THE GIFT
OF THE CONSECRATED
LIFE
Word of God: He (Phillip) had four virgin daughters gifted with prophecy. We had been there several
days when a prophet named Agabus came down from Judea. He came up to us, took Paul’s belt, bound
his own feet and hands with it, and said, “Thus says the holy Spirit: This is the way the Jews will bind
the owner of this belt in Jerusalem, and they will hand him over to the Gentiles.” When we heard this,
we and the local residents begged him not to go up to Jerusalem. Then Paul replied, “What are you doing,
weeping and breaking my heart? I am prepared not only to be bound but even to die in Jerusalem for the
name of the Lord Jesus.” Since he would not be dissuaded we let the matter rest, saying, “The Lord’s
will be done.”
Full text: Acts 21:8-14
Reflection: To live a life serving God is the calling of every Christian, as we have all promised to follow
Him in our Baptism. However, there are certain individuals, – monks, nuns and religious – who are
consecrated to God in a special way. Having made a special vow, they are completely consecrated to
God in order to serve their neighbor, to bring the light of Christ where it is the darkest, and to bring
Christian hope to those in despair. God never ceases to call men and women into his service. The
consecrated life is a prophetic sign of God’s love, of the presence of the Kingdom of God in our midst,
a constant reminder of the need to repent and to bring our world back to God.
Quote for the Day: The monastic life was, is and will remain an extraordinary power in Christ’s Church,
and we all desire that this power have its proper place within the Church, fulfilling its mission according
to its calling from God.
His Beatitude Sviatoslav
Meaning of the Consecrated Life: Do I understand that every vocation to the religious life is a great gift
from God, and a blessing for the family, parish and nation? Do I foster vocations in my family?
Prayer: Venerable fathers of the Monastery of the Caves, Anthony and Theodosius, the first flowers of
the Ukrainian Church, and all the countless righteous ones, who followed in their footsteps, dedicating
their lives to God! You shine forth as an example of Christian perfection, and you teach us by prayer and
self-denial to model ourselves on Christ-God for the salvation of our souls. Therefore, implore the good
God, that we may be made worthy of your intercession, and that together with you, through prayer and
sacrifice, we may obtain for the Church of Christ and our Ukrainian nation mercy and God’s bountiful
blessings.
Sunday of All the Saints of Rus’-Ukraine
Missionary Task: Pray for the gift of religious vocations from our parish community, for those who are
already serving in the consecrated life, for their perseverance, and blessing.
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ДАР БОГОПОСВЯЧЕНОГО ЖИТТЯ
Боже Слово: Було ж у нього (Филипа) четверо дочок-дівчат, які пророкували. І коли ми більше
днів перебули, якийсь пророк, Агав на ім’я, прибув з Юдеї. Він прийшов до нас і, взявши пояс
Павла, зв’язав собі руки й ноги та й мовив: «Святий Дух каже це: Отак юдеї зв’яжуть в Єрусалимі
того чоловіка, що йому належить цей пояс, і видадуть в руки поган». Коли ми це почули,
заходилися просити, ми й тамошні, щоб він не йшов до Єрусалиму. Тоді Павло озвався: «Що ви
робите, плачучи і надриваючи моє серце? Таж я готовий не тільки бу зв’язаний, але й життя своє
покласти в Єрусалимі за ім’я Господа Ісуса». Коли ж годі було його переконати, ми погодилися,
кажучи: «Нехай буде воля Господня».
Ді. 21, 8 – 14, повністю
Роздуми: Жити і служити Богові – це покликання кожного християнина, адже у святому Хрещенні
ми зобов’язалися іти за Христом. Однак богопосвячені особи – ченці й черниці, монахи і
монахині, посвячені Богові миряни, переживають це покликання в особливий спосіб, бо, склавши
обіти, повністю належать Господеві, служать ближнім, несуть Христове світло туди, де
найгустіша темрява, і поширюють Його надію в зневірених серцях. Бог не припиняє зроджувати
покликання до спільнот богопосвяченого життя. Богопосвячені особи є пророчим знаком
Господньої любові, закваскою, яка дає особливе свідчення Доброї Новини Божого Царства, щоб
розбудити і повернути світ Богові.
Цитата дня: Монашество було, є і буде надзвичайною силою Христової Церкви, і ми всі хочемо,
щоб ця сила посіла відповідне місце в її лоні та сповнила своє завдання відповідно до Богом
даного покликання.
Блаженніший Святослав
Значення богопосвяченого життя: Чи я розумію, що кожне покликання до богопосвяченого
життя є великим Божим даром і благословенням для всієї родини, парафії та народу? Чи плекаю
покликання у своїй родині та парафіяльній спільноті?
Молитва: Преподобні отці печерські, Антонію і Теодосію, первоцвіти Української Церкви, та всі
незліченні праведники, що пішли слідом за ними, посвятивши своє життя Богові. Ви сяєте зразком
християнської досконалості і навчаєте нас молитвою та самозреченням уподібнюватися до
Христа-Бога на спасіння душ наших. Отож моліть милостивого Бога, щоб ми були гідні вашого
заступництва і з вами молитвою і жертвою виєднували для Христової Церкви й нашого
українського народу змилування та щедрого Божого Благословення.
Неділя всіх святих українського народу
Місійне завдання: Молитися за дар покликання до богопосвяченого життя у нашій парафіяльній
спільноті, за тих, які вже служать, та за їх витривання в доброму до кінця.

