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КИЇВ – В Інституті філософії ім. Г.С.Сковороди у Києві 21-22 квітня 2009 року відбулась
Третя міжнародна наукова конференція на тему «Україна і Ватикан в контексті
культурно-цивілізаційного діалогу: історія і сучасність». В конференції взяли участь
науковці – філософи, культурознавці, релігієзнавці, а також духовні особи.
Конференцію урочисто відкрив директор Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН
України, академік Мирослав Попович, який зазначив, що “ми живемо в епоху екуменізму, і
нашою моральною метою є об’єднання”.
До учасників конференції були направлені вітання від імені Нунція Апостольської
Столиці Архієпископа Івана Юрковича, голови Конференції Римсько-католицьких
Єпископів України Архієпископа Мечислава Мокшицького та глави Української
Греко-Католицької Церкви Патріарха Любомира (Гузара).
У зверненні Нунція Апостольської Столиці Архієпископа Івана Юрковича
наголошувалось: "Відносини між Святим Престолом і Україною, які сягають практично до
часу хрещення Київської Русі, не завжди були легкими, але ніколи остаточно не
перервався діалог між цими двома сторонами. Зв'язок із Заходом і, відповідно, з
католицьким світом був завжди одним із пріоритетів національних лідерів та
українського народу".
Директор Інституту історії України НАН України, академік Валерій Смолій у своїй промові
зазначив: “У кожній культурі є конструктивний початок, спрямований на позитивний
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діалог, до якого потрібно підходити в науковий спосіб. Існує потреба в зустрічах
священиків та науковців. У Києві можуть зустрічатися представники різних народів і
релігій, щоб будувати краще майбутнє”.
Продовжуючи дискусію, доктор філософських наук Віктор Єленський на підставі
статистичних даних вказав на сьогоднішню проблему католицької цивілізації у Європі.
Він відзначив: “Центр католицизму змістився на Південь, тобто до Латинської Америки,
Африки, Філіппін. Актуально те, що у Латинській Америці сповідують католицизм 84%
населення, а в Африці нараховується 230 млн. католиків, в той час, коли у Німеччині
католицизм втрачає позиції”.

Єпископ-помічник Києво-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви Станіслав
Широкорадюк наголосив на тому, що “місія Церкви полягає у повному служінні людям, яке
виражається в конкретній практиці через євангелізацію – духовне служіння
(проповідування) та через соціальне (матеріальне) служіння”. Владика зазначив, що
актуальним пріоритетом в Римсько-католицькій Церкві в Україні є опіка над
дітьми-сиротами та соціально незахищеними верствами населення.
На завершення Єпископ Станіслав Широкорадюк підкреслив, що у світі існують
загальнохристиянські цінності, порушення яких приводить до кризи сімейного життя.
Велику надію Єпископ покладає на молодих людей, які здобуваючи освіту, зможуть
приєднатися до будування нашого суспільства.
Організаторами конференції виступили Відділення релігієзнавства Інституту філософії
ім. Г.С.Сковороди Національної академії наук України, Інститут історії України,
Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, Центр релігійної інформації
і свободи Української асоціації релігієзнавців. Інститут релігійної свободи, м.Київ
www.irs.in.ua
За матеріалами: Католицький Медіа-центр

2/2

