
Церкву проігнорували?
~5 січня президент України затвердив склад Конституційної асамблеї та утворив Координаційну раду з питань розвитку грома-
дянського <:успільства, повідомляє РІСУз посиJ\8нням на Інст\,!тутрелігійної С80боди. Проте представників Церков і релігійних
організацій не залучали до роботи в Координаційній раді, В 'ІЇ складі, крім представників релігійних організацій, немає також
посадових осі6 Міністерства культури, що займається державно-конфесійними відносинами. Водночас процес формування
персонального складу Конституційної асамблеї ще не завершився.
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Інституту екуменічних
студій, які представили
пантоміму «Вогонь» (за
оповіданням італійського
автора Бруно Ферреро).
Напрн:кilщi. заходу один
із представників Церкви
християн віри євангель-
ської виконав християн-
ськупісню.

Цікавим є той факт,
що на стінах каплиці, в
якій відбувався моле-
беlJЬ, окрім греко-ка-
толицьких, зображено
святих Православної,
Римсько-Католицької та
Вірменської Апостоль-
ськоїЦерков. Тобто «саме
сакральне мистецтво на-
шої традиції спонукає до
тієї глибокої та CIJiльної
моли~и», наголоСив на-
уковий працівник Iнcrn-
туту екуменічних студій
о. Роман Фігас.

Своїми думками
щодо єдності, необхід-
ності спільної молитви
подїлилисяпредставники
кількох конфесій.

промовили «Отче наш»,
тримаючись за руки, і
цим символізували єд-
ність християн.

Після молитви гос-
тей привітали студенти

ленькі кроки назустріч
одне одному. Таким ма-
леньким кроком буде
наша молитва, яку нині
промовлятимемо». Від-
так учасники молебню

лася перспектива єднocri
Церков, Господи, не дай
ocrинyти нашій надії, не
дай нам розчаруватися
в чергових зусиллях, дай
н_амсили роБИ'lИ хоч ма-

Духівник УКУ о. Ігор
Пецюх зазначив: «ТUIbКИ
шляхом покаяння мо-
жемо ламати цю стіну,
яка нас роздїляє. Якою б
песимісгичною не здава-

Вірменської Апостоль-
ської, Автокефальної
Православної, Греко-
Католицької Церков і
Церкви християн віри
євангельськоі

Ганна Цапик

січня в каплиці Україн-
ського Католицького Уні-
верситегу відбулася між-
конфесійна молитва за
хрисгиянську єдність, ор-
ганізатором заходу висту-
пив Інсгитугекуменічних
студій УКУспільно з комі-
сією УГКЦ для сприяння
єднocriміж хрисгиянами.

Захід розпочали мо-
лебнем, в якому взяли
участь представники
Римсько- Католицької,

уЛьвові відбу~сяміжконфесійна
МОІ1итваза ЕДНlаь хриаиян

Отець ваСИЛЬ
CaГcJH, золочівський
Д кан УкраlН ько'
Автокефально',
Православної Церкви
Єдність є християнським
ідеалом, це не є чимось
надосо6ливим, це - норма,
60 Хр'истосо ин Бог о ин.

самого Христа ... Завдяки
ПОМісвості6агатьох Церков
усе таки повинні почува-
лися християнами однієі
Церкви. Це норма, закон,
якого повинні дотримува-
тися. А молитва за єдність
християн допомагає здо-
лати розбіжності. Маємо

. т

ННІ не тільки раз у ріКмо-
литиtя за єдність християн,
а на початку кожної літургіі
у великій єктенїі згадува-
ти ці прохання за єдність
Христової Церкви.

Кшиштоф Шебля,
префект римсько-

про єдність У різноманіт-
ності, бо, оскільки всі люди
різні, в екуменізмі маємо
становити єдність, не
втрачаючи своєї різнома-
нітності. Ми всі становимо
одну Церкву Христову.
Важливим є той діалог,
та мо~итва, яку проводи-

з єдністю між християнами
- маємо молитися за те,
щоб вона стала реальною,
щоби Слово стало Тілом.

ОтеЦЬ Тадеос Геворгян,
настоятель ВірмеНСЬКОI
Апостольсько,ЦеРК8И

Мине час, і будуть \одність і
спільна Євхаристія, Маємо
зрозуміти, що Церква
насправді єдина, всі вірні
- єдині, всі християни -
єдині, 60 всі віримо в Ісуса
Христа і наша свята книга
- Бі6ЛIЯ.А без молитви
хіба можливо' Без єднан


