
Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Прсв. Євхаристія – заохочуємо бути приготовленими і приступати при 
кожній Святій Літургії 
Сповідь – щонеділі і в свята, в часі Святої Літургії, а також за приватним 
зверненням 
Вінчання – просимо повідомляти шість місяців наперед 
Єлеопомазання – просимо зголошувати завчасно не тільки у 
передсмертний час але й у часі тяжкої хвороби 

Не будьте байдужими, бо байдужість вбиває», - 
Глава УГКЦ до світової громадськості 

«Ми прибули до Апостольської Столиці, щоб з найвищого 
Престолу Католицької Церкви промовити до всього світу: не 
будьте байдужими, бо байдужість вбиває», - такими словами 
звернувся Блаженніший Святослав, Глава і Отець УГКЦ, до 
чисельних вірних, які прибули з різних частин Італії до Рима 
на молитву за Україну. Архиєрейська Божественна Літургія 
відбулася в папському соборі Санта Марія Маджоре в рамках 
паломництва єпископів Синоду УГКЦ до гробів Верховних 
Апостолів.У своїй проповіді Глава УГКЦ також наголосив, що 
«якщо світова спільнота буде байдужою до подій в Україні, 
завтра це може трапитися у будь-якій іншій країні». «Біль 
України є початком болю всього людства. Якщо людство 
сьогодні не зуміє зупинити вбивчу руку агресора, завтра 
вона може посягнути на будь-яку іншу державу», - зазначив 
Предстоятель УГКЦ.На завершення своєї проповіді 
Блаженніший Святослав висловив переконання, що «Україна 
є і Україна буде» і від імені УГКЦ закликав усіх «не бути 
байдужими до страждання українського народу».На 
Богослужінні також був кардинал Леонардо Сандрі, префект 
Конгрегації для Східних Церков. У своєму зверненні до 
української спільноти він запевнив про підтримку з боку 
Апостольської Столиці у «ці важкі часи випробування для 
українського народу» і додав, що «жоден камінь людського 
гробу, який несе в собі гнів, ненависть і розколи, не 
повинен закривати наші серця для надії».  
 Прес-служба товариства «Свята Софія» 
 

ST. NICHOLAS 
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 

4 Bellwoods Avenue 
Toronto, Ontario, M6J 2P4 
tel.: 416-504-4774 
fax.:416-504-8428 
оffice@saintnicholas.ca  
www.saintnicholas.ca 
 

Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай  
8:00 – Св. Літургія – о. О. Качур   
9:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик  
11:30 -  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 6:00в. – Св. Літургія -  о. Р. Лобай 
 7:00в. – Вечірня –о. Р. Лобай 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап.Рм. 13, 11 – 14,  4.  
 Єв. Мт. 6 , 14 – 21. 
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 За благословенням Владики Кир Стефана, 

Українська Католицька Єпархія спільно з  
Конґресом Українців Канади, продовжує збірку 
ВРЯТУЙ ЖИТТЯ призначену для допомоги нашим 
братам та сестрам в Україні. Кошти зібрані від цієї збірки 
будуть використані для розвитку капеланьскої служби   
для воїнів АТО –духовної, психолічної та моральної 
підтримки солдат у складних бойових обставинах. Кошти 
також  будуть використані для надання найнеобхіднішої 
гуманітарної допомоги пораненим та потерпілим. Парохія 
видаватиме посвідки від оподаткування для 
жертводавців. 

 Перша Св. Сповідь відбудеться 1-го травня, а 
Торжественне Св. Причастя 3-го травня. Лекції 
приготування дітей до першої Сповіді і 
Торжественного Святого Причастя, які не є учнями 
цілоденної Школи ім. Слуги Божого Патріярха Йосифа 
Сліпого почнуться 25 січня. Просимо зголошуватися до 
Вірляни  Щуки на ч. тел. (416) 626-5232 або на 
адресу елек. почти virlana@rogers.com.  

 ГАРЯЧІ ОБІДИ.  В неділю, 8 березня 2015 після 
кожної Святої Літургії можна буде набути смачні обіди 

- борщ, вареники, ковбаски, печиво, тощо.  Гроші з 
обідів призначені пораненим воякам у шпиталях в 
Україні. ЛУКЖК, відділ при церкві св. о. Миколая 
просить щедро підтримати цей почин! 
 
 Членкині ЛУКЖК запрошують пань прийти ліпити 

вареники в суботу, 7 березня 2015 на 10:00 ранку. 
 
 ТИХІ РЕКОЛЕКЦІЇ для жінок в Анкaстер, на Горі 

Марії: англомовні 27 лютого - 1 березня, 
проповідник о. Богдан Чолій; україномовні 6,7,8 
березня, проповідник о. Володимир Кривоглавий. 
Дзвонити до п-і Катрусі Корчинської 416-261-5878. 

 

 ЗНАЙДІМО ЧАС ВІДДАТИ ЧЕСТЬ НАШИМ 
ГЕРОЯМ! Управи Об’єднання і Товариство Колишніх 
Вояків УПА (Відділ Торонто і Етобіко) запрошують 
вірних на Соборну Панахиду у 64-ту річницю 
трагічної смерті сл. пам’яті Головного командира 
УПА, Генералa хорунжого Романа Шухевича – 
Тараса Чупринки та за всіх героїв України в 
четвер, 5-го березня о год. 7:30 вечора у нашому 
Свято-Миколаївському храмі. Опісля запрошуємо усіх 
на каву і солодке і висвітлення інтересного 
історичного фільму про Романа Шухевича у 
церковній залі. 

 
 Церква св. Димитрія та о. Петро Шумелда 
запрошують вас вз'яти участь у десято-денному 
паломництві до Святої Землі. Паломництво до Святої 
Землі  відбудеться в днях 14-го квітня - 23-го квітня, 
2015. По святих місцях, а особливо при Божому Гробі, 
будемо правити Службу Божу в наміренні паломників, а 
особливо за долю України. Всі запрошені на серію 
доповідей, котрі починатимуться з понеділка  
19-го січня о 7-ій ввеч. у кімнаті для молоді при 
церкві св. Димитрія. Ці доповіді мають за мету 
підготовити учасників до паломництва. Ці науки є 
відкриті для усіх і впродовж місяця будемо 
представляти такі теми: 

•2 лютого Пергамени Мертвого Моря 
•9 лютого Християнські пам'яткові місця у Святій   
                            Землі 
•16 лютого Історія Хрестоносних Походів 
•23 лютого Папа Пій XII та Голокост 
•2 березня Церква Божого Гробу  

По дальші інформації дзвоніть до церковної канцелярії 
церкви св. Димитрія: 416-244-5333, або до  Shawn 
647-783-3525 , або Email: Stds.Pilgrimage@gmail.com. 

 Комітет Українок Канади запрошує українську 
громаду на СВЯТО ГЕРОЇНЬ, яке відбудеться в неділю 
1 березня 2015 о годині 3:00 по полудні в 
Українському Домі ім. Т. Шевченка, 482 Horner 
Avenue, Toronto. Цьогорічнe Свято Героїнь 
присвячується українським жінкам – сучасним героїням. 
Вступ $20.00. 

                       
                    

ВЕЛИКИЙ ПІСТ 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ починається в понеділок  
23 лютого і о год. 6:00 вечора служать Канон 
Андрея Критського. Щонеділі підчас 
Великого Посту служать Великопосну 
Вечірню о год. 7:00 вечора. В неділю 22 
лютого відслужать Вечірню Прощення о год. 
7:00 вечора. Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  
подавати імена померлих до Пом'яників на 
Парастас-Сорокоусти, який почнеться  служити 
28 лютого. 
 Пригадуємо нашим парохіянам не замовляти 
Божественні Літургії св. Йоана Золотоустого в 
середу і п'ятницю в часі посту, з огляду на те, 
що в тих днях, згідно з нашим Східним обрядом, 
служать Літургію Ранішосвячених  Дарів о год. 
6:00 вечора. В п’ятницю також служать Парастас-
Сорокоусти. 
Цьогорічні Великопосні реколекції в нашій 
Свято-Миколаївській парoxії відбудуться в 
днях 12 - 15 березня, 2015р. Проповідник – 
о. Гавриїл Габер, ЧСВВ – Протоігумен Отців 
Василіян в Канаді.  .          
 12 ІІІ  четвер год. 6:00 веч. – Вечірня і Духовна 
Наука                  
 13 ІІІ  п’ятниця  год. 6:00 веч. – Літ. Ранішосв. 
Дарів, Сорокусти і Духовна Наука  
14 ІІІ  субота год. 6:00 веч.  – Велика Вечірня і 
Духовна Наука                                                                          
15  ІІІ неділя   в часі ранніх Бож. Літ. кінцева 
Духовна Наука. 

 

mailto:Stds.Pilgrimage@gmail.com


              
 Шкільна Рада при КУК, відділ 
Торонто запрошує на концерт в пошану 
Тараса Шевченка в неділю, 8 березня 
2015р. о год. 2:30 поп. в Пластовій Домівці ім. 
Гуцуляків, 516 Тhe Kingsway. 

 
               ЖЕРТВОДАВЦІ  
       Складаємо щиросердечну подяку       
парохіянам. Нехай Предобрий Господь   
благословить і винагородить! 
 
Роуз Кошиловська                         400.00 
                 (в пам’ять Йосифа) 
Татяна Рудзік                                 125.00 
Тереса Сорока                               100.00 
 
 

    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
24  ІІ        8:00 ранку    бл. п. Михайла Вовкa (1р.)        
26  ІІ       10:00 ранку    бл. п. Софію Диркот (40д.) 
26  ІІ        6:00 вечора   бл. п. Анну Мартинюк (40д.) 
28  ІІ       10:00 ранку    бл. п. Петра і Софію Шлярп 
28  ІІ        4:00  поп.      бл. п. Івана, Олександра 
                                                               Кравс 
2   ІІІ        6:00 веч.       бл п. Антоніну Потічну 

        В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоїлася у Бозі бл. п. Ірина Давидович 
Волошин(93р.) .  Душу Покійної поручаємо 
молитвам наших вірних. 

 Глава УГКЦ: «Жертва Героїв Небесної 
сотні є пасхальною жертвою» 

У розстрілах на Майдані християни повинні 
побачити пасхальну жертву Небесної сотні. Про 
це сказав Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав у 
своєму відеоблозі до Дня Героїв Небесної сотні, 
який, згідно з Указом Президента «Про 
вшанування подвигу учасників Революції 
гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 
сотні», відзначають щороку 20 лютого. 
Предстоятель УГКЦ відзначив, що, 
переживаючи першу річницю перемоги 
Революції гідності, різні люди бачать у цій 
річниці різний зміст, тому, можливо, цей день 
будуть і по-різному називати. «Хтось 
згадуватиме жертв Майдану, хтось говоритиме  
 
 
 

про розстріл Майдану… А ми, християни, 
розуміємо тут щось набагато глибше. Ми 
говоримо про пасхальну  жертву Небесної 
сотні», – зауважив Блаженніший 
Святослав.Глава Церкви зазначив: аби 
збагнути, що розуміє християнське серце, коли 
говорить про пасхальну жертву, варто 
поглянути на пасхальну жертву нашого 
Спасителя Ісуса Христа. «Що бачили й 
розуміли свідки цієї події? Хтось бачив 
екзекуцію злочинця, якого було засуджено 
тогочасною римської владою з подачі 
синедріону. Хтось бачив трагедію смерті 
праведника. Але насправді це була пасхальна 
жертва. Син Божий приніс себе в жертву за 
спасіння світу. У цій жертві все людство 
отримало вічне життя. Смерть Спасителя на 
хресті стала початком воскресіння, перемоги 
життя над смертю, мандрівкою людства від 
темряви до світла і від землі до небес», – 
вважає Предстоятель Церкви.«Тож ми, 
християни, – продовжив він, – коли говоримо 
про річницю пасхальної жертви Небесної сотні, 
бачимо тут добровільну жертву віддання 
власного життя за краще майбутнє рідного 
народу. Тому ця жертва стала початком 
переміни. І ми сьогодні справді з перспективи 
року бачимо, як Україна почала змінюватися. У 
болях народжується нове суспільство, нова 
держава. Усвідомлюється вартість бути 
свобідною людиною».Ця свята кров Героїв 
Небесної сотні окропила волю України. Вона є 
нашим скарбом. Є моментом звільнення. 
Моментом переходу від рабства до свободи. 
Тому ця жертва є початком життя. Смерть, яка 
є животворящою», – наголосив Глава УГКЦ. 

Ісус Христос каже: якщо зернятко не вмре, то 
не принесе плоду, а якщо вмре, тоді постане 
нове життя. «Ми, християни, сьогодні згадуємо 
річницю пасхальної жертви, яка дає і дасть 
плоди, котрі вповні ми зможемо оцінити лише з 
перспективи часу. Історія нової України щораз 
глибше розкриватиме зміст пасхальної жертви 
Революції гідності», – вважає Блаженніший 
Святослав.  Департ. УГКЦ 

  
о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                                         о. Олександер Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 416-901-2640                                                        •        о. Олег Юрик – 647-341-0074 (новий) 
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 

                  
       



 
Я  
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

  
Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

  

Річна оплата цього місця $450 
тел.: 416-670-4480 

           L Y N E T T 
                     ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ 
                 F U N E R A L   H O M E          

Proudly Serving Catholic Families since 1914 
3299 Dundas Street West 

(1 Block East of Runnymede) 
416-767-1176 

Paul Chumak, J.D., Q.C. 

Barrister-at-Law 

Кримінальне правo  Criminal Law 
 

Порушення правил їзди  Driving Offences 
2200 Bloor St. W., Suite 200, Toronto  

(at Rnnymede) 
Tel.: (416) 927-1977, (416) 760-0524 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 



Діти і Великий Піст 
 
Цього року Великий Піст наступає на п’яти Різдвяній порі. У церквах ще 
колядують, але м’який і похмурий напів “На ріках Вавилонських” пригадує нам 
про наближення пори покаяння. Знайомі неділі Митаря і Фарисея, Блудного 
Сина, Страшного Суду готують нас, дорослих до духовної подорожі, 
Великоднього Посту. Цю подорож полегшують Літургії, духовні читання, 
великопосні реколекції, піст і молитва. Але ми надіємося, що після часу великих 
випробувань буде велика нагорода. А як наші діти? Як вони пристосовуються 
до вимогливої духовної дисципліни святої пори? Що батьки можуть зробити 
для того, щоб допомогти своїм дітям, навіть ще зовсім маленьким, досвідчити 
Великий Піст на глибшому рівні, який виходить за межі малювання писанок і 
приготування нового одягу для Великодня?  Як ми залучаємо наших дітей до 
радості порядку Великого Посту, щоб він став для них особливою частиною 
ритму їхнього життя?  Ми маємо говорити з ними про тайни віри – про смерть і 
Воскресіння Христа, про покаяння і оновлене життя мовою, яку вони знають 
найкраще, мовою відчуттів. 
 
Можемо почати з візуального образу. Великий Піст – це час зміни. У церкві 
світлі вівтарні ризи міняють на темні і знімають святкові вишивки. Вдома 
прибирають покуття і спалюють вербові гілки (лозу) з минулорічної Квітної 
Неділі. Біля ікон до стіни приклеюють молитву Єфрема Сирина, також біля ікон 
можна помістити фотографії померлих родичів, щоб їх поминати у молитвах. 
Вишивки знімають, перуть, крохмалять і ховають, аби готовими витягнути на 
Великдень. Писанки, які часто залишають напоказ увесь рік, також ховають. 
Прикриття телевізора покривалом може нагадувати про зобов’язання родини 
утримуватися від візуальних розваг. Дім чисто прибраний, якоюсь мірою навіть 
порожній – запрошує мешканців змінити щоденну рутину; замінити 
телебачення книжками і розмовами та бути стараннішими у молитві. 
Відсутність знайомих прикрас у домі – “порожнеча” – є постійним 
нагадуванням, що саме ця пора року відділена з особливою метою – щоб 
сфокусувати твоє життя на Христі, який заповнює нашу порожнечу.  
 
Візуальне затишшя мусить бути доповнене слуховим. Голосні звуки радіо і 
телевізора, галасливі комп’ютерні ігри атакують вуха, руйнують внутрішній 
спокій і впливають на поведінку як дорослих, так і дітей. Старші діти 
потребують проводу у виборі відповідної музики, яку вони слухають. Родина 
може погодитися дотримуватися “мовчанки” у певні години. Вечеря може 
починатися з читання вголос уривків з Життя Святих чи з Святого Письма. 
Подбайте про те, щоб вибрати версію, яка відповідає вікові дітей, або просто 
розкажіть своїми словами і поговоріть про те, яка мудрість ховається в тій чи 
іншій розповіді. Діти мають відчути звуки великопосних напівів, які 
вкарбовуються в пам’ять. Приводьте їх до церкви на особливу великопостну 
службу (узгоджуйте частоту з віком дитини) і дайте їм можливість закохатися у 
ці стародавні мелодії як “Нехай піднесеться молитва моя, як кадило перед 
Тобою..”, щоб дорослими вони прагнули цього і чекали Великого Посту з 
нетерпінням. 
 



Дуже часто дорослі згадують дитинство завдяки запахові. Є багато запахів, які 
асоціюються з Великим Постом: ладану під час молитов в церкві і вдома; лілій 
на відправах страсного тижня, щойно спеченої паски; свіжого весняного 
повітря, яке залітає через відкрите вікно у прибраний до свята дім; різкої фарби 
для писанок і топленого воску. Залучіть дітей до цього, щоб маленькі носики 
були близько до запахів, які на усе життя зв’яжуть їх з ритуалами, що 
підсилюють сприйняття Великодня. Нехай їхні руки будуть липкими від тіста і 
брудними від фарби, бо вони мусять доторкнутися і відчути усе, що може дати 
цей святий час. 
 
Обмеження в їжі є найскладнішим моментом Великого Посту. Дорослі мають 
певні труднощі з пристосуванням до простішої їжі та інших страв, що ж ми 
можемо чекати від дітей? Тут найважливішим є ставлення батьків до посту. 
Якщо вони сприймають це як тягар, то користь від цієї духовної вправи 
втрачена. Піст є викликом, але не може бути тягарем. Він ніколи не може бути 
обов’язком, який раптово накладається у віці 12 років. Піст є привілеєм, який 
практикують з любові, збільшуючи міру жертви до відповідного рівня протягом 
дитинства і надалі. Коли розглядати це з позитивного боку, то піст є для дитини 
неоціненною можливістю, що розвивати самоконтроль. Сійте зерна смирення, 
навчаючи дітей не вихвалятися своїм постом і не критикувати тих, хто не 
постить. Навчіть їх показувати і приймати гостинність, не привертаючи уваги 
до того, що вони постять. Встановіть розумні межі щодо дієти, враховуючи 
потреби організму, що розвивається, стан здоров’я і вік дитини. Утримання від 
солодощів для маленьких дітей – це надто велика жертва. Коли тісніше 
залучаєте дітей до дотримування приписаного посту, потурбуйтеся, щоб 
встановити цілі, які можна досягти, таким чином заохочуючи прийняти більші 
виклики. Коли діти досвідчать жертви, вони швидше зрозуміють Христову 
жертву за нас.  
 
Виклики Великого Посту лише тоді переживатимуться у ласці, якщо 
супроводжуватимуться молитвою і приступанням до Святих Тайн. Вивчіть 
молитву Єфрема Сирина і моліться з дітьми щодня, роблячи поклони. Годуйте 
їх Тілом і Кров’ю Христа, щоб вони “скуштували і побачили, який добрий є 
Господь”, який страждав заради того, щоб дати нам нове життя. Вчіть 
маленьких дітей просити вибачення у тих, кого вони скривдили і щедро давати 
його тим, хто в них просить. Великий Піст – це найвдаліший момент 
підготувати дітей до Першої Сповіді та ще раз переглянути з старшими дітьми 
як робити іспит совісті, готуючись до Великодньої Сповіді, до якої вони 
приступатимуть з довірою, коли батьки подаватимуть їм добрий приклад. 
 
Чим більше ви докладете зусиль, навчаючи ваших дітей переживати Великий 
Піст, залучуючи усі відчуття і таланти, які їм Бог дав, тим більше вони будуть 
закорінені у власній вірі. Коли Великий Піст вже не здається “надто довгим”, 
коли ви приймаєте його з радістю, і він стає необхідною частиною ритму 
вашого життя – ви знатимете, що ваші зусилля благословенні. Тоді святкування 
Воскресіння Христового супроводжуватиметься неймовірною радістю! 
                             І.Б.Ґ. 2004 
 
 



Звернення до священиків про душпастирство в умовах війни  
Дорогі співбрати у Христовому священстві! 

Протягом останнього року в душпастирській практиці перед нами часто постають виклики і запитання, з 

якими ми досі не мали справи: масові смерті активістів на Майдані, війна на Сході України, атмосфера 

тривоги, непевності та страху, а відтак – симптоми депресії і зневіри в суспільстві. Проте водночас 

простежуємо в українському народі потужне автентичне пробудження людського духу і солідарності, 

бажання працювати заради загального добра, вияви гідної подиву самоорганізації та жертовності. 

Довіра до Церкви в суспільстві залишається найвищою. А це означає, що люди очікують від духовного 

проводу орієнтирів у цей складний час. Адже в кожній парафії є ті, які беруть участь у воєнних діях, їхні 

родичі чи знайомі; багато родин пережили втрати рідних і близьких. Війна зачепила всіх мешканців нашої 

країни. Навіть ті, що спостерігають за подіями на Сході перед екранами телевізорів, опосередковано втягнуті 

в них, а тому – теж травмовані. 

Церква не має швидких, готових відповідей на всі запитання. Ми повсякчасно повинні просити Духа Святого, 

щоб у світлі Божественної Мудрості допоміг нам чинити Божу волю в нашому пастирському служінні. 

Водночас хочемо виокремити кілька проблем і запропонувати ключові повідомлення та можливі рішення 

щодо них – у світлі Божого Слова та соціального вчення Католицької Церкви. 

Інформаційна війна та протидія їй 

Сучасні війни недарма називаються «гібридні», бо ведуться відразу на багатьох рівнях. Про цей тип воєн 

говорив уже Другий Ватиканський Собор і пізніше навчала Церква: «…складність сьогоднішнього стану і 

заплутаності міжнародних відносин дає можливість затягувати замасковані війни, використовуючи нові 

методи, підступні і руйнівні. У багатьох обставинах, як новий спосіб воєнних дій використовуються 

терористичні акти» (Gaudium et spes, 79); «мішенями терористичних атак стають не воєнні об’єкти в умовах 

оголошеної війни, а місця, де точиться повсякденне життя» (Компендіум соціальної доктрини Церкви, 513). 

Ще одною прикметою цього нового типу воєн є «інформаційна війна» – множення повідомлень, часто 

суперечливих, які глибоко вражають емоційну сферу людини, пригнічують її стан, дезорієнтують, сіють 

паніку. Ми стали свідками, як військовим діям на Сході передувала і надалі їх супроводжує небувала 

інформаційна атака, скерована на різних адресатів: у країні-агресорі, в Україні та західному світі. Ця тактика 

агресора не є новою. Свого часу св. Іван Павло ІІ писав у своєму листі з приводу 50-ї річниці закінчення 

Другої світової війни: «Під час Другої світової війни, окрім звичайного, а також хімічного та біологічного 

озброєння, широко застосовувався ще інший смертоносний інструмент, а саме – пропаганда. Перш ніж 

атакувати супротивника фізичними засобами знищення, намагалися зруйнувати його морально через 

зневагу, очорнення, наклепи, фальшиві звинувачення, скерування публічної думки до найбільш 

ірраціональної нетерпимості за посередництвом різноманітних форм агітації, орієнтуючись передусім на 

молодих».  



Слід визнати, що українське суспільство виявилося абсолютно не готовим та занадто довірливим, 

некритичним до медіа та нездатним протистояти інформаційній війні. Існують випадки так званих «смертей 

перед телевізором». Звичайно, що Церква в стислі терміни не навчить людей медіа-грамотності, проте може 

запропонувати деякі рецепти використання ЗМІ, які наводимо нижче: 

-       Інформація – це потужна зброя, яка вбиває легковірів, тому ставлення до неї має бути дуже 

обережним. Надмірна кількість інформації, особливо негативної, є однією з головних причин апатії, 

розчарування і паніки. 

-       Потрібно дотримуватися певної «інформаційної гігієни»: не переглядати всі можливі канали і 

випуски новин, не поширювати чутки, відповідально користуватися соціальними мережами (які є 

одним із найбільш маніпулятивних комунікаційних засобів). 

-       Важливо захистити дітей від травмування медіа-повідомленнями. Батькам можна порадити не 

залишати дітей наодинці з потоком руйнівної інформації з війни, а в довірливій розмові пояснювати 

їм, що відбувається в країні, та запрошувати їх до спільної родинної молитви за загиблих і 

поранених, за припинення війни та Божий мир в Україні. 

-       «Смертоносній» інформації, котра є елементом пропаганди та маніпуляції, як рівно ж різного 

роду новинам, просякнутим елементами насилля і смерті, ми, віруючі люди, можемо й повинні 

протиставити Слово Боже, яке навіть серед, здавалося б, безнадійних ситуацій, несе благовість надії 

і обітницю спасіння. Подумаймо, скільки духовної сили місять у собі такі слова Священного Писання: 

«Заcпокойтеcь і пізнайте, що я – Бог. Я проcлавлюcя між народами, проcлавлюcя на землі». Гоcподь 

cил із нами, заcтупник наш – Бог Якова» (Пс. 46, 11-12); «…станьте твердо, стійте й побачите, що 

перемога Господня буде з вами. Юдо та Єрусалиме! Не бійтесь і не лякайтесь! Завтра виступите їм 

назустріч, і Господь буде з вами» (2 Хр. 20, 17); «Ті колісницями, ці кіньми, а ми ім'ям Господа, Бога 

нашого - сильні. Ті похитнулися й упали, ми ж стоїмо й тримаємось міцно!» (Пс. 20, 8-10). «Перемога 

на війні не в безмежнім війську, а в силі, що походить з неба» (1 Мак. 3. 19);  «Коли Бог за нас, хто 

проти нас?» (Рим. 8, 31); «З Богом учинимо ми подвиг, і він розтопче противників наших» (Пс. 

108,14). Тому настійливо заохочуємо до читання Божого Слова в родинному колі, яке стане для нас 

опорою під час бурі та спонукатиме до молитви – особистої та спільної – за мир і благословення для 

нашої Батьківщини.   

Мобілізація і пов’язані з нею питання  

Передусім звертаємо окрему увагу на цінність і важливість капеланського служіння наших священиків – чи 

то на передовій, чи у військових госпіталях. Висловлюємо глибоке визнання та щиру вдячність усім нашим 

священикам, дияконам і богопосвяченим особам за приклад мужності й душпастирської жертовності, яку 

вони виявляють у теперішніх важких умовах. Водночас пригадуємо, що покликання духовної особи лежить 

винятково у духовній, релігійній площині, а тому священик не може бути активним учасником бойових дій, 

не може використовувати зброї, пам’ятаючи, що наша зброя – насамперед духовна: «…правда, 



справедливість, ревне проповідування Євангелія миру, непохитна як щит віра і меч духовний, тобто Слово 

Боже» (пор. Еф. 6, 13–17). Ця «Божа зброя», підкріплена постійною і витривалою молитвою, ділами 

покаяння і постом, здатна подолати першопричину будь-яких конфліктів – людський гріх, тому вона в руках 

духовної особи не менш дієва для досягнення жаданої перемоги, ніж гаряча зброя в руках воїнів. 

Захист Батьківщини – це право і обов’язок кожного свідомого та відповідального громадянина. А 

визначення доцільності мобілізації, оголошення її та забезпечення мобілізованих усім необхідним для 

захисту Вітчизни – це компетенція державної влади. У час проведення мобілізаційних заходів у країні 

потрібно пам’ятати про таке: 

-       Священики не можуть бути інструментом проведення мобілізації. Водночас вони не сміють 

закликати до її уникнення, навіть опосередковано. При цьому душпастирі і Церква загалом оточують 

неустанною молитвою та конкретними справами наших воїнів, людей, постраждалих від агресії, 

опікуються пораненими, родинами загиблих тощо. 

-       Церква, визнаючи право і обов’язок народу захищати свою землю, не прагне переймати функції 

держави чи її оборонних відомств щодо організації та проведення цього захисту. Натомість ми 

духовно підтримуємо мобілізованих, їхні родини та виявляємо вдячність усього Божого люду тим 

нашим співгромадянам, котрі готові життя своє покласти за своїх друзів, відповідно до заповіді 

Христа (пор. Ів. 15, 13). Щоденно Церква заносить свої молитви за «правління і все воїнство», а в 

нинішніх драматичних обставинах ця молитва стала ще ревнішою і наполегливішою. 

-       Разом із молитвою Церква організовує і практикує діла милосердя щодо всіх, хто захищає нашу 

Батьківщину та хто постраждав від воєнного лиха. Висловлюючи щиру вдячність усім знаним і 

незнаним жертводавцям, настійливо заохочуємо наше духовенство, монашество та мирян і надалі 

виявляти діяльну солідарність із постраждалими та по змозі сприяти зменшенню терпінь наших 

співвітчизників через діла милосердя. Необхідно підтримувати, зокрема, поранених, вимушено 

переселених осіб, родичів загиблих, особливо матерів, дружин і дітей, людей похилого віку тощо. 

-       Священики, як  благовісники миру і добра, повинні дуже відповідально ставитися до того, які 

заклики вони скеровують до своїх вірних із традиційних амвонів та за посередництвом новітніх 

засобів, як-от соціальних мереж. Неприпустимо, щоб душпастир, піддаючись своїм людським 

невпорядкованим і неочищеним почуттям, проповідував нетерпимість, зневіру, агресію чи 

ненависть супроти будь-кого. Христос заповідає нам любити навіть ворогів (пор. Мт. 5, 44), і вірність 

цій заповіді показує, наскільки ми є Його учнями, наскільки справді віруємо в потугу Божої любові, 

котра сильніша за ненависть і за саму смерть. Тут доречно згадати слова великого митрополита 

Андрея, який у не менш драматичних обставинах початку Другої світової війни писав до свого 

духовенства: «Ненависть лиш нищить – ніколи нічого не збудувала і не збудує. В праці нашій, проте, 

мусимо стерегтися всього того, що до тої ненависти могло би провадити, і боронити людей, як 

перед правдивими ворогами, перед людьми, що ненавистю воюють і ненависть розширяють. 



Прапор наш – се прапор любови. Ніколи не входить в союз з прапором якої-небудь ненависти. 

Християнська любов навіть тогди, коли боронить перед реальною кривдою ворога, не може 

перестати бути любовію, не може зближатися ані стати подібною до ненависти. Любов 

загальнолюдська, що обнімає всіх без винятку людей, буде все так сущною ціхою християнства, що 

кожна праця правдивого християнина мусить бути нею націхована» (Пастирське послання до 

духовенства «О квестії соціальній»). 

-       Священики мусять бути вкрай обережними також у висловлюваннях щодо питань військових 

дій і мобілізації. Потрібно глибше вивчати соціальну доктрину Католицької Церкви, зокрема критерії 

моральної поведінки християн-католиків і духовенства в умовах війни, щоб і самим не заблукати, і 

інших не звести на моральні та духовні манівці. 

-       Наголошуємо, що душпастирі, які вирушають здійснювати капеланське служіння в райони 

бойових дій, повинні це чинити з виразного дозволу і благословення свого правлячого архиєрея та 

суворо дотримуватися вказівок і правил, розроблених Департаментом душпастирства силових 

структур у співпраці з Міністерством оборони України. 

Подолання паніки, травм і ненависті  

Травми в людей бувають різні: хтось травмований інформацією, хтось дезорієнтований складною 

економічною ситуацією і не знає, як пережити складні часи, хтось переживає біль втрати близької людини 

або просто трагедію всього народу – заміщена провина («я сиджу в теплій хаті, а хтось вмирає на передовій, 

я винен у його смерті»). Травма породжує в серці людини паніку і може призвести до агресивності чи навіть 

ненависті. Мусимо і в цьому випадку сягати до «духовної аптечки», щоб отримати необхідну допомогу і для 

себе, і для наших ближніх. Тож слід пам’ятати: 

-       Війна, в яку втягнута Україна, має вестися задля життя, а не задля смерті: ми беремо в ній участь 

не з ненависті до ворогів, а захищаємо життя, рідну землю від позбавленого моральних принципів 

агресора; 

-       Події, які переносимо, – це випробування для нас усіх. Вони є тимчасовими, незважаючи на 

брутальність і рівень насилля. Війна закінчиться, і ми зможемо з Божою допомогою відновити нашу 

державу і залікувати рани на тілі нашого народу. 

-       У жодному разі не можна втрачати з поля зору майбутню перспективу, – перспективу миру і 

відбудови нашої Батьківщини. Що більше, уже тепер – кожен на своєму місці – маємо будувати 

нашу державу, про яку мріємо, яку прагнемо передати в спадок нашим дітям і внукам. Перемогу ми 

здобуваємо всі разом, одні великими, інші маленькими кроками: хтось ризикує життям, а хтось 

займає принципову позицію щодо хабарництва чи просто мирним співжиттям із сусідами, 

підтримкою постраждалих тощо. Війна йде всюди: можна сидіти і боятися, а можна і треба 

продовжувати жити й працювати для спільної перемоги. 



-       Щирий жаль за жертвами (військовими і мирними) не має перекреслювати оптимізму і 

автентичної радості життя. Військові помирають, щоб народ міг жити, а тому належить, пам’ятаючи 

про їхню жертву задля порятунку багатьох, цінувати кожне життя і не марнувати жодної його 

хвилини. 

-       Перед лицем агресії та ненависті, котрі сіють смерть і спустошення на нашій землі, ми не 

повинні допускати, щоб до нашого серця закралися такі негативні почуття, як ненависть і бажання 

помсти, навіть щодо ворогів. Ще гірше відчути упередження і нетерпимість до тих наших братів та 

сестер зі Сходу, котрі втратили свої помешкання, були змушені покинути рідну сторону і тепер 

перебувають серед нас як вимушено переселені особи. Виявами солідарності, гостинності та любові 

мусимо дати їм зрозуміти, що вони є бажаними мешканцями в нашому спільному домі, ім’я якому 

«Україна». Свого часу наші вірні, будучи засудженими за свої переконання до тюрем Радянського 

Союзу, після відбуття строку покарання не мали змоги повернутися до Галичини, а тому знаходили в 

інших регіонах України другу малу батьківщину. Новітній досвід нашої еміграції до країн Західної 

Європи також показує, наскільки важливою є відкритість і гостинність місцевої християнської 

спільноти до новоприбулих. Тепер настала черга нам, що живемо на мирних територіях, виявити 

солідарність стосовно тих, кого воєнні дії чужоземного агресора змусили покинути домівку. У таких 

ситуаціях, як нинішня, позиція упередженості, нетерпимості, агресії відносно внутрішньо 

переселених осіб, була б не виявом справжнього патріотизму, а навпаки, - означала б співпрацю з 

ворогом, котрий хоче розділити наш народ, щоб його остаточного знищити. Святе Письмо 

попереджає: «Через те що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне» (Мт. 24, 12). Не 

дозвольмо, щоб жорстока дійсність війни вбила в нас почуття любові й доброти, передусім щодо 

наших співгромадян, які є нашими єдинокровними братами і сестрами, а не просто безіменними 

«переселенцями». Закликаємо наших пастирів та вірних у цей трагічний час проявити всю свою 

християнську зрілість і бачити в людях, котрі покинули свої домівки, стражденного й вигнаного 

Христа. Пропонуючи їм людський і духовний супровід, даймо пізнати цим нашим братам і сестрам 

нову ментальність, нову Україну, в якій усі прагнемо жити. Використаймо ці важкі обставини, щоб 

втілити в життя чудовий клич, під яким ми впродовж останніх років виборювали і утверджували 

нашу соборну країну: «Схід і Захід разом!» Не зважаймо на те, що часом ще роз’єднує нас, а 

шукаймо й утверджуймо все те, що нас єднає, зближує, ріднить! Бо всі ми не лише діти однієї землі, 

а й – і передусім – діти одного Бога, до котрого звертаємося словами Господньої молитви «Отче 

наш». 

Перемагати зло добром: практичні поради душпастирям 

Нашою відповіддю на ситуацію в країні має бути подвоєна душпастирська ревність, священича послуга, до 

котрої ми покликані як пастирі в Христовій Церкві. Серед практик християнського життя слід наголосити на 

найважливіших – молитві, пості та милостині: 



-        «Коня готують на день бою, але від Господа перемога» (Прип. 21, 31). Знаючи це, духовна 

особа, віруюча людина завжди й у всіх обставинах на перше місце ставить молитву, – взивання до 

Бога про милість і визволення від зла. Окрім виконання вказівок єпархіальних єпископів, 

пригадуємо нашим душпастирям розпорядження щодо молитви за Україну, які видавалися раніше. 

Ідеться, зокрема, про щоденну молитву за Україну о 21.00, котру слід творити в наших храмах, 

монастирях і домівках наших вірних. Після кожної Літургії продовжуймо молитися церковний гімн-

молитву «Боже великий, єдиний». Похвальною і такою, яку належить поширювати, є практика 

неустанної молитви, коли парафіяльні, монаші чи молитовні спільноти розподіляють між 

учасниками молінь період доби так, щоб молитва за Україну творилася безперервно. Пам’ятаймо, 

що вірність у молитві є нашим святим обов’язком і християнським боргом перед воїнами, котрі 

життя своє готові віддати за рідний народ і державу.  

-       Молитву належить підсилювати постом, жертвуючи для цього один день на тиждень, 

відповідно до раніше проголошеного розподілу днів посту в єпархіях та екзархатах в Україні.  

-       Слід чинити діла милосердя і запрошувати до них вірних. Той порив доброти і християнської 

любові, який останнім часом проявився серед дорослих та молодих у широкому волонтерському 

русі, є великим даром для нашого народу і знаком надії на перемогу сил добра над силами 

темряви, що вдерлися на нашу землю. Важливо, щоб душпастир був тим, хто вміє запалити людей 

до безкорисливого служіння, сам дасть приклад такої благородної позиції і показуватиме різні 

можливості волонтерства там, де є найбільша потреба. 

-       Святий Павло закликає адресатів одного зі своїх послань: «Радуйтеся з тими, що радуються; 

плачте з тими, що плачуть» (Рим. 12, 15), показуючи важливість спільного переживання радісних і 

сумних подій у житті християнської спільноти. Справді, у нинішніх обставинах особливо важливо 

дати відчути потребуючим нашу близькість, підтримку і щире співчуття. Тому в контексті молитовних 

зустрічей чи після них треба створювати нагоду людям бути разом, висловлювати свої журби, щоб 

вони відчували цілющу силу молитви, Божого Слова і співчутливої присутності братів у вірі. Водночас 

належить давати тим, кого війна зачепила безпосередньо, можливість невимушеного спілкування 

(наприклад «за чаєм»), але священик має провадити такі розмови, щоб вони не перетворювалися на 

механізм для поширення паніки. 

-       Важливо проводити панахиди за загиблими, щоб люди спільно, а не на самоті, переживали 

жалобу. 

-       Потрібно звернути особливу увагу на стрімке поширення в цей тривожний час зловживання 

алкоголем. Особливо вразливими до цього лиха є ті, хто брав участь у бойових діях. Душпастир 

повинен пам’ятати, що алкоголізм є невиліковною смертельно небезпечною хворобою, яка завдає 

залежній особі не менше шкоди, ніж ворожа куля, і стає великим лихом для її родини та всього 

суспільства. Вживання алкоголю не тільки що не є засобом усунення посттравматичного стресового 



розладу, а й навпаки – його поглиблює. Ми всіляко повинні пропагувати тверезий спосіб життя, 

надавати адекватну допомогу узалежненим, поширювати рухи тверезості в нашій Церкві, 

заохочувати жертвувати задля добра ближніх особисте відречення від вживання алкоголю 

записуванням до парафіяльної Книги тверезості. 

-       Актуальною є ще одна проблема, стосовно якої належить бути пильними. Ідеться про схильність 

людей, слабких у вірі, вдаватися до різного роду окультних практик задля «з’ясування невідомих 

питань»: місцезнаходження пропалих безвісти, прогнозу щодо закінчення війни тощо. У разі 

небезпеки й тривоги деякі люди шукають за легкими відповідями на важкі запитання, за дешевими 

розв’язками непростих ситуацій. У зв’язку з цим пригадуємо, що жодні, навіть найдраматичніші, 

обставини особистого чи суспільного життя не можуть виправдати вдавання до злих сил, бо такі дії – 

це  пряме спілкування з дияволом, і вони аж ніяк не сприяють перемозі над злом, а навпаки – 

примножують його. Натомість нині як ніколи потрібне звернення до єдиного Бога, у повному довір’ї 

до Нього та в упованні на Його визвольну силу й цілющу благодать. 

Душпастирська опіка учасників бойових дій 

Хоч наші воїни здійснюють свій святий і громадянський обов’язок захисту невинного життя перед 

несправедливим агресором, їхнє сумління зранене трагічним досвідом. Тому окремо хочемо звернути увагу 

на деякі моральні аспекти, пов’язані з воєнними діями та їхніми безпосередніми учасниками. 

-       Святе Письмо показує особливе ставлення Ісуса Христа до воїнів. Варто пригадати римського 

сотника, котрий бажав зцілити свого слугу і настільки довіряв Христовій силі, що міг сказати: 

«Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мою покрівлю, але скажи лише слово і слуга мій 

видужає» (Мт. 8, 8). Крім того, першим наверненим серед поган був сотник Корнилій та його родина 

(пор. Ді. 10). Тож Боже Слово завжди з пошаною представляє воїна, який вірно виконує своє 

служіння на захист миру і невинного життя. Вірно зберігаючи ці та багато інших свідчень Священного 

Писання, Церква засуджує несправедливі війни, однак ніколи не перестає виявляти турботу про тих, 

хто зі зброєю в руках виконує служіння від імені законної і справедливої влади, задля служіння миру 

та захисту життя. Тому будь-яке вчення, яке вважає покликання до військової служби не 

відповідним Євангелію, є безпідставним. 

-       Покликання воїна не суперечить покликанню християнина. Навіть більше: можна бути воїном і 

святим! Святий Папа Іван Павло ІІ, звертаючись свого часу до військових, зібраних на аудієнції, 

зауважив: «Хто краще від вас, найдорожчі військові, може посвідчити про насилля і згубну силу зла, 

присутнього у світі? Ви боретеся проти нього щоденно: ви бо справді покликані захищати слабких, 

піклуватися про чесних, підтримувати мирне співжиття поміж народами» (Промова 19 листопада 

2000 року з нагоди Ювілею військових і сил поліції). 

-       Католицька Церква вчить: «Законно є вимагати поваги до власного права на життя. Хто захищає 

своє життя, не є винним у вбивстві, навіть якщо він змушений нанести своєму супротивникові 



смертельний удар: «Якщо для самозахисту хтось вдається до більшого насильства, ніж необхідно, 

його дії протизаконні. Якщо від насильства відбивається помірковано, то це дозволено законом... І 

не обов'язково для спасіння душі відмовлятись від такого поміркованого захисту, щоб уникнути 

вбивства напасника; бо людина більше зобов'язана захистити своє власне життя, ніж життя іншого» 

(св. Тома Аквінський. Сума теології, 2-2, 64, 7)» (Катехизм Католицької Церкви, 2264). Тому 

«законний самозахист може бути не лише правом, а й вагомим обов'язком того, хто відповідальний 

за життя інших» (там само, 2265). 

-       Бувають обставини, в яких вживання зброї для захисту від несправедливого агресора є не лише 

припустимим, а й єдино можливим (тому морально виправданим) засобом, щоб зупинити зло і не 

допустити поширення смертоносної для багатьох людей агресії.  Тут варто нагадати умови 

законного захисту за допомогою військової сили. Отже, щоб застосування зброї проти 

несправедливого агресора було морально виправданим, потрібно водночас: 1) щоб шкода, завдана 

агресором нації чи спільноті націй, була тривалою, важкою і безперечною; 2) щоб усі інші засоби 

для покладення цьому краю виявилися неможливими або безуспішними; 3) щоб були обґрунтовані 

можливості успіху; і 4) щоб використання зброї не спричинило лиха і безладдя, важчих, ніж лихо, 

яке слід усунути. Оцінювати ці умови моральної законності повинні ті, які несуть відповідальність за 

загальне добро (пор. ККЦ, 2309). У цих випадках публічна влада має право та обов'язок накладати 

на громадян зобов'язання, необхідні для національної оборони. Ті, хто присвячує себе служінню 

Батьківщині через військове служіння, є слугами безпеки і свободи народів. Якщо вони вірно 

виконують свій обов'язок, то насправді сприяють загальному добру і миру (пор. Gaudium et spes, 79) 

(ККЦ, 2310). 

-       Для зцілення сумління потрібне Боже діяння, яке проявляється, зокрема, у таїнстві Примирення. 

У зв’язку з цим душпастирі мають виявляти терпеливість у слуханні сповідей учасників бойових дій, 

підбадьорюючи та розраджуючи воїнів і всіх постраждалих від війни, вказуючи на Боже милосердя 

як на джерело зцілення тілесних і душевних ран та заохочуючи до дотримання моральних правил 

також посеред жахіть війни. 

-       Слід пам’ятати усім, що перемогу на полі бою випереджує моральна і духовна перемога над 

ворогом, яка базується на свідомості здійснення благородного діла – захисту миру перед агресором, 

на гуманному ставленні до полонених та поранених, на неприпустимості будь-якого насилля 

супроти мирного населення. Святість людського життя і відданість його захистові всюди, де це лише 

можливо, – це перше і найважливіше правило. Навіть найважчі обставини війни мають стати 

нагодою до прояву гуманності та морального подвигу, а не провокувати вивільнення сліпих 

інстинктів мстивості і ненависті. Нехай для всіх будуть пересторогою і орієнтиром слова апостола 

Павла: «Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром» (Рим. 12, 21).  



Поручаємо нашу Батьківщину, провідників нашої держави, наших воїнів, душпастирів-капеланів і весь наш 

многостраждальний український народ могутній опіці святих і праведних української землі, а особливо – 

заступництву Пресвятої Богородиці, взиваючи до неї з глибини душі: «Не маємо іншої допомоги, не маємо 

іншої надії, крім тебе, Пречиста Діво! Ти нам допоможи, на тебе надіємося і тобою хвалимося, бо ми твої 

слуги, щоб ми не посоромилися». 

Благословення Господнє на вас! 

Від імені Синоду єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства 

  

† СВЯТОСЛАВ 

  

Дано в Києві, 

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 

5 лютого 2015 року Божого 

 


