
ДУХОВЕНСТВУ І МИРЯНАМ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ 
СТОСОВНО ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ (послання #3) 

“Хресту Твойому поклоняємось, Владико, і Святеє Воскресіння Твоє славимо!” 
(замість Трисвятого з нагоди Хрестопоклонної неділі) 

“Спаси Господи людей Твоїх і поблагослови насліддя Твоє, перемогу православним 
християнам на супротивників подай, і хрестом Твоїм охороняй нас, оселю Твою” 
(Тропар з нагоди Хрестопоклонної неділі) 

Слава Ісусу Христу! 

Ваші Преосвященства, всечесні отці, дорогі брати і сестри у Христі! 
  
 В той час, як ми розпочинаємо четвертий тиждень Великого посту — неділею 
Поклоніння Всечесному Хресту Господньому, ми нагадуємо собі, що урочисте несення та 
вшанування Хреста Господнього духовенством і мирянами чиниться з метою допомоги їм 
у духовному поступі під час посту та як нагадування про ціну, сплачену нашим Господом 
Ісусом Христом за їхнє спасіння. Цього року нам судилося нести тягар та  випробовування 
через пандемію коронавірусу. Сповнені мужності та надії, звертаючи наш погляд на 
Життєдайний Хрест, ми водночас і з усією відданістю чинимо молитву Спасителеві, щоби 
Він допоміг нам нести цей тягар саме як Симеон Киринейський допоміг Ісусові нести 
Його хрест на шляху до Голгофи. 
 У цей час ми продовжуємо виконувати все те, що вимагають від нас наш уряд та 
медичні працівники, рівно ж як продовжуємо виконувати певні розпорядження, що 
надходять нам від єпископату УПЦК, до якої ми всі належимо. Водночас, ми 
спостерігаємо за тим, що роблять інші, та прислуховуємось до корисних за цих умов 
думок з боку духовенства і мирян. 

Так, протягом останніх двох днів ми провели відео трансляції Божественної літургії 
з кожної єпархії нашої Церкви. Попри деякі технічні проблеми, які наші технічні фахівці 
спробують полагодити вже у найближчому майбутньому, ця подія була досить успішною. 

Ми просимо, щоби наші парафії за цим прикладом створили власні мережі 
спілкування та обміну інформацією за допомогою Інтернету та телефону (адже не всі 
парафіяни користуються Інтернетом) із залученням усіх парафіян та прихильників. Ми 
мусимо бути впевненими, що жодні з вірних не позбавлені в цей час уваги та помочі. 
Просимо звертатися до парафіяльних священиків у випадках, коли лише вони можуть 
допомогти. 

У цей час складних випробувань, коли ми переймаємося питаннями матеріального 
та фінансового добробуту наших родин, давайте пам’ятати також про важливість 
забезпечення матеріального добробуту наших парафій, єпархій, та консисторії. Важливо 
розуміти, що у випадку загрози для структури та адміністрації нашої Церкви через брак 
необхідних ресурсів з’явиться загроза для здорового духовного життя парафіян, за яке 
дбають наші священики. 



На жаль, помітною сьогодні стає тенденція серед деяких представників духовенства 
та мирян “покращувати” або ігнорувати розпорядження з боку як цивільної влади, так і 
власних єпископів. Сумні наслідки такого ставлення до розпоряджень ми всі можемо 
бачити в Інтернеті на прикладі інших юрисдикцій, в яких хворіють на новий вірус чимало 
духовенства та мирян. Прошу всіх усвідомити, що у випадку зараження та хвороби людей 
через подібні безвідповідальні дії з боку “вільних радикалів”, ці особи залишаться 
заплямованими через такі вчинки. Отже, якщо особисто у вас з’явилася якась ідея, або 
пропозиція, передусім звертайтеся за благословенням (дозволом) від вашого єпископа. 

До цього послання додаємо молитву Православної Церкви України українською 
мовою з англійським перекладом (зробленим УПЦК) для вживання нашими духовенством 
і мирянами під час цієї пандемії. Ми продовжимо публікацію різних матеріалів по мірі 
їхнього надходження з метою інформування та надання допомоги всім вірним. 
 Зі свого боку я попросив єпархіальних архієреїв видати у свої єпархіях послання, 
щоб підтримати духовенство і мирян у цей складний час. Ці послання будуть поміщені на 
Інтернет-сторінках єпархій та головному сайті УПЦК: таким чином всі наші члени 
отримають доступ до молитов і порад від наших  єпископів. 
 Протягом наступних декількох днів члени консисторії УПЦК проведуть 
телеконференції, під час яких обговорюватимуть важливі адміністративні питання щодо 
діяльності нашої Церкви. Все духовенство і  миряни отримають інформацію про рішення, 
прийняті консисторією, з тим, щоби планувати і здійснювати свою діяльність згідно з 
цими рішеннями. 
 Дорогі брати і сестри у Христі, зрадійте, бо Господь поряд з нами. Моліться 
прославляючи Бога; моліться за нас, наших рідних, друзів, нашу країну, нарід, та за весь 
світ. 

З любов’ю у Христі, 
  +Юрій, Митрополит 
 23 березня 2020 року 
 Вінніпег, Канада  

  

 


