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“Цей день, що його створив нам Господь, радіймо й веселімось сьогодні”
(Пс. 117, 24).

Високопреподобні Отці,
Дорогі брати і сестри!
Христос Воскрес!
День Христового Воскресіння – це день перемоги Христової
Правди над силами зла. В цей світлий день прийшла радість
всьому світові: “Воскресіння день, і просвітімось торжеством, і
один одного обіймімо. Промовмо: браття – і тим, що
ненавидять нас, простім все, заради воскресіння, і так
взиваймо: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть
подолав і тим, що в гробах, життя дарував”.
Святкуємо радісно це Світле Свято над Святами – Христове
Воскресіння з мертвих, що є рівночасно печаттю й найвищим
доказом Правди Його святої науки. Як на весні кожного року
проміння сонця збуджує природу до нового життя, так і світло
Христового Воскресіння відновляє нове життя в душі кожного
християнина.
В цьому Великодньому дні – наша Свята Церква закликає

нас: “Прийдіть, усі вірні, поклонімось Святому Христовому
Воскресінню, бо через Хрест прийшла радість усьому світові”.
Цьогорічне Христове Воскресіння для нас є багатократною
радістю: радісний празник Христового Воскресіння, Богом дана
нам нагода, щоб ми оживили наше життя: родинне, церковне,
громадське й культурне зі всіма його його терпіннями
і
радощами, любов’ю до Бога і свого ближнього.
Також, наша надзвичайна радість – це відродження Вільної
Української Держави і Помісної Української Православної Церкви
Київського Патріархату під святим омофором Святійшого Отця
нашого Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА.
Єднаймось з Українським Народом у Вільній Україні та в
Помісній
Українській
Православній
Церкві
Київського
Патріархату! Відновім себе в Божій любові!
Воскреслий Христос подасть нам Великодню радість, лише
тоді, коли будемо незмінно перебувати в тісному єднанні з Ісусом
Христом і з Христовою Церквою.
Тоді життєві сили Божественної Благодаті завжди будуть
процвітати в нашому щоденному житті, і ця Великодня радість
дорога і доступна лише тим, які живуть за голосом своєї чистої
совісті.
Щиро вітаю з пресвітлим празником Христового Воскресіння
Святійшого Отця нашого Патріарха Київського і всієї Руси-України
ФІЛАРЕТА, священнослужителів, членів парафіяльних управ і
всіх вірних Вікаріату Помісної Української Православної Церкви
Київського Патріархату в США й Канаді.
Сердечно і щиро вітаю наших братів і сестер ГрекоКатоликів.
Наша Свята Церква звертається до людей, яким доля нашої
Церкви і Матері України не є байдужою об’єднатися в Єдину
Помісну Українську Православну Церкву Київського Патріархату,
на чолі Якої є і повинен завжди бути лише Вірний Син української
нації.
Провідник нашої Святої Церкви повинен завжди поділяти
радість і горе українського народу. Тому, хто заважає об’єднанню
українського православ’я в одну Помісну Українську Православну
Церкву Київського Патріархату, той працює проти Бога, а Бог
посоромлений не буває.
Шлемо Вам, дорогі брати і сестри, найкращі побажання
добробуту,
благаємо
Воскреслого
Ісуса
Христа,
щоб

поблагословив Ваші добрі наміри й дії, обдарував Вас і Ваші
родини Своїми дарами безмежного щастя, міцного здоров’я і всім
найкращим.
Ми благаємо Господа Бога нашого, щоб утвердив
Державність України і Святу Помісну Українську Православну
Церкву Київського Патріархату на віки вічні.
А нам усім на цій землі, Воскреслий Сину Божий,
єдиномисліє і братолюбіє пошли та щоб у нас вселилася
незрадлива і щира любов до нашої Святої Української Церкви і
Матері України.
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