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ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Андрушівської міської ради восьмого скликання до 

священнослужителів та парафіян Української Православної Церкви 

(Московського патріархату) на території Андрушівської міської 
територіальної громади 

Шановні парафіяни та священнослужителі Української православної 
церкви Московського патріархату! Тема релігії для кожного завжди була дуже 
особистою, але в цей важкий для України час, час війни, ми всі повинні мати 
чітку позицію. Сьогодні ніхто не може бути байдужим до тієї ситуації, яка 
склалася в Україні у наслідок жорстокої воєнної агресії російської федерації 
проти нашої держави. Зараз весь український народ страждає від російської 
нав�µи. Кожна російська бомба, ракета та снаряд на українській землі, 
остаточно розвіюють міфи про братні народи. 

Не підлягає поясненню, а тим більше виправданню й те, що Українська 
Православна Церква Московського патріархату, згідно статуту самої Російської 
Православної Церкви, знаходиться та є складовою загальної структури 
Російської Православної •Церкви, очільник якої кіріл благословив російських 
загарбників на війну та вбивство Українського Народу, чим став в один ряд із 
російськими вбивцями та злочинцями. 

Для прикриття антидержавної діяльності структури Російської 
Православної Церкви на теренах України, Українська Православна Церква 
Московського патріархату присвоїла собі назву «Українська Православна 
Церква». Внаслідок цієї умисної маніпуляції мільйони українців зазнають 
великої омани, оскільки переконані, що ходять до української церкви. 

У сьогоднішні, важкі для країни дні, ми бачимо як об'єднуються люди, 
церкви різних конфесій, партії, тощо, для того, щоб працювати задля перемоги 
України. Тому і священнослужителі, - ті, хто є прикладом для людей і 
проповідують любов до ближнього, мають стати взірцем для інших і 
об'єднатись за мир, "справжню віру та перемогу України над· рашистським злом. 
·� Задля цього можна вибирати будь-який варіант служіння Господу в будь
якій релігійній громаді будь-якої підпорядкованості, окрім як служіння в 
структурі Російської Православної Церкви та її філіях і автокефаліях. 

В нашій державі є визнана всім цивілізованим світом Православна Церква 
України, яка служить своєму народу і двері її відкриті для усіх бажаючих, яка є 
єдиною каноючною правонаступницею Київської митрополії серед 
православних церков України. Ми звертаємося до ус1х 
священнослужителів та прихожан Української Православної Церкви 
Московського Патріархату відкрити свої очі та побачити, що сьогодні ворог 
вбиває саме українців, в т. ч. жінок та дітей, �тарих та немічних. Московити 



створюють фільтраційні табори й примусово депортують українців в 
депресивні регіони росії. Це справжній геноцид українського народу. Гинуть 
наші діти, тому майбутнє з росією та Російською Православною Церквою -
неможливе. 

Ми закликаємо Вас не стояти осторонь, адже цілий світ солідарний з 
Україною та твердо засуджує російську агресію. Саме зараз настав той час, 
коли всі вірні християни, які до цього часу ще належали до Московського 
патріархату, повинні зробити свій вибір. Багато з вас вже замислюються над 
тим, що далі неможливо перебувати в юрисдикції російського патріарха, а тому 
логічним та правильним є перехід до Єдиної Помісної Церкви - Православно·і 
Церкви України. Помісна Православна Церква України відкрита до єднання з 
ус1ма в1руючими православними християнами. 

Закликаємо усіх парафіян та настоятелів релігійних громад Української 

Православної Церкви Московського патріархату Андрушівської міської 
територіальної громади до добровільного переходу під юрисдикцію Єдиної 
Помісної Церкви України - Православної Церкви України мирним шляхом у 
повній відповідності до вимог законодавства та інших державних нормативно
правових актів з питань зміни підпорядкованості релігійних громад. 

Звернення прийнято на двадцять першій сесії Андрушівської міської ради 

восьмого скликання 27.05.2022. 

За дорученням депутатів Анрушівської міської ради восьмого скликання 

Міський голова Галина БІЛЕЦЬКА 

Згідно з оригіналом,1ЯJЧсїJ'-..,,R 

Андрушівської міської ра 




