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Слава Ісусу Христу!
Дорогі Браття і Сестри,
розпочавши минулого року своє єпископське служіння на теренах Сполучених Штатів
Америки, зустрівся із новою культурою та релігійною ситуацією, зокрема щодо
Католицької Церкви в цій країні. Багато є нових викликів та проблем. Останнім часом
довідався про скандальну та неприйнятну ситуацію, яка мене, як і Вас усіх, дуже
засмутила та обурила. Маю на увазі інформацію останніх тижнів про сексуальні скандали
скоєні духовенством. Навіть один випадок сексуальної непристойності недопустимий, а
ми довідуємось про достовірні докази про більше ніж окремі випадки. Виглядає, що існує
глибока й системна проблема з сексуальністю серед тих, які повинні були жити в чистоті.
Рівно ж є великим злом приховування скандальних ситуацій, які глибоко ранять тисячі
невинних душ. Так як і Ви, я переживаю моменти, коли цілковито приголомшений
думкою про те, якою поширеною являється ця проблема.
Стоїть питання: як нам дати собі раду з цим згіршенням? Моя порада знаходиться на
сторінках Євангелія - коли св. Петро ішов по воді до Ісуса, він лишався в безпеці так
довго, як він вдивлявся в Ісуса й вповні Йому довіряв. Як тільки Петро відвернув увагу,
поглянув на вітер і хвилі, то почав потопати в темній і розбурханій воді. Це - відповідь для
нас у цей час темряви. Вдивляймося в Ісуса, а не у це все зло, яке загрожує нам і всій
Церкві.
Хочу запевнити Вас, що наша Єпархія дуже серйозно трактує будь-які обґрунтовані
звинувачення щодо надужиття членами духовенства. Саме тому, ми доклали великих
зусиль щодо ефективної Програми Безпечного Довкілля. Якщо Ви стали жертвою будьякого сексуального надужиття, в минулому або теперішньому, заподіяного членом
духовенства будь-якого рангу, прошу це повідомити державним органам влади, а також
поінформувати Єпархіальний Відділ Безпечного Довкілля. В таких випадках не може бути
жодної мови про якесь приховування чи прикриття. Не можна толерувати таку мерзотну
поведінку. Також можемо очікувати, що вороги Церкви старатимуться наповнити пресу
заявами, спрямованими на знищення Церкви та її авторитету. Водночас, запевняємо
вірних єпархії, що у випадку звинувачень справи будуть розглядатись негайно і невинним
буде надано захист в міру наших сил.
В цей час темряви необхідно іти дорогою світла, а цю дорогу знайдемо через молитву та
піст. Прошу Вас використовувати всі приписані пости: середи та п’ятниці, чотири посні

періоди нашого літургічного року, та інші приписані дні повздержливості. Піст та молитва
- це наша зброя проти лукавого. Нехай ніхто не сумнівається, лукавий просочився в ряди
Церкви, хотячи її підірвати з середини. Та пам'ятаймо, що наш Воскреслий Господь є
безмежно могутніший, а через молитву й піст, ми дозволяємо, щоб сила Господня увійшла
в нас, охороняла нас і озброїла нас на боротьбу зі сатаною і його посіпаками. Христос
воскрес і всі сили пекла він розорив. Ми встоїмося у Господі Ісусі Христі та через нього,
разом з безначальним Його Отцем, і Всесвятим, Благим і Животворящим Духом, яким
належить слава на віки віків.
Благословення Господнє на Вас!
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