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Дорогі у Христі брати і сестри,
“За мир всього світу, добрий стан святих Божих Церков і з’єднання всіх, Господеві
помолімся.”
На початку кожної Божественної Літургії ми повторюємо це прохання. Його значення стало ще
важливішим особливо в останні дні, коли ми спостерігаємо погіршення ситуації в Україні. Від імені наших
українських католицьких єпископів Канади, звертаюся цими словами до наших вірних та людей доброї
волі, які спостерігають за цими подіями.
У першу чергу, закликаємо всіх молитися за мир і припинення насильства в Україні. Протягом більше як
двох місяців люди мирно виступали на захист свого політичного, економічного та соціального
майбутнього. Це їхнє демократичне право і жоден уряд, політична партія, поліція чи армія не може
позбавити їх цього права, особливо за допомогою насильства.
По-друге, молимося за добрий стан святих Божих Церков. Після багатьох років позбалення правового
статусу та підпільної діяльності, наша Українська Греко-Католицька Церква в Україні знову під загрозою,
від правлячої влади, втратити свій статус, через те, що духовенство нашої Церкви стояло і молилося
разом зі своїми вірними на вулицях Києва. Безаперечно, що ми переймаємося їхньою безпекою та
добробутом.
По-третє, молимося за єдність українського народу. Після століть поневолення іншими державами, в
останні роки перед громадянами України відкрилася дорога для самореалізації у незалежній державі.
Наші молитви та підтримка необхідні щоб скріпити їх у цьому стремлінні, те, що нам у Канаді
гарантовано без питань.
Дорогі у Христі!
У цей неспокійний час, закликаємо до молитви за народ України по усіх наших церквах у Канаді, в тому
числі включити на всіх Божественних Літургіях до єктенії усиленного благання наступне прохання: “Ще
молимось за українcький народ, за ласку Святого Духа, осягнути суспільний мир, політичну
гармонію і економічну стабільність в Україні: Господи, вислухай і помилуй.”
Нехай мир, яким ми насолоджуємося в цій країні, не зменшує, а радше збільшить нашу турботу про
наших братів і сестер на нашій споконвічній землі, за молитвами Пресвятої Богородиці і всіх українських
святих.
Від імені українських католицьких єпископів Канади, прийміть наше єпископське благословення!
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