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До всечесного духовенства, монаших та релігійних згромаджень сестер і братів, 

семінаристів та мирян Української Католицької Церкви в Канаді: 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 

Дорогі брати і сестри у Христі, 

Це день, що його створив Господь,  

радіймо та тішмося в нім! (Псалом 118:24) 

 

Пасхальні події є сповнені багатьма драматичними діями! Жінки йдуть до 

гробу, в якому було положене тіло Ісуса. З тексту Святого Письма ми знаємо, що був 

сильний землетрус. Ангел з'являється жінкам, кажучи їм, щоб вони не боялися. Ісуса 

тут немає. Ісус воскрес. Тоді ангел промовив до жінок: ''Та біжіть притьмом, скажіть 

його учням, що він воскрес із мертвих. Он він вас випередить у Галилеї, - там ви його 

побачите. Я вам сказав" (Матея 28:7). Жінки почали бігти від гробу. Але раптом вони 

зустріли Воскреслого Христа, який каже їм, щоб вони не боялись. Ісус каже їм: ''Не 

бійтесь! Ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею: там мене побачать" 

(Матея 28:10). Та сама вказівка йти і сказати іншим про те, що вони бачили і чули, що 

Ісус Месія і наш Спаситель, воскрес із мертвих, повторюється знову і знову під час 

нашої Великодньої Божественної Літургії. 

Коли одинадцять учнів пішли до Галилеї, воскреслий Христос привітав їх і 

промовив до них: ''Дана мені всяка влада на небі й на землі. Ідіть, отже, і зробіть 

учнями всі народи: христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа; навчаючи їх берегти 

все, що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку" (Матея 28: 18-20). 

Цей великий заклик спрямований не лише на учнів. Він є спрямований на усіх 

нас, послідовників Ісуса Христа. Ми всі маємо спільний обов'язок і привілей 

проголошувати Євангелію. Ми всі маємо спільну місію проповідувати Добру Новину 

всім людям. Природа Церкви як Божого Народу полягає в постійній місійній 

діяльності. Ми всі покликані євангелізувати та свідчити про Христову присутність в 

цьому світі через наші дії і любов. Саме тому ми читаємо Євангелію на декількох 

мовах під час Воскресної Божественної Літургії. 



Давайте почнемо з того, що розкажемо своїм рідним про Божу любов. Чимало 

наших родичів пережили Божу присутність неначе через тьмяне світло ледви 

жевріючої свічки. Деколи це стається через чийсь особистий вибір. А деколи може 

статись через зовнішні життєві обставини, які ми не можемо контролювати. Однак, 

навіть з ледви жевріючої свічки, завжди є надія. Ісус Христос є Світлом цього світу. 

Христос може розпалити світло цієї жевріючої свічки у світло, яке яскраво горить і не 

згасає. 

З впевненістю і сміливістю, нехай кожен з нас поділиться своєю вірою з іншими. 

Наша віра є безцінним даром, який є даний нам Ісусом Христом для того, щоб ми ним 

ділились. Ми не повинні його тримати для себе, але маємо ділитись з іншими, 

починаючи з наших рідних, яких ми любимо. Разом ми маємо здійснити місію. Тож 

знайдімо надію і сміливість, щоб піти серед людей і проголошувати Добру Новину. За 

мотивуючий зразок, ми можемо взяти креативний підхід багатьох людей, які показали 

нам як спільно служити і молитись використовуючи соціальні мережі як відповідь на 

виклики спричинені пандемією. В той час як світло наших парафій ледви жевріло, 

світло нашої спільної віри було запалено через інтернет. 

Пам'ятаймо, дорогі брати і сестри у Христі, що ми не є самотніми в цій місійній 

діяльності. Ісус Христос пообіцяв: ''Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця 

віку'' (Матея 28:20). Нехай ваші серця палають бажанням пізнати Воскреслого 

Христа. Сповніться надхненням, щоб поділитись своєю вірою в Ісуса Христа з 

іншими. Нехай наші серця сповняться невимовною радістю від усвідомлення 

присутності Воскреслого Христа у нас. Щоб ви могли пізнати умиротворення 

Воскреслого Христа. Нехай ваші Пасхальні святкування будуть сповнені великою 

радістю, внутрішнім миром і палкою любов'ю, якими ви б ділились з вашою сім'єю і 

зі всіма, кого ви любите і зустрінете під час захоплюючої життєвої мандрівки. 

Нехай зійдуть на вас Божі багаточисельні благословення, бо Христос Воскрес! 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 

Щиро ваші у Христі, 

 

+Лаврентій Гуцуляк, ЧСВВ, Митрополит Архиєпископ Вінніпeзької Архиєпархії; 

 

+Давид Мотюк, Єпархіальний Єпископ Едмонтону; Апостольський Адміністратор Ню  

Вестмінстерської Єпархії; 

 

+Браян Байда, ЧНІ, Єпархіальний Єпископ Саскатуну; Апостольський Адміністратор  

Єпархії Торонто; 

 

+Михайло Вівчар, ЧНІ, Єпископ-Емерит Саскатунської Єпархії; 

 

+Северин Якимишин, ЧСВВ, Єпископ-Емерит Ню Вестмінстерської Єпархії; 

 

+Степан Хміляр, Єпископ-Емерит Єпархії Торонто 



 


