
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 

Глава УГКЦ в Неділю православ’я: «Великий 
піст – час відкритих небес» 

   
Євангельські слова «Прийди і подивися» лунають сьогодні 
до кожного з нас. Бо час Великого посту – період, коли 
Церква кличе нас до зустріч із Богом. Син Божий хоче нас 
зустріти і запрошує нас на зустріч із собою! 
 
Наголосив , у Неділю православ’я, Блаженніший Святослав, 
Отець і Глава УГКЦ, у проповіді в Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового УГКЦ. 
А ще, на думку Предстоятеля Церкви, період Великого посту – 
час відкритих небес. «Ця великопісна дорога, яку ми розпочали, 
є дорогою до неба, дорогою милосердя Божого, дорогою 
покаяння зі своїх гріхів, моментом зустрічі з Богом. Тому прийдіть 
і подивіться на те, що означає зустріти Бога в житті Церкви: у 
таїнстві Сповіді, в якій Бог чекає нас, щоби обійняти і простити 
гріхи, і в таїнстві Пресвятої Євхаристії, після якої можна побачити 
небеса, відкриті над собою, та ангелів, які сходять на нас, як на 
тих, кого Бог зробив своїми синами і доньками в лоні своєї 
Церкви», – сказав проповідник.Відомо, що саме в Неділю 
православ’я Церква звертає увагу на ікони. Бо ж куди ми повинні 
підійти, щоби зустріти видимо присутнього в Церкві Сина Божого, 
ангелів й святих? «Ікона – простір для зустрічі, яку нам важливо 
особисто пережити. Ікона перемінює всіх, хто до неї приходить», 
– пояснив Блаженніший Святослав.Тому й не дивно, що стратегія 
розвитку УГКЦ так і називається «Жива парафія – місце зустрічі з 
живим Христом». Бо все, що має Церква ,  (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. П.  Шумелда 
9:30 – Св. Літургія – о.  П. Шумелда    
11:30 -  Св. Літургія – о. П. Шумелда 
 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. 1, 10 – 2, 3.  
 Єв. Мр. 2, 1 – 12. 
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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.   

 Загальні Збори св. Миколаявської парохії 
проходитимуть в неділю 10 квітня о год. 1:00 поп. у 
парохіяльному будинки. Запрошуємо наших парохіян 
до участи! 

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

 Загальні Збори БУКК, відділ св. о. Миколая 
проходитимуть в понеділок 18 квітня 2016 о год. 7:30 
веч. у парохіяльному будинку. Присутність членів 
обов’язкова! 

 Ширші Сходини ЛУКЖК. Повідомляємо, що 
наступні сходини відбудуться в неділю, 3 квітня о 
год. 11:00 ранку, в парохіяльному будинку. Просимо 
до участи членкинь,  гостям раді! Можна полагодити 
членську вкладку, хто ще цього не зробив. 

 
 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.  

 Хор Веснівка запрошує на  50th Anniversary 
Gala Concert в неділю 17-го квітня, 2016  о год. 3:00 
поп. в  Glenn Gould Studio, 250 Front St. W. Toronto.  
Запрошені артисти включають Elmer Iseler Singers під 
диригентурою Lydia Adams; Український Чоловічий 
Камерний Хор; Романа Бориса, челіста тріо Gryphon; 
та скрипалю, Галину Дзюрин.  Квитки вже всі 
розпродані але якщо бажання є закупити квиток,  
просимо зголоситися до nykola@vesnivka.com або на 
тел. 416-246-9880 щоби стати на чергу. 
 
 ХОР ВЕСНІВКА запрошує на Bеликодній 

Ярмарок в неділю 24 квітня 2016 від 9:00 рано до 
2:00 поп. в церковній залі.  Будуть свіжі паски, торти, 
печиво, вареники, канапки, борщ, кава і чай і.т.д.  

 Holy Name of Mary College School, католицька 
школа для дівчат, запрошує на День Відкритих 
Дверей в суботу 9 квітня від 10:00 ранку до 2:00 
поп., 2241 Міssissauga Rd. За інформаціями просимо 
дзвонити на чис. тел. 905-891-1890. 

 
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
28 ІІІ  10:00 ранку бл.п. Уляну Бурій 
28 ІІІ  7:00 веч.     бл.п. Івана Вербового (40д.) 
29 ІІІ  9:00 ранку  бл.п. Йосифа Серотюка 
29 ІІІ  6:00 веч.     бл. п. Галину Постоловську 
31 ІІІ  8:00 ранку   бл.пя. Дмитра і Марію Неґрич 
 5  ІV  8:00 ранку   бл.п. Стефанію Харак (2р.) 
 5  ІV 10:00 ранку  бл.п. Леонтіну Шумську (40д.) 
 5  ІV  6:00 веч.     бл.п. Софію Ладу (40д.) 
 9  ІV 10:00 ранку  бл.п. Івана Кардаша (40д.) 
 9  IV  5:00 поп.     бл.п. Богдана Лижника (13р.)  

                                ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить  і                   
винагородить! 
Антоніна Бойко                                 225.00 
Рената Дашавець                              225.00 
Люба Ройко                                       100.00 
Роман Харак                                      100.00 
Андрій Дзюбак                                   100.00 
Галя Мигаль                                      200.00 
 

                  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. 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. 

 Сьогодні після кожної Святої Літургії буде 
продаж гарячих обідів: борщ, вареники, ковбаски, 
печиво тощо. Запрошуємо купити смачний обід - 
частина приходу призначенa на госпіталь у Києві 
для поранених АТО. 
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(молитва, піснеспіви, поклони, Літургія) дає 
можливість зустріти Того, на кого чекає наше 
серце, до кого веде нас наша християнська віра і 
надія, у кому є звершення любові (до Бога). 
«Зустрівши Бога, ми повинні скерувати наші очі до 
живої ікони, якою є кожна людина, – продовжує 
далі Першоієрарх УГКЦ. – Як важливо нам 
побачити Бога, який хоче нас зустріти в особі тих, 
хто є сьогодні відкинутим! Тому справжній піст 
має три складові: молитва, піст і милостиня. Без 
милостині немає справжнього повноцінного 
християнського досвіду».На завершення проповіді 
Глава УГКЦ запросив усіх прийти і зустріти 
Христа, який відкриває до нас свої обійми. «А ви 
своєю чергою відкрийте обійми до тих, хто 
сьогодні через війну в Україні є найбільш 
упослідженим і потребуючим», – закликав він. 

Департамент інформації УГКЦ 

 Глава УГКЦ зустрівся із духовенством 

Київської архиєпархії УГКЦ 
 
21 березня 2016 року Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав відвідав священиків 
та дияконів Київської архиєпархії УГКЦ, які 
розпочали чотириденні великопісні 
реколекції в Зарічанах на Житомирщині. 
Повідомляє прес-служба Київської 
архиєпархії УГКЦ. 
 
Звертаючись до духовенства, Блаженніший 
Святослав звернув увагу на виклики, які стоять 
сьогодні перед священиком і кожним 
християнином. Відтак Глава УГКЦ говорив про 
корупцію, новий суспільний договір та дії Церкви 
щодо гуманітарної допомоги постраждалим від 
війни в Україні.Розмірковуючи про корупцію, 
архиєрей зауважив: «Ми бачимо це явище як гріх, 
такий самий, як крадіжка. Тож це необхідно 
поборювати за допомогою святого таїнства 
Сповіді. Дуже важливо всім нам, духовним отцям, 
добре розуміти важливість цієї проблеми. Нам 
потрібно бути свідомими того, що великим 
згіршенням сьогодні для суспільства є те, що саме 
християни у своєму сумлінні не відчувають цього 
гріха». 
 

Далі Предстоятель Церкви наголосив, що ніколи 
УГКЦ не стояла мовчки супроти гріха корупції. Він 
розповів про нещодавнє звернення ВРЦіРО, в 
якому було зазначено, що ті самі корупційні 
схеми, які за попередньої влади зруйнували 
інституцію державної влади, існують і сьогодні й 
продовжують нищити наше суспільство. «Тому 
очевидно, – додав Глава УГКЦ, - ті люди, які 
свідомо й добровільно продовжують і захищають 
ці схеми, чинять тяжкий гріх проти українського 
суспільства, проти нас з вами та нашої держави. 
Ми не маємо права на це мовчати! Церква про це 
повинна говорити і пояснювати, в чому полягає 
зло цього виду гріха». Глава УГКЦ зауважив, що 
за останній рік в нашому суспільстві відбулася 
одна зміна, яку ми маємо добре зрозуміти: «Про ці 
зміни можна багато говорити. Суспільство стало 
до нас набагато вимогливішим. Усе те, що 
вимагають від влади: прозорість, чесність, слово і 
діло – те саме і вимагають від осіб духовних». «За 
той останній період, – продовжив він, - багато хто 
почав говорити про новий суспільний договір в 
Україні. Це означає, що суспільство після Майдану 
вважає, що той суспільний договір між владою і 
народом, який існував після розвалу СРСР, 
сьогодні не дійсний. Актуальним сьогодні є 
питання про новий суспільний договір. Церква 
мусить проектувати вічний Божий Закон, який би 
став основою нового типу поведінки і будівництва 
стосунків між людьми в українській державі і 
стосунків між громадою, суспільством і державою. 
Ідеться про новий кодекс поведінки», – уточнив 
Глава УГКЦ. Наостанок Блаженніший Святослав 
розповів духовенству про виклики перед Церквою 
щодо гуманітарної допомоги постраждалим від 
війни в Україні. Предстоятель зазначив, що 
священик на своїй території повинен знати в 
обличчя кожного постраждалого: «Ми, як 
Українська Греко-Католицька Церква, маємо 
співпрацювати з гуманітарними місіями, які в 
різний спосіб допомагають скривдженим людям в 
Україні».На завершення Предстоятель Церкви 
побажав духовенству вдалого часу реколекцій, 
ласки Духа Святого.       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 
                                          
                                          (Закінчення) 

Тому якщо російська церква вважає, що між нею та УГКЦ існує конфлікт, то ми маємо 
сісти, поговорити. І чим скоріше це буде зроблено, то краще буде. Інакше ми ризикуємо 
бути непослідовними – ми щось там задекларували, але нічого не робимо у цьому 
напрямку, що здійснити задекларовані речі. Нема змісту підписувати якісь декларації, 
якщо це і надалі залишатиметься мертвим словом на папері. 

Тільки коли будуть спроби провести в життя те, що задеклароване у Гаванській 
декларації, тільки тоді можемо із 100% впевненістю сказати, чи можливо те здійснити, 
чи потрібно щось змінювати. Може, потрібна буде друга, третя версія декларації. Нас 
напряму стосується кілька пунктів. Панове, якщо ви щось задекларували, давайте 
працювати. Працювати з нами греко-католиками, працювати з українцями. У кабінетах 
можна писати і підписувати все, що тільки прийде до голови, але: чи це реальність, чи 
має цей текст зв’язок з реальним життям Церкви? 

Преосвященний владико, але тут складається ситуація, як в нашій народній 
приказці: «Просимо сердечно – прийти не конечно». З одного боку, 
підписується декларація, а з іншого боку – з Москви лунають заяви, що з 
греко-католиками нема про що говорити, мовляв вони – зло, унія це – зло, 
греко-католики – русофоби. Тобто московські православні в Росії і в Україні 
говорять: «Ми готові, до діалогу, але от греко-католики». Створюється 
враження, що російська церква підписала цю декларацію, але вона не готова 
насправді до діалогу. 

Я з вами цілковито погоджуюся. Тут можу ще раз повторити, якщо не прагнеться до 
реального діалогу, то навіщо було підписувати декларацію. А по-друге, ось подивіться, 
Бог ніколи не відмовляється мати з нами справу. Які б ми не були грішні, недобрі, Бог і 
далі хоче мати з нами справу, виявляючи постійно Своє милосердя. Якщо ми 
декларуємо, що ми християни, то мали б поводитись відповідно. Ну нехай, греко-
католики погані чи нездалі, а ми, православні, є християнами, то ж станемо відкриті, 
щоб зустрітись і розмовляти з греко-католиками. 

Моє особисте враження, що православні бояться з нами контактувати, тому що ми 
самим своїм існуванням дорікаємо їм. Не тому що ми – кращі, а тому, що самим своїм 
існуванням ми дорікаємо цілому християнському світові, що Церква поділена. І греко-
католики цілому католицькому, православному, протестантському світу дорікають, що 
потрібно шукати єдності, тої неподільної Церкви, яку нам залишив Христос. Так, можна 
мати свою окрему традицію і в той же ж час бути у Вселенській Церкві. Адже успішне 
кількасотрічне існування греко-католиків свідчить, що ця модель єдності може 
застосуватися не тільки до православних, але, як свідчать персональні ординарі ати, і 
для колишніх англікан, ця модель може бути застосована і до протестантів. 



І тому це болюча тема. Ми своїм буттям дорікаємо православним, що єдність Церкви 
можлива при повному збережені східного характеру Східної Церкви, а пусті декларації і 
хитрування залишаються тільки пустими словами. 

Стосовно ж русофобії, то тут якась дивна ситуація виходить. Нас звинувачують у чому, 
чого навіть приблизно нема. І на таке звинувачення можна відповісти хіба що іронічно, 
а хіба це зле, зараз, коли триває агресія Росії проти України, коли анексовано Крим, 
коли тривають військові дії на Донбасі, коли гинуть наші вояки та цивільні, боятися 
агресора? Звинувачення у русофобії на адресу УГКЦ, це настільки несерйозна річ, що 
коментувати її було би цілком зайвим. 

З іншого боку, ми – греко-католики –  часто дуже болюче реагуємо на заяви 
православної сторони. Це, до певної міри, є зрозумілим. Московський патріархат роками 
обливає нашу Церкву брудом, роками повторює штампи сталінської пропаганди про 
УГКЦ. Але, думаю, що нам просто потрібно перестати реагувати на їхні заяви. Ну сказав 
там патріарх Кирил щось – ну то не хай каже, він свобідна людина. Ну сказав щось 
митрополит Алфєєв, ну нехай каже, це його справа. Не забувайте, що цим самим вони 
виявляють, ким вони є насправді. Адже їхні звинувачення часто просто є смішними. Не 
думайте, що Захід цього не розуміє. Погляньте у західні католицькі видання. Там дуже 
чітко висвічувалась сміховинність отих звинувачень, які лунали з Москви після 
підписання Гаванської декларації. А по-друге, наша головна справа є свідчити Ісуса 
Христа. Ми як Церква маємо нести цьому світу Добру Новину, проповідувати Христа, 
працювати з людьми. 

Не забуваймо, що Галичина змогла змінити Україну. Але вона це могла зробити тільки 
тому, що її саму змінила Греко-Католицька Церква. Тому що віддано служили і 
працювали наші єпископи священики, монахи, монахині, вірні. Тому що Галичину зміг 
змінити наш великий митрополит Андрей. І, здається, що саме тому, його так 
ненавидять певні кола в Україні та за її межами. 

Преосвященний Владико, але ж маємо приклади доволі активної співпраці 
деяких близькосхідних Східних Католицьких Церков з російською церквою. І, 
на жаль, деякі із провідників цих церков фактично озвучують російську 
позицію стосовно сирійської ситуації. Складається враження, що якщо Росія 
може використати східних католиків у своїх інтересах, то вони – добрі, а от 
українські греко-католики – погані, тому що Кремль не може їх використати, 
не може їх ніяк зробити інструментом своєї політики. Тобто не йдеться про 
християнство з боку Московського патріархату, а про чисту політику.    

В принципі, здається, що саме про це йдеться. Але тут необхідно згадати, що збоку 
церковної Москви маємо таку непослідовність і в іншому. Наприклад, багато студентів з 
Московського патріархату вчаться в католицьких університетах на Заході за гроші 
різних католицьких фондів, а потім, коли завершують їх, преспокійно обливають 
Католицьку Церкву брудом. Так само і в цьому, виглядає на те, що російська церква, 
озвучуючи послання російської пропаганди про миротворчу місію не тільки свою 
власну, але й російської держави, хоче показати себе миротворцем. Але християни не 
хочуть показати себе ніким – вони просто є.  



Візьмімо знову ж таки приклад нашої Церкви. Якщо подивитись на період митрополита 
Шептицького. Без сумніву, робились надзвичайно великі речі, від простої щоденної 
праці священиків на парафіях до допомоги нашим вірним організувати своє національне 
життя в умовах польської окупації, яка аж ніяк не була до нас прихильною. Саме тоді 
закладено фундамент галицької незламності, яку не вдалося перемогти навіть 
комуністичному режимові. Але ніхто тоді не кричав, не хотів себе показати, доказати. 
Йшлося на Сибір, працювалося в підпіллі в умовах постійних переслідувань.  Нам, в 
першу чергу, потрібно працювати – нести Христа і Його Євангеліє нашому народові, а 
не забагато входити в дискусії. 

А російська православна церква, якщо хоче займатися політико, ну це її справа. Ми 
маємо давати свідчення Христа, катехизувати людей. Бог нас поставив тут, в Україні, 
свідчити Христа, свідчити якою має бути Церква, як християни мають поводитись щодня 
в суспільстві, сім’ї, особисто. Не боятися висловлювати свою думку стосовно суспільної 
ситуації, а за потреби навіть і політичної. Не боятися говорити й тоді коли бачимо в 
церкві якісь негаразди. Не боятись вказувати навіть Папі на якісь його помилки. Але ми 
не маємо будувати свою позицію лише на тому, що маємо постійно реагувати на чиїсь 
заяви. 

Ми не можемо будувати свою позицію на протесті. Ми ж не протестанти. Ми не можемо 
будувати свою позицію на протистоянні комусь, на реакції на когось чи щось. У такому 
випадку ми би зробили себе залежними від когось. Ось вони щось сказали – і ми вже 
відразу реагуємо. 

Владико, якийсь позитив після Гаванської декларації усе ж таки є – 
православні, принаймні, припустили можливість якогось діалогу. Але чи не 
було би доречно тепер нам, греко-католикам, виставити свої вимоги до 
можливості такого діалогу? Наприклад, поставити вимогу перед Московським 
патріархатом: ось  ви взяли участь у сталінських репресіях проти УГКЦ, ви є 
одним із співорганізаторів Львівського псевдособору 1946 року, визнайте 
тепер, що ви зробили кривду нам, і ми будемо з вами вести діалог? 

Я вважаю, що ваша думка не є зла. Ми можемо ставити свої певні умови. Адже діалог 
матиме успіх тільки тоді, коли він ведеться в істині, а не закриває очі на невирішені 
питання. Думаю, що як тільки розпочнеться реальний діалог з російським православ’ям, 
ці питання виринуть самі собою. 

Але я глибоко переконаний, що якщо зродиться дійсно щире бажання християнської 
єдності, то рано чи пізно знову повернеться до моделі єдності, яку чотириста років тому 
втілили греко-католики. Інша модель просто є неможлива. Адже греко-католики не 
винайшли чогось нового – це та сама модель, яка функціонувала перших тисяча років 
християнства. Через людські амбіції, чвари ця модель майже тисяча років тому була 
втрачена,а  чотириста років тому була знову відновлена нашими святими владиками. 
Звичайно, ця структура, як всяка людська структура, не є досконала. Але ніяка 
церковна структура не є досконалою, досконалим є тільки Бог, Який діє через наші 
недосконалі структури. Лишімо з боку чотириста років греко-католиків. Погляньмо у 
перше тисячоліття християнства, там є якась інакша модель, а ніж та, яку зараз мають 



греко-католики? Нема! Іншої моделі ви там не знайдете. Біда, якщо хочете, греко-
католиків в тому, що вони є більмом на оці тих, хто не прагне реальної християнської 
єдності, адже саме греко-католики у наш час репрезентують модель першого 
християнського тисячоліття. І як би вони перестали існувати, багато для кого це би 
було великою радістю. Бо не потрібно би було змагати до правдивої єдності. Можна би 
було і дальше провадити зустрічі, підписувати  декларації і нічого не робити в 
реальності. 

Я глибоко переконаний, що ми, греко-католики, мусимо свідчити про цю єдність, 
усвідомлювати собі що за цю єдність терпіли мученики й ісповідники нашої Церкви, 
особливо в часах комуністичного панування. Ми мусимо собі знову усвідомити, хто ми є. 
Відкинути нарешті безконечний пошук якось ідентичності, яку хтось там собі десь 
вигадує. Ми є. І це дуже важлива річ. Адже, повторюсь ще раз, своїм існуванням ми 
свідчимо про правдиву єдність християн. Християнська єдність є, вона була і тепер 
явлена знову в нашій Церкві. І нема жодної потреби вигадувати щось нового. Нашим 
завданням, нашою місією є свідчити можливість цієї єдності християнському світу.   

Розмовляв о. Орест Дмитро Вільчинський 
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