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Падерборн, 2004 р.
З 23 до 27 червня 2004 р. у м. Падерборн (Німеччина) відбулося установче засідання
міжнародної православно-католицької робочої групи. На запрошення католицького
вікарного єпископа Маґдебурґа доктора Ґерхарда Файґе та православного сербського
єпископа Бранічевського доктора Ігнатія (Мідіча), 11 православних і 11 католицьких
богословів обговорювали можливості надання нового імпульсу православнокатолицькому діалогу на міжнародному рівні. Православні учасники робочої групи
прибули з Болгарії, Греції, Росії, Румунії, Сербії, США і Франції; католицькі учасники – з
Австрії, Бельгії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, США і Франції. Робоча група вирішила
взяти назву «Спільна православно-католицька робоча група святого Іренея» та
продовжувати працювати разом у незмінному складі. Наприкінці засідання група
прийняла таку заяву про бачення своєї мети і діяльності:
«З огляду на те, що єдність християн не є питанням нашого вибору, але ґрунтується на
заповіді Ісуса Христа, ми зібралися через наше занепокоєння сьогоднішніми труднощами
у діалозі між православними і католиками, а також через наше бажання сприяти
продовженню цього діалогу. Ми бажаємо застосовувати богословські компетенції нашої
робочої групи на благо наших Церков заради продовження богословського діалогу між
Православною і Католицькою Церквами, будучи переконаними у його конечній потребі.
Ми усвідомлюємо, що розділення між нашими Церквами має як еклезіальний і
богословський вимір, так і соціальне, історичне та психологічне підґрунтя. Ці останні
фактори, зокрема, призвели до кризи в офіційному міжнародному богословському діалозі
між Православною та Католицькою Церквами в останні роки. Тому ми бачимо наше
завдання у тому, щоб:
•

створити майданчик для неофіційного обміну думками та вільної і відкритої
дискусії щодо наявних проблем;

•

здійснювати аналіз сучасного стану православно-католицьких відносин і
розробляти рекомендації для вирішення питань там, де це можливо;

•

нагадати нашим Церквам, що наявні перешкоди можна подолати лише шляхом
продовження діалогу.

У цьому сенсі ми бачимо нашу головну мету в тому, щоби, долаючи мовні і культурні
кордони, у рамках міжнародної групи досліджувати глибинні відмінності у менталітеті,
способах мислення і богословствування, пов’язані з сучасними проблемами, зрозуміти
їхній характер, і те, як обидві традиції можуть збагатити одна одну без втрати власної
ідентичності. Ми сподіваємося у цей спосіб сприяти поглибленню взаєморозуміння між
нашими Церквами і зобов’язуємося особисто брати участь у досягненні цієї мети».
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Учасники робочої групи висловили вдячність Інституту Йоганна Адама Мьолера у
Падерборні, який виступив з ініціативою скликання цього форуму і організував його
установче засідання. Секретарями робочої групи були призначені проф. др. Ніколаос
Лудовікос (Салоніки) і др. Йоганнес Ельдеманн (Падерборн).
В установчому засіданні Спільної православно-католицької робочої групи святого
Іринея взяли участь з православної сторони: єпископ Бранічевський Ігнатій (Мідіч);
Маріос Беґзос, Афіни; Йов Геча, Париж; Віорель Іоніца, Бухарест/Женева; Ніколаос
Лудовікос, Салоніки; Пол Меєндорф, Крествуд, Нью-Йорк; Грігоріос Папафомас, Париж;
Владан Перішіч, Белград; Іосиф Пустоутов, Москва/Аахен; Віктор Савік, Смоленськ;
Маріян Стоядінов, Велико Тирново.
Учасниками з католицької сторони були: вікарний єпископ Ґерхард Файґе, Маґдебурґ;
Томас Бремер, Мюнстер; Зиґфрид Ґлезер, Ополе; Базіліус Ґрьон, Ґрац; Пітер Конен,
Гертоґенбос; Антуан Ламбрехтс, Шевтонь; Ерве Леґран, Париж; Йоганнес Ельдеманн,
Падерборн; Рудольф Прокші, Відень; Рональд Роберсон, Вашингтон; Вольфганг
Тьоніссен, Падерборн.
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