
Пастирське послання Одесько-Сімферопольських єпископів на Великдень 2016

"Це час сприятливий, щоб змінити життя! Це час, щоб дозволити доторкнутися до
свого серця". Папа Франциск, Misericordiae Vultus

Возлюблені брати та сестри в Христі!
Христос Воскрес!

Серед  усіх  важливих  подій  в  історії  людства  немає  такого,  яке  могло  б
зрівнятися з воскресінням Ісуса Христа. Це подія, яка не тільки змінила назавжди біг
світової  історії,  але  одночасно  неустанно  змінює  життя  кожної  людини  по
сьогоднішній  день.  Тому,  коли  сьогодні  ми  разом  з  усією  Церквою  святкуємо
Урочистість Воскресіння Господнього, ми не тільки згадуємо історичну подію, але
перед усім роздумуємо над тайною нашого спасіння.

Цим  надзвичайним  ювілейним  роком  милосердя  кожного  з  нас  особливим
чином запрошено відкрити своє серце на діяння Бога, який є Милосердна Любов. В
листі  Misericordiae Vultus  папа  Франциск написав:  "  У смерті  й  воскресінні  Ісуса
Христа Бог робить видимою свою любов, яка провадить аж до знищення людського
гріха.  Примирення  з  Богом  стає  можливим  завдяки  Пасхальній  Тайні  й  через
посередництво  Церкви.  Тобто  Бог  завжди  готовий  до  прощення  й  ніколи  не
втомлюється, пропонуючи його щоразу в спосіб новий і неочікуваний".

Саме урочистість Воскресіння Господнього з усією певністю доводить нам, що
милосердя Ісуса Христа є доказом великої любові Бога, який схиляється над кожною
людиною, щоб його піднести з падіння гріха. Тільки завдяки пасхальним подіям ми
можемо мати довіру до Божого милосердя і надію на відпущення гріхів. Дуже слушно
папа підкреслює, що це можливо завдяки посередництву Церкви. Власне ця участь в
містичній  спільноті  віруючих  дозволяє  нам  зануритися  в  таємниці  прощення  і
досвідчити батьківську любов. Саме в Церкві ми можемо зустріти Бога, який зажди
готовий пробачати.

Від  початку  своєї  історії  Церква  є  спільнотою  грішників,  які  зазнають
милосердя.  Заглиблюючись  в  історію  Церкви,  можна  легко  спокуситися  через
численні приклади людської слабкості та невірності. Однак докладне вивчення цієї
історії з перспективи віри показує нам слабких людей, що, зміцнюючись благодаттю
милосердя,  будують абсолютно нову реальність – Церкву,  яка є  свята не святістю
своїх  членів,  але  яку  неустанно освячує  благодать,  що плине  з  таємниці  смерті  в
воскресіння Христа – нашого Голови.

Урочистість воскресіння Господнього – це запрошення для кожного з нас до
того, щоб неустанно поглиблювати нашу віру. Віру в те, що воскреслий Христос вже
назавжди залишиться в своїй Церкві. Віру в те, що ми не самотні прочани, але що
неустанно на нашій дорозі нам товаришує сам Ісус. Віру в те, що – не зважаючи на
наші гріхи та слабкості – нас запрошено до участі в таємниці милосердя.

Під  час  пасхальної  вігілії  ми  були  свідками  урочистого  співу  великоднього
послання. Цей гімн подяки є виразом віри Церкви в тріумф милосердя над гріхом.
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Саме в цьому співі гріх названо "блаженною провиною", бо вона стала приводом, щоб
виявити милосердя. Саме цей текст вчить нас довіряти тому, що навіть найтемніша
ніч може стати джерелом світла. Цей гімн так сильно наповнено подякою і радісною
надією, що не без перебільшення його можна назвати "гімном віруючих".

Возлюблені в Христі! Гаряче заохочуємо кожного з Вас увійти разом з усією
Церквою в таємницю смерті та воскресіння Христа. Не бійтеся довіритись Божому
Милосердю. З довірою віддайте Йому своє життя і життя своїх близьких, а особливо
наших героїчних воїнів, які боронять наші кордони; віддайте Йому своє майбутнє, і
майбутнє  нашої  Вітчизни;  мир  в  нашій  країні  і  мир  у  всьому  світі.  Воскресіння
Христа є доказом того,  що для Бога насправді немає нічого неможливого. Отже –
відваги! "Якщо Бог з нами, хто проти нас?" (Рм 8:31).

В цей час ювілейного року милосердя дозвольте Божому милосердю діяти в
Ваших серцях. Нехай воно перемінює нас, наші сім’ї,  парафіяльні спільноти, нашу
дієцезію і нашу країну.

Дорогі брати та сестри в Христі! На всі пасхальні свята ми прагнемо побажати
Вам миру і справедливості. Нехай Воскреслий Христос сам стане для кожного з Вас
джерелом істинної радості та сили. Нехай зустріч з Христом наповнить нас тривалою
любов’ю, міцною надією і твердою вірою! Не можемо забути й про тих людей, які
понесли втрати та які й зараз страждають через війну на сході України. 

Особливим чином звертаємося з цими побажаннями до вдів, які втратили своїх
чоловіків, до батьків, які втратили своїх синів, до дітей сиріт та до поранених воїнів в
лікарнях.  Просимо  милосердного  Бога,  щоб  винагородив  своєю благодаттю Вашу
героїчну любов до батьківщини та обдарував Вас здоров’ям і миром.

На час великодніх свят прийміть пастирське благословення.
В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

† Броніслав Бернацький
Єпископ Одесько-Сімферопольський

† Яцек Пиль OMI
Єпископ Помічник
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