
List Apostolski Jana Pawła II 
na 400-lecie Unii Brzeskiej

Drodzy Bracia i Siostry!

l. Zbliża się dzień, kiedy Ukraiński Kościół Greckokatolicki obcho-
dzić będzie 400-lecie ustanowienia unii między biskupami Metropolii 
Rusi Kijowskiej a Stolicą Apostolską. Do zjednoczenia doszło podczas 
spotkania przedstawicieli Metropolii Kijowskiej z papieżem w dniu 23 
grudnia 1595 roku, zaś uroczyście ogłoszono je w Brześciu nad Bugiem 
16 października 1596 r. Papież Klemens VIII w swojej konstytucji apo-
stolskiej Magnus Dominus et laudabilis nimis1 przekazał tę wieść całemu 
Kościołowi, a w Liście apostolskim Benedictus sit Pastor2, skierowanym 
do biskupów Metropolii, powiadomił ich o dokonanym zjednoczeniu.

Papieże z uwagą i troską śledzili bolesne i często dramatyczne losy 
tego Kościoła. Chciałbym wspomnieć tutaj zwłaszcza encyklikę Orien-
tales omnes papieża Piusa XII, który w grudniu 1945 r. napisał nieza-
pomniane słowa z okazji 350-rocznicy przywrócenia pełnej jedności ze 
Stolicą Apostolską3.

Unia Brzeska otworzyła nową stronicę w dziejach tego Kościoła4. 
Dziś pragnie on wyśpiewać hymn wdzięczności i chwały Temu, który 
raz jeszcze przeprowadził go ze śmierci do życia, i z nowym zapałem iść 
dalej drogą wytyczoną przez Sobór Watykański II.

Z wiernymi Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego na ziemi 
ojczystej łączy się w modlitwie i dziękczynieniu greckokatolicki Kościół 
w diasporze, biorący początek z Unii Brzeskiej, wraz z innymi Kościołami 
Wschodnimi i z całym Kościołem.

1 Por. Bullarium Romanum V/2 (1594–1602), 87–92.
2 Por. A. Wełykyj, Documenta Pontifi cum Romanorum historiam Ucrainae 

illustrantia, t. I, 257–259.
3 Por. AAS 38 (1946), 33–63.
4 Por. Jan Paweł II, List do kard. Mirosława I. Lubacziwskiego, arcybiskupa 

większego Lwowa dla Ukraińców (25 marca 1995 r.), 3: „L’Osservatore Roma-
no”, wyd. polskie, 8–9/1995, 5.

Апостольський лист Римського Архиєрея Івана Павла ІІ 
з нагоди 400-річчя Берестейської Унії

Дорогі Брати і Сестри!

1. Наближається день, коли Українська греко-католицька Церква 
свят куватиме 400-річчя єдності між Єпископами Київської Митро-
по лії і Апостольським Престолом. До цього об’єднання дійшло під 
час зустрічі представників Київської Митрополії з Папою 23 грудня 
1595 і його урочисто проголошено в Бересті над Бугом, 16 жовтня 
1596 року. Папа Климент VIII своєю Апостольською конституцією 
Ве ликий і достойний найвищої хвали Господь1, оприлюднив цю по дію 
для всієї Церкви і звернувся до Єпископів Митрополії з Апос толь-
ським листом Благословенний нехай буде Пастир2, звіщаючи їм про 
довершене об’єднання.

Вселенські Архиєреї уважно і дбайливо слідкували за болісним 
і часто драматичним шляхом цієї Церкви. Тут я хотів би особливо 
при гадати Енцикліку Папи Пія ХII Всі східні, який у грудні 1945 
року на писав незабутні слова на згадку 350-ої річниці відновлення 
повної єднос ті з Апостольською Столицею3.

Берестейська Унія відкрила нову сторінку історії цієї Церкви4, яка 
сьогодні бажає радісно співати гимн подяки і прославлення Тому, хто 
ще раз провів її від смерті до життя, і яка з новим запалом бажає далі 
пря мувати шляхом, що його накреслив Другий Ватиканський собор.

До вірних Української греко-католицької Церкви на рідних землях 
приєд нуються у молитві і подяці греко-католицькі Церкви діаспори, 

1 Magnum Dominus et laudabilis nimis – пор. Bullarium Romanum V/2 
(1594–1602), 87–92.

2 Bededictus sit Pastor – пор. Welykyj A., Documenta Pontifi cum Ro manorum 
historiam Ucrainae illustrantia, t. I, p. 257–259. 

3 Orientales omnes – пор. Acta Apostoliceae Sedis (= AAS) 38(1946), 33–63.
4 Пор. Iван Павло II, Лист до Верховного Архієпископа Львова Кардинала 

Iва  на Любачівськго (25 травня 1995), 3: L’Osservatore Romano, 5 травня 1995, 
с. 6
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Także ja, Biskup Rzymu, pragnę się duchowo zjednoczyć z katolikami 
tradycji bizantyjskiej na tych ziemiach, jako że przez długi czas, poczy-
nając od lat mojej pasterskiej posługi w Polsce, odczuwałem nie tylko 
duchową, ale i fi zyczną bliskość tego Kościoła, który wówczas przeżywał 
okres trudnej próby, a gdy zostałem wybrany na Stolicę św. Piotra, uzna-
łem, w ślad za moimi poprzednikami, że mam pilny obowiązek wystąpić 
w obronie jego prawa do istnienia i do swobodnego wyznawania wiary, 
którego był wówczas pozbawiony. Dziś dane mi jest radować się wraz 
z nim odzyskaną wolnością.

W poszukiwaniu jedności

2. Obchody rocznicy Unii Brzeskiej należy rozpatrywać w kontekście 
tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej. Siedem lat temu, dokładnie w 1988 r., 
rocznica ta była obchodzona bardzo uroczyście. Z tej okazji wydałem 
dwa dokumenty: list apostolski do całego Kościoła Euntes in mundum 
z 25 stycznia 1988 r.5 i orędzie Magnum Baptismi donum z 14 lutego tegoż 
roku, skierowane do katolików ukraińskich6. W istocie była to bowiem 
rocznica doniosłego wydarzenia, które ukształtowało chrześcijańską 
i kulturową tożsamość tych narodów i miało szczególne znaczenie ze 
względu na fakt, że w tamtej epoce Kościoły tradycji bizantyjskiej i Ko-
ściół rzymski pozostawały jeszcze w pełnej jedności.

Od chwili podziału, który naruszył jedność między Zachodem a bi-
zantyjskim Wschodem, podejmowano częste i poważne próby przywró-
cenia pełnej komunii. Pragnę tu wspomnieć dwa szczególnie doniosłe 
wydarzenia: Sobór Lyoński 1274 r. i zwłaszcza Sobór Florencki z 1439 r., 
kiedy to podpisano umowy o zjednoczeniu z Kościołami Wschodnimi. 
Niestety, różne przyczyny złożyły się na to, że możliwości otwarte przez 
te umowy nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Biskupi Metropolii Kijowskiej, odnawiając jedność z Rzymem, 
odwoływali się jednoznacznie do postanowień Soboru Florenckiego, 
a więc Soboru, w którym między innymi uczestniczyli bezpośrednio 
przedstawiciele Patriarchatu Konstantynopola.

5 Por. AAS 80 (1988), 935–956.
6 Por. tamże, 988–997.

які беруть свій початок від Берестейської Унії, разом з іншими схід-
ни ми Церквами й усією Церквою.

Також і я, Єпископ Риму, бажаю духовно з’єднатись з католиками 
ві зантійської традиції цих земель, бо вже довгий час, починаючи 
від мо го пастирського служіння у Польщі, я відчував не тільки ду-
ховну, але й фізичну близькість до цієї Церкви, яка тоді переживала 
жорстоке ви пробування. I тому після мого обрання на Престол св. 
Петра, йдучи за моїми Попередниками, я вважав моїм невідкладним 
обов’язком під  няти голос в обороні її права на існування і вільне 
визнавання віри, яких вона була позбавлена. Ось тепер маю привілей 
зі зворушенням свят кувати разом з нею дні приверненої свободи.

В пошуках єдності

2. Святкування Берестейського об’єднання слід розлядати в кон-
тек сті Тисячоліття Хрещення Київської Русі. Сім років тому, а саме 
1988 року, ця подія була дуже врочисто відсвяткована. З цієї нагоди 
я ви дав два документи: Апостольський лист Iдіть по всьому світу 
з 25 січня 1988 року для всієї Церкви5, і Послання Великий дар Хре-
щен ня з 14 лютого цього ж року, звернене до українських католиків6. 
Влас тиво тоді йшлося про святкування того основного моменту, який 
впли нув на формування християнської та культурної ідентичності 
тих наро дів і має особливе значення, бо випливає з того факту, що 
в той час Церкви візантійської традиції і Римська Церква перебували 
ще у пов ній єдності.

З часів поділу, що зранив єдність між Заходом і візантійським 
Схо дом, робилися часті та серйозні спроби відновити повну єдність. 
Тут хочу згадати дві дуже важливі події: Ліонський Собор 1274 року 
і, особливо – Флорентійських Собор 1439 року, коли були підписані 
про токоли єдності зі Східними Церквами. На жаль, різні причини 
пе реш кодили, щоб можливості, які знаходились у цих угодах, при-
несли очі кувані плоди.

Єпископи Київської Митрополії, відновляючи єдність з Римом, 
ви раз но посилалися на рішення Флорентійського Собору, тобто того 

5 Euntes in donum – пор. AAS 80(1988), 935–956. 
6 Magnum Baptismi donum – пор. там же, 988–997.
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Na tle tych wydarzeń szczególne znaczenie zyskuje postać metropolity 
kijowskiego Izydora, wiernego rzecznika i obrońcy postanowień tego 
Soboru, który swoje przekonania przepłacił wygnaniem.

Biskupi sprzyjający zjednoczeniu, podobnie jak ich Kościół, dobrze 
pamiętali o swojej pierwotnej, ścisłej więzi z braćmi prawosławnymi, byli 
też głęboko świadomi wschodniej tożsamości swojej Metropolii, której 
należało strzec także po zjednoczeniu. W historii Kościoła katolickiego 
duże znaczenie ma fakt, że to bardzo słuszne pragnienie zostało uszano-
wane i że akt zjednoczenia nie oznaczał przejścia na tradycję łacińską, 
czego się niektórzy spodziewali. Ich Kościołowi przyznano prawo do 
posiadania własnej hierarchii i odrębnej dyscypliny, a także do zachowania 
swojego dziedzictwa liturgicznego i duchowego.

Od prześladowań do rozkwitu

3. Po zjednoczeniu Ukraiński Kościół Greckokatolicki przeżył okres 
rozwoju swoich struktur eklezjalnych, co korzystnie wpłynęło na życie 
religijne, formację duchowieństwa i duchowe zaangażowanie wiernych. 
Wielką wagę przywiązywano – bardzo dalekowzrocznie – do wychowa-
nia. Cenny wkład zakonu Bazylianów i innych zgromadzeń zakonnych 
pozwolił znacznie rozwinąć i poszerzyć studium świętych dyscyplin 
i ojczystej kultury. Jedną z wybitnych postaci naszego stulecia, która 
zdobyła sobie niezwykły autorytet dzięki swoim dokonaniom w tej 
dziedzinie, a także z tytułu cierpień poniesionych dla Chrystusa, był 
metropolita Andrzej Szeptycki. W jego osobie wykształcenie i subtelność 
ducha łączyły się harmonijnie z niezwykłym talentem organizatora, który 
zakładał szkoły i akademie, popierał rozwój studiów teologicznych i nauk 
świeckich, dbał o wydawnictwa, sztukę sakralną, gromadzenie pamiątek 
historycznych.

Jednakże temu rozkwitowi życia kościelnego towarzyszyły zawsze 
dramaty niezrozumienia i sprzeciwu, których ofi arą padł czcigodny 
arcybiskup połocki i witebski Jozafat Kuncewicz. Jego męczeństwo zo-
stało nagrodzone niewiędnącym wieńcem wiecznej chwały, a jego ciało 
spoczywa dziś w Bazylice Watykańskiej, gdzie nieustannie odbiera on 
hołdy czci i wdzięczności całego katolickiego świata.

Trudnościom i cierpieniom nie było końca. Papież Pius XII mówi 
o nich w swojej encyklice Orientales omnes, w której nie tylko wspomina 

со бо ру, в якому, серед інших, взяли безпосередню участь представни-
ки Константинопольського Патріархату.

У контексті цих подій особливо вирізняється постать Київсько-
го ми трополита Iсидора, вірного речника і оборонця рішень того 
Собору, що був змушений за свої переконання витерпіти вигнання.

Єпископи, які сприяли з’єднанню, та їхня Церква, ще дуже добре 
пам’ятали про первісну тісну злуку зі своїми православними бра-
тами, не кажучи вже про повне усвідомлення східної ідентичності 
їхньої Ми трополії, яку слід було дбайливо зберігати також і після 
об’єднання. В історії Католицької Церкви дуже важливим є той 
факт, що це цілком спра ведливе бажання було пошановане і що акт 
об’єднання не означав пере ходу на латинську традицію, як цього 
дехто сподівівся. Їхній Церк ві признано право управління власною 
ієрархією, із своїм особ ливим устроєм, а також право зберігати свою 
власну схід ну літургійну та духовну спадщину.

Між переслідуванням та розквітом

3. Після об’єднання Українська греко-католицька Церква пережи-
ла період розквіту свого церковного устрою, що сприятливо впли-
нуло на релігійне життя, формування духовенство та на духовне 
піднесення вір них. Велике значення, з помітною передбачливістю, 
приділялось вихо ван ню. Завдяки цінному вкладу Василіянського 
чину та інших мона ших згромаджень, значно зросло і поширилось 
вивчення священних дис циплін та рідної культури. Однією з мо-
гутніх постатей нашого сто ліття, що мала надзвичайно великий 
авторитет і зуміла, не зга дую чи вже про його свідчення страждання 
заради Христа, був митро по лит Андрей Шептицький. В його особі 
поряд з освіченістю і духов ною витонченістю гармонійно поєднався 
незвичайний дар орга ніза тора, який засновував школи та академії, 
підтримував бого слов ські сту дії і світську науку, пресу, сакральне 
мистецтво і зберігання істо  рич них пам’яток.

Однак такий розквіт церковного життя завжди супроводжувався 
дра мами непорозумінь та опорів, жертвою яких став прославлений 
архі єпископ Полоцький і Витебський Йосафат Кунцевич. Його му-
че ництво було увінчане нев’янучим вінком вічної слави, а тіло тепер 
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dotychczasowe utrapienia, ale przeczuwa już nowe, tragiczne prześlado-
wania ze strony reżimu ateistycznego7.

Wśród bohaterskich świadków prawd wiary i ludzkiej godności, 
którzy położyli szczególne zasługi w tych trudnych latach, wyróżnia się 
postać ówczesnego metropolity Josyfa Slipyja. Jego męstwo w znoszeniu 
udręk zesłania i więzienia przez osiemnaście lat oraz niezłomna wiara 
w odrodzenie się jego Kościoła stawia go w szeregu najwybitniejszych 
świadków wiary naszych czasów. Nie można też zapominać o jego 
licznych współtowarzyszach niedoli, zwłaszcza o biskupach Hryhoriju 
Chomyszynie i Jozafacie Kocyłowskim.

Te burzliwe wydarzenia mocno wstrząsnęły Kościołem w ojczyźnie. 
Jednakże Boża Opatrzność już wcześniej zrządziła, że wielu synów tego 
Kościoła znalazło drogę ratunku dla siebie i dla swojego narodu, osie-
dlając się – począwszy od XIX w. – za oceanem. Kolejne fale emigracji 
zawiodły ich do Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Brazylii, Ar-
gentyny, Australii i innych krajów. Stolica Apostolska starała się zawsze 
wychodzić naprzeciw ich potrzebom, pomagając im i tworząc dla nich 
struktury duszpasterskie w nowych miejscach osiedlenia, co z czasem 
doprowadziło do powstania ich własnych eparchii. W okresie ateistycz-
nych prześladowań na ziemi ich praojców wierni ci mogli z całkowitą 
swobodą, głośno i odważnie przemawiać w obronie ojczystego Kościoła. 
Ich donośny głos domagał się na forum międzynarodowym wolności 
religii dla prześladowanych braci, wspierając w ten sposób apel Soboru 
Watykańskiego II w obronie wolności religijnej8 i działalność Stolicy 
Apostolskiej w tej dziedzinie.

4. Cała wspólnota katolicka ze wzruszeniem wspomina ofi ary tych 
prześladowań. Męczennicy i wyznawcy wiary Kościoła na Ukrainie dają 
nam godny podziwu przykład wierności za cenę własnego życia. My 
także, uprzywilejowani świadkowie ich ofi ary, jesteśmy świadomi tego, 
że oni uratowali godność świata, który zdawał się pogrążony w barba-
rzyństwie. Poznali prawdę, a prawda ich wyswobodziła. Chrześcijanie 

7 Por. AAS 38 (1946), 54–57. Obawy te znalazły tragiczne potwierdzenie 
kilka lat później, co zresztą stwierdził ten sam papież w encyklice Orientales 
Ecclesias (15 grudnia 1952): AAS 45 (1953), 7–10.

8 Por. Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis 
humanae.

спо чиває у Ватиканській базиліці, де постійно приймає вдячний 
і зво руш ливий уклін та вшанування усього католицького світу.

Труднощі й страждання чергувались між собою безупинно. Папа 
Пій ХII згадав їх у своїй Енцикліці Всі східні, в якій, зупиняючись 
на по передніх переслідуваннях, вже передбачає нові драматичні 
гоніння атеїс тичним режимом7.

Між героїчними свідками як правд віри, так і людської гідності, 
що особливо визначились в ті тяжкі роки, відзначається постать 
тоді ш нього митрополита Йосифа Сліпого. Його мужність у поборю-
ванні труд нощів заслання і ув’язнення протягом вісімнадцяти років 
та не злам на віра у воскресіння своєї Церкви, ставлять його серед 
найбіль ших ісповідників віри наших часів. Не можна забути і його 
численних спів братів по стражданнях, особливо єпископів Григорія 
Хомишина та Йосафата Коциловського.

Ці бурхливі події сильно захитали Церкву в Батьківщині. Але 
Боже Про видіння уже наперед так установило, що численні діти 
цієї Церкви змог ли віднайти шлях порятунку для себе і свого на-
роду. Вони, почи наючи з ХIХ століття, численно поселювалися за 
океаном. Еміграційні те чії запровадили їх до Канади, Сполучених 
Штатів Америки, Бра зи лії, Аргентини, Австралії та інших країн. 
Апостольський Престол ста рався завжди йти назустріч їхнім по-
требам, допомагаючи їм та уста новлюючи для них душпастерські 
структури на нових поселеннях аж до утворення справжніх і власних 
Єпархій. Під час атеїстичного пе ре слідування на їхніх прабатьків-
ських землях, ці вірні з повною сво бодою могли мужньо та відважно 
підносити свій голос в обороні рід ної Церкви. Їхній сильний голос 
відстояв на міжнародному форумі пра во на релігійну свободу для 
переслідуваних братів, підсилюючи, та ким чином, заклик Другого 
Ватиканського собору на захист ре лі гій ної свободи8 і діяльність 
Апостольського Престолу, розгорнуту у цьо му напрямку.

7 Пор. AAS 38 (1946), 54–57. Ті побоювання сумно підтвердилися кіль-
ка років пізніше, як точно відзначив той же Папа в Енцикліці Orientales 
Ecclesias (15 грудня 1952): AAS 45 (1953), 7–10. 

8 Пор. Деклярацію про релігійну свободу Dignitatis humanae.
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Europy i całego świata, klękając w modlitwie na progach obozów kon-
centracyjnych i więzień, powinni być im wdzięczni za światło, którym 
oni rozjaśnili ciemności, bo było to światło Chrystusa. Nie można się 
dziwić, że ciemności te przez wiele lat wydawały się nieprzeniknione, ale 
nawet mimo tego nie zdołały zakryć owego światła, gdyż było to światło 
Boże i zarazem światło ludzkości – skrzywdzonej, lecz nie ujarzmionej. 

To dziedzictwo cierpienia i chwały stoi dziś wobec historycznego 
przełomu. Więzienne kajdany zostały skruszone i Ukraiński Kościół 
Greckokatolicki znów może oddychać powietrzem wolności, znów od-
grywa właściwą sobie aktywną rolę w Kościele i w historii. To delikatne 
i opatrznościowe zadanie wymaga dziś głębokiego przemyślenia, aby 
można je było realizować mądrze i dalekowzrocznie.

Śladami Soboru Watykańskiego II

5. Rocznicę Unii Brzeskiej należy przeżywać i rozpatrywać w świetle 
nauczania Soboru Watykańskiego II. Wydaje się, że ten aspekt jest naj-
bardziej istotny dla właściwego zrozumienia wagi tej rocznicy.

Wiadomo, że Sobór Watykański II zwrócił szczególną uwagę na 
tajemnicę Kościoła i stąd jednym z najważniejszych dokumentów przez 
niego wydanych jest konstytucja Lumen gentium. Właśnie przez to, że 
Sobór pogłębił te zagadnienia, nadał też szczególne znaczenie ekume-
nizmowi. Potwierdzeniem tego jest dekret Unitatis redintegratio, który 
proponuje bardzo światły program działań zmierzających do zjednoczenia 
chrześcijan. Choć od zakończenia Soboru upłynęło już trzydzieści lat, 
uznałem za stosowne powrócić do tego programu w encyklice Ut unum 
sint, opublikowanej 25 maja bieżącego roku9. Opisuje ona dokonania 
ekumenizmu po Soborze Watykańskim II i zarazem stara się otworzyć – 
w perspektywie trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa – nowe możliwości 
na przyszłość.

Umieszczając przyszłoroczne obchody rocznicowe w kontekście 
rozważań o Kościele, zapoczątkowanych przez Sobór, pragnę przede 
wszystkim zachęcić do pogłębienia refl eksji nad szczególnym posłannic-
twem, do którego jest dziś powołany Ukraiński Kościół Greckokatolicki 
w ramach ruchu ekumenicznego.

9 Por. „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 6/1995.

4. Вся католицька Спільнота зі зворушенням згадує жертви тих 
переслідувань. Мученики та ісповідники віри Церкви в Україні 
дають нам гідний подиву приклад вірності, ціною власного життя. 
I ми, упри ві лейовані свідки їхньої жертви, свідомі того, що вони 
спричинилися до підтримування гідності світу, який, як здавалось, 
потопав у вар вар стві. Вони пізнали правду і правда визволила їх. 
Християни Європи і цілого світу, схилені в молитві на порогах кон-
центраційних таборів і в’яз ниць, повинні бути вдячні їм за це їхнє 
світло, бо це було світло Хрис тове, яким вони засяяли у темряві. 
Не дивлячись на те, що тем рява впродовж довгих років видавалась 
для людського ока непе ре мож ною, однак, вона не могла погасити 
цього світла, що було Бо жим світлом і, одночасно, світлом людини 
покривдженої, проте незлам ної.

Така спадщина страждань і слави знаходиться сьогодні на істо рич-
ному переломі. Впали тюремні кайдани і Греко-католицька Церква в 
Україні знову вільно дихає повітрям свободи, повністю віднаходячи 
влас тиву їй активну роль у Церкві та в історії. Це делікатне і прови-
дін не завдання сьогодні вимагає особливого роздумування, щоб його 
ви конати розумно і передбачливо.

Слідами Другого Ватиканського собору

5. Святкування Берестейської Унії слід сприйняти і пояснювати 
у світ лі повчань Другого Ватиканського собору. Здається, що саме 
цей аспект є найважливішим, щоб зрозуміти вагомість тих роковин.

Відомо, що Другий Ватиканський собор передусім звернув особ-
ли ву увагу на таїнство Церкви, так що одним з найважливіших доку-
мен тів, які він опрацював, була Конституція Світло народів. Власне, 
по глиблюючи це питання, Собор надає особливого значення еку ме-
ніз мові. Підтвердженням цього є декрет Старання про відновлення 
єднос ті, який пропонує дуже ясну програму дій на майбутнє щодо 
єднос ті християн. Хоч від закінчення Собору минуло 30 років, все 
ж та ки, мені видалось доречним повернутись до цієї програми в 
Енцик ліці Щоб усі були одно, опублікованій 25 травня цього року9. 
Вона окреслює екуменічні заходи, що мали місце після Другого Ва-

9 Ut unum sint – пор. „L’Osservatore Romano” 31 травня 1995 року, с. 1–8.
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6. Niektórzy sądzą, że istnienie wschodnich Kościołów katolickich jest 
przeszkodą na drodze ekumenizmu. Sobór Watykański II nie omieszkał 
podjąć tego problemu, wskazując możliwości jego rozwiązania zarówno 
w dekrecie o ekumenizmie Unitatis redintegratio, jak i w dekrecie Orien-
talium Ecclesiarum, bezpośrednio poświęconym tym sprawom. Obydwa 
dokumenty zostały zredagowane w perspektywie ekumenicznego dialogu 
z Kościołami Wschodnimi, nie będącymi w pełnej komunii ze Stolicą 
Apostolską, w taki sposób, aby w pełni ukazać bogactwa, które Kościoły 
te dzielą z Kościołem katolickim, oraz by na tych wspólnych bogactwach 
oprzeć dążenie do coraz głębszej i pełniejszej jedności. Istotnie, „ekume-
nizm stara się właśnie sprawić, aby częściowa komunia istniejąca między 
chrześcijanami wzrastała ku pełnej komunii w prawdzie i miłości”10.

Z myślą o rozwijaniu dialogu z bizantyjskim prawosławiem powołano 
po Soborze Watykańskim II specjalną komisję, w której skład weszli także 
przedstawiciele wschodnich Kościołów katolickich.

Opracowując różne dokumenty, starano się pogłębiać wzajemne zro-
zumienie między wschodnimi Kościołami katolickimi i prawosławnymi, 
co przyniosło już pozytywne rezultaty. W Liście apostolskim Orientale 
Lumen11 oraz w encyklice Ut unum sint12 mówiłem już o elementach 
uświęcenia i prawdy13, wspólnych chrześcijanom Wschodu i Zachodu, 
oraz o metodzie, jaką należy się kierować w poszukiwaniu pełnej jedności 
między Kościołem katolickim a Kościołami prawosławnymi, w świetle 
pogłębionej wizji eklezjologicznej, wypracowanej przez Sobór Watykań-
ski II: „Dziś wiemy, że jedność może być urzeczywistniona przez miłość 
Bożą jedynie wówczas, gdy Kościoły będą tego chciały razem, w pełni 
szanując poszczególne tradycje i konieczną autonomię. Wiemy, że pod-
stawą tego dzieła musi być miłość Kościołów, które czują się powołane, 
aby ukazywać coraz wyraziściej jedyny Kościół Chrystusowy, zrodzony 
z jednego Chrztu i z jednej Eucharystii, i które chcą być Kościołami 

10 Tamże, 14.
11 Por. Jan Paweł II, Orientale Lumen, 18–19: „L’Osservatore Romano”, 

wyd. polskie, 6/1995, 40.
12 Por. Jan Paweł II, Ut unum sint, 12–14: „L’Osservatore Romano”, wyd. 

polskie, 6/1995, 37–38.
13 Por. Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 3.

ти канського собору і, одночасно, в перспективі Третього Тисячоліття 
хрис тиянства, старається відкрити нові можливості на майбутнє.

Розглядаючи святкування наступного року в контексті роздумів 
про Церкву, започаткованих Собором, я, передовсім, дуже хотів би 
зао хотити до поглиблення властивого посланництва, яке Українська 
гре ко-католицька Церква покликана виконувати в екуменічному русі 
сьо годні.

6. Дехто бачить в існуванні східних католицьких Церков пе-
реш ко ду на шляху до екуменізму. Другий Ватиканський собор не 
оминув на годи розглянути цю проблему, вказуючи на перспективи 
її вирішен ня, як у декреті про екуменізм Старання про відновлення 
єдності, так і в декреті Східних Церков, які спеціально присвячені 
цим про бле мам. Обидва документи написані в перспективі екуме-
нічного діа ло гу зі східними Церквами, що не є у повній спільності 
з Римським Прес толом, у такий спосіб, щоб краще оцінити ті ба-
гатства, що їх інші Церкви мають спільно з католицькою Церквою, 
і щоб на таких спіль них багатствах будувати пошук щораз глибшої 
та повнішої єд нос ті. Насправді „екуменізм наміряє працювати у 
напрямі зростання вже існуючої частинної єдності між християнами 
до повної єдності в істині та любові”10.

Щоб сприяти діалогу з Візантійським православ’ям, після Другого 
Ва тиканського собору була створена спеціальна двостороння комісія, 
до членів якої включені також представники східних католицьких 
Цер ков.

У різних документах докладались зусилля до того, щоб поглиби-
ти взає морозуміння між православними та католицькими східними 
Церк вами, що дало вже свої позитивні результати. В Апостольському 
лис ті Світло Сходу11 та в Енцикліці Щоб усі були одно12 я говорив 
уже про елементи освячення та правди13, спільні для християн 

10 Там само 14, с. 2. 
11 Пор. Апост. лист Orientale Lumen (2 травня 1995): 18–19: „L’Osservatore 

Romano” 31 травня 1995, с. 2. 
12 Пор. Енцикліка Ut unum sint (25 травня 1995), 12–14: „L’Osservatore 

Romano” 31 травня 1995 
13 Пор. Всел. Собор Ватиканський II, декрет про екуменізм Unitatis 

redintegratio, 3.
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siostrzanymi”14. Pogłębione nauczanie o Kościele, wypracowane przez 
Sobór i po Soborze, nakreśliło program działania, który można nazwać 
nową drogą do jedności: jest to droga dialogu prawdy, karmionego 
i wspieranego przez dialog miłości (por. Ef 4, 15).

7. Wyjście z podziemia oznaczało radykalną zmianę w położeniu 
Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Stanął on wobec poważne-
go problemu odbudowy struktur, których został zupełnie pozbawiony, 
a w szerszym wymiarze musiał włożyć wiele wysiłku w ponowne okre-
ślenie swojej pełnej tożsamości, i to nie tylko wewnętrznej, ale także 
w relacjach z innymi Kościołami.

Bogu należy dziękować za to, że pozwolił nam świętować ten jubileusz 
w warunkach odzyskanej wolności religijnej. Należy Mu dziękować także 
za rozwój dialogu miłości, który pozwolił wykonać znaczny krok naprzód 
na drodze do upragnionego pojednania z Kościołami prawosławnymi.

Procesy migracyjne i liczne wysiedlenia nakreśliły nową geografi ę re-
ligijną tych regionów; wieloletnie panowanie ateizmu pozostawiło głęboki 
ślad w ludzkich duszach; jeszcze dziś brakuje duchownych, aby zaspokoić 
ogromne potrzeby odnowy religijnej i moralnej: oto niektóre z najbardziej 
dramatycznych wyzwań, przed jakimi stają wszystkie Kościoły.

Trudności te można rozwiązać tylko przez wspólne świadectwo mi-
łości, tak aby przepowiadanie Ewangelii nie napotykało przeszkód. Jak 
już powiedziałem w liście apostolskim Orientale Lumen, „możemy dziś 
współpracować w głoszeniu Królestwa albo stać się sprawcami nowych 
podziałów”15. Niech Bóg skieruje nasze kroki na drogę pokoju.

Krew męczenników

8. Odzyskawszy wolność, nie możemy zapominać o prześladowa-
niach i męczeństwie, których doznał we własnym ciele zarówno Kościół 
katolicki, jak i prawosławny w tych regionach. Jest to niezwykle ważna 
rzeczywistość Kościoła wszystkich czasów, o czym przypomniałem już 
w liście apostolskim Tertio millennio adveniente16. Jest to dziedzictwo, 

14 Por. Orientale Lumen (2 maja 1995), 20: dz. cyt., 41.
15 Tamże, 19: dz. cyt., 40.
16 Por. AAS 87 (1995), 29–30; Ut unum sint, 84: dz. cyt., 26.

Сходу і Заходу, а також про методи, що їх бажано дотримуватись у 
пошуках пов ної єдності між Католицькою та Православними Цер-
квами, у світлі екле зіологічного поглиблення, здійсненого Другим 
Ватиканським со бо ром: „Сьогодні ми розуміємо, що єдність можна 
осягнути за допо мо гою Божої любові тільки в тому випадку, коли 
Церкви спільно бу дуть цього бажати, в повній пошані окремішніх 
традицій та необхідної авто номії. Ми знаємо, що це може звершитись 
лише у випадку любові між Церквами, котрі відчувають, що вони 
покликані виявляти щораз біль ше єдину Христову Церкву, народ-
жену з єдиного Хрещення та з єди ної Євхаристії, і котрі хочуть бути 
сестрами”14. Поглиблення вчен ня про Церкву під час і після Собору 
накреслило шлях, який мож на назвати новим на дорозі до єдності: 
шлях діалогу правди, що жи виться і підтримується діалогом любові 
(пор. Еф 4, 15).

7. Вихід з підпілля означав радикальну зміну в ситуації Укра-
їнської гре ко-католицької Церкви. Вона опинилась перед важкими 
про бле ма ми відбудови структур, яких була повністю позбавлена 
і, загально ка жучи, мусила докласти чимало зусиль у віднайденні 
своєї повної іден тичності, і то не тільки внутрішньої, але також у 
взаєминах з інши ми Церквами.

Господеві належить подяка за те, що дозволив їй святкувати цей 
юві лей в умовах віднайденої релігійної свободи. Йому належить та-
кож подяка за зростання діалогу любові, завдяки якому були здійснені 
знач ні кроки на шляху до бажаного примирення з православними 
Церк вами.

Міграційні процеси й численні виселення намалювали нову ре-
лігійну кар ту тих країн; багато років державного атеїзму залишили 
глибокий слід у людських душах; ще не вистачає духовенства, щоб 
задовіль ни ти величезні потреби релігійної та моральної віднови: 
ось деякі з най більш драматичних вимог, перед якими знаходяться 
усі Церкви.

Ці труднощі можна розв’язати тільки спільним свідченням любо-
ві, щоб проповідь Євангелія не зазнавала перешкод. Як я вже сказав 
в Апос тольському листі Світло Сходу, „сьогодні ми можемо або 

14 Iван Павло II, Апостольський. лист Orientale lumen (2 травня 1995), 
20: „L’Osservatore Romano” 2–3 травня 1995, с. 4.
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które ma szczególne znaczenie dla Kościoła Europy i pozostawiło na nim 
głębokie znamię. Także nad tym dziedzictwem musimy się zastanowić 
w świetle słowa Bożego.

Tak więc z naszą pamięcią religijną wiąże się nieodłącznie obowiązek 
uświadomienia sobie wartości męczeństwa i wskazywania konkretnych 
świadków wiary jako godnych powszechnej czci, w przekonaniu, że 
także dzisiaj zachowują aktualność słowa Tertuliana: „Krew męczen-
ników zasiewem chrześcijan”17. My chrześcijanie mamy już wspólne 
martyrologium, poprzez które Bóg utrzymuje i urzeczywistnia między 
ochrzczonymi wspólnotę w najdoskonalszym świadectwie wiary, po-
twierdzonym ofi arą z własnego życia. Rzeczywista, choć niedoskonała 
komunia, która istnieje już między katolikami a prawosławnymi w ich 
życiu kościelnym, osiąga doskonałość w tym wszystkim, co „wszyscy 
uważamy za szczyt życia łaski: w męczeństwie (martyria) aż do śmierci, 
w tej najprawdziwszej realistycznej komunii z Chrystusem, który rozlewa 
własną krew i przez tę ofi arę przybliża ku sobie tych, którzy niegdyś byli 
daleko (por. Ef 2, 13)”18.

Wspomnienie męczenników nie może zostać wymazane z pamięci 
Kościoła i ludzkości, niezależnie od tego, czy padli oni ofi arą ideologii 
wschodniej czy zachodniej, gdyż wszyscy zaznali tej samej przemocy, 
która z nienawiści do wiary zwróciła się przeciw godności człowieka, 
stworzonego przez Boga „na Jego obraz i podobieństwo).

Kościół Chrystusa jest jeden

9. „Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”. To 
wyznanie wiary, zawarte w Symbolu nicejsko-konstantynopolitańskim, 
jest wspólne wszystkim chrześcijanom, zarówno katolikom, jak i prawo-
sławnym. Podkreśla to, że nie tylko wierzą oni w jedność Kościoła, ale 
żyją i chcą żyć w jednym i niepodzielnym Kościele, jaki założył Jezus 
Chrystus. Różnice, które pojawiły się i pogłębiły w ciągu dziejów między 
wschodnim i zachodnim chrześcijaństwem, to przede wszystkim różnice 
wynikające z tradycji i kultury. W tym sensie „uprawniona różnorodność 

17 Apol., 50, 13: CCL I, 171.
18 Ut unum sint, 84, dz. cyt., 26.

спів працювати у проповідуванні Царства, або стати винуватцями 
но вих поділів”15. Нехай Господь спрямує наші кроки на дорогу миру.

Кров мучеників

8. Здобувши знову свободу, ми не можемо забувати переслідувань і 
му чеництва, що їх на своєму тілі у тих регіонах зазнали як католицькі, 
так і православні Церкви. Тут йдеться про дуже важливу особливість 
Церк ви усіх часів, про яку я вже згадував в Апостольському листі 
На ближення третього тисячоліття16. Iдеться про спадщину, що має 
особливіше значення для Церков Європи, які нею глибоко позна че ні. 
I про неї слід нам роздумувати у світлі Божого Слова.

Отже, невід’ємною частиною цієї нашої релігійної пам’яті є обо-
в’я зок пригадувати собі значення мучеництва, вказуючи на по ша ну-
ван ня всіх конкретних свідків віри у тому переконанні, що давній 
вислів Тер туліана актуальний ще й сьогодні: „Кров мучеників – на-
сіння Хрис ти ян”17. Ми, християни, маємо вже спільний мартиролог, 
в якому Бог під тримує та здійснює між хрещеними спільність у 
найважливішій ви мозі віри, засвідченій жертвою власного життя. 
Дійсна спільність, хоч і недосконала, що вже існує між католиками 
й православними у їхньому церковному житті, набуває своєї доско-
налості у всьому тому, що „ми вважаємо вершиною Божої ласки, 
тобто мучеництво аж до смерті, – найправдивіша участь з Христом, 
який проливає свою кров і в цій жертві зближує тих, що колись були 
далекі між собою” (пор. Еф 2, 13)18.

Спогад про мучеників не може бути стертий з пам’яті Церкви й 
люд ства, незалежно від того, жертвами якої ідеології вони стали – 
Сходу чи Заходу, бо всіх їх об’єднало насильство, яке – з ненависті 
до віри – було вчинене над гідністю людської особи, створеної Богом 
„на Його образ і подобу”.

15 Там само, ч. 19: „L’Osservatore Romano” 2–3 травня 1995, s. 4. 
16 Tertio millennio adveniente – пор. AAS 87 (1995), 29–30; Енцикліка Ut 

unum sint, 84: „L’Osservatore Romano” 31 травня 1995, с. 7. 
17 Sanguis martyrum, semen Christianorum – Апол, 50, 13: CCL I, 171. 
18 Iван Павло II, Енцикліка Ut unum sint (25 травня1995), 84: „L’Osservatore 

Romano”, 31 травня 1995, с. 7.
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nie sprzeciwia się bynajmniej jedności Kościoła, ale przeciwnie – przy-
sparza mu chwały i przyczynia się znacznie do wypełnienia jego misji”19.

Papież Jan XXIII powtarzał często, że „znacznie silniejsze jest to, 
co nas łączy, niż to, co nas dzieli”. Jestem przekonany, że taka postawa 
może przynieść wielkie korzyści wszystkim Kościołom. Minęło ponad 
trzydzieści lat od chwili, gdy papież wypowiedział te słowa. Wiele 
znaków pozwala nam sądzić, że w tym okresie chrześcijanie posunęli 
się naprzód na tej drodze. Wymownym tego świadectwem są braterskie 
spotkania papieża Pawła VI z ekumenicznym Patriarchą Atenagorasem 
I, a także moje spotkania z ekumenicznymi Patriarchami Dymitriosem 
i – ostatnio – Bartłomiejem oraz z innymi czcigodnymi Patriarchami Ko-
ściołów Wschodnich. Wszystko to, w połączeniu z licznymi spotkaniami 
i próbami dialogu, podejmowanymi wszędzie w Kościele, umacnia naszą 
nadzieję. Duch Święty, który jest Duchem jedności, nie przestaje działać 
wśród chrześcijan, choć są oni jeszcze podzieleni.

Jednakże ludzka słabość i grzech nadal stawiają opór Duchowi jed-
ności. Niekiedy wydaje się wręcz, że istnieją siły gotowe na wszystko, 
aby powstrzymać, a nawet zniszczyć proces jednoczenia chrześcijan. My 
jednak nie możemy ustąpić. Musimy każdego dnia znajdywać w sobie 
śmiałość i męstwo, które są zarazem darem Ducha i owocem ludzkich 
wysiłków, aby iść dalej wytyczonym szlakiem.

10. Rozmyślając o rocznicy Unii Brzeskiej, postawmy sobie pytanie: 
jakie znaczenie ma dzisiaj ta rocznica? Niegdyś była to kwestia jedności 
w określonym regionie geografi cznym, z czasem jednak sprawa ta stała 
się istotna dla całego procesu ekumenicznego. Wschodnie Kościoły 
katolickie mogą wnieść bardzo ważny wkład w ruch ekumeniczny. 
Przypomina nam o tym soborowy dekret Orientalium Ecclesiarum: „Na 
Kościołach Wschodnich, pozostających w łączności ze Stolicą Apostol-
ską, spoczywa szczególny obowiązek popierania jedności wszystkich 
chrześcijan, szczególnie wschodnich, zgodnie z zasadami dekretu tegoż 
świętego Soboru: O ekumenizmie. Mają to czynić przede wszystkim 
przez modlitwy, przykładne życie, skrupulatną wierność wobec staro-
żytnych tradycji wschodnich, wzajemne lepsze poznanie się, współpracę 

19 Tamże, 50: dz. cyt., 17.

Христова Церква – єдина

9. „Вірую в єдину, святу, соборну й апостольську Церкву”. Ця 
іспо відь віри, що міститься в Нікейсько-Константинопольському 
сим волі, є спільною для всіх християн, як для католиків, так і для 
право слав них. Це підкреслює, що вони не тільки вірують в єдність 
Церкви, але й живуть і хочуть жити в одній і неподільній Церкві, 
яку заснував Iсус Христос. Відмінності, що виникли й розвинулись 
в ході історії між східним і західним християнством, – це переважно 
відмінності, що походять з культури і традицій. У цьому випадку, 
„закономірна різ ниця зовсім не суперечить єдності Церкви, але, на-
впаки, додає кра си і немало сприяє у виконанні її посланництва”19.

Папа Iван ХХIII любив повторювати: „Багато сильнішим є те, що 
нас об’єднує, ніж те, що нас роз’єднує”. Я переконаний, що такий 
дух може бути дуже корисним для всіх Церков. Понад тридцять 
ро ків пройшло з того часу, як Папа сказав ці слова. Чимало ознак 
вка зують нам на те, що за той час християни пішли вперед на цьому 
шляху. Промовистими знаками цього є братні зустрічі між Па пою 
Павлом VI та вселенським Патріархом Атенагором I, як і ті, що я 
особисто мав з вселенськими Патріархами Димитрієм та, не дав но, 
з Вартоломеєм, а також з іншими достойними Патріархами Цер ков 
Сходу. Все це разом з численними ініціативами зустрічей та діа логів, 
які всюди підтримані в Церкві, додає нам надії. Святий Дух, що є 
Духом єдності, не перестає діяти між християнами, хоч вони ще між 
собою розділені.

Однак людська неміч і гріх продовжують чинити опір Духові 
єднос ті. Деколи навіть складається враження, що існують сили готові 
на все, аби тільки загальмувати, а навіть і знищити процес єднання 
між хрис тиянами. Але ми не можемо відступати. Ми щоденно му-
симо зна ходити в собі сміливість і мужність, що одночасно є даром 
Духа і плодом людських зусиль, щоб іти далі розпочатим шляхом.

10. Роздумуючи про події Берестейської Унії, запитаймо себе: яке 
зна чення має сьогодні ця подія. Тоді йшлося про єдність, що сто су-
ва лася тільки обмеженої географічної території, однак вона стала 

19 Там само, 50, с. 5.



LISTY, HOMILIE, PRZEMÓWIENIA JANA PAWŁA II DO UKRAIŃCÓWЛИСТИ, ГОМIЛIЇ, ПРОМОВИ ІВАНА ПАВЛА ІІ ДО УКРАЇНЦІВ318 319

i braterski szacunek dla rzeczy i ludzi”20. Wynika stąd, że mają one obo-
wiązek gorliwie wcielać w życie powyższe zalecenia. Oczekujemy od 
nich wyznania wiary pełnego pokory i wdzięczności Duchowi Świętemu, 
prowadzącemu Kościół do celu, który przeznaczył mu Zbawiciel świata.

Czas modlitwy

11. Tak więc głównym elementem charakteryzującym obchody tego 
jubileuszu powinna być modlitwa. Jest ona przede wszystkim podzię-
kowaniem za wszystkie łaski otrzymane w ciągu stuleci w wytrwałym 
dążeniu do jedności Kościoła, a także za bodziec do dalszego wysiłku, 
jakim stał się Sobór Watykański II.

Modlitwa jest aktem wdzięczności Bogu, kierującemu biegiem dzie-
jów, za dar odzyskania wolności religijnej, w której możemy obchodzić 
ten jubileusz. Jest też błaganiem skierowanym do Ducha Pocieszyciela, 
aby błogosławił wzrastaniu tego wszystkiego, co sprzyja jedności, oraz 
by dodawał odwagi i wytrwałości tym wszystkim, którzy zgodnie z po-
stanowieniami soborowego dekretu Unitatis redintegratio biorą udział 
w tym dziele błogosławionym przez Boga. Jest błaganiem o dar braterskiej 
miłości, o przebaczenie krzywd i niesprawiedliwości doznanych w ciągu 
całej historii. Jest błaganiem o to, aby Bóg, Twórca życia, przemienił 
w dobro nawet to okrutne i wielokształtne zło, które jest skutkiem ludzkiej 
nikczemności. Modlitwa wyraża także nadzieje wiązane z przyszłością 
ruchu ekumenicznego. Moc Boża jest większa od wszelkich ludzkich 
słabości, zarówno dawnych, jak i nowych. Jeżeli jubileusz Ukraińskiego 
Kościoła Greckokatolickiego, obchodzony u progu trzeciego tysiąclecia, 
przyczyni się do pewnego postępu w dążeniu do pełnej jedności chrze-
ścijan, to będzie to przede wszystkim dziełem Ducha Świętego.

Czas refl eksji

12. Obchody jubileuszu staną się także sposobnością do refl eksji. 
Ukraiński Kościół Greckokatolicki musi zadać sobie przede wszystkim 

20 Sobór Watykański II, Dekret o Kościołach Wschodnich katolickich Orien-
talium Ecclesiarum, 24.

важ ливою для цілого ходу екуменізму. Східні католицькі Церкви 
мо жуть дати свій дуже важливий вклад в екуменічний рух. Про це 
нам на га дує Соборовий декрет Східних Церков: „Східні Церкви, що 
в єд ності з Римським Апостольським Престолом, мають особливий 
обо в’язок сприяти єдності всіх християн, зокрема східних, згідно з 
принципами декрету про екуменізм, що його затвердив цей Священ-
ний Со бор; і то передусім молитвою, прикладом життя, ревною вір-
ніс тю ста ровинним східним традиціям, глибшим взаємопізнанням, 
спів  пра цею і братньою пошаною до вчинків і почуттів”20. З цього 
ви пливає їхній обов’язок старанно втілювати в життя вищесказане. 
Від них ви магається визнання, повної покори й вдячності Святому 
Ду хові, який веде Церкву до мети, що їй призначив Спаситель світу.

Час молитви

11. Головною ознакою, яка повинна визначати святкування цього 
юві лею – буде, отже, молитва. Вона є насамперед подякою за всі отри-
мані протягом століть ласки, у змаганні за єдність Церкви, зо кре ма, 
за спонуку до цього, яка вийшла від Другого Ватиканського со бору.

Вона є актом подяки Господеві, який керує ходою історії, за дар 
здобутої знову релігійної свободи, в якій святкується цей ювілей. 
Вона є та кож благанням до Духа Утішителя, щоб благословив 
зростання всього того, що сприяє єдності і щоб додав відваги та 
мужності всім тим, що згідно з настановами Соборного декрету 
Старання про від новлення єдності, беруть участь у цій, Богом бла-
гословенній спра ві. Вона є благанням, щоб отримати дар братньої 
любові, про щен ня образ і несправедливостей, які доводилось зносити 
протягом усієї історії. Вона є благанням, щоб животворящий Господь 
своєю си лою обернув на добро навіть те жорстоке та багатолике зло, 
спри чи нене людською злобою. Ця молитва є також надією на краще 
май бут нє екуменічного руху. Божа сила є більшою від усіх людських 
не мочей, як давніх, так і нових. Якщо цей ювілей Української греко-
ка толицької Церкви, на порозі Третього Тисячоліття, позначить хоч 
би один крок вперед у напрямі до повної єдності християн, то це 
буде пе редусім ділом Святого Духа.

20 Orientalium Ecclesiarum, ч. 24.
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pytanie, jakie znaczenie ma dla niego pełna jedność ze Stolicą Apostolską, 
a także co ta jedność winna dla niego oznaczać w przyszłości. Z pokorną 
wdzięcznością będzie sławić Boga za swą bohaterską wierność wobec 
Następcy Piotra, a dzięki działaniu Ducha Świętego uświadomi sobie, 
że wierność ta wymaga dziś od niego równie wytężonej pracy na rzecz 
jedności wszystkich Kościołów. Za tę wierność w przeszłości zapłacił 
cierpieniami i męczeństwem, ale wszystko to jest ofi arą złożoną Bogu, 
aby wybłagać od Niego upragnioną jedność.

Wierność dawnym tradycjom wschodnim jest jednym ze środków, 
jakimi dysponują wschodnie Kościoły katolickie, aby wspomagać dą-
żenie do jedności chrześcijan21. Soborowy dekret Unitatis redintegratio 
bardzo wyraźnie stwierdza: „Niech sobie wszyscy uświadomią, że dla 
wiernego strzeżenia pełni tradycji chrześcijańskiej i dla pojednania chrze-
ścijan wschodnich z zachodnimi niesłychanej wagi jest zapoznanie się, 
uszanowanie, poparcie i podtrzymanie przebogatej spuścizny liturgicznej 
i ascetycznej Wschodu”22.

Zawierzmy naszą pamięć Maryi

13. Nieustannie zawierzajmy naszą tęsknotę za pełną jednością chrze-
ścijan Najświętszej Bogurodzicy, która zawsze uczestniczy w misji Zba-
wiciela i Jego Kościoła. VIII rozdział konstytucji dogmatycznej Lumen 
gentium wskazuje na Maryję jako na Tę, która poprzedziła nas na szlaku 
naszej ziemskiej wędrówki. Maryja jest całym sercem obecna w Koście-
le, który u kresu drugiego tysiąclecia stara się znów ustanowić między 
wszystkimi wierzącymi w Chrystusa taką jedność, jakiej On dla nich 
prag nie. Maryja jest Matką jedności, bo jest Matką jedynego Chrystusa. 
Skoro za sprawą Ducha Świętego Maryja wydała na świat Bożego Syna, 
który od Niej otrzymał ludzkie ciało, to teraz gorąco pragnie też widzialnej 
jedności wszystkich chrześcijan, tworzących wspólnie mistyczne Ciało 
Chrystusa. Jesteśmy przekonani, że kult Maryi, który tak mocno wiąże 
Wschód i Zachód, będzie sprzyjał sprawie jedności.

Najświętsza Panna, zawsze i wszędzie obecna między nami w licz-
nych świątyniach i w życiu modlitewnym wielu rodzin, mówi nam wciąż 

21 Por. tamże.
22 Unitatis redintegratio, 15.

Час роздумів

12. Крім цього, ювілейні святкування стануть нагодою до розду-
мів. Насамперед Українська греко-католицька Церква запитає себе 
про те, яке значення має для неї повна єдність з Апостольським 
Прес то лом, а також і про те, що ця єдність означатиме для неї в 
май бут ньо му. Вона з покірною вдячністю прославлятиме Бога за 
свою ге ро їчну вірність Петровому Намісникові і, просвічена Свя-
тим Духом, зро зуміє, що саме ця вірність вимагає сьогодні від неї 
ревної праці для єдності усіх Церков. За цю вірність в минулому 
вона заплатила страж данням і мучеництвом, але все це є жертвою, 
принесеною Бо го ві, щоб виблагати в Нього бажану єдність.

Вірність давнім східним традиціям є одним із засобів, що їх мають 
у своєму розпорядженні східні католицькі Церкви, щоб сприяти єд-
нос ті християн21. Соборовий декрет Старання про відновлення єд-
нос ті дуже виразно заявляє: „Слід усім пам’ятати, що надзвичайно 
важ ливим є: знати, шанувати, охороняти й плекати цю багатющу 
лі тур гійну та духовну спадщину Сходу, щоб вірно зберігати повноту 
хрис тиянської традиції і довести до поєднання між християнами 
Сходу і Заходу”22.

Пам’ять, довірена Марії

13. Не переставаймо довіряти бажання повної єдності християн 
Пре святій Богородиці, завжди присутній у ділі Господа та Його Церк-
ви. Восьмий розділ догматичної Конституції Світло народів вказує на 
Марію, як на Ту, котра нас випередила на нашому земному шляху. Во-
на ніжно присутня у Церкві, яка, на завершення Другого Тисячоліт-
тя, ста рається знову встановити між усіма віруючими у Христа ту 
єд ність, яку Він сам для них бажає. Марія є Матір’ю єдності, тому 
що Во на Мати єдиного Христа. Якщо за діянням Святого Духа Марія 
при вела на світ Божого Сина, котрий від Неї отримав людське тіло, 
то Вона гаряче бажає видимої єдності також всіх віруючих, які разом 

21 Пор. там само.
22 Unitatis reditegratio, ч. 15.
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тво рять містичне Тіло Христове. Ми впевнені, що почитання Марії, 
яке так міцно об’єднує Схід і Захід, сприятиме з’єднанню.

Пресвята Діва, що завжди і всюди присутня між нами, у численних 
хра мах і в молитовному житті багатьох родин, безустанно говорить 
нам про єдність, за яку постійно вставляється перед Богом. Якщо 
сьо годні, з нагоди святкувань Берестейської Унії, ми згадуємо про 
те, які чудові скарби почитання Божої Матері зумів зберегти хрис-
ти янський люд України, то захоплені історією, духовністю та мо лит-
вою тих народів, не можемо не зробити відповідних висновків щодо 
єд ності, бо з цими скарбами вони дуже тісно пов’язані.

Марія, що завжди була натхненням у досвідченнях для батьків та 
матерів, для молоді, хворих і похилих віком; Марія – вогняний стовп, 
який провадив стількох мучеників за віру, без сумніву, при го тов ляє 
так бажану єдність усіх християн, стосовно якої Греко-като лиць ка 
Церква в Україні має виконати своє завдання.

Церква висловлює свою подяку Марії і благає зробити нас спів-
учас никами Її старань на користь єдності. Віддаймося Їй з синівським 
до вір’ям, щоб колись бути разом з Нею там, де Бог буде всім у всіх.

Для Вас, найдорожчі Брати і Сестри, моє Апостольське Бла го-
сло вення.

З Ватикану, 12 листопада, Пам’ять святого Йосафата, року 1995, 
вісі мнадцятого мого Понтифікату.

Передрук з видання: Апостольський лист Римського Архієрея Iвана 
Пав ла II з нагоди 400-річчя Берестейської Унії, Libreria Editrice Vaticana, 
Ватикан 1995.

o jedności i nieustannie wyprasza ją od Boga. Jeżeli dzisiaj, z okazji 
obchodów rocznicy Unii Brzeskiej uświadamiamy sobie, jak wielkie 
skarby czci Matki Bożej potrafi ł zgromadzić chrześcijański lud Ukrainy, 
to nasz podziw dla historii, duchowości i modlitwy tych narodów każe 
nam wyciągnąć odpowiednie wnioski na temat jedności, bo są one bardzo 
ściśle z tymi skarbami związane.

Maryja, która zawsze w chwilach próby była natchnieniem dla oj-
ców i matek, dla młodych, chorych i starców; Maryja – kolumna ognia, 
która wskazywała drogę wielu męczennikom za wiarę – niewątpliwie 
przyczynia się do urzeczywistnienia upragnionej jedności wszystkich 
chrześcijan; w tym dziele ma swoje zadanie do wykonania także Kościół 
greckokatolicki na Ukrainie.

Kościół wyraża swą wdzięczność Maryi i prosi Ją, by pozwoliła nam 
współdziałać z Nią w dążeniu do jedności. Oddajmy się Jej z synowską 
ufnością, abyśmy kiedyś znaleźli się razem z Nią tam, gdzie Bóg będzie 
wszystkim we wszystkich.

Wam, najmilsi bracia i siostry, udzielam mego Apostolskiego Błogo-
sławieństwa.

Watykan, 12 listopada 1995 r., we wspomnienie św. Jozafata, w osiem-
nastym roku mego Pontyfi katu.

„L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie 17 [1996], nr 2 [180] 4–8.


