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СВЯТА ВЕЛИКА НЕДІЛЯ ПАСХИ - ВЕЛИКДЕНЬ
.
НАЙЩИРІШІ ПОБАЖАННЯ ВСЬОГО ДОБРА І ОБИЛЬНИХ БОІЖИХ 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 МОНАХИНЯМН,
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 ОРГАНОЗАЦІЙ
*********************************************************************************************************

відбудеться у неділю 26 квітня в
Домі Української Молоді. Вступ: добровільна пожертва. Бажаним було б, щоб заздалегідь
зголоситися. При вході є аркуші червоного кольору на яких можна записатися на свячене.
ЗАСІДАННЯ ЧЛЕНКИНЬ МАРІЙСЬКОЇ ДРУЖИНИ у наступну неділю 19 квітня по 2-ій Св. Літургії.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ: Понеділок(13) і Вівторок(14): Порядок богослужень на Великодній час
Середа(15): 7:30 вечора за пок. Ярослаав Коломийчука (1 рік) - Дружина Ірина з дітьми
Четвер(16): + Андрій і Осипа Соробеї, Дмитро і Ориста Родинюки - Легатова
П’ятниця(17): Свята Літургія не відправиться; Субота(18): + о. Константин і Текля Станґрети
ПОВІДОМЛЕННЯ: - НАШЕ СВЯЧЕНЕ - ВЕЛИКОДНІЙ ПАРАФІЯЛЬНІЙ ОБІД

*********************************************************************************************************
ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕНІШОГО ПАТРІЯРХА СВЯТОСЛАВА

Знову збираємося по всій Україні й на поселеннях, щоб привітати одне одного зі світлим
празником Воскресіння Христового. Уже більше рік ми проходимо особливу хресну дорогу і,
можливо, по-людськи нам зараз непросто говорити про радість. Однак радість пасхальна походить
не від людей, а від Бога! Сьогодні весь всесвіт оспівує Христову перемогу, Його подолання зла і
смерті. “Це день, що його сотворив Господь, тож радіймо і веселімся в нім“! Упродовж історії
спасіння були різні моменти, коли Божий люд переходив важкі випробування. Один такий період
був у час пророка Авакума, про якого згадуємо в Пасхальній Утрені. Він жив у перехідну пору, коли
вавилонська імперія розросталася на руїнах ассирійської. Нова світова потуга виявилася такою
самою жорстокою, як і попередня. Хоч змінилася влада, однак характерні імперські елементи
залишилися незмінними: ідеологія власної “величі“, жадоба слави, багатства й чужої теріторії - і все
це підсилене звичною брехнею і насильством. Стояти на сторожі з пророком у цю пасхальну ніч
серед людського розчарування та безсилля - означає витривало очікувати спасенної Божої дії,
вияву Його перемоги над ворогом і насильством. Каже Авакум: “Я стану на моїй сторожі, стоятиму
на моїй башті і виглядатиму, щоб подивитись, що Він мені скаже й що відповість з приводу моєї
скарги“ (Ав.2,1). І ми нині разом із пророком взиваємо до Бога: “Докіль, о Господи, буду взивати - і
Ти не вислухуєш? Кричатиму до Тебе про насильство - і не врятуєш?“ (Ав.1,2). На цей клич
страждання віруючого серця подається сьогодні всемогутня Божа відповідь: “Бог... приходить...
Його велич небо окриває і земля повна Його слави. Сяйво Його немов світло денне, з рук у Нього
блиск проміння; там - сховок Його сили!“ (Ав.3,3-4). Провіщена Божа слава і велич, блиск і сяйво це світло Христового Воскресіння, яке випромінює тепер на нас так само, як і тоді, коли Христос
розпорошив військову сторожу та переможно вийшов із запечатаного гробу. Пісня сторожі пророка

Авакума здійснюється у благовісті “Христос воскрес!“. Воскреслий Христос показує нам, що Бог
вислуховує і наші благання, спішить із визволенням до тих, хто щоденно і витривало стоїть на
сторожі молитви за Україну. У цю світлосяйну ніч свята Церква оспівує Божу перемогу і в
молитовному чуванні пасхальних богослужінь разом із пророком Авакумом вказує на “світлоносцяангела, що ясно звіщає: Нині спасіння світові...“! Сьогодні на рідних землях наша Церква покликана
видавати пророчий голос про неминучість перемоги над ідолопоклонством, брехнею і
насильством. Воскреслий Господь розвіяв страх апостолів словами: “Мир вам, як послав Мене
Отець, так і Я посилаю вас“ (Ів.20,21). Ці слова промовляють також до нас і дають нам сили не
тільки встояти перед нападником, а й перемогти наше внутрішнє зло: зневіру, втому і страх.
Революція гідності ще далеко не довершена, поки Христовий мир не запанував у наших серцях тільки з Христом потрібно, за словами слуги Божого митрополита Андрея Шептицького, подолати
егоїстичну “отаманщину“, корупцію та залишки безбожної системи в стосунках між державними
інституціями і суспільством. Мир Христовий сьогодні є під загрозою не тільки в Україні. Всюди, де
справжні християни ісповідують воскреслого Господа і живуть Його святим Євангелієм,
відновлюються давні переслідування і постають нові виклики. Ми молимося за навернення
кожного, хто словами ісповідує Ісуса Христа, але ділами чинить зло і неправду, які ще так глибоко
вкорінені в людських серцях. Особливо молимося за наших братів і сестер в українському Криму і
Донбасі, а водночас за переслідуваних до мучеництва братів-християн на Близькому Сході. Ми
розуміємо, наскільки загрозливо для віри є самовпевнена споживацька культура Заходу, який
призабув свої християнські корені й цінності. Нам може здаватися, що ми в нашій духовній боротьбі
наче оточені звідусіль, і тому молитва до Господа пророка Авакума є також нашою молитвою: “Чи
ж не почуєш? Чи ж не вислухаєш? Чи ж не врятуєш?“ Сьогодні до нас, що взиваємо до Бога про
насильство і неправду, до нас, що стоїмо на сторожі молитви, приходить слітлосний ангел і ясно
звіщає про перемогу воскреслого Христа. Він несе втіху і мир тим, хто оплакує загиблих, дає
впевненість Господньої перемоги над насиллям, агресією, злом і неправдою. Святкувати Пасху
серед війни - це вміти вже сьогодні бачити у воскреслому Христові нашу перемогу. Вона повинна
передусім відбутися в наших душах і наповнити собою серце кожного, хто дійсно вірить, що
Христос воістину воскрес! Ця віра в перемогу Воскреслого дозволяє тим, хто на передовій, стати
перед обличчям смерті і мужньо та впевнено захищати свою землю. Ця сила Воскреслого дає нам
можливість протиставитися ненависті до тих, які дали себе обманути ненаситною імперською
ідеологією брехні та насильства. Ця перемога Христа як воскреслої Істини є певним успіхом
кожного, хто говорить і свідчить правду про те, що відбувається в Україні. Ця Христова правда
дозволяє кожному, хто вважає себе Його учнем, бути справжнім апостолом Благовісті миру й
любові. Наша перемога у воскреслому Спасителеві над видимим і невидимим супостатом,
можливо, настане не в одну мить, а наближатиметься поступово, з дня на день, щоб об’явитися в
усій своїй повноті. Отже, те, що пророк Авакум уже бачив, уже святкував, уже отримував як
завдаток майбутнього, те і ми сьогодні святкуємо в усій повноті Воскресіння Христа!
Дорогі в Христі! У цей світлий день Христового Воскресіння прагну поділитися з вами цією
пасхальною радістю. З усього серця бажаю, щоб наше святкове вітання “Христос воскрес“
покріпило нас у вірі, усунуло втому боротьби, дало радість надії в повноту перемоги і світле
майбутнє України.
Усім вам, в Україні та на поселеннях зичу благословенних свят Воскресіння Господнього.
Благодать Господа Ісуса Христа нехай буде з усіма вами.
+ Святослав

