
Становище Української Православної Церкви в Канаді стосовно 
єдності Православної Церкви в Україні 

 
1. Українська Православна Церква в Канаді була заснована в 1918 р. 

нашим Господом Богом і Спасителем Ісусом Христом через 
іммігрантів, котрі бачили своє Богом-дане покликання: слугувати Йому 
на нових землях, так як вони робили це на своїй батьківщині. 

 
2. Це означало, що вони старатимуться бути лояльними і 

продуктивними громадянами Канади, і в цей самий час вірили, що 
наш вклад до цієї чудової країни завжди включатиме вірність її, і  
розвиток своєрідної спадковості коренів країни їх походження. Вони 
були переконані, що Канада цим тільки збагатиться, і  також, що 
традиції їхньої батьківщини України житимуть в атмосфері єдності в 
різновидності і свободі, яка століттями відмовлялася людям в Україні. 

 
3. Турбота Української Православної Церкви в Канаді за праотцівську 

батьківщину, також, звичайно, включає візію автокефальної 
Православної Церкви в Україні в євхаристійній єдності з усіма 
Православними Церквами. Ця єдність у відмінності – це спосіб, яким  
Православ’я бачить Церкву, а це: Єдина, Свята, Соборна і 
Апостольська, і в цей же час створена з різновидних культур та 
іншомовних спільнот, об’єднана вірою, а особливо взаємною участю у 
весільній вечері Агнця Божого (Об’явлення 19:9), у  Святій Євхаристії.  

 
4. Ця візія завжди свято підтримувалася Українською Православною 

Церквою в Канаді. Це привело нас до пошуку і прийняття в 1990 році 
Євхаристійної єдності з Вселенською Патріярхією Константинополя, 
Церквою-Матір’ю для України. В той же час ми твердо висловлювали 
нашу відданість  тому в що ми вірили, що це наша Богом-дана місія, і 
оскільки Бог дає  нагоду і оскільки ми спроможні: молитися і 
працювати за об’єднану автокефальну православну Церкву в Україні 
в сопричасті зо світовим Православ’ям.  

 
5. Постійно діюча комісія Між-Церковних і Екуменічних зв’язків 

Української Православної Церкви в Канаді звернула увагу на те, що 
всі наші Собори, починаючи з 12-13 листопада 1947 року, 
підтримували і проголошували цю візію і  ми ніколи від неї не 
відступали. 

 
6. Наша непохитна візія і надія надихнули наших Ієрархів і провідників 

Церкви в травні 1993 р. на чолі з бл. п. Митрополитом Василієм 
(Федаком) відвідати Україну з офіційним візитом. Ця 
найавторитетніша делегація відвідала провідників усіх православних 
спільнот в Україні: Українську Автокефальну Православну Церкву, 
Українську Православну Церкву (Київського Патріярхату) і Українську 



Православну Церкву (Московського Патріярхату). Ми відчули радість, 
що, після років пригноблення атеїстичним режимом, Церква нарешті 
знову стала вільно служити її народові, а одночасно й біль за 
розділення між цими трьома вітками. 

 
7. Наша радісна, а також і болюча вістка до наших православних братів і 

сестер була: єднайтеся! Ми пропонували свою допомогу, бо як 
відомо корисно мати нейтральну (тобто не пов’язану ні з однією з цих 
спільнот, але не нейтральну  стосовно вищезгаданої візії нашої 
Церкви щодо нашої батьківщини України) - третю сторону як 
посередника в діалозі, який неминуче мусить відбутися, щоб така 
єдність могла здійснитися. 

 
8. Українська Православна Церква в Канаді завжди рада, непохитно 

віддана і готова запропонувати будь-яку допомогу на здійснення цієї 
візії. Ми постійно молилися і будемо  молитися за здійснення її з 
повною вірою і надією, що якщо  на те Божа воля, а ми як  Його 
недостойні слуги, співпрацюватимемо з Його волею, то так воно і 
станеться, і на Його час. 

 
9. Незважаючи на можливу складність ситуації і виклики, ми знову 

повторюємо свою, основану на любові до Бога і до нашого народу в 
Україні, віру і надію,  що дією Святого Духа спільно з народом Божим 
України - автокефальна Православна Церква в Україні-  це праця в 
прогресі. 

 
10. Ми не маємо нічого проти тих, чия думка відмінна від нашої. Однак, 

закликаємо всіх, хто любить Україну і Православну Церкву як 
невід’ємну частину її стабільності, культури й історії, - приєднатися до 
цієї благородної праці моління і підготовки до єднання. Понад усе, ми 
віддаємо себе готуючи наші серця і розум для цього, молячись за всіх 
учасників цього складного і викликаючого процесу відкриття єдності в 
різновидності Православної Церкви в Україні, вірячи, що з Божою 
поміччю кожен внесе свій унікальний і необхідний у цей процес вклад. 

 
Постійна комісія Української Православної Церкви в Канаді Між-
Церковних і Екуменічних стосунків. 
 
Світла Середа 
11 квітня 2007 р.  


