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Вітаємо учасників сьогоднішніх Святих Літургій - шановних парафіян та милих наших
гостей. В наших молитвах не забуваймо на тих, які з причин старості, немочі чи інших
не в силі сьогодні бути з нами.Молімось і за тих, які нехтують сьогоднішнім
Богослуженням.
ЗВЕРНЕННЯ ПАТРІЯРХА СВЯТОСЛАВА З НАГОДИ СВЯТА СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ 22 СІЧНЯ. Подаєтся

частинно: “..... Соборність держави відзеркалює соборність душі українського народу - культурну,
цівілізаційну та духовну єдність спадкоємців давньоруської Київської держави. Ця єдність, що була
преображена та утверджена 1025 років тому Хрещенням рівноапостольного князя Володимира,
надала духовному началу українського народу виразно європейську ідентичність.
... Європейська ідентичність народу проявилася в повазі до інших народів, релігій та культур,
перехрестям яких став древній Київ - мати городів руських. Київ, як “місто миру Христового“, є
духовним осердям цього давнього народу, який протягом століть умів мирно співіснувати з людьми
різних національностей, що століттями жили тут у злагоді.
Соборність сучасної незалежної України - це соборність її суспільства, здатність пошанувати
гідність кожної людини, яка живе сьогодні в нашій державі. Молимося, щоб свято Соборності
відкрило дороги до єднання, діалогу та порозуміння між владою і народом, різними політичними
силами та громадськими організаціями.
Соборність у релігійному житті України - це ісповідування єдиного Бога і даного Ним морального
закону. Лише Його закон є соборним фундаментом усякої законності в нашій державі. Сотворивши
людину вільною особою на свій образ і подобу, сам Творець наділив її невід’ємними та
універсальними правами і свободами, що їх ніхто не має права відібрати чи заперечити. Державні
закони повинні їх поважати та служити їх здійсненню........
... Цьогорічне свято Соборності України затьмарене протистоянням та ескалацією насильства в
столиці нашої держави - Києві. Ми з тривогою спостерігаємо, як тривалі мирні протести, не почути
владою, виливаються у хвилі насильства та кровопролиття.
В ім’я збереження соборної України, в ім’я майбутнього закликаю владу прислухатися до вимог
свого народу, перестати говорити з ними мовою сили та використання репресивних механізмів!
Звертаюся до представників громадського суспільства та всіх політичних діячів відмовитися від
насильства та повернутися на шлях мирного спротиву. Не дозвольмо, щоб емоції, навіть оправдані,
затмарили наш світлий розум і позбавили нас самої можливості вступити в діалог!......
У цю історичну мить нехай невпинно лунає в усіх наших храмах, чернечих спільнотах та
християнських родинах молитва за мир і Боже благословення для нашого народу! Нехай свято
Соборності перетвориться на свято Соборної молитви за Україну“!
“Нехай же Бог надії сповнить вас усякою радістю та миром у вірі, щоб ви збагатились у надії
силою Духа Святого!“(Рим.15,13).
Благословення Господнє на вас!
+ Святослав

ЗВЕРНЕННЯ ІЄРАРХІЇ УГКЦ КАНАДИ З ПРИВОДУ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

Дорогі у Христі брати і сестри,
“За мир всього світу, добрий стан святих Божих Церков і з’єднання всіх, Господеві помолімся.“
На початку кожної Божественної Літургії ми повторюємо це прохання. Його значення стало ще
важливішим особливо в останні дні, коли ми спостерігаємо погіршення ситуації в Україні. Від імені
наших українських католицьких єпископів Канади, звертаюся цими словами до наших вірних та
людей доброї волі, які спостерігають за цими подіями.
У першу чергу, закликаємо всіх молитися за мир і припинення насильства в Україні. Протягом
більше як двох місїців люди мирно виступали на захист свого політичного, економічного та
соціяльного майбунього. Це їхнє демократичне право і жоден уряд, політична партія, поліція чи
армія не може позбавити їх цього права, особливо за допомогою насильства.
По-друге, молитися за добрий стан святих Божих Церков. Після багатьох років позбавлення
правого статусу та підпільної діяльності, наша Українська Греко-Католицька Церква в Україні знову
під загрозою, від правлячої влади, втратити свій статус, через те, що духовенство нашої Церкви
стояло і молилося разом зі своїми вірними на вулицях Києва. Безаперечно, що ми переймаємося
їхньою безпекою та добробутом.
По-третє, молимося за єдність ураїнського народу. Після століть поневолення іншими державами,
в останні роки перед громадянами України відкрилася дорога для самореалізації у незалежній
державі. Наші молитви та підтримка необхідні щоб скріпити їх у цьому стремлінні, те, що нам у
Канаді гарантовано без питань.
Дорогі у Христі! У цей неспокійний час, закликаємо до молитви за народ України по усіх церквах у
Канаді, в тому числі включити на всіх Божественних Літургіях до єктенії усильнного благання
наступне прохання: “Ще молимось за український народ, за ласку Святого Духа, осягнути
суспільмий мир, політичну гармонію і економічну стабільність в Україні: Господи, вислухай і
помилуй.“
Нехай мир, яким ми насолоджуємося в цій країні, не зменшує, а радше збільшить нашу турботу
про наших братів і сестер на нашій споконвічній землі, за молитвами Пресвятої Богородиці і всіх
українських святих.
Від імені українських католицьких єпископів Канади, прийміть наше єпископське благословення!
Митрополит Лаврентій Гуцуляк, ЧСВВ

Сьогодні, в Святих Літургіях,
окремо молимося за мир і Боже благословення для нашого народу.
КОНЦЕРТ КОЛЯД сьогодні в годині 3:00 пополудні в катедрі св. Йосафата. На концерті
виступає й наш парафіяльний хор. Вступ: добровільні датки для сиротинців в Україні. Після
концерту солодке й кава в залі “Верховина“. Всіх запрошають.
БОЖЕСТВЕННІ ЛІТУРГІЇ.
Понеділок(27): + Микола Бурбела
Вівторок(28): 6:30 вечора за пок. Богдана Климкова
- Дружина Ольга
Середа(29): в намірі дародавця - Емілія Березович
Четвер(30): в намірі дародавця - Лілея; П’ятниця(31): в намірі дародавця - Елейн
Субота(1): в намірі дародавця - Кайл
МОЛИТВА ЗА МИР І БОЖЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ ДЛЯ НАШОГО НАРОДУ.

