
20 березня,2020р.Б. 
          
Всечесні отці, дорогі браття і сестри Східньої  Єпархії  УПЦ в Канаді 

Слава Ісусу Христу! 

«Носіть тягарі один одного і так здійсните закон Христа» (Гал. 6:2). 

Поширення інфекції коронавірусу COVID-19 --- це трагедія людства ХХІ віку, на 
яку УПЦ в Канаді не може не звернету увагу і не дати своїм вірним дітям 
настанови і підтримку. З цього приводу Первоієрархом нашої Церкви 
митрополитом Юрієм були висловлені  різні думки і погляди, а головні поради і 
постанови митрополит висловив минулого тижня в своїх листах від 13 та 16 
березня цього року. 

Особисто від себе я хочу ще раз висловили співчуття сім'ям і родинам нашої 
Східньої Єпархії котрі тепер переживають цей важкий час або не дай Боже в 
майбутньому стануть жертвою інфекції коронавірусу яка так швидко 
поширюється.  Я висловлюю подяку сімейним лікарям східних провінцій Онтаріо і 
Квебеку, котрі самовіддано борються з цим новим викликом для сучасної 
медицини. Я закликаю вас духовенство і  вірних не впадати в паніку, тому що 
паніка ніколи не допомагає, «не дати приводу тим, хто шукає приводу» (2 Кор 
11:12), але прошу всіх вас дотримуватися гігієнічних заходів, які  пропонуються 
медичними працівниками. 

Хочу запевнити вас, що додаткові заходи можуть бути прийняті мною в 
найближчому часі, якщо інфекція буде поширюватися і на далі. Тому стараймося 
вирішити цю проблему  яка стоїть перед нами своєю мудрістю та з розумінням 
вже сьогодні, не відкладаючи на завтра. Бо завтра може бути вже запізно. 
Я закликаю всіх вас дорогі Отці брати і сестри нашої Східньої Єпархії до 
посиленої молитви, щоб ця епідемія залишила нас у Канаді,в Україні та  в цілому 
світі, а людство нашої планети «ЗЕМЛЯ»зробило правильний висновок і попросило 
в Бога і ближнього прощення за вчинені свідомі чи несвідомі гріхи. 

Що стосується Богослужінь, то ми і на далі працюємо, щоб мати  більше прямих 
відео-трансляцій з різних  Храмів нашої Східньої Єпархії , про які вас повідомимо 
з часом. 

Також прошу всіх вірних нашої Єпархії, а особливо людей похилого віку, коли ви 
погано почуваєтеся або відчуваєте  ознаки якоїсь недуги, не виходити з дому, щоб 
 не захворіти цією хворобою. Я вірю що ці прості мої поради допоможуть всім 
вам. 

Згідно роспорядження нашого митрополита тимчасово храми нашої Церкви 
будуть зачинені. Коли знову почнуться Богослуження у храмах Східньої Єпархії я 
вас повідомлю - це залежитиме від ступеня поширення вірусу а особливо від 
рішення федеральної, провінційної та  місцевої влади а також від порад 
професійних працівників охорони здоров'я. 



Церква не буде стояти осторонь від того, що відбувається, а завжди буде 
піклуватися не тільки про духовне, але і про тілесне здоров'я своїх вірних. 
Тому я закликаю усіх вас дорогі Отці Східньої Єпархії ніколи від нікого не 
відвертайтеся, а навпаки в цей складний для людей час підтримуйте всіх: 
здорових і немічних,старших і молодих та дітей. Коли відвідуєте хворих людей у 
лікарнях чи в пристарілих домівках, старайтеся не боятися це робити, а вжити всі 
необхідні заходи безпеки: одягнути маску і одноразові рукавиці.  Старайтеся 
нікого не залишити в біді. Памятаймо слова Христа Спасителя, що: “Усе що ви 
зробили одному з цих братів Моїх  менших, то  Мені зробили”. (Мф. 25,40). 

Дорогі Отці,брати та сестри! 

Прошу всіх вас посилити щоденні молитви за здоров’я людей наших народів 
Канади і України і за громадян усіх народів світу, а особливо за тих людей, котрі 
найбільше ризикують своїм життям, заради збереження людського життя свойому 
ближньому в подоланні коронавірусу COVID-19. 
  
Нехай Господь допоможе нам пережити ці нелегкі часи випробувань, а ми від 
сьогодні стараймося жити по Господній правді і з чистою совістю виконувати 
Божі і Церковні Заповіді. 
  
Благословення Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа -Цілителя душ і тілес 
наших нехай буде з усіма вами. 
  
 +Андрій, 
Єпископ Східньої Єпархії УПЦК


