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Звернення
Єпископату Української Православної Церкви в Канаді
в пам’ять Революції Гідності в другу річницю
18-20-го лютого 2014 р. в Києві, Україна
Всечесному духовенству і вірним УПЦК,
Слава Ісусу Христу
В другу річницю трагічної Революції Гідності 18-20 лютого 2014 р. у Києві, Україна, ми
схиляємо свої голови в пам’ять її жертв. Єпископат Української Православної Церкви в
Канаді закликає духовенство і вірних молитовно вшанувати пам’ять тих 117 загиблих
відомі нам як герої Небесної Сотні.
Рік тому Єпископат УПЦК, у складі делегації Постійної Конференції Українських
Православних Єпископів поза межами України, відвідав Київ та співслужив Панахиду в
пам’ять тих, хто віддав своє життя за український нарід. Під час Революції Гідності з
листопада 2013 року по лютий 2014 р., диктаторський режим колишнього уряду України
спланував вбивство і насильство проти свого власного беззбройного народу. Герої Небесної
Сотні самовіддано пожертвували своїм життям заради утвердження на своїй батьківщині
основи людських прав і свобід, на сьогодні і для майбутнії поколінь.
Як виявилося, протягом останніх двох років, то був тільки початок героїчних жертв
звичайних громадян України. Збройний конфлікт в східних областях України вже забрало
близько 10,000 душ. Шість мільйонів жителів цього регіону потерпають і життя їх
зруйновано війною. Два мільйони змушені були покинути свої доми. Окупація Криму
Російською Федерацією призвела до репресій Української Церкви і громадян України на
півострові, та в зоні конфлікту на сході. Також численні теракти загрожують безпеці та
життю в інших частинах України. Ми дуже стривожені величезними стражданнями в нашій
духовній батьківщині.
Як ми можемо допомогти нашим братам і сестрам в Україні? Ми як православні
християни в першу чергу повинні підтримувати їх молитвою і просити Бога допомогти
страждаючим. Ми також повинні молитися вдома та на богослужіннях за вічну пам’ять тих,
які загинули на Майдані в Києві два роки тому, і для тих, які гинуть щодня на фронті в зоні

конфлікту. Ми шануємо цих звичайних людей, які стали героями захищаючи свою
батьківщину та нарід. Благаймо Господа охоронити і надавати добре здоров’я захисникам
України.
Господь уже благословив нас надією. Ми тішимося велечезними гуманітарними
діями щедрости і співчуття у вигляді волонтерства в українському суспільстві та в діяспорі.
Ці дії любови до ближнього віддзеркалюють нашу любов до Бога. Єпископат закликає
віруючих УПЦК продовжувати свою участь у кампаніях гуманітарної допомоги Україні.
Ваше зусилля не тільки служить страждаючим в Україні, а й допомагає нам – православним
християнам у Канаді – стати досконалими через милосердя і доброзичливість супроти
інших. Це –Богоугодне діло.
Це також викликає надію про ріст значимості Церкви в українському суспільстві.
Революція Гідності підсилила авторитет Церкви серед народу. І Церква продовжує свою
важливу роботу у створенні моральної основи для будування демократичного суспільства.
Діяльність Церкви стає ще більш важливою тепер, коли український народ веде велику
боротьбу з внутрішніми ворогами – корупцією, хабарництвом і жадібністю, та усіми
подібніми залишками безбожного комуністичного минулого.
Ми також наполягаємо на те, щоб уряд Канади не переставав підтримувати Україну.
Український нарід тільки почав будувати демократичне суспільство на основі свободи і
людських прав. Вже кілька кроків зроблено у цьому напрямку, але потрібно значно більше.
Протягом останніх двох років канадський уряд відіграє провідну роль в міжнародних
дипломатичних колах, щоб сприяти припиненню вогню і привести до справедливого миру.
Канада була однією з перших країн, яка наклала санкції проти тих, які є причетні до
конфлікту в Україні і, однією з перших, яка надала гуманітарну допомогу Україні. Ми
безмежно вдячні Господеві за благословення жити в багатій країні, де народ не байдужий
до страждаючих у дадеких країнах.
В Україні 18-е по 20-е лютого оголошено днями вшанування пам’яті загиблих на
Майдані, та захисників батьківщини України та українського народу. Ми також низько
схиляємо голови і разом з українцями всього світу приєднуємося до молитов за вічну
пам’ять їм.
Ми благословляємо, щоб в парафіях Української Православної Церкви Канади, в
неділю, 21 лютого 2016 р.Б. після Божественної Літургії служилася Панахида за упокій душ
героїв Небесної Сотні і захисників України.
Нехай Господь почує наші молитви і благословить нашу вільну духовну Батьківщину
Україну та її багатостраждальний народ.
З архипастирським благословенням,
† ЮРІЙ, Митрополит
† ІЛАРІОН, Єпископ
† АНДРІЙ, Єпископ

