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Пасторальний Лист з нагоди 50-річчя Ювілею Украïнськоï Католицькоï
Митрополіï Канади
„Ювілейні Проповіді”
WINNIPEG - September 1, 2006
Всесвітліше духовенство,
Золотий Ювілей встановлення нашоï Украïнськоï Католицькоï Метрополіï в Канаді—це благословений час
для кожного з нас—це нагода глибоко задуматись, як Церква і як кожен мирян, над нашим Християнським
покликанням, і з повною ревністю старатися відповісти на запрошення Христа бути ближче до Нього.
Тому, разом із численними місцевими подіями заплановано, щоб звеличити цей важливий Ювілей,
Украïнська Католицька Єрархія запросила Преподобного отця Ярослава Дибку ЧНІ підготовити серію
Ювілейних проповідей, щоб вони стали нашм дороговказом на дорозі духовного відродження.
Теми проповідей навмисно не привертають увагу до історичних подій, пов’язаних з Ювілеєм, але
важливіше, розкривають суть Ювілейних святкувань, а саме, проголошують віру, що протягом минулих
п’ятидесяти років благословила нашу Церкву, і продовжуватиме благословити нас в майбутньому.
Перша проповідь відзначає „Церкву” пригадуючи нам, що в 1956 році Папа Пій ХІІ об’єднав нашу Церкву у
Митрополію, відзначаючи зріст і розвиток, досягнені нашою церквою, і тим сприяв ïï майбутньому розквіту.
Сьогодні ми відзначаємо, що „Ми є Церква”, цебто, що Украïнська Католицька Церква в Канаді об’єднанна
в Ісусі Христі, котрий через Церкву, продовжує діло Спасіння.
Тайна відкуплення завершена прийманням Божественоï Євхаристіï.
Отже, наща друга проповідь
зосереджується над Євхаристією, Хліб Життя і Тайна Любові. Ця проповідь також пригадує нам, що вірні
Украïнськоï католицькоï церкви, підживленні Тілом і Кров’ю Христа, покликані бути „Євхаристією” для
інших, цебто брати участь в праці відкуплення, Богом доручено Церкві виконувати.
Пресвята Євхаристія або „причасття” вказує бездоганну єдність Божого люду і зміцнює Тіло Христове
—цебто Церкву. Третя проповідь пригадує нам, що „Ми злучені з Христом”, цебто, Украïнська Католицька
Церква одна, єдина в Христі, як одна Митрополія.
Наші вірні в Канаді мають особливу набожність до Матері Божоï, до Богородиці, котру Христос залишив нам
як Мати для нас усіх. Тому, протягом цих ювілейних святкувань належиться нам духовно роздумувати в
четвертій проповіді про суть Маріï та ïï приклад досконалого апостольства.
У п’ятій й кінцевій проповіді поглядаємо в майбутнє, за межами Ювілею, в майбутнє що є грунтоване в
„Новім Житті в Христі”. Ми молимо Бога, щоб поблагословив і відновив нашу Церкву в Канаді, щоби вона
здійснила свою особисту місію проповідати Євангелію всім людям.
Відносно того, коли проповіді повинні бути прочитанні—в повністю як написані, по частинах, чи, принаймі,
проголосити загальні принципи теми—наступне може бути вказівкою, з порузумінням обставин кожноï
парафіï та в ситуаціях, де душпастирі обслуговують більше як одну місію.

1. „Ми є Церква”, в неділю, 29-го жовтня 2006 р., (неділя перед датою Ювілею, 3го листопада.)
2. „Ми є Євхаристією”, в неділю, 26-го листопада 2006 р. (перед святом св. Миколая).
3. „Ми є злучені з Христом”, в неділю, 25-го лютого 2007 р. (Перша неділя Великого Посту)
4. „Марія”, в неділю 3-го травня 2007 р. (тому що ця проповідь довша від інших, отці можуть користати
матеріалом більше ніж один раз, протягом місячних „Маïвок”.
5. „Погляд у Майбутнє: Нове Життя в Христі”, в неділю 3-го червня (Неділя всіх святих).
Душпастирі, давайте зробимо все, що в наших силах щоб ввести нашу першу „загальнонаціональну”
духовну віднову, щоби підчас наших Ювілейних святкувань ми приклали всі можливі зусилля щоб
відновити себе в Христі, зачерпнути мудрості св. Євангеліï, і євангелізувати світ, бо Господь сказав:
„Ідіть отже, і зробіть учнями всі народи: христячи ïх в ім’я Отця і Сина і Святого Духа; навчаючи ïх
берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку (Мт. 28:19-20).
Віддані в Христі Господі.
† Лаврентій Гуцуляк, ЧСВВ, Митрополит Вінніпезький і всієï Канади
† Михаïль Бздель, ЧНІ, Митрополит-емерит
† Михаïль Вівчар, ЧНІ, Єпископ Саскатунський
† Северєян Якимишин, ЧСВВ, Єпарх Нью-Вестмінстерський
† Стефан Хміляр, Єпарх Торонтонський
† Давид Мотюк, Єпарх-помічник Вінніпезький
† Корнелій Пасічний, Єпарх-емерит Торонтонський
Всесвітлілший о. Василій Гупало, Адміністратор Едмонтонськоï єпархіï
Ювілейна Молитва

Господи, Ісусе Христе, поглянь ласкавим оком на нашу Митрополію, 50
Дякуємо за всі дані нам ласки впродовж 50 років нашого існування.

ти

ліття заснування якої святкуємо.

Рівночасно просимо й благаємо тебе, Ісусе, дай нам чим раз ясніше пізнати твоє милосердне обличчя, та
що всі ми є возлюбленими дітьми одного Небесного Отця.
Тому просимо ласки витривалости у вірі, та щоб зєдинені у твоїй безмежній любові, ми могли з новим
запалом, любов’ю й милосердям продовжувати діло спасіння на славу Бога Отця.
Нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі! Амінь!
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