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ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ ЄПИСКОПІВ КАНАДИ З НАГОДИ ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСІННЯ 2014

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.

Всечеснішим Отцям, преподобним Ченцям і Черницям, Семінаристам та усім Вірним Української
Католицької Церкви в Канаді,
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

ДОРОГІ Й ШАНОВНІ ПАРАФІЯНИ! З ЗАВТРІШНІМ ДНЕМ УВІЙДЕМО В СТРАСНИЙ ТИЖДЕНЬ - СВЯТИЙ І
ТАЇНСТВЕННИЙ ЧАС НАШОГО ЦЕРКОВНОГО РОКУ. В НЬОМУ БУДЕМО СВЯТКУВАТИ ПОДІЇ ТАЙНОЇ ВЕЧЕРІ УСТАНОВЛЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ ЄВХАРИСТІЇ, СВЯЩЕНСТВА, ГОЛГОФСЬКУ ЖЕРТВУ СИНА БОЖОГО, ЩО НЕЮ ВІН
НАС ВИЗВОЛИВ З ОКОВ ДИЯВОЛА І ОТВОРИВ НЕБО. НЕХАЙ ЦІ СВЯТІ Й ТАЇНСТВЕНІ ПОДІЇ ЗВОРУШАТЬ НАШЕ
ДУХОВНЕ ЖИТТЯ, РОЗБУДЯТЬ ЖАЛЬ, ЩО МИ НАШИМИ ГРІХАМИ ОБРАЖАЛИ БОЖУ ЛЮБОВ І ЩОБ МИ
ЗРОСТАЛИ В ВІРІ В БОЖУ ДОБРОТУ І МИЛОСЕРДЯ ТА В НАДІЇ В ВОСКРЕСІННЯ З МЕРТВИХ НА ЖИТТЯ ВІЧНЕ.

“Ми сподівались, що це він той, хто має визволити Ізраїля...“ (Лк.24,21)
Дорогі у Христі брати і сестри!
Слова процитовані на початку цього послання висловили два Христові учні, коли вони втікали з
Єрусалиму. Збентежені наочним свідченням розп’яття, смерті і поховання Ісуса, вони не впізнали
Воскреслого Господа, коли він приєднався до них на їхньому шляху. Навіть звістка про те, що Ісус
воскрес із мертвих, не змінила їхнього переконання, здавалося, сумнів заполонив їхні серця.
Останнім часом наш розум і наші серця були прикуті до трагічних подій на нашій батьківщині
Україні. Дійсно не тільки ми, але весь світ співпереживав з нашими братами і сестрами у їхній
боротьбі за свободу і незалежність своєї Батьківщини. Їхня боротьба проти гріха і несправедливості
тісно переплітається з біблійними читаннями і основною ідеєю великопосних богослужінь.
І ми також, як ось ці Христові учні, ставши свідками цих трагічних подій, можливо, не зможемо
радіти Господнім Воскресінням, радше, ми будемо шукати розраду у нашому страсі і смутку. До
кого український народ може звернутися за підтримкою та порадою, щодо його шляху у цей
складний час? Як він зможе втішатися Господнім Воскресінням?
На дорозі до Емаусу Воскреслий Господь відкрив своїм учням їхні серця і розум, пояснюючи їм
Божий план для людства й роль Ісуса Христа у цьому божественному плані. Ісус сказав їм: “Хіба не
треба було Христові так страждати й увійти в свою славу?“ (Лк.24,26). Іншими словами, подорож у
воскресіння, до вічного життя, веде усіх нас через долину людських страждань.
Дуже часто, коли ми слухали новини з України на задньому плані ми могли почути молитви і
церковні пісні. Ми бачили фотографії священиків, які високо тримали святий хрест посеред
протистояння. Мимохідь ми бачили святі ікони і хоругви, які твердо стояли проти зброї і насильства.
У розпал кризи, ми стали свідками, коли один з наметів на Майдані перетворили на каплицю,
забезпечуючи місце для молитви. Дійсно, Бог був зі своїм народом!
Остаточною ознакою, за якою учні впізнали Ісуса, настала на ламані хліба - у Пресвятій Євхаристії.
У цей момент Воскреслий Господь зник з поміж них, проте саме тоді вони віднайшли так необхідну
їм надію, щоб відновити своє життя. Потім вони заявили: “Чи не палало наше серце в нас у грудях,
коли він промовляв до нас у дорозі, та вияснював нам Писання?“ (Лк. 24,32).
Возлюблені у Христі!
Цього року, коли ми зберемося, щоб відсвяткувати Господнє Воскресіння, віднайдімо надію у
цьому святкуванні у нашому житті і в житті тих, хто нам дорогий. Тримаймо високо нашу віру у
Воскреслого Господа, як наш знак перемоги над потрясіннями та відчаєм, бо світ позбавлений
Божої любові дає нам тільки це. Запрошуємо усіх заспівати: “Христос Воскрес,“ як девіз нашої сили
і опори для всіх нас, а особливо для наших братів і сестер в Україні, і як нагадування, що Воскреслий
Господь є завжди з нами.
Вітаємо всіх вас святковим привітанням: Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФІЛЬМУ про апостольську діяльність св. Павла,
продовжується сьогодні по обох Святих Літургіях. Вступ вільний. Буде кава/чай солодке.
СВЯТА ЛІТУРГІЯ ПЕРЕДШЕОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ І ОСТАННІ СОРОКОУСТИ у середу 16 квітня о 9-ій годині
ранку.
ВИСВІТЛЮВАННЯ

ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ В УКРАЇНІ, ЗА ДОРУЧЕННЯМ НАШОГО ЄПИСКОПА КИР ДАВИДА, ПРОВОДИТЬСЯ В
ПОСТІ. На конвертках, що є при вході, назначити, що це є для України. Вистачить написати -

Україна.
РІЧНІ ЗБОРИ ПАРАФІЯЛЬНОГО БУК у неділю 27 квітня по другій Святій Літургії.
НАШЕ ПАРАФІЯЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ - ВЕЛИКОДНІЙ ПАРАФІЯЛЬНИЙ ОБІД відбудеться у

неділю 4 травня в
Домі Української Молоді. Вступ: добровільна пожеретва, але проситься заздалегідь
записатися. При вході є пані, які Вам готові в цьому помогти.
“МУЗІКАЛЬНІ ВЕЛИКОПОСНІ РЕФЛЄКЦІЇ“ - концерт (мандолінний ансамбль) в церкві св. Миколая
/ 9507 Austin O'Brien Road/ - сьогодні вечора о 7-ій годині. Всіх запрошають.
КОНЦЕРТ, на відзначення 25-ліття леґалізації нашої Церкви в Україні, відбудеться 29 квітня о
7:30 годині вечора катедрі св. Йосафата. Виступає капеля Кіріє та “King's University College
Chamber Choir". При вході добровільна пожертва.
НАША РІДНА ШКОЛА потребує вчителів. Зацікавлені можуть зголоситися до 19 квітня до
директорки школи пані Олі Миц на тел. 780-471-1709.
ОПОВІДИ.
Наміряють вступити в подружний стан: Ґрох Орест Роман, син Еміліяна
Володимира і Діяни Лінди Юзва, належить до Української Греко-Католицької Церкви,
замешканий в Едмонтоні та Проць Зоряна, доня Михайла і Ольги Мочило, належить до
Української Греко-Католицької Церкви, замешкана в Едмонтоні. Оповідь 3-тя.
ЖЕРТВИ. На загальні церковні потреби: 100.оо дол. Іван і Олександра Цибульські. На квіти
до Божого Гробу: 100.оо дол. Іван і Олександра Цибульські; 60.оо дол. Петро і Марія
Кузьові; по 50.оо дол.: Ольга Тимкевич і Михайло та Катерина Міхалики. Щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ: Понеділок(14): + Олег Волянський - Лілея
Вівторок(15): + Андрій і Осипа Соробеї та Дмитро і Ореста Родинюки - Легатова
Середа(16): 9:00 година ранку Св. Літургія передшеосвячених Дарів і Сорокоусти
Великий Четвер(17), П’ятниця(18) і Субота(19): Порядок богослужень на Великодній час

Єпископи Української Греко-Католицької Церкви Канади

