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28 Лютого, 2022 

Заклик до миру в Україні 
Церкви та віруючі в кожному районі, місті та містечку по всій Канаді промовляють палкі 
молитви за мир в Україні. Багато канадців згадують друзів з української громади, колег в 
Україні чи, можливо, власні візити в Україну. Країна і люди зараз в облозі, і це шок для нашої 
колективної свідомості. 

Разом з + Іларіоном, єпископом Едмонтонським та Західної єпархії Української Православної 
Церкви Канади, ми «відчуваємо смуток, шок, гнів і відмовляємось приймати цю реальність». 

Разом з Українською Католицькою Церквою та Виконавчим комітетом Канадської конференції 
католицьких єпископів ми «заохочуємо вірних і всіх людей доброї волі молитися за неминуче 
відновлення миру, діалогу та людського братерства». 

Світова християнська спільнота єдина у своїх закликах про  припинення війни. 

З Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм звертаємо наші молитви до 
Господа Ісуса, Володаря миру, просячи Його з палкою душею, щоб Він «дав силу Своєму 
народові» і «Благословив Свій народ миром» (Псалом 27:11), і ми благаємо про припинення 
війни зараз. 

Його Святість Папа Франциск закликав усіх нас зробити 2 березня, середу страсного тижня, 
днем молитви та посту за мир в Україні. Він закликав зробити цей день, днем наближення до 
страждань українського народу, відчути, що всі ми брати і сестри, і благати Бога про 
закінчення війни. 
Виконуючий обов’язки генерального секретаря Всесвітньої ради церков, проф. д-р Іоан 
Саука, звернувся до Президента Російської Федерації Путіна з проханням припинити цю 
братовбивчу війну та відновити мир народу та нації України. 
Генеральний секретар Всесвітнього євангельського альянсу єпископ доктор Томас Шірмахер 
закликав припинити ворожнечу, негайно припинити бойові дії і поважати  територіальну 
цілісність України. 

Початок війни це визнання поразки. 
Відновлення миру вимагає взяти відповідальність за несправедливість, покаятися, 
просити прощення та шукати примирення. Відновлення миру вимагає великої любові, 
милосердя і прощення, визнання і висвітлення правди, людської гідності та прав 
людини. 
- Принципи миру (травень 2018 р.) 

З молитвою ми працюємо заради миру. 

https://www.uocc.ca/%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82/
https://www.uocc.ca/%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82/
http://archeparchy.ca/news_details.php?news_id=1116
https://ec-patr.org/ecumenical-patriarch-end-the-war-now/
https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2022/documents/20220227-angelus.html
https://www.oikoumene.org/news/wcc-urges-president-putin-to-stop-war-restore-peace-to-ukraine
https://worldea.org/wea-and-european-evangelical-alliance-call-for-immediate-ceasefire-and-withdrawal-of-russian-forces-from-ukraine-urge-prayers-for-peace/
https://www.councilofchurches.ca/wp-content/uploads/2018/08/CCC_PriniciplesOfPeace_English.pdf
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Приєднуйтесь до Project Plowshares у їхній канадській та глобальній праці в напрямку миру та 
роззброєння, зокрема щодо подолання ядерної загрози. 
Напишіть послу Російської Федерації в Канаді, щоб озвучити свої погляди та закликати   
припинити війну: 

Ambassador Oleg V. Stepanov 
The Embassy of the Russian Federation in Canada 
285 Charlotte Street 
Ottawa ON, K1N 8L5 

Надішліть поштою або електронною поштою свою думку послу Канади в Організації 
Об’єднаних  Націй, Бобу Рею: 

Mr. Bob Rae 
Canada’s Permanent Representative to the United Nations 
466 Lexington Ave 20th 
floor New York, NY 10017 
United States 

Зробіть свій внесок у гуманітарну допомогу, зробивши пожертви гуманітарній благодійній 
організації за вашим вибором International Orthodox Christian Charities, Mennonite Central 
Committee - Canada чи Development and Peace – Caritas Canada, оскільки вони 
допомагають з нагальними гуманітарними потребами України. 

Canadian Red Cross також розпочав вирішення гуманітарної кризи в Україні. 

Будьте готові вітати біженців з України та виступити за їх безпечний переліт. 

Станьте пліч-о-пліч один з одним і заохочуйте один одного працювати та молитися за мир. 

 

Pastor Peter Noteboom 
Генеральний секретар, 
Канадська Рада Церков

https://ploughshares.ca/pl_publications/statement-on-russias-invasion-of-ukraine/
mailto:info@rusembassy.ca
mailto:canada.un@international.gc.ca
https://iocc.org/blog/category/where-we-serve/ukraine
https://donate.mcccanada.ca/cause/ukraine-emergency-response
https://donate.mcccanada.ca/cause/ukraine-emergency-response
https://www.devp.org/en/wp_press_release/solidarity-prayers-and-support-for-ukraine-development-and-peace-joins-relief-efforts/
https://redcross.ca/
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