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Сьогодні ми з вами зібралися в цьому кафедральному соборі, щоб
відсвяткувати пам'ять покровителів цієї парафії Святих Рівноапостольних
Князя Володимира Великого і Княгиню Ольгу. Пам'ять про них повертає
нас до витоків христової віри на древніх землях Київської Русі і як вишитий
рушник, веде нас через більш ніж тисячолітню історію християнської віри
України.
Дуже часто, коли ми розмірковуємо про великих святих Христової Церкви,
ми думаємо про мучеників, єпископів і священиків, пап і патріархів,
монахинь і подвижників, які посвятили Богові все своє життя. Коли ми
роздумуємо про Святих Володимира і Ольгу, ми бачимо іншу категорії
людей. Святі Володимир і Ольга були державними провідниками свого
народу; батьками для свої родин; членами спільноти. Приклад, який вони
дають своїм життям, має велике значення не тільки тисячу років тому, але
й сьогодні.
Коли ми хочемо описати Святу Рівноапостольну Княгиню Ольгу ми
скажемо, що вона була повна віри. Навіть перебуваючи в дуже
язичницькому світі, вона міцно заховувала християнські чесноти і
спробувала передати свою віру своїм дітям і онукам. Як часто в історії
українського народу матері та бабусі, показували приклад християнського
благочестя, і намагалися передати свою віру дітям і онукам, особливо в
часи, коли ніхто інший цього не робив. За часів комуністичного божевілля,
в Україні матері та бабусі, залишилися у багатьох випадках єдиним
джерелом віри для своїх дітей. І навіть сьогодні, коли багато батьків не
мають ні часу, ні бажання жити вірою і передати це насліддя своїм дітям і
онукам – бабусі продовжують нести цей вогонь нашої християнської
спадщини.
Коли ми згадуємо Святого Рівноапостольного Князя Володимира Великого
ми пригадуємо його, як великого провідника, який відповідально
поставився до своєї місії і вчинив те, що було найкраще для держави та
народу. Він обрав найкращий напрямок, щоб задовільнити усі потреби
народу. Дбаючи за добро свого народу Святий Володимир Великий
відкриває йому Христа. Його рішення виявилося основоположним для
утвердження Христової Віри, євангельської культури та християнського

стилю життя українського народу аж до наших днів. Відповідальний
державний провід не втікає від Христової Віри - а скоріше приймає і
підтримує її.
Дорогі у Христі!
Звертаючи наш погляд на ці дві великі постаті українського народу,
давайте подумаємо, який приклад вони пропонують нам сьогодні. Святі
Володимир і Ольга є моделями для наслідування для державного
провіду, для батьків, бабусь і дідусів а також для мирян у наслідуванні
Християнських Чеснот.
Сьогодні Україна потребує добрих християнських провідників, щоб вести
людей вперед до економічної стабільності, миру і політичного порядку.
Україна потребує батьків, які будуть виховувати своїх дітей і онуків у
християнській вірі, відкидаючи секуляризму і послаблення моралі. Канада
також має ті ж потреби. Нехай приклад Святих Рівноапостольних Князя
Володимира і Княгині Ольги надихає нас для досягнення цих цілей в
нашому житті, і в житті наших дітей.
Амінь!
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