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Metropolitan Antony, Tania Peltekis, Volodymyr Katolik, Lydia Bohen, Mark Bohen,
Barbara Kurman, Anna Rosputko, Greg Karbiwnyk, Wolodymyr Shandruk, Kyrylo
Pasichnyk, Evdokia Trypupenko, PM Maryann Chubenko, Matthew, Irena Sherba, Nadia Broyaka, Ann
Stryzak, Taras and Anna Kowal, Ivan Sawchuk, Oksana Naber, Cathy Zador, Joe Zador, Helen Wilwert,
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Lauren Shevchek, Orysia Nowosiwsky, Halyna Palamar, Stephen Sheptak, Oleh Rosputko, Halyna Boiko,
Tamara & Serge Komarowski, Klaudia Pacowska, Elizabeth & Lisa Curry. All who suffer from
coronavirus.

When the Day of Pentecost had fully come, they
were all with one accord in one place. And
suddenly there came a sound from heaven, as of a
rushing mighty wind, and it filled the whole house
where they were sitting. Then there appeared to
them divided tongues, as of fire, and one sat upon
each of them. And they were all filled with the
Holy Spirit and began to speak with other tongues,
as the Spirit gave them utterance. And there were
dwelling in Jerusalem Jews, devout men, from
every nation under heaven. And when this sound
occurred, the multitude came together, and were
confused, because everyone heard them speak in
his own language. Then they were all amazed and
marveled, saying to one another, "Look, are not all
these who speak Galileans? And how is it that we
hear, each in our own language in which we were
born? Parthians and Medes and Elamites, those
dwelling in Mesopotamia, Judea and Cappadocia,
Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and
the parts of Libya adjoining Cyrene, visitors from
Rome, both Jews and proselytes, Cretans and
Arabs-we hear them speaking in our own tongues
the wonderful works of God.

Коли настав день П’ятдесятницi, усі вони були
однодушно вкупі. I раптом зчинився шум з
неба, ніби від сильного вітру, i наповнив увесь
дім, де вони перебували. I з’явились їм розділені
язики, мов вогненні, i спочили по одному на
кожному з них. I сповнилися всі Духа Святого, i
почали говорити іншими мовами, як Дух давав
їм провіщати. У Єрусалимі ж перебували юдеї,
люди побожні, з усякого народу під небесами.
Коли зчинився цей шум, зібрався народ i
схвилювався; бо кожний чув, що вони говорять
його мовою. I всі були вражені i дивувалися,
кажучи один до одного: «Чи не всі ці, якi
говорять, галiлеяни? Як же ми чуємо кожен
свою рідну мову, в якій народилися. Парфяни, i
мідяни, i еламiти, i жителі Месопотамії, Юдеї i
Каппадокiї, Понту та Асiї, Фригiї i Памфілії,
Єгипту i країв Лівії, прилеглих до Киринеї, i
захожі з Риму, юдеї та прозелiти, критяни й
аравитяни, чуємо, що вони говорять нашими
мовами про великі діла Божі?»

At that time, on the last day, that great day of the
feast, Jesus stood and cried out, saying, "If anyone
thirsts, let him come to Me and drink. He who
believes in Me, as the Scripture has said, out of his
heart will flow rivers of living water. But this He
spoke concerning the Spirit, whom those believing
in Him would receive; for the Holy Spirit was not
yet given, because Jesus was not yet glorified.

Одного разу, в останній же великий день свята
стояв Ісус і голосно говорив: хто спраглий,
нехай іде до Мене і п’є. Хто вірує в Мене, у того,
як сказано в Писанні, з утроби його потечуть
ріки води живої. Це сказав Він про Духа, Якого
мали прийняти віруючі в ім’я Його; бо ще не
було на них Духа Святого, оскільки Ісус ще не
був прославлений. Багато ж з народу, почувши
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Therefore many from the crowd, when they heard
this saying, said, "Truly this is the Prophet." Others
said, "This is the Christ." But some said, "Will the
Christ come out of Galilee? Has not the Scripture
said that the Christ comes from the seed of David
and from the town of Bethlehem, where David
was? So there was a division among the people
because of Him. Now some of them wanted to take
Him, but no one laid hands on Him. Then the
officers came to the chief priests and Pharisees,
who said to them, "Why have you not brought
Him?" The officers answered, "No man ever spoke
like this Man!" Then the Pharisees answered them,
"Are you also deceived? Have any of the rulers or
the Pharisees believed in Him? But this crowd that
does not know the law is accursed. Nicodemus (he
who came to Jesus by night, being one of them)
said to them, Does our law judge a man before it
hears him and knows what he is doing? They
answered and said to him, "Are you also from
Galilee? Search and look, for no prophet has arisen
out of Galilee." Then Jesus spoke to them again,
saying, "I am the light of the world. He who
follows Me shall not walk in darkness, but have the
light of life."
the Class of 2022:

We would like to congratulate

ці слова, говорили: Він воістину пророк. Інші
говорили: Це Христос. А ще інші казали: хіба з
Галилеї Христос прийде? Чи не сказано в
Писанні, що Христос прийде з роду Давидового
і з Вифлеєма, з того міста, звідки був Давид?
Отже, виникла в народі через Нього незгода.
Деякі з них хотіли схопити Його; але ніхто не
наклав на Нього рук. І слуги повернулися до
первосвящеників і фарисеїв; і дорікали їм: чому
не привели Його? Слуги відповіли: ніколи не
говорила людина так, як Цей Чоловік. Фарисеї
ж сказали їм: невже і ви спокусилися? Хіба
увірував у Нього хтось з начальників або з
фарисеїв? Але цей народ, що не знає закону,
проклятий він. Никодим, один з них, який
приходив до Нього вночі, говорить їм: хіба
закон наш судить людину, якщо раніше не
вислухають її і не дізнаються, що вона робить?
На це сказали йому: чи й ти не з Галилеї?
Роздивись і побачиш, що пророк з Галилеї не
приходить. Ісус знову говорив до народу,
кажучи: Я — Світло для світу; хто піде вслід за
Мною, той не ходитиме в темряві, а матиме
світло життя.

класу

2022:

наших випускників

.
We pray that your future will be a bright one and Ми молимося за їх світле майбутнє і нехай
that God sends down His blessings upon you now Господь пошле своє благословення для них
сьогодні і на довгії літа!
and always.
найщиріші привітання до всіх
: Our warmest greetings extended to
all visitors and guests who are participating in гостей та відвідувачів, які приєдналися сьогодні
today’s Divine Liturgy. What a joy it is to have you до нас на Божественну Літургію. Яке це щастя,
praying with us! After the service, do not hesitate що ви молитеся разом з нами! Після закінчення
to introduce yourselves to Fr. Taras and find out Літургії, не забудьте познайомитися з отцем
Тарасом і знайти чимало цікавої інформації про
more information regarding the Orthodox faith.
віру.
присутній,
attending the services is cordially invited Православну
запрошений
до
церковного
залу
на
каву та
to join in fellowship over coffee and sweets in the
товариську
розмову,
після
Літургії.
cathedral hall immediately following the Liturgy.
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Fr. Taras will be away from June
16-22. During this time, Fr. Taras will be unable to
receive phone calls and will have limited access to
email. In case of an emergency and if you are in
need of a priest, please contact Fr. Orest at 267240-5928 or Fr. Myroslav at 908-708-4646.

: You can
leave a lasting legacy to benefit future
generations! Please remember St. Vladimir’s
Parish when creating your will. Your good
works will continue after you have gone home!
Please contact the office if you need more
information.
- Since
we understand Communion to mean that we have
all things in common, sharing an identical Faith,
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 (of which all may
partake). If you have questions concerning the
above, or if you would like to become a member of
the Church, please feel free to speak with Fr. Taras.
The cathedral parish is always in
need of general church supplies. Items needed:
olive oil. We will greatly appreciate your donation.

о. Тарас буде відсутнім з 16 по 22
червня. Під час цього періоду, він не зможе
приймати дзвінки і не буде мати доступ в
соціальну сіть. При необхідності послуг
священика дзвоніть, будь ласка, до о. Ореста пo
телефoну 267-240-5928 або до о. Мирослава по
телефону 908-708-4646.

Ви можете залишити частину
своєї спадщини на благо майбутніх
поколінь! Будь ласка, пам'ятайте парафію
Св. Âîëîäèìèðà при створенні вашого
заповіту. Ваші добрі ä³ÿííÿ будуть
продовжуватися після вашого повернення
додому, довічного життя!
Причастя – (мається на увазі
спільність у духовному житті, приналежність до
одного віросповідання) можуть приймати тільки
ті, хто є членами Православної Церкви, і які
підготували себе через молитву, піст і 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 (яку
можуть брати усі присутні). Якщо у вас є
питання, до вище викладеного, або якщо ви
хотіли б стати членом Православної Церкви,
будь ласка, звертайтеся до о. Тарасà.
Собор Св. Володимира завжди
потребує речі для церковного. На сьогоднішній
день потребується оливкова олія. Ìè áóäåìî
ùèðî âäÿ÷í³ âàø³é ïîæåðòâ³.

Після вознесіння Ісуса Христа настав десятий день. Це був п'ятдесятий день після Воскресіння
Христового. У євреїв тоді було велике свято П'ятдесятниці в пам'ять Синайського законодавства.
Всі апостоли, разом з Божою Матір'ю та з іншими учениками Христовими та з іншими віруючими,
разом знаходились в одній світлиці в Єрусалимі. Була третя година дня за єврейським часом,
тобто за нашим – дев'ята година ранку. Раптом зчинився шум з неба, ніби від сильного вітру, і
наповнив весь дім, де знаходились ученики Христові. І з'явилися вогненні язики і спочили
(зупинилися) по одному на кожному з них. Всі сповнилися Духа Святого і стали славити Бога
різними мовами, яких раніше не знали. Так Дух Святий, за обітницею Спасителя, зійшов на
апостолів у вигляді вогненних язиків, на знак того, що Він дав здатність і силу для проповіді
4

Христового вчення всім народам; зійшов же у вигляді вогню на знак того, що має силу спалювати
гріхи й очищати, освячувати й зігрівати душі.
З нагоди свята П'ятдесятниці в Єрусалимі в цей час було багато юдеїв, які прийшли з різних країн.
Почувши шум, величезний натовп народу зібрався біля дому, де були ученики Христові. Усі в
народі дивувались і запитували одне одного: "Чи не всі вони галилеяни? Як же кожен з нас чує
свою мову, в якій народився? Як вони можуть розмовляти нашими мовами про великі діла Божі?"
І дивувалися, і не могли зрозуміти, що це значить. А інші, глузуючи, казали: "Вони напилися
вина".
Тоді апостол Петро, вставши разом з іншими одинадцятьма апостолами, сказав, що вони не п'яні,
але що на них зійшов Дух Святий, як це і було провіщено пророком Іоілем, і що Ісус Христос,
Якого юдеї розіп'яли, воскрес із мертвих, вознісся на небо і вилив на них Святого Духа.
Закінчуючи проповідь про Ісуса Христа, апостол Петро сказав: "Отже, твердо знай, увесь народе
ізраїльський, що Бог послав Спасителем і Христом Цього Ісуса, Якого ви розіп'яли".
Проповідь Петра так подіяла на слухачів, що багато хто увірував в Ісуса Христа. Вони стали
запитувати Петра й інших апостолів: "Що нам робити, мужі браття?"
Петро відповів їм: "Покайтесь і хрестіться в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів; тоді і ви
отримаєте дар Святого Духа".
Ті, хто увірував у Христа, охоче прийняли хрещення, таких виявилось у цей день близько трьох
тисяч. Таким чином почало будуватися на землі Царство Боже, тобто свята Церква Христова.
Від дня зішестя Святого Духа віра християнська стала швидко поширюватися, з допомогою
Божою: щодня збільшувалася кількість віруючих у Господа Ісуса Христа. Навчені Святим Духом,
апостоли сміливо проповідували всім про Ісуса Христа, Сина Божого, про Його страждання за нас
і Його Воскресіння з мертвих. Господь допомагав їм великими численними чудесами, які чинили
апостоли ім'ям Господа Ісуса Христа.
Спочатку апостоли проповідували юдеям, а потім розійшлися по різних країнах для проповіді
усім народам. Для здійснення таїнств і проповідування вчення християнського апостоли
рукопокладали єпископів, пресвітерів (священиків або ієреїв) і дияконів.
Та благодать Святого Духа, яка була явно подана апостолам у вигляді вогненних язиків, тепер
подається в нашій святій православній Церкві невидимо – в її святих таїнствах, через наступників
апостолів – пастирів Церкви – єпископів і священиків. (Див.: Діян. 2; 1–47; 23).
Зішестя Святого Духа на апостолів відзначається православною Церквою, як одне з найбільших
свят, на п'ятдесятий день після Великодня (тому що Дух Святий зійшов на п'ятдесятий день після
Воскресіння Ісуса Христа) і тому називається П'ятдесятницею, чи днем Тройці, бо з цього дня
розкрилася світові дія всієї Пресвятої Тройці, і люди навчилися поклонятись і прославляти три
лиця єдиного Божества: Отця, і Сина, і Святого Духа.
У це свято заведено прикрашати храми і свої доми зеленню, а під час богослужіння стояти з
квітами, виявляючи цим нашу радість і вдячність Богу за те, що Він Своїм Святим і Животворчим
(тим, що дає життя) Духом оновив людей, народив їх (через хрещення) в нове життя (квіти і
зелень – знак життя).
Наступний день після свята Тройці називається Днем Святого Духа і присвячений прославленню
Святого Духа.
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Благословенний Ти, Христе Боже наш, що премудрими рибалок явив, пославши їм Духа Святого, і
ними уловив Вселенну. Чоловіколюбче, слава Тобі.
Благословенний – гідний прославлення; премудрими рибалок явив – Який рибалок, тобто
апостолів, зробив премудрими, через них уловивши, тобто привернувши до себе, до віри весь світ.
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