
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 

Глава УГКЦ закликає побачити стражденного Христа у 
вдовах, сиротах, вимушено переселених, поранених і 
покалічених війною 
 
Привілейованими адресатами Божого милосердя цього 
Святого року мають стати потребуючі люди, які живуть 
поруч із нами: вдови, сироти, недужі, самотні, вимушено 
переселені, поранені й покалічені війною, знедолені, 
відкинуті, забуті тощо. До них усіх насамперед Бог скеровує 
свої слова потіхи та бажає – за нашим посередництвом – 
дати відчути їм свою люблячу і милосердну присутність. 
 
Відзначає Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав 

у Посланні до духовенства і вірних УГКЦ та всіх людей 

доброї волі з нагоди Року Божого милосердя.Глава Церкви 

пригадує, якими є діла милосердя щодо душі і щодо тіла за 

Катехизмом УГКЦ «Христос – наша Пасха»: щодо душі 

(грішника навернути, невіжу навчити, в сумніві порадити, 

сумного потішити, кривду терпеливо зносити, образу 

прощати,за живих і мертвих молитися)  і щодо тіла 

(голодного нагодувати, спраглого напоїти, нагого зодягнути, 

подорожнього в дім прийняти, недужому послужити, 

ув’язненого відвідати, померлого похоронити).Саме в таких 

ділах милосердя Євангеліє стає видимим, а віра осягає 

спасенну конкретність: «Погляньмо навколо себе очима, 

очищеними вірою, – побачимо в багатьох місцях нашої 

щоденної дійсності Ісуса, який страждає й очікує на (ст.3)  

    

 

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.  
9:30 – Св. Літургія – о.     
11:30 -  Св. Літургія – о.  
 6:00  -  Св. Літургія – о.  
 7:00в. – Велика Веч. – о.  
Середа -6:00в. – Молитовний День 
Вівторок – 1:00 – Клюб Духовних  Дискусій 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. Євр. 6, 13 – 20.  
 Єв. Мр. 9, 17 – 31. 
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   Бажаємо всього найкращого і багато успіхів 
випусникам Курсів Українознавства Свято 
Миколаївської школи. Нехай Бог Вас 
благословить і провадить на Многії і Благія Літа! 

 Просимо наших парохіян, у яких росте лоза, і 
які можуть поофірувати її для посвячення та роздачі 
вірним у Квітну Неділю зголоситися до парохiї (416-
504-4774) або до Романа Колоса (416-766-6166). 
Члени БУКК приїдуть до Вас, щоб її відібрати та 
приладити.   

    БУКК, відділ св. о. Миколая продає великодні 
картки у кіоску в церковній залі. 

 Загальні Збори БУКК, відділ св. о. Миколая 
проходитимуть в понеділок 18 квітня 2016 о год. 7:30 
веч. у парохіяльному будинку. Присутність членів 
обов’язкова! 

 Свято Миколаївська парохія отримала 
$2,170. із спадку покійної Марії Неґрич. Душу 
покійної поручаємо молитвам наших вірних. 

 Коса Колектив запрошує усіх зацікавлених 
на майстерню писання писанок в неділю 17 квітня 
після Святої Літургії о год. 9:30 і 11:30 ранку у 
парохіяльному будинку (до 3:00 поп.). 

 Коса Колектив разом з парохією св. о. 
Миколая запрошує на ГАЇВКИ на Великдень в 
неділю 1 травня в парку Trinity Bellwooods. 
“Kaлиндар” співатиме веснянки починаючи о год. 
3:30 поп. при церкві а відтак проводитиме хороводи та 

ігри. Запрошуємо усіх до участи! Жива музика, виступи 
від різних фолькльорних гуртів, пікнік і тощо……. 

 Хори Левада і Оріон (УМА) Торонто щиро 
запрошують українську громаду підтримати захід 
FASHION RUNWAY UKRAYINA – Вишиванка-
Подих України – який представлятиме 
дизайн/колекцію Лесі  Бліщ зі Львова. Показ моди 
відбувається сьогодні о год. 1:30 поп. у приміщенні 
“Золотий Лев”, Княжий Двір, 15 Canmotor Ave., 
Toronto. Квитки: $65.00 включають обід, вино, 
музичні виступи, подарунки. За квитками звертатися 
до хористів , 416-419-8278, 416-233-9700.  

 Хор Веснівка запрошує на  50th Anniversary 
Gala Concert в неділю 17-го квітня, 2016  о год. 3:00 
поп. в  Glenn Gould Studio, 250 Front St. W. Toronto.  
Запрошені артисти включають Elmer Iseler Singers під 
диригентурою Lydia Adams; Український Чоловічий 
Камерний Хор; Романа Бориса, челіста тріо Gryphon; 
та скрипалю, Галину Дзюрин.  Квитки вже всі 
розпродані але якщо є бажання  закупити квиток,  
просимо зголоситися до nykola@vesnivka.com або на 
тел. 416-246-9880 щоби стати на чергу. 
 
 ХОР ВЕСНІВКА запрошує на Bеликодній 

Ярмарок в неділю 24 квітня 2016 від 9:00 рано до 
2:00 поп. в церковній залі.  Будуть свіжі паски, торти, 
печиво, вареники, канапки, борщ, кава і чай і.т.п.  

 Організація Українських Ветеранів запрошує 
на вечір пошани і подяки Збройним Силам 
Канади за їхню участиь у вишколі Збройних Сил в 
Україні, в середу 27 квітня о год. 7:00  вечора у 
залі УНО, 145 Evans Ave. Головний доповідач L. Col. 
Jason Guiney CD. Kвитки: $25.00. 

     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ    
12 ІV 10:00 ранку  бл. п. Соню, Миколу, 
                                     Микольця Скаб 
16 IV  9:00 ранку   бл.п. Михайла Міґуса (5р.) 
16 IV 10:00 ранку  бл. п. Володимира Козака  
                                                               (10р.) 
19 IV  8:00 ранку  бл. п. Анну і Миколу Кренца 
21 IV 10:00 ранку бл. п. Фредді Уайлдман,  
                            Едмунд Келлі, Бонні Туіді 
23 IV  9:00 ранку  бл.п. Андрія Івана Спольського 
                             і Миколу Томця                                   
     
                          ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь благословить і        
винагородить! 
Галина і Ігор Магега                          100.00 
Михайло і Марія Гоголь                     100.00 
            (в пам’ять Дарії Цибульської) 
Андрій і Ірина Коморовські                200.00 
Марія Шацька                                   200.00 
Зенон і Зеня Мамалиґа                      225.00 
Андрій Дзюбак                                  200.00 
Петро Вовк                                       100.00 
 

                  ВЕЛИКИЙ  ПІСТ 
ВЕЛИКИЙ ПІСТ почався в понеділок  
14 березня. Щонеділі під час Великого Посту 
служать Великопосну Вечірню о год. 7:00 
вечора. Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  
подавати імена померлих до пом'яників на 
Парастас-Сорокоусти. 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. 
 
  

 

Загальні Збори св. Миколаївської парохії 
проходитимуть в неділю 17 квітня о год. 1:00 поп. 
у церковній залі. Запрошуємо наших парохіян до 
участи! 

 Зогляду на Матуральний сніданок, який 
проходить сьогодні, членкині ЛУКЖК не 
подають каву у церковній залі. 

mailto:nykola@vesnivka.com


Роман Федина                                   100.00 
Марія Комарницька                           300.00 
           (в пам’ять Леонтіни Шумської) 
 
         В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
Упокоїлася у Бозі бл. п. Наталія Гоцько  (91р.). 
Душу Покійної  поручаємо молитвам наших вірних.                                      
                    (Закінчення) 

нашу допомогу та наше милосердя. Ось поруч із 
нами мешкає самотня особа, яка неспроможна 
вийти з дому; ось удова, що сумує за вбитим на 
війні чоловіком; ось сироти, котрі втратили 
батька-годувальника чи рідну матір; ось 
переселенці, які змушені були покинути рідні 
сторони й домівки, рятуючи своє життя; ось 
співробітник, що з невідомої причини сумний і 
пригноблений; ось нещасна людина, яка веде 
неморальне життя, занурюючись щоразу більше в 
трясовину алкоголю чи наркотиків… Усі вони 
чекають на Боже змилування, на людське 
співчуття і допомогу».Тож кожен греко-
католик, кожна церковна громада повинна 
відкрити моральні й соціальні «периферії», які є 
навколо нас, і вирушати туди, щоб занести 
стражденним допомогу, утіху й підтримку. Однак 
милосердя стосується не лише тілесних чи 
матеріальних потреб: «Не менш важливими є діла 
милосердя в духовній сфері. Навернути грішника з 
дороги беззаконня, вказати ближньому шлях до 
Бога, дати мудру пораду в сумнівах, підтримати у 
скорботі, навчити в невіданні – усе це не менш 
важливе, ніж окраєць хліба для голодного чи 
склянка води для спраглого».Серед діл милосердя 
щодо душі Блаженніший Святослав особливу 
увагу звертає на ті, що пов’язані з прощенням. Бо 
немає більшого дарунку нашому ближньому, ніж 
прощення, яке ми можемо уділити йому у 
відповідь на завдану нам кривду чи образу. 
«Пам’ятаймо, прощення – це не вияв слабкості, а 
доказ сили. Тільки морально сильна особистість 
здатна просити прощення й пробачати своїм 
кривдникам і бажати їм добра». 
За порадою Предстоятеля Церкви, діла милосердя 
щодо душі слід чинити як індивідуально – у  
щоденному спілкуванні з ближніми, так і на рівні  
 

загальнонаціональної політики, яка повинна дбати 
про просвіту й духовний розвиток народу, 
передусім молодого покоління. «Політики, які 
зосереджують свою увагу лише на досягненні 
економічного поступу та матеріального добробуту 
народу, занедбуючи його культурні й духовні 
прагнення, не виконають свого обов’язку щодо 
суспільства й не матимуть морального права 
називатися його провідниками. Нам так потрібні 
мужні свідки Христового Євангелія, які щоденною 
муравлиною працею будуть утверджуватимуть 
справедливість і правду в нашому народі, 
поширюватимуть просвіту і дбатимуть про 
розвиток культури».      Департамент інформації УГКЦ 
 
Апостольський нунцій в Україні: «Папа 
Франциск від себе пожертвує велику 
суму для потребуючих українців» 
 
Ініціатива Папи Франциска про збір коштів для 
потребуючих українців має на меті привернути увагу 
всього світу до війни в Україні. Про це сказав 
Апостольський нунцій в Україні Архиєпископ Клаудіо 
Гуджеротті у відеоблозі для «Живого телебачення». 
Архиєпископ Клаудіо зазначив, що недавно відвідав 

прифронтові міста на Сході України, після чого мав 

зустріч із Папою. «Я розповів йому про ситуацію в 

цьому районі. Також показав Папі фільм, який було 

зроблено завдяки «Карітасу». Святіший Отець був дуже 

вражений. Він добре поінформований у тому, що 

відбувається в цьому регіоні. Вважаючи, що лише 

військовим шляхом буде важко вирішити ситуацію, 

виступив з ініціативою, щоб допомогти цим людям. 

Однак його бажання допомогти не обмежиться лише 

матеріальною допомогою. Це набагато ширший 

контекст. Перший і найважливіший контекст – щоб 

світова спільнота говорила про Україну, бо зараз тиша, 

наче всі проблеми вже вирішено. І ця тиша нівелює 

увагу всього світу до України», – сказав Апостольський 

нунцій.«Месидж Папи щодо збору коштів підхопили всі 

світові медіа. Проте дати людям мир – важливіше ніж 

дати гроші. Тому мета Папи – зосередити увагу всієї 

світової спільноти, аби принести мир в Україну», – 

наголосив Архиєпископ Клаудіо. «Спершу треба зібрати 

кошти і вказати, куди вони буду спрямовані. Папа від 

себе також дає велику суму», – зазначив 

Апостольський нунцій……… 
 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                              •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                        •        о. Олег Юрик – 647-341-0074 (новий) 
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

 
 

 

 

 
NATALIA WERHUN 

Lawyer & Notary Public 
Serving the Greater Toronto Area 

Commercial leasing 
Wills, Powers of Attorney & Notarial services 

Buying, selling or mortgaging your home or business 
Setting up a business & advice regarding business matters 

Phone: 905-415-8900 Ext. 227 
Email: nwerhun@crupilaw.ca 

 
 
 

Вільне Місце 

   

                               Windows & Doors 
 
 
 
 

Murynyuk Ivan 
Free estimate Best Price Best quality 

                              647-407-4826 

           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 

 

 



          огляд сучасних подій в украіні 
================================================= 

Послання Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ про подолання моральної недуги корупції . 

Не викривляй закону, не дивися на особи і не бери дарунків, тому що дарунки засліплюють очі 
мудрих і перекручують справу правих (Второзаконня 16, 19). 

Дорогі в Христі! Уже два роки поспіль наше суспільство йде шляхом, започаткованим Революцією 
гідності. Це шлях внутрішнього преображення і очищення, породжений щирим поривом молоді, 
що вийшла на майдани України восени 2013 року. Це шлях, який скропила своєю кров’ю Небесна 
сотня. Цим шляхом українці продовжують іти, незважаючи на зовнішню агресію, бо на нашій 
сторожі стоять відважні захисники: воїни, медики, волонтери. Проте на цій дорозі державного і 
суспільного будівництва є ще чимало перешкод, не тільки зовнішніх, але і внутрішніх. Однією з 
найбільших внутрішніх загроз є корупція, яка в сучасних умовах гальмує розвиток економіки та 
громадянського суспільства, навіть більше – несе загрозу самій національній безпеці нашої 
держави. Корупція в Україні набула ознак системного явища, яке поширює свій негативний вплив 
на всі сфери суспільного буття, дедалі глибше вкорінюючись у повсякденному житті як основний, 
швидкий та найбільш дієвий, але водночас – протиправний, засіб вирішення питань чи досягнення 
певних цілей. Особливістю корупції є те, що вона боїться прозорості, згідно зі словами Святого 
Писання: «Хто чинить зло, ненавидить світло, тож і не йде до світла, щоб не виявились діла його» 
(Ів. 3, 20). У нашому суспільстві існує потужний запит на прозорість діяльності державних установ, 
проведення судової реформи та боротьби зі злом корупції у всіх гілках державної влади. Нам 
прикро констатувати, що злочинні корупційні схеми, які формувалися десятиліттями, існують і 
сьогодні, продовжуючи свою спустошливу дію. Це створює середовище підозри і недовіри серед 
людей, прирікаючи їх до життя у страху та непевності. Церква завжди була і буде разом зі своїм 
народом, щиро підтримуючи його шляхетні прагнення будувати своє майбутнє на основі чесності, 
справедливості та прозорості. Вона не може бути байдужою до ран суспільства, оскільки це 
суспільство є немовби її тілом. Рани суспільства – це також рани Церкви. Тому нинішнім 
Посланням прагнемо дати короткий аналіз цього згубного явища в нашому українському 
суспільстві та вказати на можливі шляхи його подолання з погляду віруючої людини та у світлі 
соціального вчення Вселенської Церкви. 

Моральне зло корупції 

«Корупція» – слово латинського походження, що означає «псувати», «завдавати шкоди», 
«руйнувати», «викривляти», «фальсифікувати». Це не якась одноразова дія, а стан. У Катехизмі 
«Христос – наша Пасха» наша Церква навчає, що «корупція – суспільно небезпечне явище, а з 
християнського погляду – гріх» (п. 967). «Корупційну дію вчиняють як ті, що вимагають хабара та 
приймають його, так і ті, що пропонують хабар і дають його» (п. 966). «Християнин не може брати 
участі в корупційних діях і не повинен мовчати, коли це роблять інші» (п. 967).Рівень корупції є 



своєрідним показником морального стану суспільства в цілому та кожної особи зокрема. Може 
з’явитися ілюзія, що корупція полегшує життя, але вона повільно руйнує суспільний організм та 
серця людей.Одним із проявів корупції, що дуже поширений у нашому суспільстві, є хабарництво. 
Воно полягає в одержанні дарів у двох випадках: або за послугу, яку ми відповідно до свого стану 
чи своєї посади зобов'язані комусь надати; або за послугу, яку згідно із законодавством ми не 
маємо права надавати. Це поведінка, що спрямована на отримання неправомірної вигоди. Будучи 
гріхом, хабарництво «затруює співжиття між людьми і загороджує шлях до спасіння». При цьому 
слід наголосити, що корупційну дію вчиняють як ті, що вимагають хабар і приймають його, так і ті, 
що пропонують хабар і дають його. 

Що ж дає початок корупції? В Євангелії від Матея Божественний Учитель застерігає своїх учнів: «Не 
збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробацтво нівечить, і де підкопують злодії і викрадають. 
Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробацтво не нівечить, і де злодії не пробивають стін і 
не викрадають. Бо де твій скарб, там буде і твоє серце» (Мт. 6, 19-21). Тож згідно з Господніми 
словами, першопричиною корупції є гріховна прив’язаність людського серця до тлінних і минущих 
благ світу цього, які людина помилково вважає своїм справжнім скарбом, живучи так, начебто 
Бога немає. Про це говорить і святий апостол Павло, вбачаючи саме в грошолюбстві корінь усякого 
зла, включно з віровідступництвом: «А ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та в тенета, і в 
безліч бажань безглуздих та шкідливих, що штовхають людей у прірву та погибель. Бо корінь 
усього лиха – грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе 
численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1Тим. 6, 9-11). Святіший Отець 
Франциск у своїй книжці «Зцілитися від корупції» підкреслює, що скорумпована особа «не знає ні 
братерства, ні приязні, для неї існують лише співучасники». Корумповане суспільство поступово 
розхитується та розпадається, у ньому втрачається розуміння загального блага. Таке суспільство 
перетворюється на набір ватаг, де переважають кумівство і клановість. У суспільстві, позначеному 
корупцією, відповідальними за це явище є всі його члени. Проте чи не найбільшу відповідальність 
як у виникненні корупції, так і в її поширенні мають ті, хто в особливий спосіб покликаний служити 
загальному добру – державна влада та представники політичної спільноти. На органах державної 
влади лежить перша відповідальність за здійснення заходів щодо оздоровлення суспільного 
організму від цієї смертоносної недуги та створення таких умов, які б унеможливлювали 
виникнення чи поширення цього руйнівного явища. На всіляку підтримку та похвалу заслуговують 
ті свідомі та чесні громадяни, які не погоджуються на гріх корупції та - нерідко з великими 
невигодами чи навіть і ризиком для себе - встають до боротьби проти цього морального і 
суспільного зла. Церква підтримує також різні суспільні ініціативи та громадські організації, які 
об’єднують чесних і принципових людей задля протидії та поборення явища корупції в нашому 
суспільстві. Вельми похвальним було б, якщо б такі групи поставали в середовищах, які найбільше 
податливі на гріх корупції, наприклад: у судовій системі, у сфері медицини, у правоохоронних 
органах, у митній та податковій службі, а особливо – у ділянці освіти, оскільки цей гріх в освітніх 
закладах має чи не найбільш згубні наслідки, бо сіє моральне спустошення в молодих душах, 
відбираючи їм надію та деморалізуючи їх. Створюючи такі «простори чесності», працівники цих 
сфер не лише відмежувалися б від співучасті у структурах гріха, а й допомогли б іншим людям, 
часто залежним від їхніх послуг, не піддаватися спокусі хабарництва та інших корупційних дій. 



Утім, як показує досвід різних країн, подолати корупцію неможливо лише за допомогою 
громадських ініціатив, зовнішнього примусу чи каральної сили державного закону. Зцілення від 
цього гріха та преображення людського серця можливе тільки через визвольну силу Божественної 
благодаті та відкритість людини до Бога, який милосердиться над нею. Тому Церква кличе своїх 
вірних до навернення задля подолання цього зла через витривалу співпрацю з благодаттю Святого 
Духа, який здатний очистити людське серце і таким чином відновити «лице Землі» (пор. Пс. 104, 
30). 

Зцілення від корупції 

Боже Слово навчає нас, що саме в людському серці знаходиться зародок корупції як морального 
зіпсуття людини, що проявляється опісля цілою низкою гріхів в особистому та суспільному житті. В 
Євангелії знаходимо безліч прикладів корумпованих діячів - від Ірода та Іродіади аж до Юди, 
котрий задля тридцяти срібняків продав самого Спасителя. Однак маємо і приклади грішників, 
котрі каються і стають здатними подолати нечесний спосіб життя, зокрема ідеться про митарів 
Закхея та Матея. Різниця між цими двома групами біблійних персонажів полягає в тому, що 
останні, на відміну від перших, відкриті до Божого милосердя, бо свідомі власної слабкості, і готові 
прийняти дар зцілення.Особливим простором, в якому діє Господня благодать у людському житті, 
є сумління кожної чесної особи. За словами Отців Церкви, сумління є голосом Божим у душі 
людини. Цей голос будить нас, робить нас вразливими до добра й зла та здатними приймати 
рішення, згідні з Божою волею щодо нас і наших ближніх. Якщо ж це внутрішнє осердя, яке Святе 
Письмо ще називає серцем, є морально знищеним, то стає закам’янілим і людина часто вже не 
відчуває, що корупція є злом. Проте Господь не мовчить. Він промовляє до нас і надалі, 
закликаючи до покаяння та обіцяючи здійснити таїнственну переміну нашого серця, оздоровче 
преображення всієї нашої істоти. Про таку переміну кам’яного серця на серце, чутливе до Божого 
закону, говорить пророк Єзекиїл: «Я дам їм нове серце й вкладу в них новий дух, я вийму з їхнього 
тіла камінне серце й дам їм серце тілесне, щоб вони за моїми заповідями ходили та моїх законів 
пильнували і їх виконували. Тоді вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом» (Єз. 11, 19-20). 

У цій визвольній мандрівці навернення і очищення людського серця важливу роль мають 
досвідчені наставники – душпастирі. Вони від Божого імені покликані промовляти до людських 
сумлінь і сердець, просвічувати їх Господньою наукою та оздоровлювати у Святих таїнствах. Цю 
свою пророчу місію об’являти і нагадувати людям Божу правду, закликати їх до навернення та 
покаяння Церква покликана виконувати завжди, надто тоді, коли темрява гріха стає особливо 
густою та загрозливою. Словами апостола Павла, скерованими до Тимотея, Церква нині 
звертається до всіх душпастирів, закликаючи їх до ревного проповідування вірним Слова Божого, 
до передавання їм здорової євангельської науки: «Проповідуй слово, наполягай вчасно і невчасно, 
картай, погрожуй, напоумлюй із усією терпеливістю та наукою» (2 Тим. 4, 2). Апостол народів  був 
переконаний у преображальній силі Слова Божого, бо й сам, будучи у в’язниці, посеред ночі у 
видінні почув скеровані до нього слова самого Господа: «Не бійся, говори лиш, не мовчи, бо я з 
тобою, і ніхто не нападе на тебе, щоб тобі завдати лиха…» (Ді. 18, 9-10). 



Особливою лічницею людського сумління від усякого гріха є Святе Таїнство Сповіді. У цьому 
Таїнстві наш Спаситель, за посередництвом служіння свого священика, як той євангельський 
милосердний самарянин, виливає оздоровчі потоки Божого милосердя на наші рани, 
допомагаючи нам двигнутися з неволі грішних звичок, і дарує нам необхідну благодать, щоб 
протистояти руйнівній силі скорумпованого суспільства. Кожен віруючий, перш ніж приступити до 
Покаяння, нехай зробить щирий іспит сумління перед Господнім обличчям, щоб з’ясувати, чи 
часом не завинив проти суспільної справедливості та любові до ближнього через участь у 
корупційних діях, через створення корупційних схем чи сприяння їм, через давання, приймання 
або вимагання хабарів тощо. Усвідомлення свого гріха – це  ознака живого сумління і перший крок 
до зцілення. Відтак смиренне визнання гріха перед Богом у присутності священика в Таїнстві 
Сповіді має супроводжуватися щирим прагненням розірвати з цим гріхом та готовністю 
великодушно виправити завдану іншим людям та всьому суспільству шкоду. А душпастирі нехай 
чувають над сумлінням своїх вірних та під час уділення Таїнства Покаяння звертають увагу каяників 
на гріх корупції, пояснюючи його велику небезпеку, яка в деяких випадках може навіть стати 
перешкодою для спасіння їхньої безсмертної душі. Окремим завданням церковної спільноти є 
молитися за людей, поневолених гріхом корупції. Добрим почином у змаганні за очищення 
суспільства від цього зла можуть стати парафіяльні «Книги чесності», в яких будуть записані імена 
людей, котрі добровільно та урочисто відмовляться від давання та приймання хабарів чи 
здійснення інших корупційних дій. Бо ж найкращою і найбільш ефективною відповіддю з боку 
християн на гріхи грошолюбства, хабарництва й нечесності стане утвердження у своїх 
середовищах життя і праці духу євангельської любові до ближнього, дієвої солідарності з убогими 
та відповідальності за загальне добро всього українського суспільства. Щоб бути «світлом для 
світу» посеред темряви гріха, закликаємо душпастирів, монашество та всіх мирян Церкви зробити 
все від нас залежне, щоб наші церковні спільноти і структури стали взірцем прозорості й чесності, 
духовно-моральним простором, вільним від корупції в будь-яких її проявах. Відчуваючи 
відповідальність перед Богом за майбутнє нашого народу, усе суспільство має об’єднати свої 
зусилля для духовного і морального преображення, в якому силою благодаті Духа Святого кожен 
стає опорою всім іншим. У здійсненні цього завдання ми не  самотні, ми не покинуті 
напризволяще. Той, хто відчуває зневіру та відчай, має почути Христовий докір: «Маловіре, чого 
засумнівався?» (Мт. 14, 31). Наш Господь і Спаситель неодмінно допоможе нам збудувати міцну і 
процвітаючу державу, якщо кожен із нас, відповідно до свого життєвого завдання і покликання, 
буде посвячуватися цій благородній меті. Господь на цьому шляху запевнює нам свою 
божественну благодать, яка «завжди недужих оздоровлює і те, що їм недостає, доповнює», а свята 
Церква закликає нас до великодушності словами великопісної молитви: «Постивши, браття, 
тілесно, розпочнімо й піст духовний: розв’яжімо всякий союз неправди, усуньмо несправедливе 
ярмо, накинуте на ближнього, розірвімо всякі несправедливі угоди. Даймо голодним хліб, а 
бездомним притулок, щоб удостоїтися нам великої благодаті в Христа Бога».Бажаючи всім відваги 
та витривалості на цьому шляху оновлення, призиваємо на всіх благословення всемогутнього Бога 
- Отця, і Сина і Святого Духа! 

Від імені Синоду Єпископів.    Києво-Галицького Верховного Архиєпископства   УГКЦ      
+СВЯТОСЛАВ 


