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Всечесним Отцям, преподобним Ченцям і Черницям, Семінаристам та Мирянам,
Христос рождається! Славімо Його!
Ісус народжується в родині, в якій є виклики
Народження Ісуса Христа відбулося так: Марія, його мати, була заручена з
Йосифом; але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від
Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів
тайкома її відпустити. І от коли він це задумав, Ангел Господній з’явився уві сні і
мовив: «Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній
зачалося, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім’я Ісус,
бо він спасе народ свій від гріхів їхніх». А сталося все це, щоб здійснилося Господнє
слово, сказане пророком: «Ось діва матиме в утробі й породить сина, і дадуть йому
ім’я Еммануїл, що значить: З нами Бог» (Мт. 1б 18-23).
Цікаво розважити над викликами, які постали перед Йосифом та Марією в зв'язку з їхніми
заручинами та одруженням. Мабуть, нам добре відомо про великі труднощі, які Свята
Родина зазнала, шукаючи нічліг, коли народився Ісус. Важливо пам'ятати про ці обставини,
дивлячись на виклики, з якими стикаються сучасні родини, адже це – саме те місце, де
народжується Ісус. Бог перебуває з нами посеред труднощів, які переживає кожна родина.
Саме на цьому була зосереджена увага Синоду, який нещодавно пройшов у Римі. В жовтні
2014 року Святіший Отець зібрав єпископів та мирян, щоб у молитві розважити над
викликами, з якими зустрічаються родини сьогодення коли євангелізують один одного.
Деталі можуть дещо різнитісь, однак наголос на взаємовідносинах, очікуваннях та боротьбі
за піднесення гідності кожної особи залишається на першому місці в житті кожної родини.
Терпеливе ставлення один до одного в змішаних шлюбах, зцілення від залежностей, опіка
над старшими, пошук достойного місця роботи для імігрантів, забезпечення пастирською
опікою розлучених, тих, що перебувають у сепарації та тих, що зазнали жорстокого
поводження—це лише деякі з цих викликів. Потрібно зазначити, що в родинах, де до цих
потреб ставляться з належною людяністю, вбачаючи присутність Христа одні в одних,
присутня радість, яка народжується внаслідок практики євангельських цінностей. Саме в
таких проявах людяності ми зустрічаємо самого Христа, адже Христос перебуває серед нас!
Ісус народжується в парафії, в якій є виклики
Це актуально для родин, які сьогодні є основою наших парафій. Це актуально також для
наших парафіяльних родин, які нещодавно розважали над тим, як бути по-справжньому
живими. Блаженіший Святослав, у своєму пастирському листі, який називається «Жива
парафія - місце зустрічі із живим Христом» закликає нас усіх зробити це реальністю в нашій
Українській Греко-Католицькій Церкві. Плодами роздумів та практиками ми зможемо
поділитися з іншими на Патріаршому Соборі, запланованому на серпень 2015 року в місті
Івано-Франківську. Ми особливо пам'ятаємо в молитвах про виклики, які постали перед
родинами та парафіями у зв'язку з війною, яка відбувається сьогодні в Україні. Спроби
захистити людську гідність отримали руйнівні наслідки, однак на противагу цьому, люди
продовжують відкривати все більш глибоку радість від виконанання Божої волі. В деяких

випадках церковні споруди були захоплені про-російськими силами, та не зважаючи на це,
прояви молитовної надії рясніють. Забезпечення водою, їжею, дахом над головою — стало
конкретним проявом євангелізаційної діяльності. Парафії ніколи не були такими живими,
як зараз. Вірні з усіх куточків світу надають матерільну, економічну та духовну підтримку
тим, хто перебуває в епіцентрі подій, намагаючись захистити людську гідність.
Папа Франциск влучно зазначив про це у своєму апостольському листі Evangelii Gaudium
(Радість Євангелія): «Парафія - це присутність Церкви на даній території, це середовище
для слухання Божого Слова, для зростання в практиці християнського життя, для діалогу,
проповіді, харитативної діяльності, літургічного служіння та прославлення».
Запитайте себе, ким є сьогоднішні пастирі та царі, які приходять у вашу парафію, щоб
зустріти Христа? Просімо Матір Божу, яка є Теотокос, тобто «тою, що народила Бога»,
надихати нас та провадити, бо ж кожна парафія та кожний парафіянин зокрема покликані
«народжувати» Христа. Нехай наші парафії стануть тими яслами, вмістилищем, де всі люди
зможуть прийти і зустріти живого Христа!
Цього Різдва Папа Франциск, разом з усіма єпископами та священиками, молиться за вас,
ваші родини та ваші парафії, щоб вони були місцем зустрічі з живим Ісусом, для мудреців,
бідних та для усіх тих, життя яких сповнене викликами.
Христос раждається! Славімо Його! Нехай Господнє благословіння буде з Вами!
Віддані у Христі,
+ Лаврентій Гуцуляк, ЧСВВ, Архиєпископ і Митрополит Вінніпезький
+ Михаїл Вівчар, ЧНІ, Єпископ-емерит Саскатунський
+ Северин Якимишин, ЧСВВ, Єпископ-емерит Нью-Вестмінстерський
+ Давид Мотюк, Єпарх Едмонтонський
+ Степан Хміляр, Єпарх Торонтонський
+ Кен Новаківський, Єпарх Нью-Вестмінстерський
+ Браєн Байда, ЧНІ, Єпарх Саскатунський

