
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                              7.03.2021                    СЛАВА НА ВІКИ! 

Неділя м’сопусна (глас 6)  

 1 Коринтян 8: 8-9:2; Матея 25: 31-46        

УГКЦ присвятила тиждень правдивим розповідям про трагічні події  Львівського 
«псевдособору» - насильницького «возз’єднання» з РПЦ 

 

 

8-10 березня 1946 року органи безпеки СРСР 

зорганізували у Львові так званий «собор» з членів 

Ініціативної групи, на якому дві третини учасників 

становили агенти НКДБ і який оголосив про скасування 

Берестейської унії 1596 року, розрив з Ватиканом і 

«возз’єднання» з Російською Православною Церквою. 

“Правда має свою силу, тому її не треба захищати,  

але її необхідно засвідчити.” 

  Не визнаний ані Ватиканом, ані ув’язненими ще в 1945 році єпископами УГКЦ, ані значною частиною 

духовенства, Львівський псевдособор ознаменував початок насильної ліквідації, життя у підпіллі і більш 

ніж сорокарічної боротьби греко-католиків за відродження своєї Церкви. 

  Цього року виповнюється 75-та річниця цих драматичних подій. З цього приводу в УГКЦ 

проводитимуть різноманітні заходи. «Згадуємо дуже болючу подію в історії нашої Церкви ХХ століття: її 

насильницьку ліквідацію. Минає 75 років Львівського псевдособору, коли сталінський режим за 

допомогою зоркестрованої події задекларував, що наша Церква «самоліквідувалася». Ця історія до 

сьогодні має різні інтерпретації і не повністю досліджена», ‒ сказав у коментарі для Департаменту 

інформації Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ. 

  Говорячи про мету відзначень, він пояснив, що «ми згадуємо для того, щоб запобігати». «Пам’ять про 

жертв Львівського псевдособору – це пам’ять, яка оздоровлює і лікує. З іншого боку – це пам’ять, яка 

запобігає. Якщо ми забудемо про ці події, то вони мають небезпеку повторитися з будь-якою Церквою, 

спільнотою чи людиною, яка відважиться стати проти системи і заявити світові і людям, ким вона є 

насправді. Зокрема, коли йдеться про людину, яка заявить світові, що вона вірить у Бога і хоче жити 

відповідно до традицій і віри своїх батьків. Тому ми пам’ятаємо, щоб запобігати, більше відкрити правду 

і цим лікувати наші рани», ‒ зазначив Предстоятель УГКЦ. 

Патріарх Святослав просить: «Помолімося за тих, які нас нищили і вбивали. . .Помолімося і за 

тих, які стали жертвами радянської машини, хоч би куди їх занесла доля: чи то в православну 

сторону, чи то в сторону підпільної Церкви. .  Помолімося за ті села, де сьогодні ще, можливо, 

існує напруга між православною  і греко-католицькою громадами, щоб ми навчилися любити одне 

одного і як брати вміли шанувати права, поважати думки одне одного і разом, разом будувати 

спільне майбутнє. 
Джерело: Департамент інформації УГКЦ 

 

Цього тижня в наші парафії: 

10.03.2021: середа, 10-а рано Сорокоусти (буде передано на YOUTUBE) 

УВАГА! Віртуальний табір Відпічнім з Христом перенесений на 12-16 квітня. Усі решта лишається так само. Термін 

реєстрації продовжений до 14-го березня. За подальшою інформацією або щоб зареєструватися прошу відвідати www. B4J.ca. 

 
 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:   Томаc Ґрассер (7-го), Іванка Козак (9-го), Петруся Павелко (12-го).     

Многая літа! 

Пожертви 28-лютого:     

  Неділі: $1,900.  Конверти: $40.  Священичий фонд: $30.  Андріїїв гріш: $20. 

Щиро дякуємо за вашу щирість! 

http://news.ugcc.ua/news/u_2021_rots%D1%96_ugkts_v%D1%96dznachaie_75r%D1%96chchya_lv%D1%96vskogo_soboru_yakiy_rozpochav_protses_ii_nasilnoi_l%D1%96kv%D1%96dats%D1%96i_u_radyanskomu_soyuz%D1%96_92469.html
http://b4j.ca/


GLORY TO JESUS CHRIST!  7.03.2021 GLORIFY FOREVER! 

Meat fare Sunday (tone 6) 

1 Corinthians 8:8-9:2 and Matthew 25:31-46 

75 years ago darkness enveloped our Church 

but failed to destroy us 
  On March 8-10, 1946, the Soviet security forces organized a so-called Lviv "sobor" of members of the Initiative Group, in which 

two-thirds of the participants were KGB agents. It announced the abolition of the Brest Union in 1596, a break with the Vatican, 

and a "reunification" with the Russian Orthodox Church. 
 

Scenes from the pseudo-sobor of 1946 

In an interview with “Open Church”, Patriarch Svyatoslav 

noted that the Lviv pseudo-sobor of 1946 became an act of 

forcible liquidation of the UGCC. "Anyone who did not 

approve this "sobor " was subjected to very severe 

persecution. As a result, martyrdom became the testimony 

of our Church. The result was also the dispersion of the 

Church in all areas of the Soviet Union," said Svyatoslav. 

He recalled the words of His Beatitude Lubomyr, who used 

to say that the greatest spreader of our Church to the East 

was Stalin. And the Lviv pseudo-sobor was the beginning 

of this. 

The Head of the UGCC stressed the importance of preserving the memory of these events in order to better understand the truth. "We 

must know our truth, no matter how difficult it may be, and we must come to terms with it." 

From a historical point of view, Dr. Oleh Turiy (historian at the Ukrainian Catholic University) confirmed that the initiative to 

liquidate the Ukrainian Greek Catholic Church came from the Soviet secret services: specifically the KGB Lieutenant Colonel 

Karpov, who headed the Committee in the affairs of the Russian Orthodox Church. "He submitted the draft of this plan to the top, and 

it was signed by Stalin himself… The first point of this plan was the liquidation of the UGCC by a forced unification with the Russian 

Orthodox Church," explained the director of the Institute of Church History. 

In addition, His Beatitude Sviatoslav noted that we must also remember that not all the clergy of our Church behaved heroically. 

"There were martyrs, but there were also apostates who could not oppose this Soviet machine and became its victims. We know how 

deeply the participants of this pseudo-sobor repented before Bishop Mykola Charnetsky and withdrew their signatures in the 

Sacrament of Repentance. After his exile, he was accepting Orthodox priests back to the underground UGCC.”  

"If we do not remember and talk about it today," the spiritual leader of Ukrainians stressed, "such an event is in danger of happening 

again.” 

"We want to do this in the name of reconciliation with our Orthodox brothers, in the name of healing the wounds, in the name of 

preventing such shameful acts against the Church from ever happening again."  

UGCC Department of Information 

This week in our parish:   

Wednesday, March 10, 2021: 10 a.m. Divine Liturgy Sorokousty (live streamed) 

ATTENTION - Break for Jesus 2021 has been rescheduled to run virtually April 12-16. All other details remain the same. Registration is 

being extended to March 14. For more information and to register online please visit www.B4J.ca. 

 

Birthday greetings to:   Thomas Grasser (7th), Yvonne Kozak (9th), Patricia Pawelko (12th). MNOHAYA LITA! 

 

Donations February 28th 

    Regular: $1,900.  Initial: $40.  Clergy Fund: $30.  Andrew’s Pence: $20  

Thank you for your kind donations! 

http://www.b4j.ca/

