Пасторальний Лист
з нагоди Золотого Ювілею
Української Католицької Митрополії Канади

Всесвітліше духовенство,
Преподобне монашество, Преподобні сестри,
Возлюблені в Христі, Браття й Сестри!
“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 (Мт. 28:19-20).

Вдячні Всемогутньому Богові та Його Святому Провидінні ми вітаємо Вас усіх з
50-літнім Ювілеєм встановлення нашої Української Католицької Митрополії в Канаді.
Ми глибоко вдячні Богові за численні ласки, що наша Українська Католицька
Церква в Канаді отримала від нашого Господа. 3 листопада 2006 року відзначає 50-у
річницю заснування нашої Митрополії. В 1956 році Папа Пій ХІІ об'єднав нашу Церкву у
Митрополію, показавши всьому світові свою особливу батьківську любов до нашої
Церкви.
Наші предки імігрували до цієї нової та незнаної землі, щоб знайти краще майбутнє
для себе та своїх дітей. Будучи глибоко віруючими людьми, вони зраділи приїзду відданих
духовних пастирів та братів і сестер у вірі. Завдяки їх християнському прикладу та
молитвам покликання збільшались, народ духово відживав!
Коли ми згадуємо їх надлюдські зусилля, ми з повагою клонимо голови перед
сотнями відданих чоловіків та жінок, що віддали своє життя на службу Богові, зберегли
прадідівську віру та мудро вели Божу паству вірних, навчаючи своїх дітей та нас любити
та цінити все, що наш Господь нам заповідав.
Незадовго, були назначені єпископи у Вінніпезі, Едмонтоні, Саскатуні та Торонто,
а пізніше у Нью-Вестмінстері, Британська Колумбія. До 1956 року наша Церква зміцніла і
була готова до встановлення своєї власної Митрополії. Це подія історичної ваги, тому що
це перша Митрополія заснована поза межами України.
На протязі років наша Митрополія служила потребам Церкви у світі, постарчаючи
місіонарів, настоятелів, священників та єпископів для Української Католицької Церкви.
Ми продовжуємо приймати активну участь у житті Церкви всього світу через
роботу Синоду Єпископів Української Католицької Церкви.
Давайте пикладемо всі можливі зусилля, щоб відновити себе в Христі, зачерпнути
мудрості св. Євангелії, євангелізувати світ, бо Господь сказав: “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 (Мт. 28:19-20).

Ми завжди повинні шукати нових шляхів у нашій місійній праці, поглиблюючи
нашу віру через святкування літургії, духовність та традиції нашої церкви.
В цей Золотий Ювілей нашої Митрополії наше головне бажанням - це просити
Всемогутнього Бога допомогти нам зміцнити наші духові цінності; подолати наші
слабості та немочі.
Цим зверненням ми заохочуємо кожну нашу єпархію, кожну парафію планувати
святкування 50-ої Річниці нашої Митрополії, щоб гідно звеличити цю подію.
Святкуючи цей величний Ювілей нашої Митрополії, давайте оновимо себе
духовно, а такої надихнемо майбутні покоління любов'ю до нашої Церкви на вічну Божу
славу!
Віддані у Христі Господі,
+ Михаїль Бздель, Митрополит Вінніпеґський і всієї Канади
+ Михаїль Вівчар, Єпарх Саскатунський
+ Северіян Якимишин, Єпарх Нью-Вестмінстерський
+ Лаврентій Гуцуляк, Єпарх Едмонтонський
+ Стефан Хміляр, Єпарх Торонтонський
+ Давид Мотюк, Єпарх-помічник Вінніпеґський
+ Василій Філевич, Єпарх-емерит Саскатунський
+ Корнелій Пасічний, Єпарх-емерит Торонтонський
Дано у Вінніпезі, 30 січня 2006 р. Б.

