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EASTER PASTORAL OF THE UKRAINIAN CATHOLIC HIERARCHY OF
THE U.S.A. TO OUR CLERGY, HIEROMONKS AND BROTHERS, RELIGIOUS SISTERS,
SEMINARIANS AND BELOVED FAITHFUL
Christ is Risen!
Indeed He is Risen!
“Jesus said to her, “Mary!” She turned and said to him in Hebrew, “Rabbouni,” which means Teacher. Jesus
said to her, “Stop holding on to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and tell
them, ‘I am going to my Father and your Father, to my God and your God.’” Mary of Magdalene went and
announced to the disciples, “I have seen the Lord,” and what he told her.” John 20:16-20
Today, we share a joy, a joy of wonder, a joy that comes from within, because Christ is Risen! Today,
we share the same joy of the disciples to whom Mary Magdalene had brought the Good News that Jesus Christ
is risen, and she has seen Him.
This joy of resurrection starts from a personal encounter with risen Christ. What does it take for Mary
Magdalene’s tears to give way to Easter joy? Nothing less than meeting the risen Christ. Meeting the risen
Savior Himself! Even this is not so straightforward. Jesus appears to her, but Mary doesn’t recognize Him. But
then, Jesus calls her name, Mary. She turns, and now when she looks; her world is transformed. Before her is
no gardener, but the resurrected Christ, alive and free from death. Around her is no tomb of lifeless rock, but
the living Savior who calls her out of darkness and into a marvelous light. After encountering the risen Jesus
Mary Magdalene obeys the Lord’s command to tell the news of the resurrection to the disciples.
The same joy is experienced by the disciples on the road to Emmaus. This personal encounter with risen
Lord gives them courage and strength to run back to the disciples and tell them what happened on the way and
how they recognized Jesus in the breaking of the bread.
On Easter morning what we celebrate is that Christ has overcome sin and evil and death. There is
forgiveness and hope and new life even from the very rock bottom of suffering and despair. And so, the Easter
gospel is not only about life from death, but also about this encounter Mary has with the resurrected
Christ. Jesus is raised, but then He also meets us. And not merely as a dazzling figure we do not recognize,
Jesus meets us – calls our name, opens our eyes, and invites us to see.

At the Resurrection Matins we sing: “Let us rise at early dawn and bring to our Master a hymn instead
of myrrh, and we shall see Christ the Sun of righteousness Who enlightens the life of all.” (Resurrection Matins,
Ode 5).
The risen Christ wants us to experience the joy of encountering Him and living for Christ and not for
self—the joy of being liberated from the sins which trap us in self-centeredness and discover the blessing of
Christ’s self-giving love. No matter what may be happening in our lives, we can still experience spiritual joy
through the love of God and living the way God made us to live, which is for self-giving love.
The Easter gospel is not just about new life, but new life that comes to us. Not just Christ raised from
the dead, but the risen Christ meeting us and calling our names. Easter is an encounter, a call and a
summons. Go and tell what you have seen and heard. Christ is alive, and more than that He has sought us out
and called us by name. Whatever our doubts and our fears, whatever our failures and betrayals, whatever the
wounds we try to protect – today is а new day. We are all to become witnesses of the Resurrection of Jesus. We
are called to bring that ‘ray’ of the light of the Resurrection into the various human situations: into those happy
ones, rendering them more beautiful, and into those sorrowful situations, bringing serenity and hope.”
In this Year of Mercy, Pope Francis encourages us “to experience the opening of our hearts to those
living on the outermost fringes of society” and to “keep alive the desire to know how to welcome the numerous
signs of the tenderness which God offers to the whole world and, above all, to those who suffer, who are alone
and abandoned, without hope of being pardoned or feeling the Father’s love” (Misericordiae Vultus, Pope
Francis).
We know how the poor need help. We know how the sick need healing, how the oppressed need justice,
how the grieving need comfort. We know how the spiritual life needs exercise, with daily prayer, meditation,
study, and the companionship of kindred, seeking souls. Being people of the resurrection, graced with this
knowledge, it is our calling to talk to people on the road and announce the Good News of the risen Christ to
them. During this period of contemplating Christ’s mercy, we are reminded that Jesus not only preached mercy,
but He put into action works of mercy as He assisted the poor, consoled the lonely and outcast, relieved
suffering and affliction and taught the ignorant. No one person can give what they do not have, thus each one of
us must know Christ personally. We need to know Him personally so that we can go out and proclaim Him to
every person we encounter.
Today is our time of joy and renewed evangelical spirit to proclaim the Good News of the risen Christ to
others. Our parish communities should become places to encounter the living Christ! This is what Christ is
inviting us to do! This is the day that Lord has made, let us exalt and rejoice in it. This is the calling to each of
us, so we may bring this joy of encountering, the risen Christ to others. Will we be able to share this personal
encounter with the risen Christ with our families, our friends, and people we encounter in our daily lives? Let
us experience this Easter morning joy and let us radiate this joy in our lives. Let the Mercy of Christ shine in
our lives and deeds!

Our fervent prayer is that our Resurrected and Living Lord may bestow his peace and grace upon you
and your loved ones, upon all our brothers and sisters scattered throughout the world!
Christ is Risen!

Indeed He is Risen!
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ВЕЛИКОДНЄ ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ ЄРАРХІВ У США
ДО СВЯЩЕНИКІВ, ЄРОМОНАХІВ ТА БРАТІВ, СЕСТЕР МОНАХИНЬ, СЕМІНАРИСТІВ ТА
ДОРОГИХ ВІРНИХ
Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

Mовить до неї Ісус: “Маріє!” А та обернулася та до нього по-єврейському: “Раввуні!” – що у перекладі
означає: “Учителю!”А Ісус їй каже: “Не стримуй Мене, не зійшов бо я ще до Отця мого, але йди до
моїх братів, і повідай їм: Іду я до Отця мого й Отця вашого, до Бога мого й Бога вашого”. І пішла
Марія, щоб звістити учням: “Бачила я Господа”, - та й що Він це їй повідав. (Іван 20:16-20)
Сьогодні ми ділимося невимовною радістю Христового Воскресіння, яка наповнює наші душі!
Сьогодні ділимося радістю учнів, які отримали добру новину від Марії Магдалини про Воскресіння
Христа, якого вона побачила.
Пасхальна Радість починається з особистої зустрічі з Воскреслим Господом. Що ж стало
приводом, щоб сльози Марії Магдалини перемінилися у Великодню радість? Нічого іншого, лише
зустріч з Христом, який з’явився Марії, але вона не впізнала Його відразу, а лише після того, як Він
покликав її по імені, сказавши: “Маріє!” Вона оглянулася і її світ перемінився. Перед нею вже не стояв
садівник, але Воскреслий Христос, живий та звільнений із кайданів смерті. Біля Марії вже не було
мертвого каменя, але живий Спаситель, який кликав її вийти із темряви до чудового світла. Після
зустрічі з Ним, Марія Магдалина виконує Господню Заповідь проголошувати новину про Воскресіння
Його учням.
Подібну радість пережили учні по дорозі до Емаусу. Особиста зустріч з Воскреслим Господом
дає їм відвагу та силу іти до учнів та розповісти їм про те, що сталося на їхньому шляху та, як вони
пізнали Його на ламанні хліба.
У Пасхальний ранок ми святкуємо перемогу Христа над гріхом, злом та смертю. Це час, коли
прощення, надія та нове життя народжуються із страждання та розпачу. Тому Великоднє Євангельське
читання не є лише розповіддю про життя після смерті, але про цю зустріч Марії з Воскреслим Христом,
який зустрічає також і нас. Він не лише виступає, як світла постать, яку ми не впізнаємо, Ісус зустрічає
нас, кличучи кожного по імені, відкриваючи наші очі, і запрошуючи нас побачити.
На Воскресній Утрені ми співаємо: "Раннім ранком линьмо і замість мира пісню принесім
Владиці і побачимо Христа, Сонце правди, що всім життя освітлює ". (Воскресна Утреня, Пісня 5).
Воскреслий Христос хоче, щоб ми відчували радість при зустрічі з Ним, радість звільнення від гріхів,
які спонукають нас до егоцентризму, та, живучи для Нього, а не для себе, відкривали благодать
Христової жертвенної любові. Незалежно від того, що може відбуватися в нашому житті, ми
відчуватимемо духовну радість через Божу любов і боговгодне життя у жертвенній любові.

Пасхальне Євангеліє є розповіддю про нове життя, яке приходить до нас. Христос не тільки
воскрес із мертвих, але зустрічається з нами, кличучи кожного з нас по імені. Великдень - це зустріч та
запрошення, щоб іти та розповідати про те, що ми бачили і чули. Христос живий, Він шукає нас і кличе
кожного з нас по імені. Попри наші сумніви і побоювання, невдачі, зради та нанесені рани, які ми
намагаємося загоїти, сьогодні є новий день, коли ми всі стаємо свідками Воскресіння Ісуса. Ми покликані принести цей промінь світла Воскресіння у кожну людську ситуацію, як радісну, надаючи їй
ще більшого світла, так і в сумну, надаючи їй спокій і надію".
В цьому Році Божого Милосердя, Папа Франциск закликає нас "відкривати наші серця до тих,
хто живе на периферії суспільства" і "постійно прагнути пізнавати численні шляхи зустрічі знаків
ніжності, яку Бог пропонує цілому світові і, перш за все, тим, хто страждає, хто самотній і покинутий,
позбавлений будь-якої надії на помилування та любов Отця." (Misericordiae Vultus, Папа Франциск).
Ми знаємо, що бідним потрібна допомога, хворим - зцілення, пригнобленим - справедливість, сумним потіха. Нам також відомо, що в духовному житті потрібно практикувати щоденну молитву, розважання
та бути у сопричасті з іншими. Будучи людьми воскресіння, усвідомлюємо, що нашим покликанням є
спілкування з іншими людьми на життєвому шляху та проголошення їм Доброї Новини про воскреслого
Христа. Водночас споглядаючи на Боже Милосердя, ми повинні пам'ятати, що Ісус не тільки
проповідував про милосердя, але чинив діла милосердя, допомагаючи бідним, втішаючи самотніх і
знедолених, полегшуючи страждання терплячих та навчаючи невчених. Жодна людина не може
ділитися тим, чого вона не має, тому кожен з нас повинен особисто пізнавати Христа з метою
проповідувати про Нього кожній людині, яку зустрічаємо.
Сьогодні - час радості і оновленого євангельського духу, щоб благовістити іншим про
воскреслого Христа. Наші парафіяльні спільноти повинні стати місцем зустрічі з живим Христом, який
запрошує нас до цього. «Це день, що його сотворив Господь, возрадуємося і возвеселімся в ньому!»
Покликанням кожного з нас є нести цю радість зустрічі з воскреслим Христом іншим. Чи ми зможемо
ділитися цією особистою зустріччю з воскреслим Христом з нашими сім'ями, друзями, та з іншими
людьми, яких ми зустрічаємо в нашому щоденному житті? Нехай ця радість перебуває у кожному з нас
у цей Пасхальний ранок і випромінюється в нашому житті! Нехай Боже Милосердя освітлює наше
життя та усі наші вчинки!
Наша щира молитва лине до Воскреслого і живого Господа про мир і благодать для вас усіх,
ваших близьких та для всіх наших братів і сестер у світі!
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