гавриляк (40д.) 
28 ІІІ  7:00 веч.     бл.п. Івана Вербового (40д.) 
29 ІІІ  6:00 веч.     бл. п. Галину Постоловську 
 5  ІV  8:00 ранку   бл.п. Стефанію Харак (2р.) 
 5  ІV 10:00 ранку  бл.п. Леонтіну Шумську (40д.) 
 9  ІV 10:00 ранку  бл.п. Івана Кардаша (40д.)  

                                
                         ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай   Предобрий Господь   благословить                 
і винагородить! 
Юрій і Марла Дашко                              400.00 
Василь і Рома Жила                               100.00 
Анна Бурій                                            500.00 
          (в пам’ять Уляни Бурій-Перовик) 
 

                        МНОГАЯ  ЛІТА! 
Новоохрещеній Камилі Дюк Гусейко, її рідним і 
хресним батькам  бажаємо   Многії  і Благії Літа! 

 

 

 

                  ВЕЛИКИЙ  ПІСТ 
ВЕЛИКИЙ ПІСТ починається в понеділок  
14 березня і о год. 6:00 вечора служать Канон 
Андрея Критського. Щонеділі під час Великого 
Посту служать Великопосну Вечірню о год. 
7:00 вечора. В неділю 13 березня відслужать 
Вечірню Прощення о год. 7:00 вечора. 
Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  подавати 
імена померлих до пом'яників на Парастас-
Сорокоусти, який почнуть служити 18 березня. 
 Пригадуємо нашим парохіянам не замовляти 
Божественні Літургії св. Йоана Золотоустого в 
середу і п'ятницю в часі посту, з огляду на те, 
що в тих днях, згідно з нашим Східним обрядом, 
служать Літургію Ранішосвячених Дарів о год. 6:00 
вечора. В п’ятницю також служать парастас-
сорокоусти. 
Цьогорічні Великопосні реколекції в нашій 
Свято-Миколаївській парoxії відбудуться в 
днях 31березня - 3 квітня. Проповідник –  
о. Петро Шумелда – сотрудник храму св. вел. 
муч. Димитрія в Торонто.         
 31 ІІІ  четвер год. 6:00 веч. – Вечірня і духовна 
наука                  
01 ІV  п’ятниця  год. 6:00 веч. – Літ. Ранішосв. 
Дарів, сорокусти і духовна наука  
02 ІV  субота год. 6:00 веч.  – Велика Вечірня і 
духовна  наука                                                                          
03  ІV неділя   в часі ранніх Бож. Літ. кінцева 
духовна наука. 

 
У неділю, 27 березня після кожної Святої 
Літургії буде продаж гарячих обідів: борщ, 
вареники, ковбаски, печиво тощо. Запрошуємо 
закупити смачний обід - частина приходу 
призначенa на госпіталь у Києві для 
поранених АТО. 
Членкині ЛУКЖК запрошують охочих пань 
допомогти ліпити вареники, в суботу, 26 
березня о 10:00 ранку, в церковній залі. 
Дякуємо! 

        
        

 

 

     
        

      

 

 

 



свою думку.Він також наголосив, що не потрібно 
забувати про те, що під час національної 
революції 1917-1921 рр. суспільно-активна 
частина українського народу та Церква були 
відчужені. Бо Церква, як частина ворожої Україні 
імперської структури, викликала відторгнення: 
«Антиклерикалізм не був нав’язаний тільки ззовні 
окупантами. Це було би надто просте розв’язання. 
Таке явище мало й свої автохтонні витоки, що 
виявилися суголосними з войовничим атеїзмом 
більшовиків. Церква сприймалася, як інституція з 
подвійними стандартами», - додав доповідач. 
У Галичині й Закарпатті ситуація була істотно 
іншою, ніж на Наддніпрянщині. Але й там стосунки 
ОУН і УГКЦ були часом складними, а вплив 
москвофільства на духовенство набував 
загрозливого характеру: «Цей стихійний 
антиклерикалізм підживлювався не лише 
комуністичною пропагандою, а й часом здобував 
поживу в прагматизмі священичих кланів». 
Події 1945-1949 рр. започаткували зміни 
суспільної рецепції Церкви в країні. Не лише в 
УГКЦ, а в усієї Христової Церкви. «Стійкість 
значної частини священства, особливо 
монашества, які не зреклися свого сану, масові 
ісповідницькі подвиги миряни після юридичної 
заборони Церкви, є переконливими свідченнями 
присутності в Церкві непроминущих Господніх 
дарів», - додав він.За словами представника 
УАПЦ, в тоталітарній імперії УГКЦ складала 
найпотужнішу духовну альтернативу панівному 
режимові, оснащену виробленими в катакомбах та 
ледь позначеними назовні ієрархічними 
структурами. «Для суспільства такий феномен був 
викликом. Бо те, що Церква здатна на 
альтернативне існування, всупереч державним 
репресіям і заборонам, здавалося неможливим. 
Адже на той час переконливими виглядали 
пояснення КГБ та партійних чиновників, які 
шукали джерела стійкості УГКЦ в американській 
допомозі та підступах Ватикану», - сказав владика 
Ігор.                              Департамент інформації УГКЦ 
 
 
Глава УГКЦ: «Російська влада в Криму 
застосовує до УГКЦ методи, схожі до тих, які 
були в сталінські часи» 
 
Зараз УГКЦ в Криму очікує рішення щодо своєї 
долі. Ідеться про те, до якої категорії нас 
намагатимуться зарахувати і яку термінологію до  
нас використати: регуляцію чи ліквідацію. Про це  
 
 
 

повідомив Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав під 
час круглого столу «Насильницька ліквідація УГКЦ 
та її наслідки: уроки й завдання для сьогодення» 
у приміщенні Національного університету імені 
Тараса Шевченка.Предстоятель процитував 
німецького доктора історії Катріну Бек, яка 
стверджує, що комуністичний режим у 30-40 
роках вживав термінологію щодо Церков: 
ліквідація або регуляція.Глава УГКЦ пригадав 
пропагадистський месидж, який комуністи 
застосовували щодо насильницької ліквідації 
УГКЦ. «Казали, що в такій вільній демократичній 
державі, як Радянський Союз, за батька Сталіна 
Греко-Католицька Церква стала вільна і змогла 
здійснити свою давню мрію: вона 
самоліквідувалася. Це слово було ключовим у 
комуністичній пропаганді, яка говорила про ці 
події. Згадуючи ці терміни, я б хотів навести 
паралель із сучасним станом, зокрема російської 
тактики щодо релігійних громад у Криму після 
його анексії. Бо ми бачимо, що нічого не 
змінилося. Абсолютно однакове ставлення», - 
відзначив Блаженніший Святослав.Усім добре 
відомо, сказав архиєрей, що після анексії Криму 
всі релігійні організації та Церкви опинилися поза 
законом. Це відбувалося внаслідок певного 
законодавчого процесу, який встановив вимогу 
усім без винятку релігійним організаціям пройти 
процес реєстрації. «Тож застосовують той самий 
механізм. Мабуть, служби держбезпеки Росії не 
мають якоїсь фантазії чи креативу. Тепер УГКЦ в 
Криму очікує рішення щодо своєї долі, тобто до 
якої категорії нас намагатимуться зарахувати і яку 
термінологію до нас використати: регуляцію чи 
ліквідацію», - зазначив Предстоятель. 
«Для того аби не дати пропаганді жодної нагоди 
говорити про самоліквідацію УГКЦ у Криму, - 
наголосив Глава УГКЦ, - наші громади все-таки 
виявили бажання змагатися за цю реєстрацію. Але 
побачимо, який буде наслідок. Ми знаємо, що є 
величезний тиск з боку органів державної влади, 
які відмовляються зберігати назву «Українська 
Греко-Католицька Церква». Мабуть, буде великий 
тиск щодо зміни назви, бо вже пройшло багато 
засідань так званої релігієзнавчої експертизи у 
Москві з цього приводу».«Зазнавши ліквідації 
нашої Церкви 70 років тому, маємо реальні 
побоювання пережити те саме. Але за всяку ціну 
ми намагаємося утримати свої позиції і не дати 
нікому нагоди сказати, що ми саморозпуститися 
чи самоліквідуватися», - додав Глава Церкви.                                    
 
                                       Департамент інформації УГКЦ 
           

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 
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

 
 

 

 

 
NATALIA WERHUN 

Lawyer & Notary Public 
Serving the Greater Toronto Area 

Commercial leasing 
Wills, Powers of Attorney & Notarial services 

Buying, selling or mortgaging your home or business 
Setting up a business & advice regarding business matters 

Phone: 905-415-8900 Ext. 227 
Email: nwerhun@crupilaw.ca 

 
 
 

Вільне Місце 

   

                               Windows & Doors 
 
 
 
 

Murynyuk Ivan 
Free estimate Best Price Best quality 

                              647-407-4826 

           L Y N E T T 
                     ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ 
                 F U N E R A L   H O M E          

Proudly Serving Catholic Families since 1914 
3299 Dundas Street West 

(1 Block East of Runnymede) 
416-767-1176 

Paul Chumak, J.D., Q.C. 

Barrister-at-Law 

Кримінальне правo  Criminal Law 
 

Порушення правил їзди  Driving Offences 
2200 Bloor St. W., Suite 200, Toronto  

(at Rnnymede) 
Tel.: (416) 927-1977, (416) 760-0524 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 

 

 



УНІЯ ІСНУЄ ВЖЕ 400 РОКІВ І ЗА ЦЕЙ ЧАС НІХТО ТАК І НЕ ЗАПРОПОНУВАВ ІНШУ МОДЕЛЬ 
ЄДНОСТІ", - ВЛАДИКА ВЕНЕДИКТ 

• Чтв, 10/03/2016 - 09:10 

 

Ексклюзивне інтерв'ю «Католицькому Оглядачу» Протосинкела Львівської Архиєпархії владики 
Венедикта (Алексійчука). 

Преосвященний Владико, останнім часом з різних боків знову пожвавилися закиди, що, 
мовляв, УГКЦ виникла в результаті уніятизму, а це чи то історична помилка, чи то злочин. 
Що з тим нещасним уніятизмом? 

Щоб дати відповідь на це питання, потрібно подивитись в історію. Я би почав з Берестейської Унії 
1596 року. Коли говоримо про 1596 рік в історії нашої Церкви, то мусимо мати на увазі, що акти 
Берестейського собору підписала уся Церква, ціла Київська митрополія, а не якась її частина. І це 
не було якоюсь новиною для нашої Церкви. Наша Церква висилала своїх представників на 
Вселенські собори, які проводила Католицька Церква уже після нещасливого розколу 1054 року. 
Ось погляньте, митрополит Петро Акерович присутній на Ліонському соборі або зважте роль 
митрополита Ізидора у Флорентійській Унії. Тоді Київська митрополія прийняла цю віднову єдності 
між Сходом і Заходом радісно, а московська держава ув’язнила митрополита як єретика. А 1500 
року, ще за 96 років до Берестейської Унії Київський, митрополит Йосип Болгаринович пише до 
Папи і визнає його наслідником св. Апостола Петра. Наша Церква завжди зберігала оте розуміння, 
що попри сварку Риму і Константинополя Церква Христова має бути Єдина. І в 1596 році вся наша 
Церква, я наголошую саме уся, а не якась її частина, відновила цю Єдність. Тому в контексті 
Берестейської Унії говорити про уніятизм так, як його розуміє Баламандський документ, або так, як 
його розуміє Гаванська декларація, просто недоречно, оскільки це проти історичної правди. 
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Мушу зазначити, що наші православні брати дуже люблять говорити про тяглість, про 
апостольське передання. Але від Володимирового хрещення цю нерозривну тяглість має тільки 
українська греко-католицька єрархія. Православна єрархія, яку тепер маємо  в Україні, походить 
щойно з 1620 року, коли Єрусалимський патріарх Теофан ІІІ на прохання гетьмана Петра 
Сагайдачного висвятив для православних нових єпископів. А це вже зовсім інакша гілка 
передання, це вже не передання з часів Володимирового хрещення, яке в дійсності є тільки у 
греко-католиків. Звичайно, це не є для нас повід для гордості, лише факт історичний. 

Про уніятизм як коріння УГКЦ часто згадують у Московському патріархаті, коли говорять про нас, 
про українських греко-католиків. Але тут варто наголосити, що на 1596 рік,коли Київська 
митрополія підписувала унійні акти, Москва уже була відділена, вона існувала як окремий 
церковний організм. Бо вже 1448 року Москва, відкидаючи Флорентійську Унію, фактично 
створила собі власну церкву, яка не була в єдності ні з Римом, ні з Константинополем. 

У цьому контексті дуже дивним виглядає спроба Москви як окремої церкви говорити про речі, які 
її не стосуються, про речі, які відбувалися в Україні. Яке діло Москві до Берестейської Унії, якщо 
вона навіть до встановлення української православної єрархії у 1620 році не мала ніякого 
церковного відношення? Ми ж, українці, а тим більше греко-католики, не висуваємо їй претензій – 
а чому ви відділилися від нас у 1448 році, чому ви перед тим ув’язнили законного Київського 
митрополита? Тут хочу підмітити, що Москва зараз має відвагу вказувати нам, греко-католикам, які 
мають бути наші стосунки з Папою Римським. Щонайменше це виглядає смішно. 

І тому повертаючись до питання про звинувачення нас в уніятизмі, мусимо знову ж таки свідчити: 
УГКЦ – це не наслідок уніятизму в баламандському сенсі. УГКЦ – це Церква, яка, прагнучи 
відновити християнську єдність, здійснила це у Бересті в 1596 році. Більше того, хочу сказати, що 
наші православні брати дуже часто полюбляють говорити про пошук церковної єдності, як 
повернення першого тисячоліття християнства. Ну то яка проблема? Ми греко-католики вернулись 
до того стану, який був тоді: ми є Церквою свого права, тобто: ми не підпорядковуємося Риму, як 
це є випадок з римо-католиками, ми перебуваємо з Римом в єдності віри, в повному 
Євхаристійному Сопричасті з Римським Апостольським Престолом, і вважаємо Рим – верховним 
Арбітром християнського світу, так як це і було в першому тисячолітті. Ми це зробили. І тому коли 
православні з одного боку говорять про греко-католиків як про прояв уніятизму, а в той же час 
кажуть, що вони шукають єдності з католиками на основі моделі першого християнського 
тисячоліття, то воно цілковито не клеїться купи. 

І тому, коли ми говоримо про уніятизм в українському контексті, ми можемо говорити хіба що про 
уніятизм з боку Москви у 1839 році, коли українських та білоруських греко-католиків насильно 
«воссоєдінілі» з Московською церквою, і про такий же ж московський уніятизм трохи пізніше на 
Холмщині і Підляшші у 1875 році, а потім у 1946 році в Галичині та в 1947 році на Закарпатті. Це 
завжди було пов’язаним з насильством. Насильство, яким Москва, і державна, і церковна, 
«возсоєдіняла» греко-католиків моєї любої і рідної Волині в ХІХ столітті, до болю реалістично 
описав Володимир Короленко у своєму нарисі «Віра батьків». Насильство, обман, підкуп, зрада – 
це методи, якими і російська держава і підневільна їй російська церква відривали частини УГКЦ і 



прилучали їх до російської церкви і в 1839, і в 1875 і в 1946 роках. Усе це добре задокументовано 
істориками. Це і є той самий уніятизм. І як такий він є злочином не тільки проти християнської 
єдності, але й проти нашого народу, проти справедливості, проти Бога. 

Особливо це стосується 1946 року, коли на Псевдособорі, зорганізованому сталінським режимом 
та Московським патріархатом, не те що не було жодного єпископа УГКЦ, там не було навіть когось 
на кшталт керуючого єпархією. Це – уніятизм у найчистішому прояві – окремі парафії насильним 
способом перетягнуто до Московського патріархату! 

По-щирості, я ніяк не можу зрозуміти позицію православної сторони, але й частини католиків. Для 
чого зустрічатись і говорити безконечно про екуменізм та шукати знову і знову якоїсь форми 
єдності, як маємо модель єдності, яка функціонує ось уже 400 років. Хіба за цих 400 років хтось з 
православного чи католицького, чи може протестантського боку спромігся запропонувати якусь 
кращу модель? Можна безконечно твердити, що Берестейська Унія недобрий спосіб 
християнської єдності, але кращого за останні століття ніхто не запропонував. Критикувати ми 
завжди можемо, однак, як критикуємо, то запропонуємо щось інше. А цього не робиться, а лиш 
критикується. 

Владико, але тут виникає ще одне цікаве питання. Москва так часто засуджує уніятизм, а 
насправді, коли відбулось об’єднання РПЦ із РПЦ (закордонною), там так само не все гладко 
минуло. Частина парафій із закордону не прийняла цього об’єднання. Отож, виглядає, що 
Москва засуджує уніятизм, покликається на Баламанд, а вже після Баламанду підписує 
чергову унію? 

Це – правда, що багато громад тоді не прийняло цього об’єднання. Тут можна говорити про 
уніятизм в середині православ’я. 

Прошу Владики, нещодавно у розмові з журналістами Ви сказали, що Росія боїться УГКЦ. Це 
стосується до Росії як до держави чи йдеться про російську церкву? 

Так, правда, Росія завжди боялася УГКЦ. Вона, можливо, інтуїтивно відчувала, що УГКЦ – це 
загроза її імперіалістичним планам стосовно України, стосовно Білорусії. Адже Росії завжди дуже 
залежало на тому, щоб проголосити українців, білорусів та росіян одним народом. Росія добре 
розуміла і розуміє, що без тотальної русифікації українців їй дуже важко претендувати на 
спадщину Києва, на спадщину Русі. Тому як тільки Росія загарбувала черговий кусень української 
землі, вона одразу починала підготовку до знищення Унії. І це прагнення знищення нашої Церкви 
– це майже 300-літня сумна традиція російської політики. Від Петра І аж до сьогодні . 

Погляньмо історію нашого народу – там, де довше зберігалася наша Церква, там русифікація 
менша. Я не побоюся стверджувати, як би не УГКЦ, не було би Галичини саме такою, якою вона є. 
Не було би Галичини, Україна би була подібною до Білорусі, або взагалі б її не було, була би якась 
там Малоросія, Новоросія, чи щось подібного. 



Проблема для російської держави не в тому, що існують якісь там собі греко-католики. Проблема у 
тому, що Католицьку Церкву неможливо контролювати. Неможливо контролювати УГКЦ. А, 
відважусь сказати, без Церкви, яку неможливо контролювати наш народ доволі легко втратив би 
свою національну ідентичність, став би гумусом чужих імперій. І це також є однією з причин 
нелюбові Росії до нашої Церкви. 

Православна церква завжди працює у спільному з державою форматі. Навіть можна сказати, що 
православна церква не мислить себе поза державою. А католицтво не мислить себе у такому 
форматі. Феномен католицтва – його непідконтрольність державі. І тут виникає проблема. 
Російська церква традиційно мислить себе частиною державного російського апарату, тому УГКЦ, 
яку держава не контролює – це проблема для церковної Москви така ж сама, як і для російської 
держави. І оце постійне наголошення Москвою, що УГКЦ – це перепона для діалогу з Римом, це не 
принципова еклезіяльна  проблема для Московського патріархату. Адже коли їм була потрібна 
зустріч з Папою – вони зустрілися. Це проблема політична. 

Окрім цього, виглядає на те, що Москва думала, що раз Папа сказав, підписав, то і вся Католицька 
Церква буде сидіти тихенько. Але Москва просто сама себе обманула. Вона просто виявила власне 
нерозуміння того, що таке Католицька Церква. Вона не зрозуміла, що ми – католики, маємо 
цілковите право виражати свою думку про те, що відбувається в Церкві. Папа – без сумніву, 
найвищий земний авторитет в Церкві, але… Він є непомильний тільки тоді, коли як пастир усіх 
християн навчає у справах віри і моралі. Ми не якісь там ультрамонтаністи, які вірять, що кожне 
слово Папи – об’явлення. Ми –католики. Саме тому й виникла така гостра реакція Москви на 
поставу нашого Блаженнішого, на поставу нашої Церкви. Москва такого не очікувала. 

Владико, Ви згадали Гаванську декларацію, яка спровокувала дуже негативні реакції серед 
українців не тільки в Україні, але й у всьому світі. Як Ви дивитесь на цей документ? 

Вважаю, що Гаванська декларація – добра річ. У той же час цей документ недопрацьований, в нас 
є певні зауваження стосовно пунктів, де йдеться про нас – греко-католиків, про Україну. І добрий 
саме тому, що він засуджує уніятизм. Ми вже сьогодні говорили про те, що уніятизмом займалася 
саме Москва, а не Рим. І думаю, що у Москві поки що не свідомі того, що вони підписали. Коли 
вони усвідомлять, як там сформульовано питання уніятизму, то вони побачать, що вони собі вирок 
підписали. Адже, як я вже це вище сказав, – історія підтверджує, що саме російська церква 
постійно грішила таким уніятизмом, як це поняття сформульоване у Гаванській декларації.Цей 
документ покаже реальну щирість чи нещирість церковної Москви. Адже декларація тільки щось 
декларує. Це тільки папір. Тепер потрібно би було бачити, а що і в який спосіб із того 
задекларованого можна здійснити. Якщо буде створено спільну комісію, яка крок за кроком буде 
розглядати пункти цієї декларації, шукати шляхи реалізації того, що там задекларовано, то ця 
декларація може дійсно призвести до добрих плодів. Проте, з боку Московського патріархату, уже 
маємо сигнали, що вони не бачать можливості такої комісії. І це ставить під сумнів їхню щирість на 
момент підписання декларації. І це дуже дивно. Адже якщо я маю з кимось конфлікт, то не можу 
цей конфлікт вирішити, якщо не спілкуватимусь з тим, з ким я цей конфлікт маю.  
                                                                                                 (Продовження наступного тижня) 


