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До ієрархів християнських церков, священників, монахів, монахинь, м.Львів, 12 січня 2010
року.

Христос народився! З Новим роком!
Вельмишановні владики, священники, монаші згромадження! Просимо Вас відправити
14.01.2010 р. на Новий рік Службу Божу і закликати український народ, українську
молодь, весь християнський люд до спільної молитви і жертвування Cвятого Причастія
за Мудрість Українського Народу, за вибір Українського Президента в 2010 році, за
здоров’я і перемогу на президентських виборах Віктора Ющенка.
Політична криза, створена Тимошенко, Януковичем і їхніми лакеями, спричинила велику
загрозу нашій незалежності.
Прем’єр-міністр Тимошенко, проводячи багатомільйонні шоу, використовує державну
казну для ведення власної виборчої кампанії на пост президента України, залучає до
агітації підлеглих їй осіб, службовий транспорт, устаткування, приміщення.
Перемога на президентських виборах Тимошенко потрібна, щоб після цього об’єднатися
з усіма олігархічними кланами, знищити державотворчі процеси в Україні, захопити на
багато десятиліть владу і разом грабувати Державу, а нас вести в московське ярмо.
Такі кроки олігархічні клани і Тимошенко вже не раз пробували здійснити, але
Український народ на чолі з Українським Президентом не дали їм цього зробити, поки
що.
Тільки спільними діями проти підступних олігархічних кланів, Тимошенко і Януковича,
ми ще зараз можемо зупинити ці ворожі сили.
Не даваймо обманути себе підступним, брехливим обіцянкам Тимошенко, Януковича,
іншим проросійським лідерам.
Пам’ятаймо!!! Комуністи і аналогічні проросійські лідери на початку 20-го століття теж
солодко обіцяли українцям хліб, землю, заводи, фабрики, а вчинили нелюдський
голодомор, знищили селянство, духовенство, інтелігенцію, душили українську
незалежність, загарбували наші запаси нафти, газу, карпатського лісу упродовж 70
років свого панування, при мовчазній згоді цивілізованої Європи, США і світу.
У своїх звертаннях до мирян просимо в ім’я жертв мільйонів українців, замучених
голодоморами, сибірськими каторгами, розстріляних, тих, що віддали своє життя в
нерівних боях за незалежність України, Церкви, закликати їх не залишатися байдужими,
не давати викликати в себе безнадію, не піддаватися впливам зомбування, брехливим
рейтингам, не відступати завчасно із поля бою, оскільки битва за незалежність не
програна, битва продовжується!
Майдан – це тільки початок боротьби, а не її завершення!
Тимошенко використала Майдан, як трамплін, як п’єдестал для захоплення влади і
збільшення своєї слави.
Шановне духовенство! Ми просимо Вас закликати народ не продаватися за іудині
срібняки, бо Бог, який подарував Незалежність Україні завдяки великій жертві мільйонів
українців нам цього не простить, і вічна ганьба від прийдешніх поколінь впаде за це на
наше покоління.
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Разом з нашим українським президентом Віктором Ющенком всім треба не переставати
боротися за вільну самостійну Україну!
Хай героїчний приклад юних Героїв Крут зупинить український народ, нашу молодь,
нашу інтелігенцію від ганебного відступу, продажництва, від зради Цінностям Майдану, а
Святий Йордан хай скріпить, об’єднає наші сили!
Благаймо в єдності Всевишнього Бога, щоб просвітив нам розум!
Просимо зачитати наше звернення під час відправи святої літургії 14 січня 2010 року на
Новий рік.
За дорученням ГПО «Галицький вибір»Голова політради ГПО "Галицький вибір", Юрій Шухевич
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