
Cлава Ісусу Христу! 
 

Ваше Високопреосвященство Архієпископе Йове, 
Преосвященний Владико Глібе, 

Всесвітліші й Високопреподобні Отці, Монахині та Монахи, 
Шановні Присутні – учасники 

 
 
цього так важливого семінару на дуже актуальну тему, яка нуртує серед нас, а саме: 
Богослужіння, що єднають, а не розділяють. 
 
Хочу щиро поґратулювати і подякувати о. д-ру Роману Фігасу, співпрацівнику Інституту 
Екуменічних Студій УКУ, якого я є президентом, який разом з Патріаршою Літургійною Комісією 
УГКЦ та Літургійним центром Передання, зорґанізували оцей наш семінар. 
 
Серед референтів та учасників цієї конференції бачу багато чільних представників старшого, 
середнього, та передусім молодшого покоління; і слава Богу за це, що в наших часах находяться 
такі активні молоді люди, які цікавляться цим питанням. 
 
Це  означає, що всі ми свідомі того, якою важною є Літургія у житті нашої Церкви. 
 
Та й тема Богослужіння, що єднають, а не розділяють є наскрізь актуальною, а навіть сказав би 
пекучою. Бо знаємо, що в минулому впродовж нашої історії – нажаль – виникали по тому питанню 
різні контроверсії, а то і поділи. 
 
Historia est magistra vitae – Icторія є учителькою життя поучали старовинні римляни… Отож щоб 
будувати свою позитивне сьогодення та й майбутнє, ми повинні знати передусім всю історію 
літургійного руху у нашій та у вселенській Церкві. 
 
Щиро радію, що серед не лишень учасників, але й прелеґентів находиться чимало наших 
православних братів і сестер. Це чудово! Та й мимоволі надходить у пам’ять постать нашого 
незабутнього патріарха Йосифа (Сліпого) – Ісповідника, який так дуже старався і бажав, щоб була 
створена одна і спільна Літургійна Комісія, яка виготовила б наші літургійні книги, для того, щоб 
ми могли одним серцем і одними думками прославляти в Літургії Триєдиного Бога. 
 
Молимо Всевишнього Бога, щоб це його бажання сповнилося ще за днів нашого життя... 
 
Ото ж бажаю всіх успіхів всім нам у цьому семінарі, і нехай Святий Дух, якого попразденство 
зіслання днесь совершаємо, просвітить уми і серця наші. 
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