
ДУХОВЕНСТВУ І МИРЯНАМ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ 
СТОСОВНО ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ (послання #2) 

“Помічник і покровитель, був мені на спасіння. Він — мій Бог, і прославлю Його. Бог отця мого, і 
звеличу Його. Славний Він бо прославився” (Вихід 15: 2,1; Псальми 117:14) 

Слава Ісусу Христу! 

Ваші Преосвященства, всечесні отці, дорогі брати і сестри у Христі! 
  
 В той час, як ми розпочинаємо третій тиждень Великого посту, ми спостерігаємо за 
подальшими діями федерального, провінційних, і муніципальних урядів у боротьби з 
розповсюдженням коронавірусу, зокрема за оголошенням надзвичайної ситуації, 
введенням у дію нових законів, запровадженням нових обмежень щодо між-провінційних 
та міжнародних подорожей, зачиненням на карантин місць масового зібрання людей.  
 Ми, як Церква, також маємо зробити свій внесок у справі збереження людського 
життя. Для цього ми мусимо запровадити певні зміни, обмеження, та заборони, які 
безпосередньо стосуються наших ритуалів, практик, і традицій. При цьому, краще діяти 
активно і зробити необхідні кроки раніше, ніж зволікати із запровадженням необхідних 
заходів.  
 Таким чином, починаючи з дня виходу цього послання у світ всі церковні служби, 
зібрання, та інші подібні події у церквах, приміщеннях та на території, що становлять 
церковну власність Української православної церкви в Канаді, скасовуються до подальших 
наших розпоряджень. Ми усвідомлюємо, що чинні обмеження вірогідно вплинуть на 
святкування Великодня, рівно ж як на всі служби до і після цього празника.  
 Ми покладаємо на наше духовенство головну відповідальність у справі збереження 
доброго церковного порядку. У випадках, які вимагають уваги духовенства, вірні мають 
контактувати зі священиками телефоном або через Інтернет, а у надзвичайних випадках 
священики будуть діяти згідно з порадою та благословенням (дозволом) від єпархіального 
архієрея. Так, чин похорону дозволяється правити у похоронних будинках та каплицях на 
цвинтарях згідно з прийнятим порядком загальногромадських обмежень (це становить 
єдиний виняток до цих інструкцій). Також, дозволяються хрещення лише за надзвичайних 
обставин. При догляді за вірними, що перебувають у старечих домах та шпиталях тощо, 
священики зобов’язані дотримуватися всіх правил цих закладів і діяти професійно та 
відповідально. Отже, у кожній конкретній ситуації священики мусять діяти покладаючись 
на власні досвід і свідомість. 
 Дорогі брати і сестри, у цей час, коли церковні служби тимчасово скасовуються, 
наше молитовне життя мусить стати більш активним. Закликаю вас читати наші 
молитовники, “Добрий пастир”, інші книжки, знаходити нові відповідні молитви додаючи 
їх до тих молитов, які ми вже проказуємо щодня. Крім цього, заохочую вас слідкувати і 
брати участь у православних богослужіннях, що транслюються по телебаченню та у 
Інтернеті. Ті з вірних, які мають нагоду дивитися українське телебачення, можуть 
дивитися православні служби на цих телевізійних каналах. Ті з вірних, хто не має доступу 



до цих телеканалів, можуть молитовно дивитися інші телевізійні трансляції богослужінь, 
що є корисним у цей час. Під час цієї кризи ми всі мусимо жити з вірою, чинити справи з 
розумом, бути готовими дотримуватися розпоряджень, що надходять від церковних, 
державних, та медичних органів влади. 
  
Нехай милості Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа будуть зі всіма вами.  

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

 


