
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 

Владика Богдан (Дзюрах): «Відвідання АТО 
надихає змінювати країну на краще» 

Людина, яка побувала на передовій, запалюється бажанням 
зробити щось більше на своєму місці задля того, щоб наша 
країна змінювалася, щоб відбувалися реформи, щоб, коли 
воїни повернуться з фронту, застали країну справді 
оновлену. Про це сказав владика Богдан (Дзюрах), Секретар 
Синоду Єпископів УГКЦ, в інтерв’ю за підсумками 
душпастирського візиту в зону бойових дій на Сході 
України.Ділячись своїми враженнями, єпископ відзначив, що 
для нього «було дуже вражаючим побачити, з якою 
спокійною рішучістю наші воїни виконують свій обов’язок». 
«Вони глибоко переконані у своїй правоті, вони готові до 
самопожертви. І роблять це без пафосу, без розголосу і при 
цьому не оглядаються на інших. Вони не оглядаються на 
тих, що, можливо, правдами чи не правдами уникають 
мобілізації. Їхню рішучість не можуть зупинити навіть 
негаразди на політичному олімпі, які ми всі спостерігаємо. 
Так, їх це бентежить, але не зменшує запалу захищати 
Україну. Вони кажуть: прийдуть інші політики, а землі іншої 
у нас не буде, вона в нас лише одна і її треба захищати. І 
така їхня благородність духу не може залишати байдужими», 
– сказав владика Богдан.«Один із капеланів сказав, – додав 
Секретар Синоду, – що в зоні АТО є багато хлопців, з яких 
можна писати ікони, настільки вони є перемінені, чисті й 
благородні. Я справді таких людей зустрів і зустрів багато. І 
це надихає».                                   Департамент УГКЦ 

  

   

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 -  o.  
8:00 – Св. Літургія – о. 
9:30 – Св. Літургія – о.     
11:30 -  Св. Літургія – о.  
 6:00  -  Св. Літургія – 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. Ді. 6, 1 - 7. 
 Єв. Мр. 15, 43 – 16, 8. 
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Сьогодні o год. 9:30 ранку, діти нашої 
парохії і учні школи Патріярха Йосифа 
Сліпого приступають до ПЕРШОГО 
ТОРЖЕСТВЕННОГО ПРИЧАСТЯ.  

Дорогі діти, вітаємо Вас з прийняттям 
Першого Торжественного Святого Причастя. 
Бажаємо Вам Богом благословенних успіхів у 
майбутньому й Материнського Покрову Пресвятої 
Богородиці. 
Щиро дякуємо дирекції й вчителям цілоденної 
школи Патріярха Йосифа Сліпого за гарну 
підготовку дітей до Сповіді й Першого 
Торжественного Святого Причастя. Дякуємо п-і 
Вірляні Щуці за підготовку дітей до Сповіді й 
Першого Торжественного Святого Причастя у нашій 
Свято-Миколаївській парохії. Щиро дякуємо  
добровольцям-батькам дітей 2 класу у проведенні 
цього торжества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В неділю 22 травня після Божественної Літургії  
 о   год. 11:30 ранку, Роман Жила виголосить   
доповідь про Евтаназію у світлі науки католицької 
церкви (в англійській мові) у церковній залі.  Просимо 

наших парохіян прийти і послухати інформацію, яка 
стосується цій актуальній темі. 

 Цього року Єпархіяльний Марійський Відпуст  

буде проводитися в неділю 26 червня на Горі 

Марії в Анкастер. Тема: Рік Милосердя. Свячення 

Води і Сповідь о год. 9:00 ранку; Архиєрейська 

Служба Божа, Владика Кир Стефан Хміляр,  о год. 

10:00 ранку; проповідь виголосить о. Роман Рицар і 

співатиме хор церкви св. О. Миколая Торонто; 

Адорація Євхаристійних Дарів і Молитовна Служба 

Зцілення  о год. 1:30 поп.; Програма для Молоді і 

дітей о год. 2:00 поп.; Moлебень до Ісуса Христа з 

нагоди Року Милосердя о год. 3:00 поп.  Заохочуємо 

наших вірних до чисельної участи в Єпархіяльному 

Торжестві! Прийдіть на Гору Марії помолитися і 

просити допомоги у всіх ваших потребах. 

 

 Громадське Об’єднання «Всесвітній день 
вишиванки» спільно з корпорацією «МІСТ» 
запрошує  вас долучитися до святкування 
Дня вишиванки у Торонто: вишиваний автопробіг 
о год. 1:00 поп. (зустріч біля Rockpile 5555 Dundas St. 
W.), у вишиванках хода о год. 2:30 поп.  (зустріч біля 
Оld Mill), офіційна частина після завершеня ходу біля 
пам’ятника Лесі Українки о год. 4:00 поп., флешмоб 
“Українці Єдині” o год. 4:30 поп. (Hillside Gardens High 
Park), святкова вечірка о год. 8:00 веч. в Золотому 
Леві. За додатковими  інформаціями просимо 
звертатися до  Володимира Палагнюка за чис. тел. 
416-526-9398. 
 
 Клюб LaRose запрошує на Весняний Показ 

Моди сьогодні о год. 1:30 поп. в церкві св. Димитрія, 
135 La Rose. Ave. Kвитки: $30.00 – включає гарячий 
легкий обід. Просимо зацікавлених дзвонити на чис. 
тел. 905-277-0927 (Myrtle) або 416-240-1443 (Еve). 

 Літературно Артистичне Товариство в Канаді 
запрошує усіх на концерт “Наш Шевченко. Шлях 
до Свободи” сестер Тельнюк та оркестри  Торонто 
в суботу  28 травня 2016р. о год. 7:00 веч. в Trinity St. 
Paul United Church, 427 Bloor St. W. . Квитки $75 і $50, 
сеньори і студенти $30., діти до 12 років безкоштовно. 

 Благодійний бенкет, презентація унікальної 
книги – “Літопис самовидців. Дев’ять місяців 
українського спротиву”, aвтором ідеї та 
упроядником якої є Оксана Забужко, відбудтеься під 
почесним патронатом Ген. Кон. України та Посольства 
України в Канаді в неділю 29 травня о год. 4:00 поп. в 
King’s Garden Banquet Hall, 15 Canmotor Ave.  Квитки 
на концерт і бенкет – $125.00. 

     
МНОГАЯ   ЛІТА  ! 

Новоохрещеному Богданові Бучко,  його рідним і 
хресним батькам  бажаємо   Многії  і Благії Літа! 

Травень – Місяць Пресвятої Богородиці Марії. 
Кожного дня в тижні, у місяці травні, служать 
Параклис до Пресвятої Богородиці о год. 6:00 
вечора починаючи від Світлої Середи 4 травня. 
Заохочуємо наших парохіян до молитовної участи, 
щоб спільно виявити любов до Пресвятої 
Богородиці. 
субота год. 6:00 вечора – Вечірня і Акафіст  
неділя год. 6:00 вечора- Свята Літургія і Акафіст 
 
 

 

У неділю, 29 травня 2016 відділ ЛУКЖК 
відзначатиме ДЕНЬ ЛУКЖК. Св. Літургія о 9:30, 
опісля обід у шкільному будинку. У програмі буде 
відео про "Медичну місію в Україні" з 
учасниками місії (лікар і медсестри). Просимо 
членкинь до участи, а прихильниць ЛУКЖК 
зголосити свою присутність до канцелярії  
416-504-4774, або до Тані Когут 416-231-2687. 

 
У неділю, 29 травня 2016 o год. 11:30 ранку у 
нашій парафії буде відео-презентація про 
"Медичну місію в Україні" з учасниками місії, які 
оперують ранених військових в Україні. Будуть 
присутні: головний хірург д-р Олег Антонишин,  
і медсестри команди Канадсько-Української 
Фундації (КУФ). Запрошуємо парафіян, гостей і 
членкинь ЛУКЖК подивитися на відео, 
поспілкуватися з доповідачами. 

 



 
 



                  ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь благословить і        
винагородить! 
Юрій Кшик                                     500.00 
Тетяна і Орест Джулинські              200.00 
Катерина Воловець                         200.00 
       (в пам’ять Семена і Володимира) 
Ольга і Ігор Томків                          100.00 
Анонімно                                              100.00 
Мирон і Олена Дилинські                100.00 
    (в пам’ять Юрка Ольшанського-5р.) 
ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ    
17 V  10:00 ранку  бл.п. Соню і Миколу Скааб 
20 V   7:00 веч.  бл. п. о. Ярослава Левицького 
                                                           (17р.) 
27 V  10:00 ранку бл. п. Ярослава Вергановського 
                                                               (8р.) 
28 V   9:00 ранку   бл.п. Софію Лисий (40д.) 
28 V  10:00 ранку  бл. п. Данусю і Дмитра 
                                               Боровець  
30 V  7:00 веч.     бл. п. Ірину і Романа 
                                 Вжесневських 
Доктор морального богослов’я про 
евтаназію: поширені міфи, реальність та      
сучасні виклики 

Евтаназія ще не означає безболісної і 
швидкої смерті, бо лише у 16 зі 100 випадків 
люди помирали без агонії, а решта йшли з 
життя у тривалих і більших стражданнях. Як 
аргументують свою позицію прихильники 
евтаназії, чи полегшує вона передсмертні дні 
невиліковно хворої людини? 
Про це під час наукового семінару «Евтаназія від 
античності до сьогоднення: міфи, реальність та 
сучасні виклики» розповіла доктор морального 
богослов’я, викладач біоетики, старша медсестра 
паліативного відділення у Шпиталі ім. 
Митрополита Андрея Шептицького с. Йосафата 
Дробик із Згромадження сестер милосердя св. 
Вікентія.У багатьох країнах евтаназію 
обґрунтовують правом на смерть і свободою 
вибору людини. Згоду на умертвіння вважають 
достатньою умовою для того, щоб пришвидшити 
відхід людини із земного життя. Ще з часів 
античності дітей вбивали через генетичні прояви 
фізичних вад, а старших людей – через 
непродуктивність з економічної точки зору. У 
нацистській Німеччині також умертвляли людей, 
посилаючись на процедуру медичної гігієни. На 
початку ХХ ст. у багатьох європейських країнах 
все більше голосів лунає за легалізацію евтаназії. 
У 1935 році створено товариства, які боролися за  
 
 
 

легалізацію евтаназії «Англійське товариство 
добровільної євтаназії», у 1938 році –  
«Американське товариство евтаназії». У 1936 році 
вийшов фільм, який пропагував лагідну смерть. У 
1980 році Г. Атротт засновує «Німецьке  
Товариство гідної смерті людини».Нідерланди –  
перша країна, у якій легалізували евтаназію. У  
1982 році заснували Комісію з питань евтаназії, 10 
квітня 2001 року прийняли закон про Контроль 
над закінченням життя за бажанням і допомогою у  
самогубстві. Якщо у Нідерландах ще були 
обмеження щодо віку для дітей (від 12 до 16 
років), то в Бельгії у 2002 році прийняли закон, 
який дозволив евтаназію без вікових обмежень.  
У Швейцарії дозволена евтаназія для іноземців, 
атестовану лікарем. Це єдина країна, до якої 
приїздять проводити самогубство. У листопаді 
2015 року Німеччина також прийняла закон про 
евтаназію. 
Міф 1: Людина має право прийняти рішення 
про закінчення життя, бо вона є вільною 
Прихильники евтаназії вважають, що людина має 
право прийняти рішення про закінчення життя, бо 
вона є вільною. Свободу людини розглядають як 
беззаперечне право. Насправді евтаназія стає 
виявом абсолютизації свободи і призводить до 
того, що людина вважає себе єдиною нормою і 
мірилом усіх дій, приписуючи свободу обирати 
долю виключно з моментом своєї смерті. З точки 
зору морального богослов’я життя є Божим даром і 
тільки Він є господарем життя і смерті. На цьому 
наголошують не лише в християнстві, але й інших 
релігіях. 
Міф 2. Євтаназія як вияв любові і співчуття 
Евтаназію розглядають як метод допомоги 
невиліковно хворій людині. Треба ще усвідомити, 
чи справді людина прагне смерті чи лише 
полегшення болісних відчуттів. Можливо, це лише 
підміна понять. Евтаназія не є правдивим 
співчуттям. Справжня любов – це присутність біля 
стражденного і допомога йому. Гуманність не в 
тому, щоб позбавити болі, а в тому, щоб 
підтримати і бути з людиною до кінця.  
Міф 3. Евтаназія допустима як право на гідну 
смерть 
Прихильники евтаназії стверджують, що людина 
має право вимагати від лікаря скорочення своїх 
страждань. Начебто невиліковно хворий сам 
просить про позбавлення життя, і невиконання 
його прохання є злочином. Це софізм. Дуже часто 
благання хворого про смерть не є його свідомим 
рішенням. Коли людині болить, вона будь-яким 
чином хочеться позбутися болю і не завжди 
усвідомлює, як це можна 
зробити……………………………..ucu.edu.ua 
 
  

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 

                  

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL3VjdS5lZHUudWEvbmV3cy8zMjc3Ny8=


 
Я  
 

 

 

 

  
 

 
 

  
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 
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                  OГЛЯД  СУЧАСНИХ ПОДІЙ В УКРАІНІ 

===================================================================================== 

Блаженніший Любомир Гузар: Наша влада – люди духовно поранені… 

— Блаженніший, моє перше питання до Вас – чому, на Вашу думку, Революція Достоїнства, яка 
вселила надії в серця українців, знову закінчилася поразкою.  

— Є така приповідка. Довіряй Богові так, якби все залежало від Бога, а працюй так, якби все 
залежало від тебе… Ця приповідка вчить нас певної життєвої правди. 

Мусимо усвідомлювати, що усе залежить від Господа Бога. Він є Той, хто сотворив світ, він є Той, 
хто є Володарем всесвіту. Він любить нас і хоче нам добра. І якщо ми приймемо це як підставу 
нашого життя, тоді, само собою зрозуміло, не можна не мати довіри до Господа Бога. Одним 
словом, ставимо Господа Бога на перше місце. І не маємо сумніватися, що все є в руках Божих. З 
другої сторони – коли у нас є брак довіри до того, що коїться у світі, чи певні хитання – це тому, що 
ми замало працюємо. Ми надіємося, що хтось буде за нас робити. Але власне, тут і приходить 
розуміння тієї приповідки. Господь Бог так сотворив світ, що нема найменшого сумніву, що він ним 
володіє. Але нас він сотворив вільними людьми. Дав нам розум, волю, здібність працювати, аби 
ми користалися із тих дарів. Якщо ми стараємося використовувати ті Божі дари, ми не маємо 
достатньої причини упадати на дусі. Коли ми працюємо і стараємося, укладаємо наші таланти у 
наше щоденне життя, тоді нема причини чогось боятися, зневірюватися. 

З одної сторони, ми трошки замало довіряємо Богові, може, замало молимося. А з другої сторони 
– замало працюємо. Не стараємось. Якось так хочемо, щоби воно само ставалося, щоби хтось за 
нас все робив. 

Ми є на порозі того великого празника, найбільшого празника в нашій літургічній традиції: 
Воскресіння Господнього. Перемога над злом. Перемога над смертю. Ми повинні, з одної сторони, 
відновляти нашу довіру до Бога, щиро молитися, щиро старатися сповняти Його святий закон. А з 
другої сторони – дуже послідовно працювати. 

Так, ми маємо так багато різних клопотів сьогодні! Але мусимо поставити перед собою питання – а 
що я роблю, щоби було краще. Щоби життя розвивалося, щоби ми могли бути задоволені і 
спокійні. 

Отже, ця приповідка, яку я навів на початку, допомагає нам поєднувати два дуже важливі 
елементи в нашому житті – довіру до Бога і довіру до самого себе. До своєї здібності і працювати, і 
своєю працею чинити добро. 

— Ви натякаєте, що наше суспільство сьогодні не є повноцінним? Власне, це не дивно, тому що 
українців знищували віками. Можливо, в цьому причина нашої пасивності і бездуховності? І для 
того, щоб відновитися, нації потрібен тривалий процес…    



 

— Ви дуже важливе слово ужили – «процес». Процес – це перехід з якогось одного стану в інший. 
Ви пригадуєте, і багато людей в Україні це пригадує – комуністичний режим тривав щонайменше 
три покоління. І ті, кому сьогодні за сорок, починали свою життєву кар’єру за комунізму. 

А чого вчив комунізм? Перш за все, усім говорилося: не треба перейматися, партія, уряд про все 
подбають, усе вам дадуть, що потрібно. 

Одним словом, боялися, щоб люди не працювали самостійно. Боялися контрреволюції. Хотіли 
панувати над людьми. А панувати можна тільки над рабам, невільниками. Тому старалися людей 
пригнобити, зробити пасивними. І люди не старалися щось творити чи щось поліпшувати у своєму 
житті. А тільки пасивно приймати те, що їм дають. А процес виховання за більшовизму полягав у 
тому, щоб людей пригнобити. Щоб виховати невільників. І ми ще до сьогодні потерпаємо від того. 
Велика частина нашого суспільства, котрим сьогодні 35 чи 40 вгору – вони виховувалися в 
радянських обставинах… От тепер повертаємося до того слова «процес». 

Ми в переході. В процесі – від радянського, пасивного, невільницького режиму до свобідного, 
творчого, самостійного, незалежного будування власного життя. 

Але, на жаль, цей процес у нас відбувався дуже і дуже повільно. І все ще відбувається. У нас є так 
багато все ще радянських елементів у нашому думанні, того чекання, що хтось щось нам дасть! 
Замість, щоб закотити рукави і братися самому до роботи! 

Бачите, ми мали Майдан. Здавалося, що нарешті ми пробудилися. Ну, я би сказав: частинно так. 
Це була справжня, як то кажуть, Революція Гідності. Наші люди почали відчувати, що вони свобідні 
люди, що вони можуть будувати своє життя. Але це переконання ще є занадто слабе. Ще не 
осягнуло того пункту, де ми могли би сказати: от, ми є народ вільних людей. 

Подивимося на нашу політичну ситуацію. Плакати хочеться. Чому? 

Ті люди, які в політиці, і які мали би служити народові, вони думають про себе, а не про нарід. 
Вони все ще живуть радянськими категоріями. 

Вони не думають: як би ми могли краще Україну поставити, зорганізувати наше життя. Вони 
думають про себе: як би забезпечити собі кращі доходи, мати більше впливу, на те, щоби могти 
багатіти, а не на те, щоби могти краще служити. І коли глянемо на різні аспекти нашого суспільного 
життя, бачимо, що той процес все ще дуже і дуже на низькому рівні. Нам треба собі щиро сказати: 
досить того, тепер я сам буду працювати, буду старатися, не буду чекати, що мені хтось щось 
дасть. Буду сам працювати, буду шукати спільників, щоби ми могли разом працювати. 

— Чому в Україні за всі 25 років не з’явилося української влади? 

— Бо, бачите, три покоління нас нищили. 

 



Чудо чудес є, що нас не знищили цілковито, що ми все ще лишаємося свідомими українцями. 
Подиву гідно. Нас не знищили. Але нас дуже поранили. 

Три покоління виховувано в один певний спосіб. І щоби раптом люди прийшли до себе – так, на 
жаль, не сталося. 

Мені здається, одна з причин – дуже слаба влада. Але я не дуже і дивуюсь. Бо ж та влада – то 
люди, які виховувалися в Радянському Союзі. Не треба казати, що то є конче погані люди, але вони 
інакше не вміють. Вони поводяться так, як їх вивчили, як їх наставили. І тому ми можемо нарікати, 
але з другої сторони треба собі усвідомлювати, хто то є. 

То є жертви режиму, люди духовно поранені. 

Треба собі усвідомлювати, що ті процеси, що відбувалися за радянських часів – що вони йшли 
глибоко, вони ранили наші душі Людина, яка виховувалася, що їй мусять усе давати, а тут раптом 
кажуть ні, ти мусиш собі сам все здобувати. То не є так просто. 

Мене болить, що ми так поволі йдемо вперед. Але, з іншої сторони, я не суджу, бо легко судити. 

Але ті люди, наша влада – то є жертви. Жертви режиму, який нищив свідомо, послідовно, дуже 
хитро. Старався з людей робити рабів. Кожен, хто підносив голову, тому ту голову стинали, 
засилали до таборів чи у в’язниці – якщо не убивали. Скільки народу за ті роки вбито! А все ж таки 
то залишило слід, люди боялися. І ще сьогодні немає цілковито відваги. Це є недуг. Цього треба 
усвідомити. 

Я хочу підкреслити – це не є конче злоба, то не є люди конче погані, то є люди духовно хворі… 

Дозвольте дам примір. Той примір не з власного досвіду, але… Як виглядає освіта сьогодні? Що 
роблять вчителі? Мені кажуть: не виховують дітей, дають знання, але не виховують. Ще інший, 
гірший примір. Мені кажуть: більшість людей купують диплом, а не здобувають його. Бо здобути – 
треба працювати. Треба старатися. А заплатити – то дуже легко. А з другої сторони — то вина тих, 
хто ті гроші бере. 

Замість того, аби студента, майбутнього громадянина, заставити працювати – дуже радо від нього 
беруть гроші. 

І я питаю вас – лікар , який купив диплом, як ви будете почуватися у нього? 

Ви поставили питання «чому»? Може, замало підганяли? 

Влада, яку ми мали за 25 років і до сьогодні маємо – це не є влада, яка будує, то не є державні 
мужі, яку думають наперед. 

Митрополит Шептицький видав книжечку: «Як будувати рідну хату?» Не ремонтувати, а будувати! 

Ми ще не будуємо. Біда, власне, що ще нема навіть заохоти. 



Мені прикро сказати, але, думаю, що може і церква людей замало підганяє, заохочує. 

Власне, до тих громадянських чеснот ми повинні далеко більше мати активних душпастирів. 

Тепер, Богу дякувати, останніми роками починається щось рухатися в Церкві. 

Як повинна виглядати християнська громада? То не повинна бути громада людей, що нічого не 
роблять. То повинна бути громада людей, які і моляться, і працюють. 

І стараються спільними силами поборювати всі лиха. Богу дякувати, що ми і тут, під цим оглядом, в 
Церквах починаємо бути щораз більш активними. Я вам дам примір. 

Говорю з людиною, гарна, добра людина, чоловік років 50. «Слухайте, а скільки ви проповідей 
чули про корупцію як про гріх»? Він каже: «Ще ані одної». 

А чи не повинні ви, душпастирі, в пору і не впору проповідувати, пригадувати: «Люди добрі, то не 
тільки проблема суспільна, то є проблема духовна. Коли ви даєте чи берете хабар – ви сприяєте 
крадіжці. А це є гріх». 

Я сам церковна людина і мені прикро, що я таке кажу, але я щиро вам кажу, як я бачу, бо я думаю, 
що ми щойно після довгих років почали рухатися. 

— Що їм, нашим владоможцям, заважає взяти до рук ту маленьку книжечку Шептицького? 

— Та нічого не заважає. 

Бо думають, що прочитати ту книжку, то їм не дасть гроші. На жаль… 

Я не хочу судити, бо я замало знаю. Не хочу казати, що маю глибоке розуміння, як діє наша влада. 
Ні. Радше навпаки. Я не можу зрозуміти Верховної Ради, уряду і так далі. 

Я не знаю – чому… Ви поставили питання, на яке я не вмію відповісти остаточно. Але, думаю, це є 
лінивство. Це є гірше як лінивство! 

Це безвідповідальність до своїх обов’язків. 

Бачите, яке у нас є поняття. Що політик – то злодій. А то – дуже неправдиве поняття. 

Політика — це одна з найкращих форм служіння. Бути політиком — бути державним мужем. Це є 
щось прекрасне. Це дуже високий, достойний чин. 

Але треба розуміти що бути політиком — то значить служити, а не заробляти. Я бачу, як купують і 
продають голоси. Знаєте, плакати хочеться… Але то наша дійсність. Треба аби люди, які вже 
починають бути хоч трохи свідомими, почали реагувати. І сказали: «Перестаньмо продавати-
купувати. Працюймо! Служімо!» 

 


