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Всечесним Отцям, Преподобним Ченцям і Черницям, Семінаристам та Вірним 

Української Католицької Церкви в Канаді: 

Христос Народився!        Славіте Його! 

Неприступний Бог з милосердя схотів стати для нас видимим і приходить у тілі, 

щоб, як людина, родитися в місті Вифлеємі з Пречистої Діви. Тож поспішаймо 

побожно його прийняти. (Передсвяття Різдва, Сідальний) 

Опівніч. Ви міцно спите. Раптом ви прокидаєтеся від гучного стуку у ваші двері. Хто це 

може бути о такій пізній годині? Можливо – це біженці з Сирії, втікають зі  своєї 

розірваної війною батьківщини? Можливо – це щойно звільнений з місцевої в'язниці, 

якому ніде піти? Можливо – це хтось з України, хто стверджує, що він є ваш родич з яким 

ви давно втратили зв’язок? Чи можливо – це літній чоловік з молодою вагітною 

дружиною, яким система охорони здоров'я відмовила в опіці?  

Якщо ми відкриємо двері нашого дому, як це змінить наше життя? 

Дорогі у Христі брати і сестри!  

Одночасно приготовляючись до святкування Різдва Христового, ми опинилися на початку 

Святого Ювілейного Року Божого Милосердя, проголошеного Папою Франциском 8
-го

 

грудня цього року. Метою Ювілейного Року, як сказав Папа Франциск, є віднайти Боже 

милосердя. Втім, тільки в Ісусі Христі ми можемо побачити обличчя Божого милосердя. 

(Див. Misericordiae Vultus 1) 

Наші багаті і змістовні українські різдвяні традиції звертають нашу увагу на народження 

Божого Сина у Вифлеємі. Літургійні тексти, колядки та віншування, різдвяні страви і 

різдвяні прикраси нагадують нам, що "З нами Бог!" З приходом Ісуса Христа на землю у 

людському тілі, ми отримали важливий доказ Божої любові і милосердя до нас. 

У одному літургійному тексті ми чуємо, як Марія звертається до Ісуса після його 

народження: Прийшли мудреці зі сходу і пізнавши в тобі, Сину, того Царя, що має 

народитися, принесли дари: ладан, пахощі й золото, і ось стоять перед дверима. 
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Дозволь їм поглянути на себе, як на дитину, яку тримаю на руках, ти бо давніший від 

древнього Адама. (Передсвяття Різдва, Стихира на Стиховні) 

Святі двері є одним з важливих символів, у святкуванні Ювілейного Року. У катедрах і 

інших обраних церквах віруючих запрошують увійти до церкви через визначені Святі 

Двері. Святі Двері є символом особливого шляху на дорозі до спасіння, який 

пропонується вірним, через молитву, покаяння, і діла милосердя. Святі Двері стають 

дверями милосердя, через які кожен, хто входить може відчути Божу втішаючу любов і 

Боже милосердя яке вселяє надію. 

На Різдво Христове Святі Двері нагадують нам двері у вифлеємській стаєнці через які 

увійшли пастирі і волхви, щоб у малій дитині знайти довгоочікуваного Месію. Всі хто 

ввійшов через ці двері до стаєнки: бідні і багаті, пастухи і пани, святі і грішники були 

гостинно прийняті. І тому наша віри в Ісуса Христа сьогодні закликає нас, прийняти тих, 

хто стоїть на порозі наших домів, і хто шукає нашого милосердя і нашої любові. Наша 

християнська віра закликає нас відкрити двері наших осель і наші серця і прийняти їх як 

це зробили Пречиста Діва Марія і св. Йосиф Обручник в стаєнці у Вифлеємі. 

Прийдіть і увійдіть негайно – сказала тоді мудрецям Діва – і побачте Невидимого, що 

видимо появився і став дитиною! Вони ж увійшли з радістю, поклонились і принесли 

дари, здійснивши цим божественне пророцтво. (Передсвяття Різдва, Стихира на Стиховні) 

Господь Ісус був з нами на землі в людській подобі всього 33 роки, перш ніж повернутися 

до свого небесного Отця. Проте, як ми сьогодні відчуваємо його присутність? У Євангелії 

від св. Матея Ісус говорить, що, коли ми стикаємося з особою у потребі; голодною, 

спраглою, нагою, хворою, ув'язненою подорожнім чи іммігрантом – ми в цих людях і їхніх 

потребах зустрічаємо Ісуса Христа. (Див. Мт. 25: 31-40) 

Нам не потрібно дуже далеко дивитися, щоб знайти Ісуса Христа. Він є у тих, хто нас 

оточує. Коли вони приходять до дверей нашого життя, нам дається нагода, щоб відкрити 

двері нашого милосердя і прийняти їх, або замкнути зі словами, що немає місця в нашій 

оселі, як це сталося з Марією і Йосифом у Вифлеєм. (Див. Лк. 2: 7) 

Під час нашого Різдвяного святкування у дусі Ювілейного Року Милосердя, запрошуємо 

усіх простягнути руку допомоги тим, хто її потребує, будь то з України або з Сирії, будь 

то ув'язненим або бездомним, будь то невиліковно хворим або безробітним, самотнім або 

на смертному ложі. Ще раз заохочуємо усіх показати наші добрі справи і нашу взаємну 

любов щоб розділити з ними милосердя нашого Небесного Отця, який розділяє з нами 

свою любов і доброту. Наостанок, давайте повторимо пісню ангелів, яку вони заспівали 
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при народженні Христа: Слава во вишніх Богу і на землі мир, в людях добра воля. (Див. 

Лк. 2:14) 

Благословення Господнє на вас! 

+ Лаврентій Гуцуляк, ЧСВВ, Митрополит Вінніпезький  

+ Давид Мотюк, Єпарх Едмонтонський 

+ Степан Хміляр, Єпарх Торонтонський 

+ Кен Новаківський, Єпарх Нью-Вестмінстерський  

+ Браєн Байда, ЧНІ, Єпарх Саскатунський 

+ Михаїл Вівчар, ЧНІ, Єпископ-емерит Саскатунський 

+ Северин Якимишин, Єпископ-емерит Нью-Вестмінстерський 


