
ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ВЛАДИК УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ КАНАДИ  

З НАГОДИ ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСІННЯ 2018 

 

Всесвітлішим, всечеснішим і преподобним отцям, преподобним ченцям і черницям, дорогим у Христі 

семінаристам та мирянам Української Католицької Церкви у Канаді: 

 

Христос Воскрес!             Воістину Воскрес! 

 

Дорогі брати і сестри у Христі,  

 

Хоч і до гробу зійшов Ти, Безсмертний, та адову зруйнував Ти силу, і воскрес як переможець, Христе 

Боже, жінкам мироносицям звістивши: Радуйтеся, і Твоїм апостолам мир даруєш, падшим подаєш 

воскресіння. (Кондак Пасхи) 
  

Кожна людська особа прагне вічного життя. Все, чим ми живемо у повсякденному житті, вказує на те, що 

кожен з нас створений для багато більшого, ніж того, що ми могли б зустріти в звичайному, а часом і 

незвичайному житті. Отримавши так багато, ми маємо нескінченне бажання нашого неосяжного Бога. 

Моя душа умліває, бажаючи ввесь час присудів твоїх. (Пс. 119: 20) Коли ми призупинимось, щоб 

роздумувати про це прагнення наших сердець, ми знаходимо цю спільну, природну таємницю, яка 

об’єднує все людство. Справді, спасіння для всіх нас є як особистим так і спільним для кожного з нас. 
  

У той же час існують і сили, які не об’єднують все людство. Ми є свідками чітких та виразних дій 

жадібності, насилля та егоїстичних сердець, що криють в собі несказанні думки, які ведуть до жахливих 

наслідків довкола нас. Маємо бодай два приклади небезпеки для людської гідності: сприяння закону про 

самогубство в Канаді, або війна, що триває в Україні. Розподіл і руйнування ведуть нас до запитання: “Як 

люди можуть вдаватися до таких спокус і так мало уділяти уваги людській гідності?” 
  

Ісус Христос дає зміст всім речам. Як місіонерські учні, ми покликані ділитися цією осмисленістю з  

іншими особами, сім’ями та парафіями. Будучи свідомими нашої власної гріховності і Божого прощення, 

ми повинні сказати, що життя - більше, ніж просто земне існування страждань, коли люди хочуть вбити 

себе внаслідок депресії, або хронічних захворювань. Ми повинні показати їм надію. Ми покликані бути 

знаком людської гідності, коли ми супроводжуємо інших у їхній боротьбі за те, щоб бути кращими 

людьми, щоб бути більш схожими на Христа, пропонуючи співчуття та милість в нашому спільному 

прагненні Істини, особи Ісуса. Плутанина моралі та цінностей у суспільстві є бурхливим морем, коли ми 

розглядаємо питання гендерної ідентичності, самогубство за допомогою пом’якшуючих обставин, 

сприяння до смерті когось, або ж примушування погодитися на аборт, коли подається заяву на 

федеральну допомогу для літньої зайнятості. Маємо потребу плекання довіри, смирення, терпіння та 

любові, які ми повинні віднаходити в наших живих парафіях. Піклуватися про тіло і душу кожної 

людини, згідно євангельських цінностей - це те, що ми повинні пропонувати іншим. Це є плодом 

засвоєння Писань, участі в таїнствах церкви, плід спільної молитви, плід служіння та благотворної праці.  
 

Таким чином, осмисленість у Христі є те, що дає мету життю. Він є присутнім для нас у всьому, що ми 

відчуваємо. Він – з нами! Ми є тими, які будучи запрошені до зустрічі з Христом, повинні стати знаком 

надії для інших, щоб ми разом проголошувати: «Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і 

тим, що в гробах, життя дарував!»  Нехай Христос, який мешкає в наших серцях, у наших сім’ях та у 

наших живих парафіях, дарує всім життя. У Світлий Празник Воскресіння Господа Нашого Ісуса Христа, 

ми молимося, щоб Божа любов наповнювала ваші серця, а через вас серця всіх. 

Христос Воскрес!                             Воістину Воскрес! 

  

Щиро ваші у Христі,  
 

+ Лаврентій Гуцуляк, ЧСВВ, Митрополит i Архиєпископ Вінніпезький 

+ Михайло Вівчар, ЧНІ, Єпископ-емерит Саскатунський 

+ Северіян Якимишин, ЧСВВ, Єпископ-емерит Нью-Вестмінстерський  

+ Давид Мотюк, Єпарх Едмонтонський 

+ Степан Хміляр, Єпарх Торонтонський 

+ Кен Новаківський, Єпарх Нью-Вестмінстерський 

+ Браєн Байда, ЧНІ, Єпарх Саскатунський  

 


