420-та РІЧНИЦЯ СЛАВНОГО БЕРЕСТЯ

ДЯКУЄМО БОГОВІ ЗА ДАР ЄДНОСТІ ЦЕРКВИ
15 грудня 2016 року в Папському лютеранському соборі Святого Івана
Хрестителя в Римі Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, очолив подячну
Архієрейську Божественну Літургію з нагоди 420-річчя Берестейської Унії.
Разом із численними вірними та духовенством Предстоятель УГКЦ подякував
Богові за дар «єдності Церкви».
Звертаючись до вірних у своїй проповіді, Блаженніший Святослав вказав
на головні причини візиту посланців Київського митрополита
до
Апостольської Столиці в 1596 році. «Що вони шукали і з чим повернулися на
українські землі? Насамперед, - зазначив владика, - вони шукали відродження
християнського життя в Україні. Окрім цього, вони прагнули рівності
візантійського обряду із латинським. Третьою причиною був пошук єдності
Церкви». Папський документ, який вони везли з собою, «став першим
документом міжнародного права, який не лише визнавав, а й захищав права
Київської Церкви.
«До сьогодні ніхто не знайшов і не запропонував кращої моделі від цієї
церковного єднання. То ж наш день молитви є нагодою подякувати Богові за
420 років церковної єдності, які наша Церква не лише отримала як дар, а й
зуміла пронести через різні лихоліття історії нашого народу. Тому ми дякуємо
Богові також за дар відомих і невідомих мучеників на українських і
білоруських землях».
«Відтак, - сказав наприкінці своєї проповіді
Глава УГКЦ, - без
Берестейської Унії не було б незалежної України».
Прес-служба товариства
«Свята Софія»

ЖИТИ за «ЗАПОВІТОМ » ВЧИТЕЛЯ ЦЕРКВИ
Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав
разом із 12 єпископами Церкви в день народження патріарха Йосифа Сліпого
помолилися в каплиці Музейно-меморіального комплексу «Рідна хата» у селі
Заздрістиь на вчитель і святитель нашої Церкви – патріарх Йосиф. Сліпий, сказав глава УГКЦ. - В цій урочистій Літургії ми прагнемо подякувати за дар
великого мужа, провідника й вчителя нашої Церкви й нашого народу, за дар
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етнарха, батька народу, який в часи переслідувань був його єдиним голосом.
Прагнемо вклонитися цій святій подільській землі, цьому віруючому народу,
який зродив й передав віру цьому великому мужеві». Цим проповідницьким
словом розпочав Божественну Літургію з нагоди 125-річчя від дня народження
Йосифа Сліпого.
«Шанувати пам’ять патріарха Йосифа Сліпого сьогодні означає пізнавати
і роздавати його спадщину, - наголосив Предстоятель. - Я закликаю вірних
нашої Церкви перечитати «Заповіт» патріарха, аби він став маніфестом,
дорожньою картою життя УГКЦ у сучпсному світі».
До проповідницького слова було запрошено людину, на голові якої лежали
святительські руки патріарха, яка співпрацювала з ним в останній період його
життя у статусі духівника Колегії св. Софії в Римі. Це – владика Гліб, який
нині є батьком вірян Великобританії та Ірландії. За його словами, патріарх
Йосиф завжди шукав правду. Ще молодим він прагнув стати священиком і
науковцем, а коли вже виховував студентів, то навчав, що тільки після молитви
можливою є наука. «Це стосується нас усіх, бо нам всім потрібно вчитися,
удосконалюватися в тому, що робимо, бо так робив патріарх, який вчився і в
Австрії, і в Римі. Він вважав що потрібно їздити по світу, аби пізнавати, бо
подорожі виховують, відкривають нові горизонти».
Тому й метою
університету, який він заснував у Римі, було: «Істина і любов науки збирає в
розсіянні сущих». Цей напис і сьогодні розміщений на будівлі УКУ в Римі.
«Патріарх Йосиф не лише шукав, а й жив правдою.
З розповідей відомо, що він був надто строгою людиною. Ми, коли чули
його кроки в коридорі, то були дуже обережні. Чому він був строгим? Це не
була якась злоба чи злість, а тому, що він завжди шукав правди, жив нею і був
безкомпромісним. Він завжди працював над собою для своєї Церкви».
Єпископ підкреслив, що патріарх підніс ідеал Патріархату для УГКЦ, заснував
те, що було мрією митрополита Андрея Шептицького - УКУ в Римі. «У всіх
ділянках він був батьком, учителем, провідником, етнархом. Він витривав у
правді, незважаючи на всі труднощі і проблеми. Цією Літургією і цим
Ювілейним роком ми прагнемо прославити нашого Господа, який нам дав цю
велику людину. Ми щасливі через те, що є близькими до цієї унікальної
особистості, яку Бог дає раз на кількасот років. За прикладом патріарха Йосифа
візьмімо собі до серця слова святого Івана Богослова:
«Пізнаймо правду,
жиймо в правді і витриваймо в правді».Так завершив владика своє слово.
Департамент інформації
УГКЦ
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