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Афіни, 2005 р. 

 
На запрошення Православної Церкви Греції з 9 до 13 листопада 2005-го року у монастирі 
Пенделі в Афінах відбувалося друге засідання Спільної православно-католицької робочої 
групи святого Іринея. Під головуванням православного єпископа Бранічевського д-ра Ігнатія 
(Мідіча) (Сербія) і католицького єпископа Маґдебурґа д-ра Ґерхарда Файґе (Німеччина) 
члени Робочої групи у ході зустрічі обговорювали спільні і відмінні елементи православної і 
католицької еклезіології. 

Спільна православно-католицька робоча група святого Іринея провела своє перше 
засідання минулого року у м. Падерборн (Німеччина). Група розглядає себе як постійне 
міжнародне богословське об’єднання, яке сягає за межі лінгвістичних і культурних кордонів. 
Робоча група складається з 12 православних і 12 католицьких богословів. Учасники групи 
походять з Австрії, Бельгії, Болгарії, Греції, Італії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Росії, 
Румунії, Сербії, Словаччини, США і Франції. Група складається з вчених-богословів, які 
хочуть вільно і відкрито обговорювати наявні проблеми у відносинах між Православною і 
Католицькою Церквами. Їхнім завданням є «здійснювати аналіз сучасного стану 
православно-католицьких відносин і розробляти рекомендації для вирішення питань там, де 
це можливо; (а також) нагадувати нашим Церквам, що наявні перешкоди можна подолати 
лише шляхом продовження діалогу» (Заява установчого засідання групи у Падерборні 2004 
р.). 

Архієпископ Афінський і всієї Греції Христодул у своєму вітальному слові до учасників 
Робочої групи наголосив, що у нинішній час окреслюється початок «нового періоду у 
відносинах між Церквами Сходу і Заходу», в якому «постає нагальна потреба відновлення 
єдності в істині і любові, яка існувала між обома нашими Церквами більш ніж тисячу років». 
Він побажав учасникам засідання плідної роботи, яка «сприятиме подальшому 
налагодженню богословської і церковної єдності і взаєморозумінню». 

Під час засідання у монастирі Пенделі учасники Робочої групи звернулися до еклезіологічної 
теми «Єдина Церква і множинність Церков». У доповідях і подальших дискусіях 
порушувалися питання, як у Католицькій Церкві розглядаються некатолицькі Церкви і до 
якого ступеня у Православних Церквах визнається церковний статус неправославних 
Церков. Крім того, обговорювалися питання взаємовідносин між місцевими Церквами і 
Вселенською Церквою у православній і католицькій еклезіології, значення поняття «місцева 
Церква» і терміну «сестринська Церква». Результати обговорень будуть підсумовані у формі 
тез і ще раз розглядатимуться під час наступної зустрічі. 

Члени Робочої групи висловили подяку Церкві Греції, особливо ж Синодальній комісії з 
міжхристиянських відносин, за виявлену гостинність. Тепла і відкрита атмосфера зустрічі, 
що включала також спільні ранішні молитви, справила дуже приємне враження на учасників 
групи. Вони подякували обом секретарям Робочої групи, д-ру Йоганнесу Ельдеманну 
(Падерборн) і проф. д-ру Ніколаосу Лудовікосу (Салоніки) за підготовку засідання. Наступна 
зустріч Робочої групи має відбутися у листопаді 2006 р. у Шевтоні (Бельгія).  
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Додаткова інформація: 

У засіданні Спільної православно-католицької робочої групи святого Іринея у монастирі 
Пенделі (Афіни) з православної сторони взяли участь: 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; Віктор Савік, Смоленськ; Маріян Стоядінов, Велико Тирново; Ян 
Зозуляк, Прешов. 

З католицької сторони були присутні такі учасники: єпископ Ґерхард Файґе, Маґдебурґ; 
Томас Бремер, Мюнстер; Едвард Фарруджіа, Рим; 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.  

 

 

 

 
 


