
1 

 

 

Saint Irenaeus Joint Orthodox-Catholic Working Group  –  Groupe de travail orthodoxe-catholique Saint-Irénée 

Gemeinsamer orthodox-katholischer Arbeitskreis Sankt Irenäus 

 
Orthodox Co-secretary: 

Prof. Dr. Nikolaos Loudovikos 

Hortiatis 57010 

Thessaloniki 

Greece / Griechenland 

Phone: +30-2310-348004 

Telefax: +30-2310-300360 

E-mail: nloudovikos@aeath.gr 

Catholic Co-secretary: 

Dr. Johannes Oeldemann 

Johann-Adam-Möhler-Institut f. Ökumenik 

Leostr. 19 a, 33098 Paderborn 

Germany / Deutschland 

Phone: +49-5251-8729804 

Telefax: +49-5251-280210 

E-Mail: J.Oeldemann@moehlerinstitut.de 
 

 

 

Ґрац, 2018 р. 

П’ятнадцяте щорічне засідання Спільної православно-католицької робочої групи святого 
Іринея пройшло з 17 по 21 жовтня 2018-го року у Ґраці (Австрія), на запрошення єпархії 
Ґрац-Зеккау і Університету Ґраца. Засідання проходили у єпархіальній семінарії Маріятрост 
(Марії-Утішительки) під головуванням католицького співпрезидента Робочої групи, єпископа 
Маґдебурґа Ґерхарда Файґе, і нового православного співпрезидента Серафима (Йоанти), 
румунського митрополита Німеччини, Центральної і Північної Європи. 

На відкритті сесії у середу ввечері, 17 жовтня, у приміщенні міського муніципалітету Групу 
святого Іринея тепло привітав Петер Піффл-Перчевіч, член міської ради Ґраца і голова 
Ґрацького відділення фундації «Pro Oriente». У свою чергу, обидва співпрезиденти групи 
висловили вдячність за сердечний прийом і надію на подальшу плідну роботу. 

В ході зустрічі члени групи брали участь у ранішніх молитвах обох традицій. У суботу 
ввечері єпископ Ґерхард Файґе відслужив римо-католицьку месу у паломницькій церкві 
Марії-Утішительки. В неділю учасники відвідали божественну літургію у румунській 
православній парафії Ґраца, яку звершував митрополит Серафим. 

18 жовтня члени Робочої групи одностайно ухвалили документ «Служіння сопричастю. 
Переосмислення зв’язку між першістю і соборністю», над яким вони працювали протягом 
кількох останніх років. Група сподівається, що цей текст стане позитивним внеском у 
богословський діалог між Католицькою і Православною Церквами. Того ж дня ввечері у 
палаці Мершайншльоссль на території Університету Ґраца відбулася публічна презентація 
документа. З вітальним словом до присутніх звернулися римо-католицький єпископ єпархії 
Ґрац-Зеккау Вільгельм Краутвашл, віце-декан Богословського факультету Райнер Бухер, 
православний єпископ сербської єпархії Австрії і Швейцарії Андрей (Чілерджіч) і єпископ 
Ґерхард Файґе. Після вступної частини усі присутні отримали копії документа. Оригінальна 
версія документа англійською мовою доступна онлайн за посиланням: 
https://tinyurl.com/td3f9y8. 

Під час зустрічі учасники групи мали можливість поспілкуватися з колегами і студентами 
Богословського факультету, а також з членами Екуменічного форуму християнських Церков 
у Штирії. У внутрішньому колі учасники групи обговорили можливі способи ширшого 
ознайомлення з документом наукової спільноти та Церков. Вони вирішили опублікувати 
друковані примірники документа англійською, французькою та німецькою мовами, а також 
підготувати переклад іншими мовами у найближчий час. 

Учасники обговорювали дві доповіді, присвячені питанням першості і соборності, з метою 
поглиблення виконаних за цей час досліджень. Перша доповідь під назвою «Христологічна 
чи аналогічна першість: церковна єдність і вселенська першість у Православній Церкві» 
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була зроблена Ніколаосом Лудовікосом, який наголосив на унікальній першості Христа та її 
зв’язку з церковними поняттями першості і соборності. Другу доповідь під назвою 
«Соборність у Католицькій Церкві: реальність і перспективи» підготував Томас Бремер. Він 
розглядав синодальні структури Католицької Церкви і розмірковував про те, як можуть 
вплинути на поточну ситуацію запроваджені папою Франциском зміни у діяльності Синоду 
єпископів. 

Пізніше учасники дискутували про сучасну кризу у Православній Церкві, викликану 
конфліктом між патріархатами Константинополя і Москви навколо Православної Церкви в 
Україні. Розмова проходила у дуже теплій, братній атмосфері. Крім того, учасники 
обговорили перспективи роботи після публікації дослідження. Було вирішено зосередитися 
на питаннях єдності і розділень, вивчаючи конкретні випадки, моделі єдності та аналізуючи 
відповідну термінологію. 

Наприкінці зустрічі члени Групи святого Іринея  висловили вдячність єпархії Ґрац-Зеккау, 
Фундації «Pro Oriente» і Богословському факультету Університету Ґраца за гостинність і 
духовну атмосферу, яка сприяла плідній роботі групи. 

Спільна православно-католицька робоча група святого Іринея складається з 26 богословів: 
13 православних і 13 католицьких з багатьох країн Європи, Близького Сходу і обох Америк. 
Вона була заснована 2004-го року у Падерборні (Німеччина) і з того часу збиралася в 
Афінах (Греція), Шевтоні (Бельгія), Белграді (Сербія), Відні (Австрія), Києві (Україна), 
Магдебурзі (Німеччина), Санкт-Петербурзі (Росія), Бозе (Італія), Салоніках (Греція), Рабаті 
(Мальта), на острові Халкі (Туреччина), у Тезе (Франція) і Карайманському монастирі 
(Румунія). Під час зустрічі у Ґраці Група святого Іринея із вдячністю прийняла запрошення 
сербської православної Захумсько-Герцеговинської і Приморської єпархії провести свою 
наступну зустріч у жовтні 2019-го року у Требінє (Боснія і Герцеговина). 

 
 

 

 
 


