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День Молитви 24-го лютого 
 

24 лютого 2022 року назавжди закарбується в пам’яті кожного українця-патріота. Того дня війська 
Російської Федерації розпочали криваву, безглузду, повномасштабну війну проти нашої Батьківщини. 
За цей рік ми стали свідками нескінченних смертей і руйнувань, яких зазнала Україна у цій війні. 

 

За кілька тижнів матимемо першу річницю початку великої війни. З цієї болісної нагоди Блаженніший 
Патріарх Святослав разом із Синодом Єпископів Української Католицької Церкви проголосили 24 
лютого 2023 року Днем молитви, посту та милостині. 

 

Проголошуючи День молитви, посту і милостині, Блаженніший Святослав сказав: «Нехай цей день 
стане для нас нагодою комусь вчинити добро: сумного потішити, нагого одягнути, змерзлого зігріти, 
голодного нагодувати... У цьому часі жертвуймо свої духовні зусилля і наші молитви за перемогу 
українського народу в цій нерівній борні, а також за наше військо». 

 

Ми, єрархи Філадельфійської Митрополії, заохочуємо всіх наших вірних, які мешкають у Сполучених 
Штатах, приєднатися до глобальної Української Католицької Церкви та всіх людей доброї волі у 
цьому духовному чині 24 лютого, у наших родинах, парафіях, деканатах і катедрах. 

 

Цього дня на «Живому Телебаченні» (zhyve.tv) відбудеться 12-годинний молитовний марафон, який 
почнеться о 12:00 за київським часом (5 ранку Нью-Йорк; 4 ранку Чикаго; 2 ночі Лос-Анджелес), який 
об’єднає вірні на всіх континентах разом у молитві. 
 

Пам’ятаймо, що нашою найсильнішою зброєю в цій боротьбі є молитва, піст і добрі справи, 
які ми приносимо до престолу нашого милосердного Господа. Нехай нас завжди підбадьорюють і 
зміцнюють слова Господа: «бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них». (Мт. 18:20) 
 

Ніколи не втрачаймо віри та надії на остаточну перемогу України над ворогами та торжество правди і 
справедливості. 
 

Нехай Господнє благословення буде над Україною, її мужніми захисниками та захисницями, 
рятувальниками, лікарями та опікунами та всім її стражденним народом. 
 

 
Щиро у Христі, 

 

+Високопреосвященний Борис Ґудзяк 
Архиєпископ Філадельфійський 

Митрополит Української Католицької Церкви у США 
  

+Преосвященний Павло Хомницький, ЧСВВ (автор) 
Єпископ Стемфордської єпархії 

  

+Преосвященний Венедикт Алексійчук 
Єпископ Чиказької єпархії святого Миколая 

 

+Преосвященний Богдан Данило  
Єпископ Пармської єпархії святого Йосафата 
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