
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 

Блаженніший Святослав з нагоди 300-ліття 

Житомирської унії: «Навіть в УГКЦ історія Унійної 

Церкви поза межами Галичини є маловідомою» 

Ця конференція є частиною плану наших церковних 
наукових досліджень. Кілька років тому я разом із тодішнім 
протоігуменом отців василіан в Україні о. Пантелеймоном 
Саламахою створив групу науковців, перед якою поставив 
завдання – розпочати глибоке і фахове вивчення історії 
Унійної Київської митрополії. Бо навіть в УГКЦ історія Унійної 
Церкви поза межами Галичини маловідома. 

Такими словами розпочав  Глава і Отець УГКЦ Блаженніший 

Святослав наукову конференцію з нагоди 300-ліття 

Житомирської унії (1715 рік) «Правобережна Україна на 

зламі ХVII–XVIII століть» у Патріаршому соборі Воскресіння 

Христового в Києві.Додамо, організаторами конференції є: 

Національний університет «Києво-Могилянська академія», 

Київська архиєпархія УГКЦ і Український католицький 

університет. 

Глава Церкви подякував п. Ігорю Скочилясові, професору, 

декану Гуманітарного факультету УКУ, за те, що очолив цей 

науковий проект і продовжує проводити цілу низку 

конференцій на тему київського християнства та унійної 

традиції.   (стор. 2) 

 

 

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. O. Лящук 
8:00 – Св. Літургія – о. О. Лящук  
9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур  
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Юрик 
 6:00  -  Св. Літургія – о. Р. Лобай  
 
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. 16, 16 - 34. 
 Єв. Йо. 9, 1 - 38. 
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    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. 
 
 
 ЗЕЛЕНОСВЯТОЧНА  ПАНАХИДА: Управа 

Українського Ветаранського Комітету має  шану 
запросити усіх до участи в Соборній 
Зеленосвяточній поминальній Панахиді за душі 
борців героїв, що віддали своє життя за волю 
України. Панахида буде відслужена в неділю  
19 червня о год. 3:30 поп. перед пам’ятником 
Слави УПА на українському цвинтарі Св. Володимира 
на оселі Київ в Оквіл. 

Відправи на Кладовищах – Зелені   Свята 

 o. Роман Лобай – субота, 18 червня – Park Lawn 
неділя, 19 червня – Park Lawn, понеділок  
20 червня о год. 10:00ранку – Mount Hope.                                                                                                 
o. Олег Качур  -   субота, 18 червня від 12:00 пол.–
Prospect, неділя, 19 червня –  
Св. Володимира (Oakville)                                                                                                                                  
  о. Олег Юрик - субота, 18 червня рано - York, 
обід- Sanctuary Park i за домовленням на цвинтарях 
міста Торонто,   неділя, 19 червня -   
Св. Володимира (Оakville) 
o. O. Лящук – субoта 18 червня – Park Lawn 
неділя , 19 червня –  Св. Володимира (Oakville)                                                                                                                     
 
Про час відправи просимо зголошуватися до 
поодиноких  отців!                                                                                  
 
Панахиду над могилою бл. п. о. митрата Івана 
Сиротинського відслужать в суботу 18 червня 
 о год. 10:00 ранку,  над могилою бл. п. о. митрата 
Петра Біланюка о год. 10:20 ранку, а над могилою 
бл. п. митрофорного архимандрита о. Димитрія 
Панькова,  о год. 10:40 ранку на Park Lawn. 
Панахиду над могилою  о. д-р Богдана Липського 

відлужать в понеділок 20 червня о год. 10:00 
ранку на Mount Hope. 

                            
                              ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь благословить і        
винагородить! 
Роман Ґула і Христина Гейлі                  500.00 
Іванна Кушпета                                    100.00 
Анна Боровець і Марійка Підзамецька  1250.00 
Ігор і Ярoслава Підлісні                         250.00 
Романна Стасина                                  100.00 
Марія Світа                                           150.00                           
 

  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ    
10 VІ   7:00 веч.     бл. п. Ірину і Романа 
                                                  Вжесневських 
11 VI  5:00 поп.    бл.п. Олександру Тарнавську 
                                                             (2р.) 
13 VI   6:00 веч.   бл. п. Ольгу Зелену  
16 VI  10:00 ранку бл. п. Ніну і Володимира 
                                                 Москалюк                                                                   
17 VI  10:00 ранку бл.п. Івана Лоско (40д.) 
21 VI   6:00 веч.    бл.п. о. Юліяна Микитина 
                                                        (37р.)  
27 VI   6:00 веч.    бл. п. Стефана Бойчука (1р.)        
      
       
       В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
Упокоїлися у Бозі бл. п. Iван Панькуш (94р.)  і 
Стефан Климців (92р.). Душі Покійних  поручаємо 
молитвам наших вірних. 
 
 
 
                            (Закінчення) 
 
На думку Предстоятеля УГКЦ, ця ювілейна дата 
проведення Житомирської унії в Радомишлі, що на 
Житомирщині, має особливе значення. «З одного 
боку, її значення полягає в тому, що продовжуємо 
шукати найкращу методологію, аби відкрити 
джерела для вивчення історії Церкви на 
Правобережній Україні, - сказав він. - А з іншого - 
у нинішньому українському суспільстві існує 
глибокий запит на церковне єднання. Тому досвід 
минулих поколінь є життєдайний для всіх нас». 

Наприкінці свого слова Блаженніший Святослав 
привітав усіх учасників конференції із цією 
подією: «Бажаю усім глибокого інтелектуального і 
духовного переживання всього почутого нині. 
Нехай Господь допоможе нам відкрити невідомі 
сторінки історії нашої Церкви, аби ми ними 
збагатили  наше сьогодення». 

Департамент інформації УГКЦ 

 

Повідомляємо, що з днем 19-го червня 
ми переходимо на літній (вакаційний) 
час, який триває до 11 вересня, 2016 
року включно. Божественні Літургії  в
 неділі  служать   о год. 8:00, 9:30  
11:30 ранку. Вечірні в суботу не будуть
 служити! 
Повідомляємо, що балкон закритий на 
літний сезон. Просимо Вас дотримуватися 
цього порядку. 

 



Глава УГКЦ: «Якщо сильна, велика 
держава має право вторгатися на 

територію свого сусіда, то це свідчить, 
що міжнародного права більше не існує» 
 
Ситуація на Сході України – це питання не 
кордонів, а незаконної анексії та окупації 
території нашої країни. Це порушення 
міжнародного права і світової системи 
міжнародної безпеки. Якщо сильна і велика 
(за розміром) країна має право вторгатися на 
територію свого сусіда, то це свідчить, що 
міжнародного права більше не існує. Тож тут 
уже йдеться не тільки про справедливість, а 
й про дотримання міжнародного права. 

Таку думку висловив Глава і Отець УГКЦ 
Блаженніший Святослав в інтерв’ю для Catholic 
News Agency.«Гадаю, існує багато причин, чому 
міжнародне співтовариство, так би мовити, 
мовчить про війну в Україні. Часто так звані багаті 
країни зосереджені на власних інтересах і своїй 
міжнародній політиці. А ті країни, які не беруть 
безпосередньої участі в їх благополуччі, 
підлягають маргіналізації і забуттю. Тож, схоже на 
те, що сучасним політикам краще вдавати, що 
проблеми не існує, аніж вирішувати її», – пояснив 
Глава Церкви.Архиєрей додав, що сьогоднішня 
ситуація в Україні – це війна супроти суверенної і 
незалежної країни. «Ця війна стала найбільшою 
міжнародною кризою у Східній Європі після Другої 
світової війни не тільки на дипломатичному, 
військовому й політичному рівнях, а й на 
гуманітарному. Вона зумовила масові страждання. 
В Українській Державі є близько двох мільйонів 
внутрішньо переміщених осіб. Український народ 
«виживає» на своїй багатій, родючій землі. Саме 
тому Україна гостро потребує міжнародної 
солідарності», – наголосив Блаженніший 
Святослав.Як розповів Глава УГКЦ, стається так, 
що в західних країнах звістки про війну і 
страждання сприймаються лише як чергова порція 
новин. Через байдужість люди закривають очі, 
коли бачать кровопролиття або страждання інших. 
«Ситуація в Україні ставить дуже глибокі питання:  
чи ми беремо на себе зобов'язання за демократію, 
яка є основою гідності людини? Чи зобов'язуємося  
дотримуватися принципу святості людського 
життя? Усі ці питання постають зараз в Україні і 
ми, українці, прагнемо задати їх міжнародному 
співтовариству», – зазначив Блаженніший 
Святослав.                  Департамент інформації УГКЦ 

 
Українці закликали поляків встановити 
спільний День пам‘яті жертв польсько-

українського конфлікту 
 
 
 

Глави Церков, колишні Президенти України та 
відомі державні і громадські діячі, інтелектуали 
скерували звернення до державного керівництва 
Польщі і польського суспільства. 
Відомі державні, громадські діячі, глави 
українських традиційних церков та інтелектуали 
напередодні роковин Волинської трагедії 
оприлюднили звернення примирення та мудрості, 
щоб «не допустити мови ворожнечі, яка може 
підмінити християнські почуття прощення і 
порозуміння».Вони закликали польських 
партнерів утриматися від нерозважливих 
політичних заяв з приводу минулого, які можуть 
використати треті сили для загострення польсько-
українських відносин.Замість окремих 
національних актів, вони запропонували 
повернутися до традиції спільних двосторонніх 
державних відозв та разом встановити єдиний 
День пам’яті за жертвами польсько-українського 
конфлікту під час і після Другої світової війни. 
Під зверненням поставили підписи глави церков 
— Святіший Філарет та Блаженніший Святослав, 
колишні президенти України Леонід Кравчук та 
Віктор Ющенко, а також В’ячеслав 
Брюховецький, Іван Васюник, Іван Дзюба, Данило 
Лубківський, Дмитро Павличко, Володимир 
Панченко, Мирослав Попович, Вадим 
Скуратівський та Ігор Юхновський.«Особливим 
болем і для України, і для Польщі залишається 
трагедія Волині і польсько-українського конфлікту 
в роки Другої Світової війни, в проваллі якого 
було знищено тисячі невинних братів і сестер. 
Убивство невинних людей не має виправдання. 
Просимо прощення за вчинені злочини і кривди – 
це наш головний мотив. Просимо прощення і 
рівною мірою прощаємо злочини і кривди, вчинені 
щодо нас, — це єдина духовна формула, що 
повинна бути мотивом кожного українського і 
польського серця, яке прагне миру і 
порозуміння», — наголошуються у зверненні. 
Йдеться про важливість рівних побратимських 
відносин і підкреслюється: «найбільшим злом 
наших відносин була нерівність, що походила від 
бездержавності України. З приреченою 
послідовністю катастрофа української державності 
вела до руїни державності польської. Ця 
закономірність є трагічною аксіомою відносин 
України і Польщі». Вони наголошують, що 
Українській державі ще належить повною мірою 
сформувати цілісне і гідне ставлення до минулих 
випробувань, їхніх причин, власної 
відповідальності за минуле і майбутнє. Водночас 
«польській думці належить повною мірою 
прийняти самобутність української національної 
традиції як справедливу і гідну поваги боротьбу за 
свою державність і незалежність»…………….Деп. УГКЦ 
 
 

         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/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9lbi9pbnRlcnZpZXcvYXJjaGJpc2hvcF9zaGV2Y2h1a19vbl90aGVfc2lsZW50X3dhcl9ub19vbmVfY2FyZXNfYWJvdXRfNzY4MjUuaHRtbA==
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9lbi9pbnRlcnZpZXcvYXJjaGJpc2hvcF9zaGV2Y2h1a19vbl90aGVfc2lsZW50X3dhcl9ub19vbmVfY2FyZXNfYWJvdXRfNzY4MjUuaHRtbA==
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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 
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          ОГЛЯД  СУЧАСНИХ ПОДІЙ В УКРАІНІ 
=================================================================================== 

Духовна основа «терапії» чи її важлива роль у процесі зцілення описується в 
посланні апостола Якова (Як. 5, 14–16), що зосереджується на молитві і 
прощенні гріхів. Теми молитви і прощення гріхів можна знайти і в літургійних 
текстах таїнства оливопомазання. 

Терезія Марія де Йонґ роздумує над процесами лікування в медицині, 
підкреслюючи при цьому вплив духовності. В оцінці і висновках про різні 
дослідження вона приписує вірі особливу роль, бо наука доводить: віруючі 
люди одужують швидше від недуг, значно захищені від депресій, і їм потрібно 
менше ліків проти болю. Тому й медики займаються дослідженням 
«медикаментів», які годі придбати в аптеці, а саме віри у вищу силу. Так, 
велика кількість наукових досліджень свідчить, що, вдаючись до духовних і 
релігійних тем, люди вміщають у собі ресурси, які сприяють покращенню 
здоров’я. При цьому позитивний ефект на стан здоров’я має не лише віра сама 
по собі, а й супроводжуючі її явища. Регулярні відвідини церкви викликають 
позитивні почуття. Участь у спільному богослужінні, обрядові молитви і прийняті 
святі таїнства, краса храму — все це веде до досвіду трансцендування, який 
тимчасово дає можливість забути про буденні турботи і болі. Регулярні 
відвідини церкви створюють контакт із людьми, які завдяки своїй релігійній 
поставі є соціальним прикладом. Завдяки їхньому задіянню в долі інших, 
їхньому співчуттю та турботі вони є прикладами здорового способу життя. Ці 
соціальні моделі корисні насамперед у критичних життєвих ситуаціях, в яких 
бракує позитивних зразків. Тому не дивно, що обділені увагою суспільства — 
хворі, непривілейовані, самотні батьки, національні меншини — особливо 
користають із відвідин церкви. Регулярна участь у богослужінні творить зв’язки 
між людьми і уможливлює доступ до ресурсів, які інакше були б недоступні. 
Завдяки почуттю соціалізації та членства в спільноті запобігають  образливим 
почуттям ізоляції, втрати самоконтролю та сумнівів. Про проблематику 
лікування T. M. дe Йонґ говорила в одному інтерв’ю з професором Лінус 
Ґайслер, лікарем-спеціалістом з лікування захворювань внутрішніх органів та 
членом Комісії Бундестагу Німеччини з анкетування у сфері етики і права 
сучасної медицини. Тут виражено неповторність сил, що зростають у вірі. Адже 
вони базуються на духовності, тобто на зв’язку з дійсністю, що сягає поза 
безпосереднє «я». Доведено, що молитва за хворих, які не знають, що за них 
моляться, має терапевтичний результат (див.: Psychologie heute 32 (März 
2005), 26–27). 

Після того, як було сказано про цілющу властивість покаяння як акту віри, слід 
у підсумку додати дещо про його молитовний характер. Оскільки, на думку 



Адріани фон Шпейр, будь-яка дія віри є молитвою, то людина може «вибрати 
сповідь предметом своєї молитви». Тому зміст розмови у сповіді 
перетворюється в зміст молитви. Прославляються милосердя Бога і Його 
готовність прощати. Дружня зустріч людини, яка хоче змінити своє життя через 
примирення з Богом і бажає внутрішнього зцілення після прощення гріхів, зі 
священиком, який уважно слухає і за Божим дорученням уділяє розрішення, 
стає радісною і глибокодуховною, стає святом (Speyr. Die Beichte, s. 231–260). 

 

Риси доброго сповідника 

Є численні документи і звернення Церкви щодо Тайни Сповіді. За словами папи 
Івана Павла ІІ, з усіх послуг, які виконує священик, Свята Тайна Покаяння є 
«найважчою і найбільш делікатною послугою». Над тим варто роздумати нам, 
як сповідникам чи пенітентам. Є трагедія, коли сповідальниці припадають 
порохом або вірні можуть там рідко застати свого пароха. А як би це перемінило 
парафію, не було б таких численних конфліктів, скільки молодих людей можна 
б наставити на добру дорогу, а старшим допомогти гідно прожити останні роки 
життя на землі. Нажаль цей великодній подарунок, який Ісус дає учням і Церкві 
згідно Євангелії Івана закопаний глибоко. Недбалий слуга сам з нього не 
користає і іншим не дає. 

Хтось влучно зауважив, як знати чи священик побожний? Варто поглянути, як 
він відправляє Службу Божу, який в нього порядок на престолі, що там лежить. 
А любов до сповіді говорить однозначно про ревність священика. 
Сповідальниця – це барометр ревності священика. Вистачить в звичайну неділю 
подивитися, скільки людей приступає до св. Причастя, щоб мати уяву про 
пасторальну працю в парафії. Але це не є справа одного дня. Один єпископ 
зауважив дві риси доброго священика: любов до сповіді та благодарення після 
Служби Божої. 

Провідник людських душ повинен сповнити дві передумови: перебувати в стані 
освячуючої ласки та провадити побожне молитовне життя. Від святості 
священика не залежить дія сповіді, але якщо він є чистим дзеркалом, то легше 
можна через його слова, поведінку, вигляд  і цілу поставу побачити милосердя 
самого Бога. Священик є немов заступником за пенітента перед Богом силою 
свого життєвого прикладу. Сповідь – це є також літургійний процес. З огляду на 
велику кількість пенітентів неможливо робити так, як є наприклад в требнику 
П. Могили. Але варто перед сповіддю промовити принаймні коротку молитву за 
поміч і світло Святого Духа. Після сповіді варто помолитися за тих, хто 
висповідався в нас. Як мене вчили, в часі сповіді є така «молитва відкритих 
рук». Це показує нашу обмеженість, особливо у важких ситуаціях, відкритість 
на Божу дію. Є дійсно дуже тяжкі, по-людськи безвихідні ситуації. Тут є 



розрадою для пенітента, коли його запевнимо про молитву. Але це не має бути 
порожньою обіцянкою, а виявом співчуття. І треба молитися, важливо запитати 
ім’я. Це породжує довіру. Такий спосіб служіння освячує і самого сповідника. 
(Душпастирство хворих в Інсбруку розробило різні обряди молитов в лікарні. 
Якщо помирає дитина, є батьки, приходить священик, молиться не лише над 
дитиною, а благословить батьків, а також присутній медперсонал робить на чолі 
батьків чи рідних знак хреста, благословляючи тим самим. Це є участь у долі 
родини. 

Документи Церкви зобов’язують священиків-сповідників до доброї 
богословської освіти, йдеться про здобування і поглиблення знань з морального 
богослов’я та канонічного права, також догматики і екзеґези. Бо тоді буде 
неправильне трактування Святих Таїнств (сповідаю всіх, а даю ложечку лизати, 
неосвячені частички…). Не можна на людей накладати невластиві тягарі (після 
сповіді лише 2-4 рази запричащатися, але ми як священики служимо щоденну 
Святу Літургію без сповіді, хоча ми також є християнами). 

 

Важливою є психологічна підготовка сповідника. Сповідь – це не психотерапія 
чи психоаналіз, але психологічний талант і підхід сповідника полегшує 
визнання гріхів, додає пенітенту відваги. Але не маємо в людей шукати гріхів, 
про які вони може і не чули. Мусимо вміти розрізнити, якщо є відчутна психічна 
хвороба (важливо для еґзорцизму). 

Що робити, коли не можемо собі порадити з пенітентом? Люди будуть нас 
шанувати, якщо будемо до їхніх проблем підходити серйозно, з вболіванням, а 
не лише так, щоб позбутися. Папа бачить дві розв’язки: З повагою і культурою 
відіслати до старшого, більш досвідченого сповідника або призначити чергову 
зустріч, до якої треба приготуватися. Є речі, на які не можна однозначно 
відповісти. Можна собі в спірних ситуаціях ставити питання: А що б Ти, Ісусе, 
зробив на моєму місці? Ми не є судді, навіть якщо Альфонс бачить таку рису 
сповідника з метою формування сумління в пенітента (також лікар, батько і 
вчитель).  

Особлива обережність дораджується сповідникам до справ, які пов’язані з 
людською любов’ю і сексуальністю, з шостою заповіддю. Бо напевно ми є тими, 
які в цьому найменше розуміються, зокрема в гінекології. Однак може бути 
таке, що пенітенти через дуже загальне визнання гріхів проти шостої заповіді 
ставлять сповідника в тяжку ситуацію, наприклад наречені перед шлюбом або 
хто довго не сповідався і «не має гріхів». Тоді додаткові питання ставити дуже 
делікатно, і не відразу. (Можна запитати, що найбільше ранить з гріхів). Будь-
яке зайве питання може людину зранити, відкинути від сповіді і Церкви, а 



сповідник зробить враження збоченця. Скільки людей відійшло від Церкви 
через подібні зранення, але ми себе не винимо в цьому. 

Сповідь – це не урок катехизму, хоча варто в процесі підготовки вчити людей 
визнавати гріхи чітко і ясно, тоді уникається прикрих ситуацій. Ми не можемо 
бути фанатами сповіді, примушувати людей до цього. Якщо хтось звертається з 
якоюсь справо, то маємо спочатку виконати його потребу (посвячення дому, 
автомобіля, відчитати молитву…), а тоді там сказати проповідь, поговорити з 
ними, заохотити до сповіді. 

Документи Церкви наголошують на делікатності та дискретності ставлення до 
пенітента, не кажучи про збереження таємниці. Не можна виявляти здивування 
з приводу якогось гріха, який би він тяжкий не був, бо тоді людина 
заблокується. Не маємо права цікавитися тими сферами життя людини, які не 
конечні до сповіді (де він працює, скільки заробляє – провокація до брехні). І 
взагалі трагедія – це на людей кричати. Ну то хто ми є? – казав о. Захарків. Не 
можемо їх ображати чи підганяти, щоб скоріше сповідалися. Або сміятися з них. 
Великим хрестом є скрупулянти.  

Звичайно, що тут представлені ідеали. Але до цього прагнемо. Не завжди легко, 
коли велика черга, ще хтось голову крутить непотрібним. Але той, хто не встиг 
висповідатися, ще прийде, а ті, кого ми зранили, мають менше шансів прийти 
знову. Можна людей по-батьківськи і картати, але якщо вони дозріли до цього 
або ми їх знаємо. Люди плачуть, треба їм на це дозволити. Сльози мають 
особливу роль (Це не лише хімічна суміш, яка захищає око перед інфекцією. Це 
вид комунікації, очищення, прагнення зустрічі з Вічним. Кожна людина 
проливає в середньому протягом життя 80 літрів сліз. Жіночі на пів градуса 
тепліші від чоловічих). 

 

А звідки брати добрих сповідників, як ними стати? Хочемо обминути все вище 
сказане щодо знань, молитовного життя. Тут лишається одне: Добрі сповідники 
родяться з добрих пенітентів. (Не так швидко і як небудь на літургії перед 
освяченням). Той буде добрим сповідником, хто регулярно і глибоко переживає 
цю Тайну Примирення як дорогу власного освячення. На думку папи, саме 
такою є логіка цієї Святої Тайни. (Старецтво береться з учнівства). 

 

+Володимир (Груца), 

 

 


