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світ, але душу свою занапастить?
Або що дасть людина за душу свою?”
(Ев. Від Матфія 16-26)
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ПОЖЕРТВУВАННЯ

ШАНОВНІ ПАНОВЕ, ДОРОГІ БРАТИ І СЕСТРИ, ЗНЕДОЛНІ, ХВОРІ ЛЮДИ КИЇВСЬКОЇ
КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №18 ЧЕКАЮТЬ НА ВАШУ ДОПОМОГУ !
Свою фінансову допомогу Ви можете надіслати на розрахуновий рахунок УПЦ парафії храму
на честь Рівноапостольного Великого князя Володимира у Шевченківському районі м.Києва.
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У платіжному дорученні вказувати: „Благодійне пожертвування на потреби приходського
сестринства, без ПДВ (згідно листа №...)”. Церква являється неприбутковою організацією.
Довідка з ДПІ до листа додається.
«Истинно говорю вам и так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне» (Мф. 25.40)
При храмі святого рівноапостольного князя Володимира створено сестринство милосердя.
Сестра милосердя поєднує в собі любов до Бога і до ближнього.
Сестри милосердя є прихожанами нашого храму. Хворі відчувають плоди їхньої праці. По
заповіді Христовій сестри милосердя служать людям . Завдяки теплому слову, піклуванню про
ближніх хворі відчувають християнську любов, повертають свої душі до Бога.
Православні сестри-християнки! Хто не залишиться байдужим до такої важливої справи
милосердя, може пожертвувати своїм вільним часом, справами заради спасіння людських душ,
а значить і своєї душі, запрошуємо Вас відвідати наш храм і отримати необхідну інформацію
щодо служіння у сестринстві.
Приходське сестринство веде шефство над такими громадянами
1.Шуклина Валентина ГригорІвна, 1948 р.н., вдова полковника ВВС, вертольотчика,
ліквідатора Чорнобильской аварії.
2.Раб Божий Григорій
3.Раб Божий Микола
та безпритульні хворі .
З ВДЯЧНІСТТЮ,
СЕСТРИНСТВО МИЛОСЕРДЯ ВІД ПАРАФІЇ ХРАМУ НА ЧЕСТЬ РІВНОАПОСТОЛЬНОГО
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА ПРИ ЛІКАРНІ №18
НЕХАЙ ГОСПОДЬ БОГ БЛАГОСЛОВИТЬ
ВАС ЗДОРОВЯМ И ДОВГИМИ РОКАМИ
ЖИТТЯ НА ДОБРІ СПРАВИ
З повагою .настоятель храму
прот. Андрій Миткалик

