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Всесвітлішим, Всечеснішим і Преподобним Отцям,  

Преподобним Ченцям і Черницям,  

Семінаристам та Мирянам  

Української Католицької Церкви в Канаді 

 

Христос Рождається! Славімо Його! 

 

Дорогі в Христі! 

 

«Земля вертеп Неприступному приносить». 

(Кондак Різдва) 

 

Кондак Різдва Господнього звіщає справжній парадокс. Він нагадує нам про різкі контрасти, які ми знаходимо в стані 

людини. Невимовний, Вічний і Неприступний Бог смиренно рождається в печері. Воплочення Сина Божого відбувається в 

місці, ледь придатному для тварин. Сьогодні нам важко повірити, що будь-яка людина може народитися за межами лікарні 

чи домівки, та Творець всесвіту обіймає людство серед такого суворого приниження людини.  

 
У цьому світі нам не потрібно далеко шукати, щоб знайти приниження людини. Трагедія людей є навколо нас. Фізична, 

емоційна та духовна несправедливість є змістом багатьох новин. І серед цих розповідей часто з’являється промінь світла в 

темряві -- 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 проникнути до інших із доброю новиною. Кожному з нас було б добре так 

запитати Бога: «Господи, як хочеш використати мене, щоб поділитися цією новиною?» 

 

Добра новина є такою, що, незважаючи на те, що наші серця в чомусь схожі на негостинну печеру, Ісус хоче жити там. 

Наша відкритість до цієї глибокої таємниці вимагає спокійного часу для молитви, далеко від відволікань, подалі від 

численних вимог, на які сучасне суспільство зосереджує нашу увагу. У тиші наших сердець Бог буде говорити. Бог дасть 

кожному з нас ласку сказати «так» разом з Пресвятою Родиною. Ісус рождається в яслах смиренного серця, наповненого 

любов’ю. Він рождається в кожній думці і дії, які шанують Небесного Отця та в серця, які гідно ставляться до тих, що 

створені за Його образом. Цією доброю новиною ми ділимося під час цього свята. І, молячись разом як родина-сім’я та 

беручи участь у Святих Таїнствах, особливо в Євхаристії, ми піднесені й підтверджені як улюблені діти Божі.  

 

Тому просімо про заступництво в молитві і, по можливості, зробімо якісь позитивні кроки до вирішення багатьох 

нелюдських речей, з якими ми стикаємося в житті. Навчімося від святого Йосифа, як це Ісус зробив, коли сприяв розвитку 

почуття послуху Своєму Небесному Отцеві, на прикладі послуху Йосифа Богові. Навчімося від Богоматері Марії, як це Ісус 

зробив, коли сприяв розвитку почуття глибокої любови та співчуття через Його земний досвід материнської любови. 

Дозвольмо, щоб Христос у нас став світлом мудрости та співчуття до інших. Та оскільки наше суспільство сьогодні 

продовжує боротися з пандемією COVID-19, завжди пам’ятаймо про добробут інших. 

 

Цього Різдва нехай наше святкування Різдва нашого Господа приведе нас до зустрічі з Ним у всіх наших стосунках – з 

членами нашої родини-сім’ї, у наших громадах, на наших робочих місцях, у наших домівках. Нехай наші серця будуть тією 

печерою, де Пресвята Родина знаходить свою домівку, де присутні Ісус, Марія та Йосиф. Нехай дар Еммануїла — З нами 

Бог — принесе у нас плід у любові, у радості та в мирі в цей Різдвяний час та протягом усього Нового Року. 

 

З нами Бог! Христос Рождається! 

 

Щиро віддані в Христі, 

 

+ Лаврентій Гуцуляк, ЧСВВ, Архиєпископ і Митрополит Вінніпезький 

+ Михаїл Вівчар, ЧНІ, Єпарх-емерит Саскатунський 

+ Стефан Хміляр, Єпарх-емерит Торонтонський 

+ Давид Мотюк, Єпарх Едмонтонський, Апостольський Адміністратор Нью-Вестмінстерської Єпархії 

+ Браєн Байда, ЧНІ, Єпарх Саскатунський, Апостольський Адміністратор Торонтонської Єпархії 

 


