
ХРИСТОС РАЖДАЄТЬСЯ!                                              31.1.2021                    СЛАВІМО ЙОГО! 

30-a неділя після Зіслання св. Духа (глас 1)  

 Колосян 3: 12-16; Луки 18: 18-27        

 Зупини насильство

 

  «Протидія домашньому насильству – це реальний крок для захисту 

інституту сім'ї. Нам важливо у місцевих релігійних громадах 

створити клімат неприпустимості насильства, адже завдяки 

такий просвітницькій роботі ми рятуємо сім'ю», 

  Патріарх Святослав

  Проблематика запобігання та протидії насильству в сім’ї стала одним із головних питань засідання Всеукраїнської 

Ради Церков і релігійних організацій. Глави і повноважні представники різних конфесій зібралися 27 січня 2021 

року у Києві, щоб підвести підсумки співпраці протягом минулого року в рамках проєкту «Зупини насильство!», а 

також окреслити актуальні напрямки подальшої спільної діяльності, повідомляє Інститут релігійної свободи. 

  До обговорення цієї теми була запрошена Посол Канади в Україні пані Лариса Ґаладза. Саме за підтримки 

Канадського фонду місцевих ініціатив протягом липня 2020 – січня 2021 року Інститут релігійної свободи (ІРС) за 

участі ВРЦіРО реалізовував проєкт «Боротьба з домашнім насильством в Україні під час пандемії COVID-19 

шляхом залучення впливу релігійних лідерів та спроможності Церков». 

  Цей міжконфесійний проєкт мав стратегічне завдання – налагодити діалог, порозуміння та взаємодію між 

релігійними спільнотами різних конфесій, громадськими активістами та органами влади задля більш ефективної 

профілактики і протидії домашньому насильству. . .  Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав 

наголосив, що з душпастирського погляду проблема насильства в сім'ях є дуже великою, на яку Церкви не повинні 

закривати очі. 

  . . . . 

  Голова правління ІРС Олександр Заєць, керівник проекту, поінформував присутніх на засіданні ВРЦіРО 

Комунікаційну стратегію, розроблену міжконфесійною робочою групою. Він вважає, що . . . потрібно . . . зокрема 

розвивати міжконфесійний вебсайт «Зупини насильство» (family.org.ua) та напрацьовувати методичні матеріали 

для душпастирів і священників. 

   У грудні 2020 року Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій оприлюднила Звернення про необхідність 

протидії домашньому насильству в Україні. Крім цього, глави різних конфесій звернулися до громадськості з 

окремими відеозверненнями, в яких закликали українські сім’ї відмовитися від насильства у стосунках між 

подружжям, під час виховання дітей та по відношенню до літніх батьків. 

risu.org 

 Якщо вам треба допомоги запобігти домашнє насильство дивіться на англомовний бюлетень за важу інформацію. 

 

Цього тижня в наші парафії: 

ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ нашому відділу ЛУКЖК і клюб сейньорів котрі подарували на допомогу 

бездомних через Working Centre! 

5.02.2021 середа 10-а рано: Божественна Св. Літургія за всіх недужих 

Підготовка до урочистого Святого Причастя:  прошу зголосити дітей народжені 2012/2013 до отця чи 

отця диякона. 

 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:     

                                   Анна Карпець (3-го),  Катруся Садівник, Андрій Аніщик і Дарія Марко (5-го). 

Многая літа! 

https://irs.in.ua/
https://family.org.ua/
https://vrciro.org.ua/ua/statements/uccro-statement-against-domestic-violence
https://vrciro.org.ua/ua/statements/uccro-statement-against-domestic-violence
https://www.facebook.com/watch/104892374769065/370941613970722/
https://www.facebook.com/watch/104892374769065/370941613970722/


CHRIST BORN!  31.1.2021 LET US GLORIFY HIM! 

30th Sunday after Pentecost (tone 1) 

Colossians 3:12-16 and Luke 18:18-27 

 Stop the Violence
 Human Rights Watch reported last summer that “Violence against women and 

girls in Ukraine remains a serious problem. A 2019 study by the Organization for 
Security and Co-operation in Ukraine found that two-thirds of women surveyed 

said they had ‘experienced psychological, physical or sexual violence at the 

hands of a partner or non-partner since the age of 15.’”(July/20) 

  Sadly, we know that domestic and gender based violence has skyrocketed under 

COVID restrictions, here at home as well as in Ukraine and other countries. 

  The Pan Ukrainian Council of Churches and religious organizations met last 

week in Kyiv to discuss the results of an initiative begun last year entitled “Stop 

the Violence”.   

This project, financially supported by Canada, addressed gender violence by enlisting Church leadership and religious 

influence. At this meeting they outlined further collective actions.  

Our Patriarch Sviatoslav says that abuse is a serious problem in our communities that the Church must not ignore. As parish 

communities we must foster a climate of absolute intolerance for domestic abuse. By preventing and addressing domestic 

violence, we protect and honour family. In Ukraine, religious groups are collaborating with social services to end the 

normalization of this suffering. 

  Here, in our community, we cannot know who might be suffering from abuse within their home and family. We know 

that, especially women, of any age may be victims of abuse. Often we are afraid to find help because we feel we are 

somehow responsible, or we might feel embarrassed, or we feel that we must be patient and forgiving or we simply 

cannot see a way out.     Please remember: love and forgiveness does not mean that we endure or accept wrongdoing. 

You are not alone. You do not deserve mistreatment. There is help. If you are the abuser, PLEASE reach out. There is 

help. We share this life and let’s make it better when we can.  

Where to go for help in Waterloo Region 

If you are experiencing abuse it is important you protect your safety and the safety of your children. Speak to someone you trust. 

Know that you are not alone, it is not your fault, and there is help. You do not have to leave your relationship to seek help. 

Waterloo Region has a wide variety of services for people experiencing domestic violence: 

• In an emergency call the Police at 911 

• Check the Where to Go for Help in Waterloo Region list with names and contact information for all available services in 

Waterloo Region. 

• The Emergency Departments at St. Mary's Hospital, Grand River Hospital, and Cambridge Memorial Hospital are open 

24 hours a day, seven days a week. A nurse and social worker from the Waterloo Region Sexual Assault/Domestic Violence 

Treatment Centre are available to help at the Emergency Departments of St. Mary's Hospital and Cambridge Memorial 

Hospital. 

• The Family Violence Project of Waterloo Region, 519-743-6333, can connect you to agencies that can support you in 

making steps towards safety. Even if you are unsure about leaving, they will help you. 

• Domestic Assault Review Team of Waterloo Region (D.A.R.T.) is a community coordinating committee whose primary 

purpose is to facilitate a coordinated approach to domestic violence within the Waterloo Region. 

 

This week in our parish:  Wednesday, 5.02.2021: 10 a.m. Divine Liturgy for all the sick. 

THANK YOU to our UCWLC and our Seniors’ club for donating to the Working Centre for their work with those who are 

homeless. 

PREPARATION for first Solemn Communion: children born in 2012/2013 may approach this year; please contact Fr. 

Myroslaw or Dn. Jerry. Preparation will be starting in the coming weeks. 

Birthday greetings to: 

Anna Karpets (3rd),  Cathy Sadiwnyk, Andrew Anisczyk і Daria Marko (5th). MNOHAYA LITA!  

https://www.osce.org/files/f/documents/1/3/440312_0.pdf
https://www.regionofwaterloo.ca/en/living-here/domestic-violence.aspx
https://www.regionofwaterloo.ca/en/living-here/resources/Documents/DomesticViolence_HelpList.pdf
http://www.smgh.ca/
http://www.grhosp.on.ca/
https://www.cmh.org/
https://www.carizon.ca/counselling/family-violence-project/
http://dartwaterloo.ca/

