LEADERS IN THE FAITH
Word of God: Keep watch over yourselves and over the whole flock of which the Holy Spirit has
appointed you overseers, in which you tend the church of God that he acquired with his own blood. I
know that after my departure savage wolves will come among you, and they will not spare the flock. And
from your own group, men will come forward perverting the truth to draw the disciples away after them.
So be vigilant and remember that for three years, night and day, I unceasingly admonished each of you
with tears. And now I commend you to God and to that gracious word of his that can build you up and
give you the inheritance among all who are consecrated.
Full text: Acts 20:16-18, 28-36
Reflection: This year marks the 25th anniversary of the legalization of our Church in Ukraine. We think
of the time when the profession of faith and prayer were prohibited by law. We remember the countless
examples of determination and courage in faith and love, which continue to give us hope. Today we
venerate those who were faithful – our church leaders, martyrs, and confessors – as we embrace our faith,
determined to pass it on to others. We remember the many laypersons, who suffered for their faith in
Christ in the hope that a time would come for us to live in the freedom of the children of God. May the
lives of our martyrs be for us an example to imitate, and may they inspire us to personal witness, fervor
and fidelity to Christ.
Quote for the Day: Do you not sometimes forget that the words of your teaching educate holy citizens
for the Church militant on earth? Do you not at times forget that your work with a young soul may
produce a real saint? Though misunderstood by others, they have unlimited potential before God, are
people of sacrifice, people of love, aflame with God’s love…
Metropolitan Andrey Sheptytsky
Meaning of Leaders of Faith: Which heroes of faith do I remember among the new blessed martyrs?
What do I know about the example of service given by the clergy and faithful during the time of the
persecution of our Church?
Prayer: All the choirs of the hierarchs, mighty luminaries of the Ukrainian Church! As faithful followers
of the apostles and as good shepherds, you faithfully preserved the flock entrusted to you; you led it along
paths of truth and carefully fed it with spiritual food, not hesitating to give up your lives for your sheep.
Therefore, together with Saint Josaphat priest-martyr, implore the Chief Shepherd, Christ God, for the
Ukrainian nation faithfulness to His commandments and great mercy for our souls.
Sunday of All Saints of Rus’-Ukraine
Missionary Task: Ask an elder person to share with you what he remembers or knows about our Church
in the underground. Share a book about the martyrs of our Church, or at least speak of them to a friend,
who knows little or nothing about them.

НАСТАВНИКИ ВІРИ
Боже Слово: Зважайте на самих себе й на все стадо, над яким Дух Святий поставив вас
єпископами, щоб пасли Церкву Божу, що її він придбав кров’ю власною. Я знаю, що по моїм
відході ввійдуть поміж вас вовки хижі, які не щадитимуть стада. Та й з-поміж вас самих
повстануть люди, що говоритимуть погубні речі, щоб потягнути за собою учнів. Тому чувайте,
пригадуйте собі, що я три роки, ніч і день, не переставав кожного з вас зі сльозами наводити на
розум. А тепер передаю вас Богові і слову його благодаті, що може збудувати й дати вам
спадщину між усіма освяченими.
Ді. 20, 16 – 18, 28 – 36, повністю
Роздуми: Цього року минає 25-річчя легалізації УГКЦ. Життя нашої Церкви в підпіллі, коли
свобода віросповідання та молитви була заборонена законом, подає нам безліч прикладів
стійкості й мужності у вірі й любові та дарує нам надію. Сьогодні ми шануємо та прагнемо
передати своїм нащадкам дар віри, який дорогою ціною життя оплатили наші мученики,
наставники та ісповідники віри. Серед них було і багато мирян, які постраждали заради віри в
Христа, надіючись, що прийде час для нас жити у свободі Божих дітей. Життя наших мучеників
хай слугує для нас прикладом і надихає нас до особистого свідчення, ревності та вірності
Христові.
Цитата дня – свідчення: Чи не забуваєте часом на це, що слова Вашої науки виховують святих
горожан воюючої Церкви? Чи не забуваєте часом на це, що Ваша праця, вкладена в ту молоду
душу, може причинитися до вироблення правдивого святого, правдивої святої? Тих, людей
необмеженої перед Богом сили, жертвенності, іншим людям непонятної, людей любові, людей
полум’яної любові Божої…
Митрополит Андрей Шептицький
Значення наставників віри: Кого я пам’ятаю з наших героїв віри, новомучеників, блаженних? Чи
знаю приклади служіння духовенства, чернецтва і мирян у часи переслідування Церкви?
Молитва: Усі хори архиєреїв-святителів, могутні світила української Церкви! Як вірні
послідовники апостолів і добрі пастирі, ви вірно берегли доручене вам стадо, вели його дорогами
правди і дбайливо подавали йому духовну поживу, не вагаючись і життя своє віддати за свої вівці.
Тож разом зі святим священомучеником Йосафатом вимолюйте українському народові в
Начальника Пастирів – Христа-Бога, вірності Його заповітам і душам нашим великої милості.
Неділя всіх святих українського народу
Місійне завдання: Просити старших осіб поділитися зі мною своїми спогадами чи знаннями про
нашу Церкву в часи підпілля. Розповісти або подарувати книжку про наших блаженних тим
людям, які про них мало знають або нічого не знають.

