
Слава Богові за Все! 
 Візит Патріарха Варфоломія зміцнив Україну та її суб’єктність, продемонстрував, 
що тут є самостійна Церква, що це не канонічна територія Москви і що Київ 
включений у світ цивілізованого православ’я.     
 Таку думку висловив релігієзнавець Дмитро Горєвой.   
 “Уперше за тисячу років, надто за всю історію Східної Церкви в Україні, перший 
серед рівних у світовому православ’ї прибув до Києва на рівних. Служили два 
предстоятелі: перший у Диптиху і останній. Уперше в історії Київський митрополит 
був рівним Вселенському патріарху.  
 

 

 Це видно навіть по богослужбовому протоколу: обидва предстоятелі тримали в 
руках жезл – символ влади і представництва. До прикладу, митрополит Онуфрій, як 
би його не намагалися виставити незалежним від Москви, не має права тримати 
жезл на спільному богослужінні з іншими патріархами. Епіфаній має. 
 Патріарх Варфоломій приїхав не тільки до наймолодшої Церкви, але й відвідав 
найбільшу у світі православну країну. За державною статистикою кількості 
релігійних парафій, Україна – абсолютний лідер православного світу. У нас 
зосереджено понад 19 тисяч православних парафій. Для порівняння: друге і третє 
місце – за Росією та Румунією, 17 і 16 тисяч громад відповідно. А такі традиційні 
православні країни, як Греція, Сербія, Болгарія чи Грузія, мають ще меншу релігійну 
мережу – 8, 3,5, 2,5 та менше від 1 тисячі парафій відповідно.   
 І це не просто хизування. У цих цифрах насправді і криється причина постійної 
уваги Варфоломія до України. Його намагання виправити українське питання були 



продиктовані, в тому числі, і пастирською потребою. Повернути до спілкування 
мільйони українців. Адже тих, хто перебував у штучній канонічній ізоляції, було в 
рази більше, ніж вірян таких церков, як Александрійська, Антіохійська, 
Єрусалимська, Албанська, Польська та Чеська разом узятих”, – зазначив Дмитро 
Горєвой. 

 

    
 Завершився історичний візит Вселенського Патріарха Варфоломія до України. 
Упродовж чотирьох днів перебування Його Всесвятості у Києві ми вшанували 
пам'ять наших новітніх героїв, зустрілися з дітьми полеглих українських захисників, 
а Вселенський Патріарх Варфоломій провів зустрічі з Президентом, Прем’єр-
Міністром, Головою Верховної Ради.      
 Апогеєм нашого спільного святкування стала Божественна літургія у Святій Софії 
Київській, коли ми – і 15 тисяч українців разом з нами – об’єдналися навколо Трапези 
Господньої, причастилися Животворчих Таїн Тіла і Крові Христових, піднесли 
молитви за Україну та за справедливий мир.      
 З нагоди 30-річчя відновлення Незалежності України ми взяли участь у 
державних урочистостях. А після параду Патріарх Варфоломій проголосив такі 
важливі слова: «Україна непереможна». Вірю, що Україна й надалі буде 
розвиватися й утверджуватися, ми повернемо Крим та окуповану частину Донбасу 
й відновимо територіальну цілісність нашої Батьківщини.     
 Ми продовжуємо боротися за нашу державу, і так само триває боротьба за 
утвердження незалежної Української Церкви. У нас є велика мета – об’єднати усіх 
православних українців навколо Київського престолу. Вселенський Патріарх 



Варфоломій нас окрилив. Якщо раніше у нас було одне крило – незалежна 
українська держава, то тепер, завдяки твердій невідступній підтримці Його 
Всесвятості ми отримали повноцінне й міцне інше – незалежну Церкву. З цими 
двома крилами ми можемо злітати та досягати нових вершин.    
 Церква була, є і залишається духовною основою української держави, і якщо 
вона, Церква, буде сильною, то й держава стоятиме на міцному, потужному 
фундаменті. Ми дякуємо Вселенському Патріарху Варфоломію за цей історичний 
візит і щиро бажаємо, аби Господь давав Його Всесвятості сили та здоров’я ще 
багато років трудитися на благо світового православ’я і для людей усього світу. 
 Також вдячний сотням і тисячам тих, хто в різний спосіб допоміг, щоби цей візит 
був успішним. Всіх перелічити складно, але ім‘я і внесок кожного знає Господь. Тому 
від серця бажаю, щоби за добру справу Бог віддав кожному з вас сторицею! 
Митрополит Епіфаній 
 

 

ПОМІСНА УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА прагне 

розв’язати виключно в дусі канонів - пастирські турботи, 

шляхом діалогу і закликає до цього ж усі зацікавлені 

сторони і об’єднати всіх православних українців навколо 

Канонічного Київського Престолу 

 Під час візиту Всесвятійшого Патріарха Константинопольського Варфоломія до 
Києва, представник нашого Вікаріату Православної Церкви України в США, Канаді, 
Авcтралії та Японії митрофорний протоієрей Роман Загурський подарував 
Всесвятійшому Патріарху Варфоломію дар любові – архієрейський посох від вірних 
дітей Материнської Церкви у скаді Вікаріату Православної Церкви України в США, 
Австралії, Канаді та Японії, за що Його Всесвятість висловив вдячність, зазначивши, 
що дуже поінфомований про стан і мету Вікаріату – і що все буде, в найближчому 
часі, доведено до кінця. 

Прибувши до Києва прот. Загурський передав від вірних Вікаріату Помісної 
Української Православної Церкви в США, Австралії, Канаді та Японії архієрейський 
посох, за що Його Всесвятість Патріарх Варфоломій щиро подякував. 
 
 



 

 
Прот. Роман Загурський під час подорожі в Україну, на Свято Преображення 

Господа нашого Ісуса Христа з благословення Митрополита Івано-Франківська 
Іоасафа очолив Божественну Літургію в Свято-Троїцькому катедральнім Соборі 
Православної Церкви України в м. Івано Франківськ. 



 



   
Того ж дня Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 

опреділив довший час для зустрічі з представником Вікаріату і обмінялися станом 
важливих подій церковного життя в Україні та Америці. 

Прот. Роман Загурський передав, дар любові від вірних Вікаріату, Отцю нашому 
Блаженнійшому Митрополиту Київському і всієї України Епфанію. 



І   

  
 В неділю 22 серпня прот. Роман Загурський співслужив у Архієрейській 

Божественній Літургії і причащався за тим самим престолом, що і Його Всесвятість 
Патріарх Варфоломій і Отець наш Блаженнійший Епіфаній. 



 

 



 
 Під час візиту в Україну духовенство і увесь єпископат Помісної Української 
Православної Церкви вітав протоієрея Романа Загурського як свого рідного 
душпастиря і уповноваженого представника Вікаріату Православної Церкви України 
в США, Австралії, Канаді та Японії який приїхав засвідчити, що всі Громади Вікаріату 
одноголосно ухвалили, свою незмінну позицію, що ми були, є і завжди будемо 
невід’ємною частиною Канонічної Материнської Церкви з осідком у Золотоверхому 
Києві. 

 
 



 
 


