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Christ is Risen! - Indeed He is Risen!   
WELCOME  All! Welcome to the God-Loving and God-Protected Parish of St. Nicholas! A Parish of the UOC of the USA and the Ecumenical 
Patriarchate. Our warmest greetings are extended to all visitors and guests, and to all of our beloved parishioners who are participating in today's 
Divine Liturgy. We are blessed to have you with us today! If you are with us for the first time, PLEASE introduce yourself to Father Vasyl – he is 
looking forward to meeting you! Also, please feel free to email or call Father with any questions and let him know what is going on in your life, 
especially if you need spiritual guidance. We hope that you will find peace and comfort in St. Nicholas Ukrainian Orthodox Church. You are very 
welcome to come every Sunday, make yourself at home, and to become a part of our parish family. Through the intercession of Saint Nicholas we 
hope and pray that our community might grow into a full fledged Parish in the Ukrainian Orthodox Church of the USA. Through your prayers and 
dedication of time, talents and donations, this can become a reality in all faith and love. 

Христос Воскрес! - Воістину Воскрес!  
ВІТАЄМО ВСІХ! Ласкаво просимо до Боголюбивої та Богом береженої парафії святого Миколая! Наша парафія є частиною УПЦ США 
Вселенського Патріархату. Щиро та з любов’ю вітаємо всіх відвідувачів, гостей, прихожан та віх парафіян, які беруть участь у 
сьогоднішньому богослужінні. Ми благословенні вашою присутністю! Якщо ви завітали вперше, будь ласка, представте себе отцеві 
Василю, він буде дуже радий зустрітися з вами! Також,  якщо у вас є запитання до священника, потрібно поговорити або потребуєте 
духовних настанов, можете вільно дзвонити до о. Василя або писати на електронну пошту на вище вказану адресу на номер телефону. 
Сподіваємося, ви зможете відчути себе комфортно та в мирі при нашій громаді-парафії. Будь ласка, приходьте молитися з нами щонеділі, 
почувайтеся, як вдома та ставайте частиною нашої парафіяльної родини. Через заступництво св. Миколая, ми надіємося та молимося, 
щоб наша громада лише зростала, будучи повноцінною парафією Української Православної Церкви США. Це можливо лише завдяки 
вашим молитвам, відданістю, відданості часу, талантам та щедрим пожертвам в любові та вірі. 

Благословенний Ти,
 Христе Боже наж, 

що премудрими рибалок явив, 
пославши їм Духа Святого 
і ними вселенну вловив. 

Чоловіколюбче, 
слава Тобі!

O Blessed are You,  
O Christ our God,  

who made fisherman all-wise,  
by sending down upon them the 
Holy Spirit, and through them, 
drawing all the world into Your 

net. O Loving One,  
glory be to You! 

Archpastor - His Eminence Metropolitan Antony  

Предстоятель-Високопреосвященніший  

Митрополит Антоній 

 Priest: Fr. Vasyl Dovgan   
Настоятель: отець Василь Довган  

Fr.VasylDovgan@gmail.com   
Cell: (908) 247-1800 

http://www.stnicholasuoc.org/
mailto:Fr.VasylDovgan@gmail.com


LITURGICAL SCHEDULE — РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ 
Thursday, June 2, 2022 - THE ASCENSION OF OUR LORD.  
Service at 9:00 AM.

Четвер 2 червня 2022, - ВОЗНЕСІННЯ ХРИСТОВЕ.  
Богослужіння о. 9:00 ранку.  

——————————————————————————————————————————————————————————— 
June 5, 2022 - 7th Sunday after Pascha. Tone 6. 
First Ecumenical Council. 
8:15 – 8:45 AM – Confessions. 
9:00 AM – Divine Liturgy. 
The Reading is from the Letter of St. Paul to the Acts (Acts 20:16-18, 28-36). 
The Holy Gospel According to St. John (Jn. 17:-1-13). 

5 червня 2022, Неділя 7-ма після Пасхи. Голос 6.
Свв. Отців 1-го Вселенського собору 
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь. 
9:00 ранку – Божественна Літургія.  
З Діянь Святого Апостола Павла Читання. (Діянь. 20:16-18, 28-36).  
Від Івана Святого Євангелія Читання (Ін. 17:-1-13). 

——————————————————————————————————————————————————————————— 
June 12, 2022 - 8th Sunday after Pascha. Tone 7.  
PANTECOST - TRINITY SUNDAY. 
8:15 – 8:45 AM – Confessions. 
9:00 AM – Divine Liturgy.  
The Reading is from the Letter of St. Paul to the Acts (Acts 2:1-11). 
The Holy Gospel According to St. John (Jn. 7:37-52-8:12). 

12 червня 2022, Неділя 8-ма після Пасхи. Голос 7. 
ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРОЙЦІ. П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ. 
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь. 
9:00 ранку – Божественна Літургія.  
З Діянь Святого Апостола Павла Читання. (Діянь. 2:1-11).  
Від Івана Святого Євангелія Читання (Ін. 7:37-52-8:12). 

——————————————————————————————————————————————————————————— 
June 19, 2022 - 1st Sunday after Pentecost. Tone 8.  
All Saints. 
8:15 – 8:45 AM – Confessions. 
9:00 AM – Divine Liturgy.  
The Reading is from the Letter of St. Paul to the Hebrews (Heb. 11:33-12:2).  
The Holy Gospel According to St. Matthew (Mt. 10:32-33,37-38-19:27-30). 

The Last day before the Apostolic Lent.

19 червня 2022, Неділя 1-ша після П’ятидесятниці. Голос 8. 
Всіх Святих. 
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь. 
9:00 ранку – Божественна Літургія.  
Послання до Євреїв Святого Апостола Павла Читання. (Євр. 11:33-12:2).  
Від Матвія Святого Євангелія Читання (Мт. 10:32-33,37-38-19:27-30). 

Заготовини на Апостольський Піст. 
——————————————————————————————————————————————————————————— 
June 26, 2022 - 2nd Sunday after Pentecost. Tone 1.  
The Saints of Ukraine. 
8:15 – 8:45 AM – Confessions. 
9:00 AM – Divine Liturgy.  
The Reading is from the Letter of St. Paul to the Romans  
(Rom. 2:10-16).  
Holy Gospel According to St. Matthew (Mt. 4:18-23). 

26 червня 2022, Неділя 2га після П’ятидесятниці. Голос 1. 
Всіх святих землі Української. 
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь. 
9:00 ранку – Божественна Літургія.  
До Римлян Послання Святого Апостола Павла Читання.  
(Рим. 2:10-16).  
Від Матвія Святого Євангелія Читання (Мт. 4:18-23).  

——————————————————————————————————————————————————————————— 
****** 

Bring your children to Church today they will come tomorrow - the future of our church is in our children and grandchildren!   
Приведідь своїх дітей до Храму Божого сьогодні і вони повернуться завтра - наші діти та онуки - вони є майбутнє нашої парафії! 

****** 
- STEWARDSHIP PRAYER  - My Church is composed of people like me. I help make it what it is. It will be friendly if I am. Its pews will be 
filled, if I help fill them. It will do great work, if I work. It will make generous gifts to many causes, if I am a generous giver. It will bring other 
people into its worship and fellowship, if I invite and bring them. It will be a church of loyalty and love, of fearlessness and faith, and a church 
with a noble spirit, if I, who make it what it is, am filled with these same things. Therefore, with the help of God, I shall dedicated myself to the 
task of being all the things that I want my church to be. AMEN. 

Information -Загальна Інформація  
✤ The Divine Liturgy is served every Sunday at 9:00 AM. (The First Sunday of the month is in English and the rest of the Sundays are in both  

languages English and Ukrainian or as need). Time for Holy Confession is available before Liturgy, please come.  
✤ For Baptisms, Weddings, Panakhyda or any other services, please arrange with Father Vasyl Dovgan.  
✤ Pastoral Visitations of the Sick and Infirm: Please inform Father Vasyl if you or your family members are going into the hospital for any reason 

or if they would like to receive spiritual guidance, support or a visit. 
———————————————EMERGENCY CALLS – Please call Fr. Vasyl anytime! Thank you. —————————————— 

✤ Божественна Літургія служиться щонеділі о 9:00 ранку. Свята Сповідь перед Літургією.   
✤Про Хрещення, Вінчання, Панахиди чи інші Богослужіння, будь ласка, домовтeся з настоятелем отцем Василем Довганoм.  
✤Пастирськi відвідини недужих та немічних: Будь ласка, повідомте отця Василя, якщо будь-хто з ваших друзів або членів сім'ї 
потрапив до лікарні з будь-яких причин або бажає духовно збагатитися.  
——————————НЕВІДКЛАДНІ ДЗВІНКИ – Будь ласка, дзвоніть отцеві Василю у будь-який час! ——————————— 

ANNOUNCEMENTS – ОГОЛОШЕННЯ 
‣ MEMORIAL BOOKS: Please submit (before Divine Liturgy) your memorial books (Hramatka) to Fr. Vasyl, if you wish to have your love 

ones commemorated during the services!   
‣ ГРАМАТКА Будь ласка, дайте (перед Божественною Літургією) вашу граматку о. Василю, якщо ви бажаєте пом’янути своїх рідних у 
Богослужінні! 

‣  CHURCH SCHOOL: As Lord said. "Let the children come to me. Don't stop them! For the Kingdom of Heaven belongs to those who are like 
these children.” Please bring your kids to the church for religious classes. We will start religion school on first Saturday of October at  
9:15AM to 10:15AM. Step by step they learn more and more what is Orthodoxy and will become more familiar with Bible and we will prepare 
kids for the first Holy Confession and Communion. PLEASE PARENTS BRING YOUR KIDS TO LEARN MORE ABOUT 
SPIRITUALITY. THANK YOU ALL.  

‣ WEEKLY COLLECTION: We would like to thank everyone for continuing to send in your weekly contributions! Your generosity has been a 
blessing to the parish and your continued assistance is crucial during this time! Please keep this in mind as you continue to send in your weekly 
contributions. Your assistance is needed and appreciated. Your weekly envelopes or outright donations can be sent by: Mail: St. Nicholas 
Ukrainian Orthodox Church 376 3rd St. Troy, NY 12180.  

‣  Monday, June 20 - The beginning of the Apostolic Fast of Sts. Peter and Paul (until July 12) .  



‣ Понеділок 28 червня Початок посту Петра і Павла (до 12го липня).  
“Час Кави - Coffee Hour” 

6.5.22 - Halya/Ihor Korhun    
6.12.22 -Olena Kutzer 

6.19.22 - Halya/Mykola Zaderej 
6.29.22 -All Together 

Dear Brothers and sister in Christ. First of all from the bottom of my heart I would like to thank everyone who brought some goodies and signed 
up already to bring something for coffee hour.  
Coffee Hour is a time of fellowship after the church service has ended. It provides a welcoming place, following service every Sunday, to talk with 
each other, with friends and kids have a chance to spend time together and everyone have time to talk with clergy as well and to meet/talk to new 
people as well as  relaxing with friends during coffee hour.  
Our coffee hour hosts provide light refreshments, whatever they like. We always try to include some dessert, sweet treats so that all parishioners, 
children can enjoy and everyone love desert. Church provide coffee, tea, and usually a cold drink or water is there as well.  
We do have open Sundays. We are asking you all to step in and sign up for it.  
PLEASE take a Sunday or two and bring something to share with us all at the same time. There will be a sign-up sheet downstairs in the coffee 
room – or you can email or call Halya Korhun to sign up.  Halya152@nycap.rr.com Cell: 518-526-3238.  
We can do memorial service on the day you signed up if you wish. Thank you all, we do appreciate your kindness and generosity. May God Bless 
you all generously with all His Blessings. 

Happy Birthday!!! - Вітаємо !!! 
From the bottom of St. Nicholas parish family heart we wish dear: Tetyana Hayvanovych, Anna-Halya Zaderej, Michele Rayn, Daniel Petroff,  
Mykola Kulbida, Dobrodijka Luba Shak, Stive Paszko, Iryna Houzich, John Fill a Happy Birthday. As you celebrate please remember, God is 
near, He is there leading you into another year. God holds your future in His hands and will always be your guide. May Jesus Christ continue to 
bless you abundantly and keep you safe in His loving care. On your birthday enjoy His divine presence in your life. Have a Happy Birthday. Нехай 
Господь благословить і пошле у ваш день народження міцних сил і доброго здоров’я, радості душі і чистої любові серця, вірного щастя і 
світлої надії. Нехай ангел вас оберігає та допомагає долати всі життєві перешкоди. Хай постійний успіх, радість і достаток Сипляться до 
вас, немов вишневий цвіт, Хай життєвий досвід творить з буднів свята, Господь дарує довгих-довгих літ! Божого вам Благословення на 
Многії та Благії Літа! Happy Birthday!!! Many Years!!!  
If you would like a family member to be greeted at the end of the Liturgy on the occasion of a birthday or an anniversary, please let me know and I 
will gladly do. Thank you all. Fr Vasyl. 

PRAYER – МОЛИТВА 
We ask all of you to remember in your prayers the following individuals, who are in need of God's healing and grace: the sick, hospitalized, 
and those in nursing homes or confined to their homes. Our best wishes for a speedy recovery and good health are extended to the following 
individuals who are in need of God's healing and grace. O Holy Father, Heavenly Physician of our souls and bodies, who sent Your Only-begotten 
Son our Lord Jesus Christ to heal those in illness: visit and heal Your servants: Robert, Nastya, Janette, Timothy, Mary-Ann, Payton, Anthony, 
Tina, Mikola, Stella, Maksymko, Fr. Yurij, Maria, Fr. Jakiw, Volodymyr, Vincent, Michael all doctors and nurses and everyone who was infected by 
COVID-19: granting them release from pain and restoration to health and vigor, that they may give thanks unto You and bless Your Holy Name, of 
the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit: now and ever, and unto ages of ages. Amen.  
 О Премилосердний Боже, Отче, Сину і Святий Душе, в нероздільній Тройці Тобі поклоняються і Тебе славлять! Зглянься 
милостиво на рабів  (Ім'я) недужих, відпусти їм всі провини їх, подай їм зцілення від хвороби, поверни їм здоров'я і сили тілесні, подай їм 
довге і щасливе життя, земні й духовні Твої блага, щоб  вони разом з нами приносили подячні молитви Тобі, всещедрому Богові і 
Творцеві нашому. Амінь. 
 If there is anyone who is in need of prayers, and you want to add them to the prayer list, please notify Fr. Vasyl. If you would like me to visit with 
the Sacraments of the Holy Confession and Eucharist, please call me to set up an appointment. I will gladly visit everyone. In Christ Fr. Vasyl 
Dovgan. Thank you. 

 “Holy Pentecost - Свята П’ятидесятниця”
The Feast of Holy Pentecost is celebrated each year on the fiftieth day after the Great and Holy Feast of Pascha (Easter) and ten days after the Feast 
of the Ascension of Christ. The Feast is always celebrated on a Sunday. 
The Feast commemorates the descent of the Holy Spirit upon the Apostles on the day of Pentecost, a feast of the Jewish tradition. It also celebrates 
the establishment of the Church through the preaching of the Apostles and the baptism of the thousands who on that day believed in the Gospel 
message of salvation through Jesus Christ. The Feast is also seen as the culmination of the revelation of the Holy Trinity. 
The story of Pentecost is found in the book of The Acts of the Apostles. In Chapter two we are told that the Apostles of our Lord were gathered 
together in one place. Suddenly, a sound came from heaven like a rushing wind, filling the entire house where they were sitting. Then, tongues of 
fire appeared, and one sat upon each one of Apostles. They were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages as directed by 
the Spirit (Acts 2:1-4). 
This miraculous event occurred on the Jewish Feast of Pentecost, celebrated by the Jews on the fiftieth day after the Passover as the culmination of 
the Feast of Weeks (Exodus 34:22; Deuteronomy 16:10). The Feast of Weeks began on the third day after the Passover with the presentation of the 
first harvest sheaves to God, and it concluded on Pentecost with the offering of two loaves of unleavened bread, representing the first products of 
the harvest (Leviticus 23:17-20; Deuteronomy 16:9-10). 
Since the Jewish Feast of Pentecost was a great pilgrimage feast, many people from throughout the Roman Empire were gathered in Jerusalem on 
this day. When the people in Jerusalem heard the sound, they came together and heard their own languages being spoken by the Apostles (Acts 
2:5-6). The people were amazed, knowing that some of those speaking were Galileans, and not men who would normally speak many different 
languages. They wondered what this meant, and some even thought the Apostles were drunk (Acts 2:7-13). 
Peter, hearing these remarks, stood up and addressed the crowd. He preached to the people regarding the Old Testament prophecies about the 
coming of the Holy Spirit. He spoke about Jesus Christ and His death and glorious Resurrection. Great conviction fell upon the people, and they 
asked the Apostles, "What shall we do?" Peter said to them, "Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the 
remission of sins; and you shall receive the gift of the Holy Spirit" (Acts 2:38-39). 
The Bible records that on that day about three thousand were baptized. Following, the book of Acts states that the newly baptized continued daily 
to hear the teaching of the Apostles, as the early Christians met together for fellowship, the breaking of bread, and for prayer. Many wonderful 
signs and miracles were done through the Apostles, and the Lord added to the Church daily those who were being saved.  
Icon of the Feast 

mailto:Halya152@nycap.rr.com
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The icon of the Feast of Pentecost is known as "The Descent of the Holy Spirit". It is an icon of bold colors of red and gold signifying that this is a 
great event. The movement of the icon is from the top to the bottom. At the top of the icon is a semicircle with rays coming from it. The rays are 
pointing toward the Apostles, and the tongues of fire are seen descending upon each one of them signifying the descent of the Holy Spirit. 
The building in the background of the icon represents the upper room where the Disciples of Christ gathered after the Ascension. The Apostles are 
shown seated in a semicircle which shows the unity of the Church. Included in the group of the Apostles is Saint Paul, who, though not present 
with the others on the day of Pentecost, became an Apostle of the Church and the greatest missionary. Also included are the four Evangelists, 
Matthew, Mark, Luke, and John, holding books of the Gospel, while the other Apostles are holding scrolls that represent the teaching authority 
given to them by Christ. 
In the center of the icon below the Apostles, a royal figure is seen against a dark background. This is a symbolic figure, Cosmos, representing the 
people of the world living in darkness and sin, and involved in pagan worship. However, the figure carries in his hands a cloth containing scrolls 
which represent the teaching of the Apostles. The tradition of the Church holds that the Apostles carried the message of the Gospel to all parts of 
the world. 
In the icon of Pentecost we see the fulfillment of the promise of the Holy Spirit, sent down upon the Apostles who will teach the nations and 
baptize them in the name of the Holy Trinity. Here we see that the Church is brought together and sustained in unity through the presence and work 
of the Holy Spirit, that the Spirit guides the Church in the missionary endeavor throughout the world, and that the Spirit nurtures the Body of 
Christ, the Church, in truth and love. 
——————————————————————————————————————————————————————————— 
Що ми повинні знати про П’ятидесятницю? - Свято П’ятидесятниці – Зіслання Святого Духа, християни відзначають на 50-й день 
після Великодня. Цього року П’ятидесятниця припадає на 27 травня. Саме П’ятидесятницю вважають днем, коли народилася та почала 
діяти Христова Церква. 
Головний мотив святкування П’ятидесятниці для новозавітньої Церкви — це подія зіслання Святого Духа у вигляді вогненних язиків на 
апостолів на 50-ий день після Воскресіння Господнього. Тому це свято ще називається Зісланням Святого Духа. 
На свято Зіслання Святого Духа сповняється обіцянка Христа, що після Його відходу на небо Отець надішле учням і Церкві іншого 
Утішителя, Святого Духа, який дасть повне навчання всього, що Христос об’явив (Івана 14: 26; 16: 13). 
Подія Зіслання Святого Духа детально описана у Книзі Діянь Апостолів. Там сказано, що після зіслання апостоли почали говорити 
різними мовами: «А як настав день П’ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці. Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе 
подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з’явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них. Усі вони 
сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти» (Дії 2: 1-4). 
Празник П’ятидесятниці – це згадка про те, що Бог продовжує дарувати Свого Духа, як це Він зробив у Церкві першого століття. Термін 
«П’ятидесятниця» в Біблії зустрічається тричі: «А як настав день П’ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці» (Діян. 
2:1); «Павло вирішив плисти попри Ефес, щоб не баритися в Азії; поспішав бо, щоб, по змозі, на день П’ятидесятниці бути в 
Єрусалимі» (Діян. 20:16); «В Ефесі я перебуду до П’ятидесятниці» (І Кор. 16:8).  
Перша старозавітна П’ятидесятниця здійснилася на горі Синай, коли Бог зійшов у вогні та славі на гору і проголосив Свої Десять 
Заповідей. 
Новозавітна П’ятидесятниця відбулася на п’ятдесятий день після смерті та воскресіння Христа. Саме цього дня Бог посилає Свого 
Святого Духа й зароджується Христова Церква. «Тоді ж саме, як споживав хліб-сіль із ними, він наказав їм Єрусалиму не кидати, але 
чекати обітниці Отця, що її ви від мене чули; бо Йоан христив водою, ви ж будете хрищені по кількох цих днях Святим Духом» (Діян. 
1:4-5). Святе Письмо так описує цю подію: «А як настав день П’ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці. Аж ось роздався 
зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з’явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на 
кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти» (Діян. 2:1-4). Святий 
Дух пронизує Своєю присутністю кожну частинку людського єства, відновлюючи, наповнюючи, укріпляючи. 
Що ж дала нам П’ятидесятниця? - Саме в цей день зародилася Христова Церква. Бог, за допомогою дару мов, передає усім народам 
Свої чудесні дари та Свою віру, надію й любов. Саме в цей день священство стає реальністю для усіх вірних: «Ви ж – рід вибраний, 
царське священство, народ святий, люд, придбаний на те, щоб звістувати похвали того, хто вас покликав з темряви у дивне своє світло» (І 
Петр. 2:9). І в цей день Бог дає апостолам план для усієї Церкви: «І буде останніми днями, – каже Бог, – я виллю мого Духа на всяке тіло. 
Ваші сини й ваші дочки будуть пророкувати, і ваші юнаки будуть бачити видіння, і старшим вашим будуть сни снитись. І на слуг моїх і на 
слугинь моїх я сими днями виллю мого Духа, і вони будуть пророкувати» (Діян. 2:16-18). Без сили Святого Духа всі людські зусилля, 
методи та плани є марними. Це, ніби ми намагаємося привести у рух корабель, надуваючи паруса своїм диханням. 
Апостол Петро пише, що кожен із нас може отримати Святого Духа, може пережити той самий досвід, який отримали 
апостоли: ««Покайтесь», каже, «і нехай кожний з вас охреститься в ім’я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар 
Святого Духа.  Для вас бо ця обітниця і для дітей ваших та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь, наш Бог» (Діян. 
2:38-39) Найбільший дар, котрий може отримати грішник, – спасіння; найбільше да, котрий може отримати християнин – дари й плоди 
Святого Духа. У день зіслання Святого Духа — День П’ятидесятниці — розпочався новий період у стосунках між Богом і людиною. Це 
період Духа Святого, або час благодаті. 
Завданням Святого Духа, Якого Ісус називає Утішителем, є: “Виявити світові про гріх, про правду і про суд” (Ів. 
16:8). Тобто розбудити совість грішника, привести невіруючого до покаяння. А для віруючих є чудова обітниця 
присутності Духа Святого, Який є нашим Порадником і Утішителем, якщо ми прислухаємося до Його тихого і 
ніжного голосу в нашому серці.Для нас із вами день П’ятдесятниці, як на мене, — це, в першу чергу, день 
спомину про те, що Церква не є спільнотою хаотично зібраних людей. Ці люди не були обрані просто так. 
Господь саме Своїм учням сказав: «Зберіться та чекайте на сходження Духа Святого», — та й Дух Святий зійшов 
не на всю землю, а лише на тих учнів, які були вірні Йому, та яким Господь заповідав.  
 Кожного разу, коли помазуємо маленьку дитину, коли приходимо до храму на свято Хрещення, ми отримуємо ті ж самі дари 
Духа Святого, які колись отримали, просто ми чомусь їх закопуємо і не встигаємо розвинути протягом свого земного життя. Дух Святий, 
який подається кожному з нас, ті дари, що даються під час Таїнства Хрещення, коли священник каже: «Печать дара Духа Святого. 
Аминь», — лежить на кожному з нас, і кожен із нас має той самий потенціал, який мали святі апостоли, щоб весь світ по-доброму 
заразити нашою вірою, нашим світоглядом і нашим прагненням жити зі Христом. Кожен з апостолів пішов своєю дорогою і пройшов 
місію Христову так, як це відповідало і його характеру, і його фізичним силам, і його освіті. Але все це було примножене і подвоєне 
Духом Святим. Той Дух Святий, який перебуває в Церкві і донині, Молімося, щоб Дух Святий не оминув нас у цю у Святу 
П’ятидесятницю. 
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