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SUNDAY, NOVEMBER 1, 2015

22-ГА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ

22ND SUNDAY AFTER PENTECOST

(СВЯТОГО ПРОРОКА ІОЇЛА (800 Д.Х.). ГОЛОС
5. АПОСТОЛ: ГАЛ. 6:11-18 [ЗАЧАЛО 215].
ЄВАНГЕЛІЯ: ЛК. 8:5-15 [ЗАЧАЛО 35].)

(THE HOLY PROPHET JOEL (800 B.C.). TONE 5.
EPISTLE: GAL. 6:11-18 [BEGINNING 215].
GOSPEL: LK. 8:5-15 [BEGINNING 35].)

Тропар – Голос 5: Співбезпочаткове
Слово Отцю і Духові, від Діви народжений на спасіння наше, оспівуймо, вірні, і
поклонімося, бо Він благозволив тілом
зійти на Хрест і смерть перетерпіти, і воскресити померлих славним Воскресінням
Своїм.

Tropar – Tone 5: Let us, the faithful,
praise and worship the Word, co-eternal
with the Father and the Spirit, born for our
salvation of the Virgin; for in His Good will
He was lifted up on the Cross in the flesh to
suffer death and to raise the dead by His
glorious Resurrection.

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.

Кондак – Голос 5: До аду, Спасе мій,
зійшов єси і ворота зруйнував Ти, як
Всесильний. Померлих, як Творець,
воскресив з Собою, і смерти жало притупив Ти - і Адам від клятви визволений, Чоловіколюбче. Тому всі ми взиваємо: Спаси нас, Господи.

Kondak – Tone 5: You descended into
hades, O my Saviour, destroying its gates as
the Almighty, resurrecting the dead as Creator and destroying the sting of death. You
have delivered Adam from the curse, O Lover-of-Mankind, and we all cry out to You:
Save us O Lord.

І нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

Both now, and ever, and unto the ages of
ages. Amen.

Богородичний – Голос 5: Радуйся, Двері Господні непрохідній; радуйся, Стіно і Покрове тих, що прибігають до Тебе; радуйся, тихе пристановище і неневісна, що тілом породила Творця Твого і Бога. Не переставай молитися за тих, що оспівують і поклоняються народженому
Тобою.

Theotokion – Tone 5: Rejoice, O impassible gateway of the Lord; Rejoice, wall and
protection for those who flee unto You; Rejoice, O haven untroubled by storms, and
unwedded one who have given birth in the
flesh to Your Creator and God. Do not cease
in Your prayers on behalf of those who venerate and chant the praises of Your birthgiving.

Прокимен – Голос 5: Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і
повік.
Стих: Спаси мене, Господи, бо не стало праведного.

Prokeimen – Tone 5: You, O Lord, shall
protect us and preserve us from this generation and forever.
Verse: O Lord save me, for there is no
longer any righteous man.
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(Гал. 6:11-18) Браття! Погляньте,
якими великими буквами я написав
вам своєю рукою! Усі ті, хто бажає
хвалитися тілом, змушують вас обрізуватись, щоб тільки вони не були переслідувані за хреста Христового. Бо навіть і ті, хто обрізується, самі не зберігають Закона, а хочуть, щоб ви обрізувались, щоб хвалитися їм вашим тілом. А щодо мене, то нехай нічим не
хвалюся, хіба тільки хрестом Господа
нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. Бо сили немає ані обрізання, ані необрізання, а створіння нове. А всі ті, хто піде
за цим правилом, мир та милість на
них, і на Ізраїля Божого! Зрештою,
хай ніхто не турбує мене, бо ношу я
Ісусові рани на тілі своїм! Благодать
Господа нашого Ісуса Христа нехай
буде з духом вашим, браття! Амінь.

(Gal. 6:11-18) Brethren! See with what
large letters I am writing to you with my
own hand. It is those who want to make a
good showing in the flesh that would compel you to be circumcised, and only in order
that they may not be persecuted for the cross
of Christ. For even those who receive circumcision do not themselves keep the law,
but they desire to have you circumcised that
they may glory in your flesh. But far be it
from me to glory except in the cross of our
Lord Jesus Christ, by which the world has
been crucified to me, and I to the world. For
neither circumcision counts for anything,
nor uncircumcision, but a new creation.
Peace and mercy be upon all who walk by
this rule, upon the Israel of God. Henceforth
let no man trouble me; for I bear on my body
the marks of Jesus. The grace of our Lord
Jesus Christ be with your spirit, brethren.
Amen.

Алилуя – Го лос 5: Милості Твої,
Господи, повік оспівуватиму, з роду
в рід оповім істину Твою устами моїми.
Стих: Бо Ти сказав: Повік збудується
милість, на небесах утвердиться Істина
Твоя.

Alleluia – Tone 5: Of Your mercies O
Lord, I will sing forever; unto generation
and generation I will proclaim Your truth
with my mouth.
Verse: You have said: Mercy will be established forever and My Truth will be prepared in the heavens.

(Лк. 8:5-15) Сказав Господь притчу
цю… Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно
своє. І, як сіяв, упало одне край дороги, і
було повитоптуване, а птахи небесні його
повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт
кам'янистий, і, зійшовши, усохло, не мало
бо вогкости. А інше упало між терен, і
вигнався терен, і його поглушив. Інше ж
упало на добру землю, і, зійшовши, уродило стократно. Це сказавши, закликав:
Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає!
Запитали ж Його учні Його, говорячи:
Що визначає ця притча? А Він відказав:

(Lk. 8:5-15) The Lord told this parable…
Lo, а sower went out to sow his seed. And
as he sowed, the one fell by the roadside and
was trampled; and the birds of the air
pecked it out. Another fell on rocky soil,
and, sprouting, it withered away, lacking
moisture. And another fell amidst thorns,
and springing up, the thorns choked it off.
Another fell on good ground and sprouted
and produced a hundredfold. Having said
this, He called out: He who has ears to hear,
let him hear! His disciples asked Him, saying: What does this parable mean? And He
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Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим у притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли.
Ось що означає ця притча: Зерно це Боже
Слово. А котрі край дороги, це ті, хто
слухає, але потім приходить диявол, і забирає слово з їхнього серця, щоб не ввірували й не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті, це ті, хто тільки почує, то
слово приймає з радістю; та кореня не мають вони, вірують дочасно, і за час випробовування відпадають. А що впало між
терен, це ті, хто слухає слово, але, ходячи,
бувають придушені клопотами, та багатством, та життьовими розкошами, і плоду
вони не дають. А те, що на добрій землі,
це оті, хто як слово почує, береже його в
щирому й доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості.

said: You have been allowed to know the
mysteries of God’s Kingdom, but to others
in parables, that seeing they do not comprehend and hearing they do not understand.
Lo, the parable is this: The seed is the Word
of God. Those by the roadside are those
who hear; but the devil comes and takes the
Word from their hearts, that they not believe
and be saved. And that on the rocky soil are
those who, upon hearing, receive the Word
with joy; but having no roots, believe for a
time, and in time of temptation fall away.
And what fell among thorns are those who
having heard, go forth and are choked with
cares and riches and pleasures of life, and do
not bear fruit. But that which is on the good
soil are those who, having heard the Word,
keep it with a sincere and good heart, and
bring forth fruit with patience.

Причасник: Хваліть Господа з небес,
хваліть Його во вишніх. Алилуя, Алилуя,
Алилуя.

Communion Verse: Praise the Lord from
the heavens, praise Him in the highest. Alleluia, Alleluia, Alleluia.

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ
Субота, 7-го листопада - Димитрівська поминальна субота - Поминальна Св. Літургія о год. 10:00 рано.
Субота, 7-го листопада - Святого Великомученика Димитрія Солунського - Велика Вечірня з Літією й Сповідь — УВАГА: В цей день Вечірня почнеться о год. 5:00 вечором.
Неділя, 8-го листопада - Святого Великомученика Димитрія Солунського - Архієрейська Св. Літургія о год. 9:30 рано.
Середа, 11-го листопада - Заупокійна Літія з нагоди День Спомини - 10:45 год. Рано.
Субота, 14-го листопада - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора.
Неділя, 15-го листопада - Св. Літургія о год. 9:30 рано.
П’ятниця, 20-го листопада - Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил Безплотних - Велика Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 год. вечора.
Субота, 21-го листопада - Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил Безплотних - Св. Літургія - 10:00 год. Рано.
Субота, 21-го листопада - Вечірня й Сповідь - 6:30 год. вечора.
Неділя, 22-го листопада - Св. Літургія о год. 9:30 рано.
Від суботи 28-го листопада до середи 6-го січня - Різдвяний Піст (Пилипівка)
Субота, 28-го листопада - Вечірня й Сповідь - 6:30 год. вечора.
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Неділя, 29-го листопада - Св. Літургія о год. 9:30 рано.
ОГОЛОШЕНЬ
ЗАУПОКІЙНА ЛІТІЯ: Відслужимо Заупокійну Літію відразу після сьогоднішньої Літургії в пам’ять душі всіх померлих інтернованих осіб першої національної операції
канадського уряду у 1914-1920 рр., яка позбавила прав тисячів українців та інших європейців, будучи класифіковані як “ворожих іноземців”. Будь ласка, приєднуйтесь до
нас у молитві за цих нещасних людей.
АРХИЄРЕЙСЬКА ВІЗИТАЦІЯ: Українська Православна Громада Св. Володимира сердечно запрошує всіх своїх членів, прихильників та гостей прибути на Архиєрейську
Візитацію Преосвященнішого Єпископа Іларіона в суботу 7-го та неділю 8-го листопада. Сердечно очікуємо Вашої присутності!
ОБІДНІ БІЛЕТА АРХИЄРЕЙСЬКОЇ ВІЗИТАЦІЇ: У неділю 8-го листопада після Св. Літургії відбудеться Святочний Обід з відповідною програмою. Квитки на обід: Дорослі 17 років та більше – $20.00; Підлітні 13 до 16 років - $15.00; Молодь 7 до 12 років –
$10.00; Діти 6 років і менше – вільний вступ. Білети на обід можете набути підчас кави
після Літургії.
НАСТУПНІ ВЕЧЕРЯ І ЗБОРИ МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ ТУС відбудуться в понеділок 16го листопада. Напитки о год. 5:30 вечором, а вечеря о год. 6:30 вечором.
БУДЕ ВІДПРАВЛЕНА В НАШІЙ ЦЕРКВІ ЗАУПОКІЙНА ЛІТІЯ З НАГОДИ ДЕНЬ
СПОМИНИ в середу 11-го листопада о год. 10:45 рано за тих мужчин і жінок, які поклали життя своє на вівтар свободи, захищаючи нашу країну, волю й демократію.
Просимо всіх Вас прибути та помолитися за цих людей!
РІЧНІ ЗБОРИ МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ ОРДЕНУ СВ. АНДРЕЯ відбудуться в середу 11-го
листопада, зараз після програми день спомини. Ласкаво просимо, щоб усі члени цього відділу прибули на ці річні збори!
ПРИМІТКА ЩОДО СВ. ПРИЧАСТЯ – Св. Православна Церква розуміє Причастя, як повну спільність у духовному житті, приналежність до одного віросповідання, і що можуть приймати Св. Причастя тільки ті, хто є членами Православної
Церкви, і які належно підготували себе до цього через молитву, піст і нещодавню Сповідь. Після отримання Святого Причастя, ми повинні залишатися в церкві
до завершення Літургії. Наше спілкування починається після того, як ми поцілуємо Хрест і отримаємо просфору (Антидор - яку можуть брати усі присутні). Якщо у вас є питання, щодо вищої примітки, або якщо ви хотіли б стати членом
Православної Церкви, будь ласка, звертайтеся до о. Тараса або о. Тимофія.
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DIVINE SERVICES
Saturday, November 7 - St. Demetrius Soul Saturday - Memorial Divine Liturgy - 10:00 AM.
Saturday, November 7 - The Holy Great Martyr Demetrius of Thessalonica - Great Vespers
with Litia and Confession — PLEASE NOTE: Vespers will begin at 5:00 pm on this day.
Sunday, November 8 - The Holy Great Martyr Demetrius of Thessalonica - HIERARCHAL
DIVINE LITURGY - 9:30 AM.
Wednesday, November 11 - Memorial Litia on the occasion of Remembrance Day - 10:45
AM.
Saturday, November 14 - Vespers and Confession - 6:30 PM.
Sunday, November 15 - Divine Liturgy - 9:30 АМ.
Friday, November 20 - Synaxis of the Archangel Michael and other Bodiless Heavenly Powers - Great Vespers with Litia and Confession - 6:30 PM.
Saturday, November 21 - Synaxis of the Archangel Michael and other Bodiless Heavenly
Powers - Divine Liturgy - 10:00 AM.
Saturday, November 21 - Vespers and Confession - 6:30 PM.
Sunday, November 22 - Divine Liturgy - 9:30 АМ.
Saturday, November 28 to Wednesday, January 6 - Nativity Fast (St. Philip’s Fast)
Saturday, November 28 - Vespers and Confession - 6:30 PM.
Sunday, November 29 - Divine Liturgy - 9:30 АМ.
ANNOUNCEMENTS
FR. TARAS IS SERVING IN LETHBRIDGE TODAY.
MEMORIAL LITIA: A Memorial Litia will be served immediately following today’s Divine
Liturgy commemorating the souls of all departed internees of Canada’s first national internment operations of 1914-1920 which disenfranchised many thousands of Ukrainians and
other Europeans, having been classified as “Enemy Aliens”. Please join us in praying for the
repose of the souls of these unfortunate people.
HIERARCHAL VISITATION: St. Vladimir's Ukrainian Orthodox Congregation sincerely invites all her members, adherents and guests to attend a Hierarchal Visitation of the Right
Reverend Bishop Ilarion on Saturday and Sunday, November 7 and 8. We look forward to
seeing you at our visitation!
HIERARCHAL VISITATION DINNER TICKETS: A Festive Dinner and appropriate program will follow the Hierarchal Divine Liturgy on Sunday, November 8. Dinner Tickets:
Adults 17 years of age and older – $20.00; Teenagers 13 to 16 years of age - $15.00; Youth 7 to
12 years of age – $10.00; Children under 6 years of age – free of charge. Please reserve your
dinner tickets today! Dinner tickets may be purchased during Coffee Hour after Liturgy or
by calling 403-264-3437. We look forward to seeing you at our visitation!
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HELP NEEDED: Volunteers are needed for Saturday, November 7 for preparation for the
Bishop’s dinner. Help is also required on Sunday morning, November 8 for set-up and
preparation, serving and clean-up. Please contact Ethel @ 403-934-4688 if you are able to
help. Thank you—Ethel.
A REMEMBRANCE DAY MEMORIAL LITIA WILL BE SERVED IN OUR CHURCH on
Wednesday, November 11 at 10:45 a.m. for all men and women who gave their lives in defence of our country and of freedom and justice everywhere. Please make every effort to attend this special Remembrance Day service and program which will follow!
THE ANNUAL MEETING OF THE LOCAL BRANCH OF THE ORDER OF ST. ANDREW
will be held on Wednesday, November 11 immediately following the Remembrance Day
program. We graciously request that all members of this branch come out to this annual
meeting!
THE NEXT MONTHLY SUPPER MEETING OF THE LOCAL TYC BRANCH will be held
on Monday, November 16. 5:30 p.m. - cocktails, 6:30 p.m. - supper. All members and potential members are encouraged to attend this meeting!
DEEPEST SYMPATHIES ARE EXTENDED
TO: To Anne Tkaczuk and Maria DeGagne & Mike Tkaczuk upon the recent repose of their beloved husband and father—Fedor Tkaczuk. May the Merciful
Lord ease your sorrow and grant His newly reposed servants Fedor Memory Eternal – Вічна Пам’ять!

COFFEE HOUR
The following people have graciously
volunteered to be our hosts and volunteers
for Coffee Hour for:
October 25 – NO SERVICE
November 1 – Rita Irwin, Maryann Kowalsky & Zena Woron-Quinn

SINCEREST GREETINGS ARE EXTENDED TO: Orest Skibinski, Michael Sovyn,
Thea Sovyn and Kay Sydoruk who recently celebrated their birthdays. May the
Lord bless them with good health and
grant them Many Years – На Многі Літа!

November 8 – BISHOP’S VISIT
November 15 – Maria Stefanyk & Ulyana
Nemish
November 22 – Natasha Holden, Galina
Samarina & Larysa Taranenko
November 29 – Dawn Conner & Daniel
and Tara Remenda

NOTE—BIRTHDAY AND ANNIVERSARY GREETINGS: If you wish to have
your Birthday or Anniversary included in
or removed from the weekly announcements, please inform Fr. Taras of your request.

We sincerely thank our Coffee Hour
hosts and volunteers for providing us with
this expression of congregational hospitality
and the opportunity for extended Christian
fellowship! God bless you for your generosity and hospitality!

FROM THE WESTERN EPARCHY ASSEMBLY: Congratulations go out to Rt.
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Rev. Fr. Taras Krochak and Rev. Fr. Timothy Chrapko who were elected to represent Southern Alberta on the Western Eparchy Council of the Ukrainian Orthodox Church of Canada
for 2015/2016. Fr. Taras was also elected as 2nd Vice-chair of the Western Eparchy Executive, while Fr. Timothy was elected to the Executive as Member at Large. Ex-officio member
of the Western Eparchy Council from our congregation also includes Consistory Member
Stephania Luciuk.
UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF CANADA FOUNDATION
(UOCCF) GRANT: St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Congregation is
pleased to announce that the UOCCF has reviewed our application for a
grant for the Southern Alberta Mission Project. The UOCCF has graciously provided our congregation with a grant of $5,000.00 to financially support our Southern Alberta Mission Project. St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Congregation expresses its sincerest gratitude to the
UOCCF for its generous and continued support of the Southern Alberta
Mission Project!
CHURCH SCHOOL: Church School classes have restarted for the year and are held every
Sunday immediately following Divine Liturgy. For more information, please contact Joanna or Lorne Calkins.
“ORTHODOXY 101” - OUR ORTHODOX RELIGIOUS EDUCATION SERIES holds it’s sessions every Thursday at 7:00 PM at St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Cultural Centre
(Board Room—church lower level). For more information, please contact Fr. Timothy @ 403453-5407 or chrapkot@hotmail.com.
PLEASE VISIT OUR MUSEUM: The Ukrainian Museum of Canada, Calgary Collection is
featuring an exhibit of church artifacts from September 13th to November 9th, 2015 Titled
"Treasures and Tragedies - Domed Churches of the Prairies". We are open on Tuesdays 9:30 to
2:30 or by appointment by calling 403-264-3437.—Zennovia Haydey
SADOCHOK REGISTRATIONS: A limited number of full and part-time spots remain open
for Sadochok. Registration is ongoing for children, ages 3-5, full-time or part-time. Please
go to www.ukrainianpreschool.ca for more information or email director@ukrainianpreschool.ca.
HUMANITARIAN AID TO UKRAINE: The Ukrainian Canadian Congress continues to accept donations for material assistance to those in need in Ukraine as a result of the unrest
there. Donations for such humanitarian aid can be sent directly to the Ukrainian Canadian
Congress (c/o Head Office, 203 – 952 Main Street, Winnipeg, MB R2W 3P4). Thank you
for your support and help!
AUTOMATED FUNDS TRANSFER: St. Vladimir's Congregation now offers Automated Funds
Transfer for donations. Forms can be found on our website by choosing forms on the right side.
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If you have any questions about the program, please contact our Cultural Centre office.
*****
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A NOTE REGARDING COMMUNION – The Holy Orthodox Church understands
Communion to mean that we have all things in common, sharing an identical Faith,
and only those who are members of the Orthodox Church and who have prepared
themselves through prayer, fasting and recent confession may participate in Holy
Communion. Following reception of Holy Communion, we should stay in the church
until the conclusion of the Liturgy. Our fellowship begins after we venerate the Cross
and receive the Blessed Bread (Antidoron - of which all may partake). If you have
questions concerning the above, or if you would like to become a member of the Orthodox Church, please feel free to speak with Fr. Taras or Fr. Timothy.
ТРЕБА ПОВЕРТАТИСЯ ДО ДАВНЬОЇ ТРАДИЦІЇ ПРИЙНЯТТЯ ТАЇНСТВА ПРИЧАСТЯ
На підтримку частого причащання висловлено багато авторитетних думок.
Святий Никодим Святогорець, наприклад, присвятив цьому цілу книгу, що
так і називається: «Про часте прийняття пречистих Таїн Христових». Спираючись на Писання, отців і богослужбову традицію, він говорить: «Дехто наполягає, кажучи, що святе Причастя є річчю страшною, і, щоб приймати його, життя людини повинно бути святим, досконалим і ангельським». Але людина стає гідною Причастя тільки... причащаючись. Тому що ми не можемо
перемогти свої гріхи й очистити від них душу без споживання Тіла і Крові
Христових. І, перемагаючи їх із Божою допомогою, що подається нам у Євхаристії, ми стаємо все більше гідними цієї Євхаристії. Ті ж, хто не причащається часто, потрапляють у замкнуте коло: вони не причащаються, тому що
вважають себе негідними, і тим самим все більше і більше стають негідними,
тому що все більше і більше переможені своїми пристрастями.
У наш час причащаються здебільшого один-чотири рази на рік, причому
цей звичай настільки вкоренився, що тим, хто причащаються частіше, доводиться вислуховувати зауваження і повчання: приступати так часто до причастя Святого Тіла і Крові Христових нібито не можна, бо цим ми, мовляв, не
тільки зневажаємо велику святість Причастя, але й, звикаючи до таїнства,
не відчуваємо його значення.
Праведний
Йоан
Кронштадтський
говорить:
міркування
щодо
«шкідливості» частого Причастя подібні до того, коли б хто-небудь сказав:
«Не можу митися щодня, я повинен ходити брудний, щоб ґрунтовно приготуватися до миття. Мені буде незручно, коли буду постійно чистим».
«Багато хто причащається чотири рази на рік, дехто тричі, а декотрі один
раз, думаючи, що негідні причащатися частіше. Нерозумні! Той, хто негідний
причащатися щонеділі чи раз на місяць, тим більше негідний підходити до
Чаші раз на чотири місяці чи на рік, тому що гріхів за чотири місяці чи за рік
більше, ніж за тиждень чи місяць, і вони роблять таку людину більш негідною», – ось яку відповідь дає противникам частішого причащання старець
Філофій (Зервакос).
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Святитель Йоан Золотоустий висловлював суворі зауваження тим, хто був
присутній на Божественній Літургії і не причащався: «Запрошений на святковий обід зневажає господаря, якщо сяде обідати і не скуштує зготовленого... Ось запитаю я тебе, людино: чи відчуваєш ти духовний голод і спрагу,
щоб спожити надприродний колос і зерно, Чудо Життя, Тіло і Кров Христа
Життєдавця, істинного Небесного Хліба, що подає світові життя? Якщо не відчуваєш цього спасительного голоду, то значить, ти духовно мертвий. Людина, що починає одужувати або здорова, звичайно відчуває голод і спрагу». Тому в ранні часи Християнства тих, хто не причащався без поважної
причини, відлучали від Церкви.
У молитві «Отче наш» ми просимо про щоденне дарування нам «хліба насущного». Згідно з тлумаченням багатьох отців Церкви, під цими словами не
слід розуміти лише харчовий продукт. Так, святий Кипріан пише: «Хлібом
нашим ми називаємо Христа, тому що Він є Хліб тих, хто споживає Тіло Його... Хліб же цей ми просимо давати кожного дня, коли в храмі пробуваємо і
Євхаристію як їжу спасіння приймаємо».
Сам Христос звертається до нас: «Істинно, істинно кажу вам: якщо не будете споживати Плоті Сина Людського і не питимете Його Крові, то не будете
мати життя в собі» (Ін. 6:53).
«Я люблю Тебе, Господи, а тому хочу якомога частіше пробувати в єднанні
з Тобою у святому Причасті. Я не гідний Твоєї Любові, але щиро бажаю її.
Через Святе Причастя пробувай у мені, Господи, змінюй мене і веди дорогою
спасіння. Амінь», – ось голос волаючого в духовній пустелі XXI ст., де життєдайним джерелом є Причастя Тіла і Крові Христових. (http://

www.pravoslaviavolyni.org.ua)

****
10 WAYS TO KILL YOUR CHURCH
(Continued)
9. Hold
back on your giving to
the Lord: It takes money
to do ministry—especially to
do mercy ministry for the
underserved in our communities. When we hold back
on our giving to the Lord
and His work, we are limiting the work that can be
done through the local
church. Additionally, since
there are operational costs
associated with a church or ministry, a lack of giving can lead to the church be-
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ing foreclosed, laying off staff and other adverse results. Some people say,
“Well, all the church wants is money.” The same can be said of Walmart, yet
they keep taking their money there! While I do not discount that there have
been those who have abused and misused the church for financial gain, there
are thousands of churches serving in their communities who are dying because
of a lack of finances. When we stop giving, we are killing those churches … and
the countless lives they touch each day.
10. Don’t reach out to the un-churched: The primary purpose of the
church is to introduce people to Jesus Christ. The people in the pews must take
ownership of that responsibility and become “minichurches” that reach out to
the un-churched every day of the week and bring them to the house of the Lord
to be discipled. Churches need regular and consistent “transfusions.” When
new people are brought into the church, they bring new life and vibrancy. They
ensure that the church doesn’t get stuck in the old way of doing things. They
bring fresh perspective, and they help keep the church alive. Don’t kill your
church!
Go and bring in some new people today.
[Source: http://
www.churchleaders.com]
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