АРХІПАСТИРСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
МІСЦЕБЛЮСТИТЕЛЯ МИТРОПОЛИЧОЇ КАТЕДРИ
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ
ЩОДО АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ З БОКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Ваше Преосвященство!
Всечесні отці!
Члени Консисторії і її Президії!
Возлюблені у Христі брати і сестри!
Сьогодні, 25 лютого 2022 року - другий день від початку хижого і жорстокого нападу на
суверенну територію миролюбивої, вільної і незалежної Батьківщини наших предків —
Україну! Нападник —Російська Федерація на чолі зі своїм диктатором президентом хоч не
оголосила це відповідними словами і термінологією , але безперечно своїми діями
розпочала гріховну війну проти прекрасної і славної країни яка є домом для наших рідних
і наших друзів; проти країни, яка є місцем перебування одних з найсвятіших для всіх
православних християн місць; проти країни, завдяки якій ми отримали нашу українську
ідентичність і з якою пов’язані наша особиста і наша спільна історія та наша православна
християнська духовність.
Возлюблені мої у Христі! Я знаю, що багато з вас сьогодні відчувають сум, шок, злість та
відчуття нереальності від того, що зараз відбувається. Але не на часі є піддаватися цим
нашим почуттям як і не час панікувати, але зараз є слушний час спрямувати всі наші
зусилля і почуття задля добра, задля Богом благословенної допомоги нашим братам і
сестрам в Україні. Ми з вами належим до великої і діяльної українсъкої діаспори! Отже,
з’єднаємо талани кожного з нас і наші зусилля для досягнення спільної мети!
Таким чином, у відповідь на розв’язану проти нашого народу війну я благословляю всі
наші храми бути осередком молитви і “пристанищем кинутих бурею.” Якщо можливо,
наші храми мають бути відкриті щодня для молитви і утішання вірних. Я благословляю
всіх священиків додати до розкладу їхніх служб читання Акафіста Покрови Пресвятої
Богородиці (двомовна версія цієї служби зараз готується для розміщення на веб–сторінці
нашої Церкви). Також, я благословляю всіх вірних Української Православної Церкви
Канади підтримати ініціативи започатковані Конгресом українців Канади і фундацією
“Канада–Україна”. Співпраця з цими організаціями дозволить як найефективніше
допомогти Україні та її громадянам. Нарешті, не забувайте підтримувати одне одного —
це зараз є найважливішим в цих критичних умовах!
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Возлюблені у Христі! Ми не можемо змінити того, що вже сталося, але те що буде залежить
зокрема і від наших спільних зусиль спрямованих на те, щоби нести у собі світло Христове,
щоби бути воїнами миру і працівниками святості у цьому падшому і гріховному світі.
Навіть коли ми в серці потерпаємо через наше фізичне віддалення від землі наших предків,
яка зараз потребує нашої з вами допомоги, ми озброєні потужною зброєю, якої потребують
наші брати і сестри в Україні: нашими щирими молитвами за їхнє спасіння і нашим
переконаннями, що правда і справедливість переможуть, в томи числі і завдяки нашій
діяльності, як членів Української Православної громади в цій благословенній країні
Канаді.
Молитвами Преблагословенної Богородиці, заступництвом Небесних Сил Безтілесних і
всіх святих землі Київської Руси-України нехай благословення Господнє буде з
благочестивим і віруючим українським народом і зі всіма вами!
З архіпастирською любов’ю в Господі нашім Ісусі Христі до всіх вас ,

Іларіон, єпископ Едмонтону і Західної єпархії
Місцеблюститель Митрополичої катедри
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