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СВЯТА ВЕЛИКА НЕДІЛЯ ПАСХИ
.
НАЙЩИРІШІ ПОБАЖАННЯ ВСЬОГО ДОБРА І ОБИЛЬНИХ БОЖИХ ЛАСК З ПРИВОДУ РОКОВОГО ПРАЗНИКА
ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСІННЯ ШЛЕМО ГЛАВІ НАШОЇ ПОМІСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ЇХ
БЛАЖЕНСТВУ ПАТРІЯРХОВІ СВЯТОСЛАВОВІ ІЗ СИНОДОМ ВЛАДИК, ПРЕОСВЯЩЕННОМУ ВЛАДИЦІ НАШОЇ
ЕДМОНТОНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ КИР ДАВИДОВІ, ВСІМ СВЯЩЕНИКАМ НАШОЇ ЄПАРХІЇ, МОНАХАМ І МОНАХИНЯМ,
ВСЬОМУ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ, В УКРАЇНІ І НА ПОСЕЛЕННЯХ СУЩИМ, ВСІМ ЦЕРКОВНИМ І
НАЦІОНАЛЬНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ, ДОРОГИМ І ШАНОВНИМ НАШИМ ПАРАФІЯНАМ ТА ВСІМ НАШИМ
ПРИХИЛЬНИКАМ І ДОБРОДІЯМ. НЕХАЙ СВІТЛЕ ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА СПОВНИТЬ
НАС ВІРОЮ В НАШЕ ВЛАСНЕ ВОСКРЕСІННЯ НА ЖИТТЯ ВІЧНЕ В РАДОСТІ НАШОГО ОТЦЯ НЕБЕСНОГО.
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
ВАШІ ДУШПАСТИРІ, ПАРАФІЯЛЬНА РАДА ТА УПРАВИ ЦЕРКОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
**********************************************************************************************
ПОВІДОМЛЕННЯ:

- Наше свячене - великодній парафіяльний обід відбудеться у неділю 4 травня в Домі Української
Молоді. Вступ: добровільна пожертва. Бажаним було б, щоб заздалегідь зголоситися. У наступну
неділю 27 квітня, при вході будуть членкині Марійської Дружини готові Вам помогти. В час
свяченого буде коротка програма.
- Річні збори парафіяльного БУК у наступну неділю по другй Святій Літургії
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ: Понеділок(21) і Вівторок(22): Порядок богослужень на Великодній час
Середа(23): Свята Літургія не відправиться; Четвер(24): за здоров’я Анни Микуляк - Марія Николюк
П’ятниця(25): + Микола Бурбела; Субота(26): за покійних в родині - Родина Когайкевич
**********************************************************************************************
ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО ПАТРІЯРХА СВЯТОСЛАВА

Попри всі цьогорічні випробування і непевність, Великдень - “день, що його учинив Господь“
(Пс.117,24) - є для нас часом невимовної радості й надії. У світлий празник Воскресіння Христового
свята Церква оспівує таїнство поєднання протилежностей: поховання і воскресіння, смерті і життя,
розп’яття і слави, смутку і радості. У тому й полягає велике пасхальне таїнство, що сам Син Божий
стає одним із нас, вмирає, подібно як ми, щоб ми могли воскреснути, як Він! Христос проходить
свою хресну дорогу за нас і на наше благо, даруючи нам своє світле воскресіння та нове життя в
Бозі. Отже, хрест і воскресіння нерозлучні. Вони стосуються не лише Христа: у таїнственний спосіб
зачіпають усе людство і кожного з нас зокрема. Подія яка відбулася в житті Ісуса Христа, - Його
смерть і воскресіння, - увібрала в себе всю історію людства, усі страждання, як минулого, так і
прийдешнього, і преображає їх у нове життя, у нову радість. Воскреслий Христос входить у
серцевину особистої історії кожного з нас, Він можна сказати, переживає наші страждання і
приниження: ми водночас із Ним розп’яті й засуджені, та разом із Ним підіймаємося з гробу і
воскресаємо. Вчора нас із Ним було поховано, а сьогодні - встаємо із Ним воскреслим.
Ісус Христос силою і діянням Святого Духа присутній в історії нашої Церкви і нашого народу. Ми
добре знаємо цей Його і наш хресний шлях.... Якраз цього року минає 25-річчя легалізації та
відродження нашої Церкви на рідній землі. Тож засилаємо молитви до престолу Всевишнього,
дякуючи Йому за благодать і силу, яка допомогла нашому народові вистояти серед жахливих
випробувань і страждань. Ця перемога - знак дієвої присутності воскреслого Спасителя між нами в
далекому і недавньому минулому, а водночас запорука нездоланності нашого народу і в
майбутньому.

Сьогодні знову нам погрожують зброєю і залякують розділом країни та захопленням храмів. Але
Христос і сьогодні є з нами! Наші болі Він примає так, немовби це Йому особисто завдавали рани.
Це Його було зневажено побиттям молоді на Майдані. Це Його зробили нужденним, коли добро
народу розкрадала корумпована влада.... Його слова на хресті, що звучать сьогодні в сумлінні
віруючих людей України, - “Отче, відпусти їм, не знають бо, що роблять!“ (Лк.23,34), - стосуються
насемперед тих державних і церковних лідерів, своїх і сусідніх, які підбурюють народ до сліпої
агресії та ненависті: “Розіпни, розіпни Його!“ (Лк.23,21). Однак сила людської злоби, брехні і
насильства є нічим порівняно із силою Божої правди й любові. Це Христос нас сьогодні підносить, і
як Церкву, і як народ. Як у Воскресінні добро долає зло, так і в нашій історії любов переможе злобу
й ненависть, а мир - усякі погрози війною.
Сила зброї никне перед славою Воскреслого, бо “сьогодні встаємо з Тобою воскреслим“. Усі ми
це відчуваємо, на рідній землі і на поселеннях. Сила Христового воскресіння сьогодні є нашою
надією в церковному, суспільному та особистому житті. Не маємо певнішої і сильнішої допомоги ні в міжнародній дипломатії, ні в силі військовиг потуг чи людських домовленостей, які готові за
тридцять срібняків виставити ціну Неоціненному. У своєму воскресінні Христос силою Святого Духа
чинить єдиним народом тих, хто колись протистояв один одному: “Нема юдея ані грека.... ні
чоловіка ані жінки, бо всі ви одно у Христі Ісусі“ (Гал.3,28).
Знаком нашого “вставання“ з воскреслим Спасителем, який підносить нас із “гробу“ гріха, нехай
стане наше оновлене Божою любов’ю ставлення до всіх без винятку людей. Любімо і обіймімо
кожного, хто є поруч, у нашому селі, містечку, місті, у нашій області та на всій нашій Землі. Учімося
поважати і любити того, хто відрізняється від нас: думає по-іншому, дотримується інших звичаїв чи
розмовляє іншою мовою - саме це є свідченням слави Воскреслого! Усім людям, навіть тим, хто має
злобу в серці і несправедливо нас обвинувачує, ми сьогодні проголошуємо радісну вістку про
воскресіння. Бо ж знаком воскресіння є перемагати сили зла і ненависті Божою любов’ю та
милосердям...... Сьогодні, у цей радісний день Воскресіння Христового, благаймо нашого
Спасителя, щоб світло Його воскресіння з новою силою засяяло над нашим краєм, щоб подолало
темряву гріха, незгоди, страху і зневіри та скріпило всіх нас силою Святого Духа на розбудову
справді вільної і Богом благословенної держави. Молімося особливо про дар єдності та
однодумності для нашоог народу. А ця наша духовна єдність дозволить нам відродити і обновити
всі державні інституції на основі Божої правди і Божого закону. Хоч би де ми були, - чи в Україні, чи
на поселеннях, - пам’ятаймо про своє покликання, що випливає з нашого християнського та
національного досвіду, а саме: свідчити про нездоланну силу Христового воскресіння, про
неминучу перемогу правди над брехнею, любові над ненавистю, добра над злом, життя над
смертю. Із такими думками єднаюся з вами в молитві і пасхальній радості, у любові та надії,
бажаючи кожному з вас мирного і благословенного Воскресіння Христового. Пасхальним привітом
обіймаю всіх вас! Нехай цього дня засмучені зрадіють, стривожені відчують певність християнської
надії. Молитвою лину до поранених і стражденних, ув’язнених і вигнаних із рідної домівки, наших
воїнів і всіх, хто стоїть на сторожі гідності людської оосби в Україні. Усім вам зичу щедро поданих
Господом пасхальних дарів.
Благодать воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога-Отця і причастя Святого Духа
нехай буде з усіма вами.
Христос воскрес! - Воістину воскрес!
+ Святослав

