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«Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства» - так названо тематичний
випуск бюлетеня «Українське релігієзнавство» №81-№82. Наукова збірка текстів
видруковується з нагоди 420-річчя Берестейської Унії. Вона увібрала як статті знаних
українських релігієзнавців, так і відомих богословів, які досліджували проблеми історії і
сьогодення Української Греко-Католицької Церкви. Друкуються Артикули Берестейської
Унії. Редакція оцінює Берестейський Собор 1596 року як доленосну подію української
історії. Саме завдяки появі Унійної Церкви українцям вдалося відвернути від себе повну
полонізацію й омосковлення, зберегти Український Східний обряд, українські традиції і
звичаї, рідну мову в богослужінні, налагодити українську духовну й світську освіту. Ювілей
Собору мав би бути всенародним святом, а так його обійшли, а чи ж, дивись, чомусь
забули, зігнорували на догоду Москві чи Ватикану. Наукова збірка адресована тим, кого
цікавить історія релігійного життя українців, науковцям і богословам, масовому читачеві.
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