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Вступне слово 

Ваше Високопреосвященство, Ваші Преосвященства! 

Шановні гості конференції! 

Щиро вітаю Вас на нашій конференції, що відбувається в непрості часи як для 

українського суспільства та держави, так і для особливо для нашої Української 

Православної Церкви. 

Наша конференція присвячена темі примирення. Три роки назад члени групи 

«Примирення в Європі» не могли очікувати такого стрімкого розвитку подій останніх 

тижнів. Так само і в березні, коли в Києві проводила засідання робоча група, ми 

планували більше говорити про проблеми на сході України та інші, пов’язані з цим 

проблеми. Але з квітня 2018 року ми побачили, що важливішим є питання не про те, 

як Церкви можуть допомогти суспільству, а як вирішити проблеми між Церквами, як 

боротись з упередженнями, як примирити стосунки Церкви і держави. 

В ситуації напруженості всередині України ми вирішили розділити 

конференцію на дві частини. В першій частині ми більше послухаємо досвід наших 

закордонних учасників. Адже схожі проблеми у взаємовідносинах між Церквами 

були і в Німеччині, і в Польщі. Також сьогодні буде поставлене питання щодо 

очікувань суспільства від Церков України. 

В другий день ми плануємо більше зосередитись на доповідях українських 

експертів. Зокрема мова йтиме про ситуацію на сході України та про проблему 

автокефалії для Православної Церкви України. 

Нагадаю слова із Заяви Синоду РПЦ 15 жовтня 2018 р.: «З глибокою біллю ми 

сприйняли повідомлення…» А в кінці: «Закликаємо до спільного пошуку шляхів 

виходу з важкої кризи, що розриває тіло Церкви». Схожі переживання є і у 

керівництва багатьох інших християнських спільнот. А тому саме як пошук такого 

виходу з кризи я і розумію нашу конференцію. 

Маю надію, що різні актори напруженої ситуації, що нині склалась в 

церковному середовищі України, прийдуть до усвідомлення взаємної залученості в 

конфлікт і з часом зможуть щиро сказати: «Прощаємо і просимо прощення!», як це 

було в німецько-польському та польсько-українському діалогах. 

Дякую за увагу! А зараз ми запрошуємо до слова представників Церков із 

вітальними словами до нашої конференції. 


