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Шановна Родино, близькі та рідні, друзі нашого Роду! 

 

Із задоволенням, звертаюсь з привітанням Великодних свят до кожного з Вас: і 

старого, і малого, і близького й далекого потомка нашого Великого Роду! 

Дозвольте у дні Пасхальних свят, поздоровити усіх нас, насамперед, членів Родини - 

із найбільшим святом християн: і православного, і католицького і греко-католицького 

обрядів. Саме на Великдень, прийнято збиратись усіма родинами на прабатьківських 

обійстях та в старих хатах предків...  

Вірю, що й цього року більшість із нас – не зрадить віковим традиціям та зберемось 

посімейно разом: від Іркутська, в Росії до Тарту, в Естонії, від Полтави, Луганську і Вінниці 

до Ужгороду та Ясіня, в Україні від Праги, в Чехії і Будапешту, в Угорщині до міст Ізраїлю. 

А ще знаю, що багато із нас, хто не живе на Рахівщині - подумки полине до Гуцульщини: 

чи-то в спогадах про минуле, чи з тривогою про непросте, українське сьогодення, чи-то в 

мріях про краще майбутнє наших родичів та земляків, які залишились на землі наших дідів 

та їх пращурів... 

Цьогорічна Пасха – особлива. Особлива тим, що вперше, в історії незалежної 

України, ми святкуємо це, найбільше християнське свято, перебуваючи у стані війни та 

протистояння, з ще вчора, здавалось – «братами»-росіянами. Саме з останніми, більшість із 

нас, говорить на зрозумілій нам, славянській мові, до Росії ж їздять багато наших земляків 

та родичів на заробітки та з ними ж, ходимо до одного, православного приходу – Руської 

Православної Церкви. Анексія Криму та військові провокації на Сході України, з боку Росії 

- не тільки принесли неспокій у кожну нашу домівку, але й відкинуло, далеко назад – 

добросусідські відносини з Російською Федерацією. При цьому – ніякі причини не в змозі 

виправдати, по-суті зверхність та зневагу до нашої Батьківщини, громадяни якої, після 

скинення януковщини, не тільки заслуговують на краще життя у себе вдома, в Україні, але й 

на гідне, власне звання – громадянина України! 

 

Але час – невпинно біжить вперед. Переконаний, що ми переживемо й ці, складні 

часи та негаразди, що пов’язані з становленням, по-суті, нової України. Тому, вірю, що для 

багатьох із нас, ці Великодні свята - час нових сподівань, надій та звершень. Натомість, 

вважаю, що нікому із членів Роду, чи Нашій Родині, взагалі - не личить залишатись 

байдужими до реального світу, який нас оточує. Ми усі потребуємо добрих справ, активної 

життєвої позиції кожного, бо без цього – немає Родини, немає – Батьківщини та, накінець, 

не буде й нашого Роду...  

Милі родичі, близькі та рідні, друзі нашого Роду! У цей, священний час -  Хрестового 

Воскресіння, коли ми усі славимо це Чудо, хочу побажати кожному з Вас, членам Ваших 

Родин, а також Вашим рідним, близьким, знайомим, сусідам: міцного здоров’я, сімейних 

гараздів та родинного щастя! Нехай усі мрії, кожного з нас – здійсняться: якнайшвидше та 

найповніше. Бажаю нам усім, гарної та смачної Пасхи та крашанок. Нехай, у ці дні нас не 

покине відчуття Великого Роду. Мир Вашим домівкам та спокій у кожну сім’ю. Нехай 

згадка про традиції Пасхальних свят наших прабатьків, наповнить наші серця гордістю за 

тих, які дали нам життя, любов до своєї батьківщини та вірність нашому Великому Роду...      

 

Христос Воскрес!!!  

 

З повагою до кожного з Вас,  

Юрій Ключівський – Голова громадської організації «Наш Рід»       

Прага-Ужгород, квітень 2014 року 
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