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PASTORAL LETTER 
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To the Reverend Clergy, Monastics, Seminarians and Laity of the Ukrainian Catholic Church  

In the Eparchy of Toronto and Eastern Canada 
 

Christ is Born!        Let Us Glorify Him! 
 

Dearly Beloved in Christ! 

  

 Happy	Birthday	to	You	…..	 is	a	song	we	sing	often.	I mark the event of my birthday every year as I am sure 
you do.   Yet if anyone of us or if I ask myself “Why was I born?”, I must admit that neither I nor anyone of us 
had a plan before we were born. But Jesus did. “God eternal is born today!” we sing in the famous Christmas 
carol. And the Church in her wisdom helps us appreciate this truth every year we celebrate the incarnation of the 
Divine Son, Jesus Christ! 
 
God is love and He chose to express His love for us, offering us eternal life with the Most Holy Trinity.  To do 
this, He chose to die for us, to conquer sin and death. Then He rose from the dead to offer us eternal life. For this 
he was born. We are invited to discover our purpose in Him.  
 
Clearly, it is a tragedy to live a meaningless life and suffer a meaningless death. But uniting ourselves to the 
birth, life, death and resurrection of Christ we discover the meaning of our birth, life, death and resurrection. 
Only then can we understand how abortion, euthanasia, addiction and abuse of self or others, senseless 
aggression and greed are ways we don’t unite ourselves with Christ.   
 
Has humanity lost its way? Well, not completely.  Amid all these tragedies there is a ray of light in the darkness, 
a person who shines and restores our hope in human dignity.  Worldwide, in Ukraine, or in our own homes in 
Canada, the Holy Spirit is waiting to break through to others with good news and wants to do this through you. 
Each of us would do well to ask God that question, “Lord, how do you want to use me in sharing with others this 
purpose and hope in light of so many who search for meaning in their lives?”  
 
We must enter into the mystery of the birth, life, death and resurrection of Jesus. We must pray at home, fast, 
pray at church and celebrate often the mysteries of confession and Eucharist. We must take a path to heal 
wounds and traumas and be attentive to the poor and those in need. Our families must become better domestic 
churches so that others can encounter Jesus Christ. We must pray with others in all places. Then we will 
appreciate better why Jesus was born and we can truly celebrate His birth.  
 
Thus, our celebration of the birth of Christ, Christmas, will shed light on the question we just asked, “Why was I 
born?” God gives us life, and with His purpose in mind we know why and how to live, that is, for God.  We 
know how to die, that is with the intention of doing the will of God. We can accept the fact we will resurrect to 
live forever, but it depends on our choices today and God’s mercy as to where that will be.  
 
Through the intercession of the Theotokos, may the Holy Spirit come upon you and may Jesus be born in the 
manger of your heart. May you draw others to this as a true Missionary Disciple according to your encounter 
with Jesus Christ. Then with joy and peace in our hearts, we can become the change God wants to see in the 
world and the change we want to see. Then, we can truly sing for others and for Christ, “Happy Birthday…” 
 
God is with us! Christ is Born!  
 
+Bryan Bayda, CSsR,  
Eparchial Bishop of the Eparchy of Toronto & Eastern Canada 
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ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ 

З НАГОДУ ПРАЗНИКА РІЗДВА ГОСПОДНЬОГО  2022-2023 
 

Всесвітлiшим, Всечеснішим і Преподобним Отцям, 
Преподобним Ченцям і Черницям, 
Семінаристам та Мирянам 
Української Католицької Церкви в межах  
Єпархії Торонта і Східної Канади 
 

Христос Рождається! Славімо Його! 
Дорогі в Христі! 
 

 Многая літа… - це пісня, яку ми часто співаємо. Я щороку відзначаю свій день народження, і я певний, що 
ви відзначаєте ваш день народження так само. Але, якщо хтось із нас, або якщо я запитую себе: «Для чого я 
народився?», я мушу зізнатися, що ні я, ні ніхто з нас не мав якогось плану перед тим, як ми народилися. Але Ісус 
мав план. «Бог Предвічний народився!» ми співаємо у відомій колядці. І Церква у Своїй мудрості допомагає нам 
цінувати цю істину кожного року, коли ми святкуємо воплочення Божественного Сина, Ісуса Христа! 
 

Бог є любов, і Він вирішив висловити Свою любов до нас, даруючи нам вічне життя з Пресвятою Тройцею. 
Для цього Він вирішив померти за нас, щоб перемогти гріх і смерть. Потім Він воскрес із мертвих, щоб дарувати 
нам вічне життя. Для цього Він народився. Ми запрошені відкрити сенс нашого життя в Ньому. 
 

Ясно, що трагедією є жити життям, яке не має сенсу, та страждати від смерті, яка не має сенсу. Однак, 
з’єднані з народженням, життям, смертю та воскресінням Христа, ми відкриваємо сенс власного народження, 
життя, смерті та воскресіння. Тільки тоді ми зможемо зрозуміти як аборти, евтаназія, залежність і насильство, 
спрямоване проти себе чи проти інших, безглузда агресія та жадібність є шляхами, де ми не з’єднуємося з Христом. 
 

Чи людство заблукало? Ну, не зовсім. Серед усіх цих трагедій є промінь світла в темряві; є людина, яка 
світить і повертає нам надію на людську гідність. По всьому світу, в Україні чи в наших власних домівках у Канаді, 
Дух Святий чекає, щоб прорватися до інших із доброю новиною, і хоче зробити це через вас. Кожному з нас було б 
добре поставити Богові таке запитання: «Господи, як Ти хочеш використати мене, щоб ділитися з іншими цим 
сенсом та надією у світлі такої кількості людей, які шукають сенс свого життя?» 
 

Ми повинні увійти в таємницю народження, життя, смерті та воскресіння Ісуса. Ми повинні молитися 
вдома, постити, молитися в церкві і часто звершувати Таїнства Сповіді та Євхаристії. Ми повинні йти шляхом 
зцілення ран і травм, та бути уважними до бідних і нужденних. Ми повинні формувати наші домашні церкви, щоб 
інші могли зустріти Ісуса Христа. Ми повинні молитися з іншими всюди. Тоді ми краще будемо розуміти, для чого 
народився Ісус, і зможемо справді святкувати Його різдво, Його народження. 

 
Тому, наше святкування народження Христа, Різдва, проллє світло на запитання, яке ми щойно поставили: 

«Для чого я народився?» Бог дає нам життя, і з Його сенсом ми знаємо, для чого і як жити, тобто жити для Бога. Ми 
знаємо, як померти, тобто з наміром виконати волю Божу. Ми можемо прийняти факт, що ми воскреснемо для 
того, щоб жити вічно, але це залежить від нашого сьогоднішнього вибору та Божого милосердя де це буде. 

 
Молитвами пречистої Своєї Матері, нехай Ісус народиться у яслах вашого серця! Залучайте інших до 

цього як справжні учні-місіонери, відповідно до вашої зустрічі з Ісусом Христом. Тоді, з радістю і миром у наших 
серцях, ми зможемо стати тією зміною, яку Бог хоче бачити у світі, та тією зміною, яку ми хочемо бачити. Потім 
ми справді зможемо заспівати для інших і для Христа «Многая літа…» 

З нами Бог! Христос Рождається! 
 
Щиро відданий в Христі, 
 
+ Браєн Байда, ЧНІ  
Єпархіальний Єпископ Єпархії Торонта і Східної Канади 


