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24 січня 2022 року Божого 

 

 

“бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них” (Мт 18:20) 

 

Протягом останніх восьми років, з моменту, коли Російська Федерація захопила 

частину Луганської та Донецької областей та Крим, Україна перебуває під постійною 

загрозою. Гібридна війна, яку Росія розпочала проти України, досі не вщухає. 

 

Українці як в Україні, так і в усьому світі відповідають на цю несправедливу агресію 

незламною рішучістю. Вони протистоять російській дезінформаційній кампанії 

об’єктивною правдою, морально та фінансово підтримують українських військових, 

зокрема поранених бійців та цивільних, допомагають тим, хто внаслідок конфлікту 

втратив домівки, а головне – моляться Богові за мир і припинення кровопролиття.  

 

Як відомо, останнім часом напруга вздовж східного кордону України посилилася 

настільки, що повномасштабне вторгнення Росії стало цілком можливим. 

 

Вражений загрозою повномасштабного збройного конфлікту на європейському 

континенті, Святіший Отець Папа Франциск, звертаючись до вірних, які зібралися на 

площі Святого Петра в неділю, 23 січня, зокрема сказав: «Звертаюся зі щирим закликом 

до всіх людей доброї волі підносити свої молитви до всемогутнього Бога, щоб усі 

політичні дії та ініціативи послужили братерству між людьми, а не інтересам окремих 

груп». Святіший Отець запропонував оголосити у всій Католицькій Церкві  середу, 26 

січня, днем молитви за мир в Україні.  

 

Ми хочемо щиро подякувати Папі Франциску за цей жест солідарності, батьківської 

любові та турботи про український народ. 

 



Ми, українські католицькі єпископи в США, бажаємо, щоб усі наші парафії та вірні 

прийняли цей заклик до молитви. Просимо, щоб вірні збиралися у середу, 26 січня, на 

молитовні чування, Божественні літургії, молебени чи акафісти. Ми також заохочуємо, 

щоб сім’ї та вірні відповіли особистими приватними молитвами та постом. Нехай 

молитви з усіх куточків світу долинуть до неба, щоб Господь відвернув загрозу війни, 

смерті та руйнувань в Україні та у всьому світі. 

 

Також закликаємо наших вірних взяти участь у «Молитовному марафоні» за мир в 

Україні, який ініціював Глава і Отець нашої Церкви Блаженніший Патріарх Святослав. 

Він проходитиме у середу, 26 січня, дванадцять годин поспіль — з 9:00 до 21:00 (за 

київським часом), тобто з 2:00 до 14:00 (ST); з 1:00 до 13:00 (CST); з 12:00 до 12:00 

(MST); та з 23:00 до 11:00 (PST). Марафон транслюватиме zhyve.tv 

 

З упевненістю і вірою піднесімо наші серця до Господа, що спасає, коли ми молимося з 

псалмоспівцем: “Візвали праведні, і Господь почув їх і з усіх скорбот їхніх врятував їх” 

(Пс. 34:17) 

 
 
 

+Борис Ґудзяк 
Митрополит Української Католицької Церкви у США, Архиєпископ Філадельфійський 

 
+ Павло Хомницький, ЧСВВ 

Єпископ Стемфордської єпархії 

+ Венедикт Алексійчук 
Єпископ Чиказької єпархії святого Миколая 

+ Богдан Данило 
Єпископ Пармської єпархії святого Йосафата 

+ Андрій Рабій 
Єпископ-Помічник Філадельфійський 


