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● LETTERA DEL CARD. ANGELO SODANO

● TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

In occasione dell’inaugurazione dell’Università Cattolica Ucraina, la cui prima pietra era stata benedetta il 26
giugno 2001 dal Santo Padre Giovanni Paolo II nel corso della Sua Visita pastorale, il Cardinale Angelo Sodano
ha inviato una Lettera all’Arcivescovo Maggiore di Lviv degli Ucraini, Em.mo Card. Lubomyr Husar.
Ne riportiamo di seguito il testo:

● LETTERA DEL CARD. ANGELO SODANO

Достойний Кардинале,

Вселенський Архиєрей з великим задоволенням дізнався про намір Української греко-католицької Церкви
започаткувати Університет, який черпаючи натхнення з доктринальної спадщини християнської віри, буде
сприяти поступові культури на благо всього суспільства улюбленої Української Землі. Етапом, сповненим
надією, немов насінням, посадженим для наступного розквіту, було благословення Святішим Отцем
наріжного каменя майбутнього Університету. Як відомо, ця подія відбулася в присутності викладачів,
працівників та студентів Львівської Богословської Академії 26 червня минулого року, під час
Апостольського візиту в Україну.

На шляху відбудови церковних структур після болісного періоду комуністичного переслідування,
далекоглядний проект, спрямований на те, щоб збагатити український культурний світ осередком
католицької освіти та науково–дослідним центром, становить подію, важливість якої можна буде
відповідніше оцінити тільки в майбутньому, яка, однак, вже від тепер виявляється особливо
багатонадійною. Цей проект був особливо дорогий шанованим Пастирям Андрею Шептицькому, Йосифу
Сліпому та Мирославу Іванові Любачівському, які, на жаль, з причини тодішніх трагічних подій, не мали



можливості ввести його в дію.

"Серед різновидів служінь, які [Церкві] належить виконувати для добра людства, - пише Папа Іван Павло
ІІ, - одне накладає на неї особливу відповідальність: а це служіння істині. Ця місія, з одного боку, залучає
спільноту вірних до спільних зусиль людства у прагненні до істини, а з іншого - зобов'язує її ділитись
здобутим знанням" (Енц. Віра і розум, 2).

Учителька людяності, Церква, таким чином, сприяє повному розвиткові людини, допомагаючи їй на шляху
особистого вдосконалення також і через поглиблення власної культури та відновлення коріння власної
історії. На українській землі спільнота віруючих, тисячолітні традиції якої сприяли побудові національної
ідентичності, може запропонувати власний вклад у розвиток та вдосконалення багатої культурної
спадщини також за посередництвом передбачливого засобу університетської структури, в якій з
допомогою наукових методів повинен розвинутись пошук істини, справжньої пристані свободи.

Оскільки цей Університет католицький, то він повинен мати християнське натхнення не тільки в окремих
особах, але також і в самій університетській спільноті; у світлі католицької віри він повинен розвивати
неустанне роздумування над дедалі зростаючим скарбом людського пізнання, і власними дослідженнями
давати свій внесок у його збагачення; повинен зберігати вірність християнській благовісті, як вона
представлена в Церкві, в його служінні Божому людові на шляху до Істини, яка надає повного значення
людському життю на землі (див. Ап. Конст. Зі серця Церкви, 13).

Таким чином, Університет, який відкривається, стане тим місцем, де вчені, спеціалізовані в різних галузях
знань, досліджуватимуть дійсність методами, які притаманні кожній академічній дисципліні та одні з
одними будуть обмінюватись думками, щоб збагатити свої знання і дійти до дедалі відповідніших
формулювань об'єктивної істини. Це особливо необхідно в наш час, коли роздробленість знань у складі
окремих академічних дисциплін вчиняє дедалі важчим отой синтез вищого ступеня, виключно в якому
вгамовується спрага за істиною, яка записана в серці людини (див. там же., 15-16).

Збагачений двома традиціями - східною і західною - новий Університет зможе стати також нивою плідної
співпраці між двома великими школами, які сформували думку і досвід українських католиків, на користь
церковної спільноти та всього суспільства.

Намісник Христа, заохочуючи благородне зусилля української Церкви активно включитись у широку
панораму наукової діяльності, висловлює побажання, щоб на всіх етапах його здійснення уся спільнота
віруючих з переконаною співучастю сприяла цьому важливому проектові, підтримуючи його молитовним
вкладом і діяльною турботою.

В урочисту хвилину, коли офіційно відкривається Український католицький університет, Вселенський
Архиєрей, заохочуючи до спільних зусиль на користь позитивного започаткування цього діла, благає
Покрову Пресвятої Богородиці, Матері Мудрості, та уділяє Вашому Блаженству, Пастирям, духовенству
та українським вірним особливе Апостольське благословення, як запоруку щедрих небесних благодатей.

Користаю з нагоди, щоб поновно заявити мою глибоку 

Angelo card. SODANO
Segretario di Stato

[01103-AA.01] [Testo originale: Ucraino]

● TRADUZIONE  IN LINGUA ITALIANA

Signor Cardinale,

il Sommo Pontefice ha appreso con intimo compiacimento l'intenzione della Chiesa greco-cattolica ucraina di
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dare vita ad un'Università che, traendo ispirazione dal patrimonio dottrinale della fede cristiana, promuova il
progresso culturale a vantaggio dell'intera società nazionale nell'amata Terra ucraina. Tappa colma di speranza,
quasi seme deposto per la successiva fioritura, è stata la benedizione da parte del Santo Padre della prima
pietra dell'erigendo Istituto. Tale evento si è compiuto, com'è noto, alla presenza del corpo docente e discente
dell'Accademia Teologica di Leopoli, il 26 giugno dello scorso anno, durante la Visita Apostolica in Ucraina.

Nel cammino della ricostituzione delle strutture ecclesiastiche, dopo il doloroso periodo della persecuzione
comunista, il lungimirante progetto di dotare il panorama culturale ucraino di un centro di ricerca e di
insegnamento cattolico costituisce un evento la cui importanza sarà più adeguatamente valutata nel futuro, ma
che già da ora si rivela singolarmente ricco di promesse. Era questo un progetto molto caro ai venerati Pastori
Andrey Sheptytskyj, Josyf Slipyj e Miroslav Ivan Lubachivsky, i quali, purtroppo, a causa delle tragiche vicende
di allora, non ebbero la possibilità di tradurlo in atto.

"Tra i diversi servizi che [la Chiesa] deve offrire all'umanità – scrive il Papa Giovanni Paolo II – uno ve n'è che la
vede responsabile in modo del tutto peculiare: è la diaconia alla verità. Questa missione, da una parte, rende la
comunità credente partecipe dello sforzo comune che l'umanità compie per raggiungere la verità; dall'altra, la
obbliga a farsi carico delle certezze acquisite" (Enc. Fides et ratio, 2).

Maestra in umanità, la Chiesa contribuisce così al pieno sviluppo dell'uomo, aiutandolo nel suo cammino di
perfezionamento personale anche mediante l'approfondimento della propria cultura ed il recupero delle radici
della propria storia. In terra ucraina, la comunità dei credenti, le cui tradizioni millenarie hanno contribuito a
costruire l'identità della Nazione, può offrire il proprio apporto allo sviluppo e al perfezionamento del ricco
patrimonio culturale anche mediante il provvido strumento di una struttura universitaria, nella quale si sviluppi
con metodo scientifico la ricerca della verità, vero approdo della libertà.

In quanto cattolica, tale Università dovrà avere un'ispirazione cristiana non solo nei singoli, ma anche nella
comunità universitaria come tale; dovrà sviluppare un'incessante riflessione, alla luce della fede cattolica, sul
crescente tesoro della conoscenza umana, contribuendo al suo arricchimento mediante le proprie ricerche;
dovrà mantenersi fedele al messaggio cristiano, così come è presentato dalla Chiesa, nel suo servizio al popolo
di Dio nel cammino verso la Verità che dà pieno significato alla vita dell'uomo sulla terra (cfr Cost. ap. Ex corde
Ecclesiae, 13).

L'erigenda Università diverrà così il luogo in cui gli studiosi specializzati in vari campi dello scibile umano
esamineranno la realtà con i metodi propri di ogni disciplina accademica ed entreranno in dialogo tra loro per
arricchire le loro conoscenze e giungere a formulazioni sempre più adeguate della verità oggettiva. Ciò si rivela
particolarmente necessario in questo nostro tempo, in cui il frazionamento della conoscenze in seno alle singole
discipline accademiche rende sempre più difficile quella superiore sintesi nella quale soltanto può trovare
appagamento la sete di verità che è iscritta nel cuore dell'uomo (cfr ibid., 15- 16).

Arricchita delle due tradizioni orientale e occidentale, la nuova Università potrà diventare anche palestra di
feconda collaborazione fra le due grandi scuole che hanno plasmato il pensiero e la prassi dei cattolici ucraini, a
tutto vantaggio della comunità ecclesiale e della società civile.

Il Vicario di Cristo, mentre incoraggia il nobile sforzo della Chiesa in Ucraina per inserirsi attivamente nel vasto
panorama dell'attività scientifica, auspica che l'intera comunità dei fedeli sostenga con convinta partecipazione
l'importante progetto nelle sue varie fasi di realizzazione, non facendo ad esso mancare l'apporto della preghiera
e del fattivo interessamento.

Nel momento solenne in cui viene inaugurata ufficialmente l'Università cattolica ucraina, il Sommo Pontefice,
mentre sollecita l'impegno di tutti per il positivo avvio di tale impresa, invoca su di essa la protezione di Maria,
Madre della Sapienza, ed imparte a Vostra Eminenza, ai Pastori, al clero e ai fedeli ucraini una speciale
Benedizione Apostolica, propiziatrice di abbondanti favori celesti.

Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio
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dell'Eminenza Vostra Reverendissima dev.mo in Domino

Angelo card. SODANO
Segretario di Stato

[01103-01.01] [Testo originale: Ucraino]
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