ДУХОВЕНСТВУ І МИРЯНАМ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ
СТОСОВНО ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

Слава Ісусу Христу!
Ваші Преосвященства, всечесні отці, дорогі брати і сестри у Христі!
В цей час Великого посту від нас очікується більш активне молитовне життя,
пощення, милосердя і жертовність, збільшення числа добрих справ, які ми робимо, та
усвідомлення проблем і викликів у світі навколо нас.
Наразі увага світу прикута до розповсюдження коронавірусу через різні групи
населення та країни, до різних спроб і стратегій з боку урядів, медичних та наукових кіл,
спрямованих на зупинення та уповільнення розповсюдження цього нового вірусу. Кожен з
нас може бачити різницю у підготовці урядів різних країн до боротьби з цією хворобою і
різницю у швидкості, з якою цей вірус розповсюджується, навіть на прикладі нашого
континенту. Зараз швидкість, з якою коронавірус розповсюджується в Канаді, є нижчою
від багатьох країн. Втім, це може миттєво змінитися.
Православні церкви у країнах, що страждають через поширення вірусу, не
залишаються осторонь і їхнє керівництво надає відповідні схожі вказівки духовенству та
мирянам щодо заходів, які слід вживати для уповільнення розповсюдження коронавірусу.
В той час, як ми продовжуємо плекати та відстоювати положення нашої віри щодо Святого
Причастя (тобто, Тіла і Крові Господа Бога і Спаса Нашого Ісуса Христа, споживання
якого є задля життя, але не на шкоду), ми водночас мусимо запровадити певні зміни у
практиках церковного та суспільного життя.
Особисто, і як члени громадського суспільства, ми зобов’язані дотримуватися
існуючих та майбутніх розпоряджень, що надходять від представників урядових установ.
Зокрема, ті, хто почуваються хворими, або в кого є симптоми грипу, мають не йти до
церкви, але залишатися вдома і слідувати вказівкам лікарів. Також, всі мають виконувати
розпорядження уряду, які визначають порядок користування міським транспортом,
унормовують зміни у правилах авіа перельотів та міжнародних подорожей.
На сьогодні нам відомо, що хвороба передається через повітря з краплями рідини
та через контакт із забрудненою поверхнею: через руки, різні поверхні у нашому побуті,
дверні ручки тощо. Наприклад, часте миття рук та дезінфекція поверхонь відповідними
гелями та розчинами сприяє уповільненню розповсюдження вірусу. Таким чином, всі
парафії повинні забезпечити наявність цих дезінфікуючих засобів у притворі та храмі.
Також, всі види контакту, як-от цілування благословляючої руки священика, потискання
рук, поцілунки та обійми між вірними слід замінити на легкий поклін. Вшанування
Євангелія, хреста, та ікон поцілунком також слід замінити на легкий поклін. Про всяк
випадок рекомендується тримати хустку та дезінфікуючі засоби поряд з цими речами.
Ми благословляємо продовження всіх церковних відправ згідно з розкладами служб
у парафіях. Святе Причастя відбуватиметься за звичайним порядком: причасники мають
нахилити голову піднявши підборіддя до гори і широко відкрити рот не торкаючись

ложки, слідуючи при цьому всім вказівкам священика. Спільні обіди та зібрання після
служб тимчасово скасовуються. Зі свого боку ми продовжуємо спостерігати за ситуацією,
яка у майбутньому може спричинити появу нових інструкцій щодо подальших обмежень у
різних практиках та службах, зокрема відвідини вірних священиком лише у необхідних
випадках.
Дороге духовенство, дорогі брати і сестри, ми покладаємо нашу віру і нашу надію
на Господа і Спаса Нашого Ісуса Христа. Всі наші випробування теперішнього часу
примушують нас замислитись над тим, що є головним, а що є другорядним у нашому
житті, яке саме зараз знаходиться під загрозою. Втім, чи не є цей стан людства нашим
звичайним станом, на який ми так часто не звертаємо належної уваги? Отже, поглянемо
під час цього Великого посту на те, що ми залишаємо по собі у цьому світі і що забираємо
з собою у світ прийдешній. Ми — християни, “І чи живемо, чи вмираємо — ми Господні!”
Цей світ бачив згубні пошесті і хвороби, страшніші за сучасну. На нашому боці
віра, знання, здобутки медицини, спроможні зупинити поширення коронавірусу. Ми
мусимо бути рішучими у нашій боротьбі і слідувати за нашими провідниками у медицині,
уряді, та вірі.
Нехай Боже благословення буде зі всіма вами під час Великого посту та під час
нашої боротьби із сучасним лихом.

З любов’ю у Христі,
+Юрій, Митрополит
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Вінніпег, Канада

