June 12, 2011

Descent of the Holy Spirit (Pentecost) – Trinity Sunday
Festal Tone

Schedule of Services for the Week of June 13 - June 19

Saturday, June 18 – Apodosis (Leave-taking) of Pentecost; The Holy Martyr Leontius
9:30 AM – Divine Liturgy
✙ Maria Velychko; Req: Alexandra Martynyshyn
6:00 PM – Great Vespers
Sunday, June 19 – Sunday of All Saints; The Holy Apostle Jude, Brother of the Lord; Fathers Day
9:30 AM – Divine Liturgy		 For All Parishioners

Fathers Day

Next Sunday, June 19th, we will celebrate
Fathers Day with a special Luncheon following
the Divine Liturgy. Please join us as we celebrate
that often forgotten yet critical role in the
Christian Family – the Father.
Buy your tickets early at a reduced price and
be eligible for a drawing to win two free nights
at a cabin in Julian ($250.00 value). Price will be
higher at the door.
Congratulations - Многая Літа!
On June 8, Stefan and Magdalena Oborski
were blessed with the birth of their daughter
Sofia Elizabeth. She was 22 inches and weighed
in at 8 lbs 7 oz. Mom and baby are doing great!

A Note on Kneeling

Now that Pentecost has arrived, kneeling
is no longer forbidden for weekday Liturgical
Services. Kneeling is reintroduced into the
weekday Liturgical services with the Kneeling
Prayers (which technically are part of Vespers
for Monday.) “Because kneeling is a sign of
penance in the Eastern tradition, the faithful
should be discouraged from kneeling during
the Paschal Season and on all Sundays of the
year. The faithful should be properly instructed
as to the reasons why kneeling at these times is
not congruent with the theology of the Eastern
Churches.” (Art. 464 § 1 – Pastoral Guide of the
Ukrainian Catholic Church in the USA.) The rule
one should follow is that one kneels when the
priest kneels and stands when he stands.

CONTEMPLATION – THE DESCENT OF
GOD THE HOLY SPIRIT
ON THE APOSTLES

 How the Apostles stood in one mind at
prayer.
 How, there came a sound from heaven as
a rushing mighty wind.
 How there appeared fiery tongues, one
on each of the Apostles.
 How the Apostles were filled with
the Holy Spirit and began to speak in
various tongues as the Holy Spirit gave
them utterance.
 How some mocked them saying, “They
have had too much new wine.”
 How the rest wondered and marveled,
hearing the Apostles speak to them of
the wonderful works of God in their own
languages.
 How the small are made great by God
the Holy Spirit.
 How the fearful are are made fearless by
Him.
 How He makes the simple wise.
 How He makes the inarticulate eloquent.
 How, from fishermen, He makes fishers
of men for the Kingdom of God.
 How, from shepherds of an irrational
flock, He makes shepherds of a rational
flock – the true sheep of the House of
Israel.
 How the Apostles, led by the Holy Spirit,
traveled throughout the world without
means and without friends.
 How, through the Holy Spirit, the
Apostles proclaimed the Lord’s Gospel.
 How, through the Holy Spirit, the Church
continues to proclaim the Gospel to the
ends of the earth.

THE HOLY SPIRIT

 is God, the third Person of the Holy
Trinity;
 proceeds from the Father;
 is sent into the world by Jesus Christ;
 inspires God’s People to speak God’s
truth and to do His will; and
 is the Giver of Life who upholds and
sustains creation in its existence, life,
and growth.
Fifty days after His resurrection from the
dead, Jesus Christ sent the Holy Spirit
upon His disciples. What does the Lord
Jesus Christ say about the Holy Spirit?
If you love Me, keep My commandments.
And I will pray the Father, and He shall
give you another Comforter, so that He
may be with you forever, the Spirit of
Truth, whom the world cannot receive
because it does not see Him nor know
Him. But you know Him, for He dwells
with you and shall be in you.
– John 14:15-17
But the Comforter, the Holy Spirit whom
the Father will send in My name, He shall
teach you all things and bring to your
remembrance all that I have said to you.
– John 14:26

When He, the Spirit of Truth, has come,
He will guide you into all truth. For He
shall not speak on His own authority, but
whatever He hears, He shall speak. And
He will declare to you things to come.
He will glorify Me, for He will receive of
Mine and will declare it to you. All things
that the Father has are Mine. Therefore
I said that He will take of Mine and will
declare it to you.
– John 16:13-15

Fast-Free Week
During the week after Pentecost (June
13 through June 19) we do not fast, even on
Wednesday and Friday. This week is given to
us to celebrate the renewal of the Holy Spirit
received on Pentecost.
Please Note:
When you go on vacation, please don’t forget
that the church still relies on your contributions.
Our bills do not go on vacation. The summer
months are most difficult due to the decrease
in attendance. Your absence on any Sunday
does not negate your obligation to support your
home parish.

What is tithing?

In Sacred Scripture, tithing is the setting aside of 10% of the “first fruits” of one’s labors. Many
Protestant congregations strongly encourage and sometimes even require their faithful to tithe.
While we don’t require it, I certainly encourage you to consider tithing. If not 10%, perhaps 5%.
If your monthly income is:
A 10% tithe would be
A 5% tithe would be
per month
per month
$1,000
$2,000
$4,000
$6,000
etc...

$100
$200
$400
$600

$50
$100
$200
$300

Коліноприклонні молитви
в контексті празника
світлої П’ятдесятниці
Духа премудрості Твоєї подай моїм думкам,
Духа розуму даруй моєму безумству,
Духом страху Твого осіни вчинки мої, і
Духа правого обнови в утробі моїй, і
Духом владичним утверди непевні мої думки,
Щоб повсякденно духом Твоїм благим до корисного спрямовуваний,
Я сподобився сповняти Заповіді Твої і
Завжди пам’ятати про Твоє славне пришестя,
Коли будеш судити нас за нашими вчинками.
Друга коліноприклонна молитва св. Василія Великого1
Празник святої П’ятдесятниці, або Зіслання Святого Духа, завершує святкування циклу, котрий
розпочинається Світлим Христовим Воскресінням. Свято це є одним із найбільших у літургійному
році, оскільки є „…вінцем спасіння роду людського”. Про важливість та велич празника так говорить
св. Григорій Богослов у своєму „Слові 41 на святу П’ятдесятницю”: «Завершуються тілесні діла
Христові, або, кажучи іншими словами, діла, які відносяться до Його тілесного перебування на землі,
а починаються діла Духа».2 А для нас, християн, це свято є важливим тому, що – це день народження
Церкви.
Спробуймо коротко описати історію зародження празника.
Знаємо, що це свято було запозичено з єврейської традиції, тож у Старому Завіті (Тов. 2,1; ІІ
Мак. 12,32), а також і в Новому (Ді. 2,1; 20,16; І Кор. 16,8) це свято визначається, як свято жнив (Вих.
23,16) або свято седмиць (Вих. 34,22). Євреї обходили це свято сім тижнів по Пасці (Втор. 16,9;10; Лев.
23,15;16), тобто в „п’ятдесятий день”.
В Старому Завіті було три основні свята: Пасха, П’ятдесятниця і свято Кучок. П’ятдесятниця
представляє дві виразні зміни у юдейській традиції. Первинною його формою було свято врожаю. В
юдейській традиції свято П’ятдесятниці пов’язане з тим, що на горі Синай Мойсею був даний Закон.
Таке розуміння свята перейшло до патристичної думки, і Отці Церкви поєднали дар видимого Закону з
даром невидимого Духа.
Недаремно свята Пасхи та П’ятдесятниці перейшли до християнства. Саме в час їх святкування,
коли місто Єрусалим наповнилось прочанами, відбулись смерть та воскресіння Ісуса, а також зіслання
Святого Духа на апостолів, коли вони були зібрані, щоб святкувати цей день.3 Проте лише в останніх
двадцятьох роках IV ст. офіційно виникло християнське свято з цією назвою як спомин зіслання
Святого Духа. Це було п’ятдесят днів радости з нагоди Воскресіння, Вознесіння, зіслання Святого Духа і
заснування Церкви, що їх розуміли не як окремі події в історії спасіння, але як різні види одного і того ж
прославлення Господа нашого Ісуса Христа.
Беручи до уваги те, що П’ятдесятниця є святом всезагальної радости, не вільно є постити, ні
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Творенія иже во святых отца нашего Григорія Богослова, Архіепископа Константинопольскаго.
Санкт;Петербургъ 1911, с. 578.

клякати, бо ці практики висловлюють смирення та покаянний характер.4 Час П’ятдесятниці є повний
присутности прославленого Господа і його дару Святого Духа. Тому християни моляться стоячи,
запевнені і радісні, у присутності Утішителя – Святого Духа, якого зіслав Син Божий.
Постити не можна, бо ж жених присутній у своїй Церкві5; піст мусить поступитися святкуванню.
Говорячи іншими словами, П’ятдесятниця рівняється Пасці, тому що Святий Дух є рівний Синові у
божестві. Церква святкує зіслання Святого Духа як завершення пасхального періоду, тобто те, до чого
смерть, Воскресіння і Вознесіння Ісусові прямували. Ісус воскрес із мертвих і сів праворуч Отця силою
Святого Духа, щоб тепер через Нього цей самий Дух зійшов на всіх, хто вірує, і дарував їм участь в
Ісусовому новому житті.

На І Вселенському Соборі у 325 р., який відбувався в м. Нікеї, було постановлено,
що: «Не годиться молитись на колінах в неділю і в П’ятдесятницю».

Східна Церква віддавна має звичай, щоб наступного дня по великім празникові віддавати честь тим
особам, які виконали головну роль у дні свята. День П’ятдесятниці святкує подію зішестя Святого Духа
на апостолів, а понеділок призначений на віддавання особливої чести Святому Духові як третій Особі
Божій.
Цікавим є той факт, що у Візантійській Церкві існують особливі коліноприклонні молитви на
Вечірні в день П’ятдесятниці, перед празником Святого Духа.6 Ці молитви, як вважається, були укладені
св. Василієм Великим у сер. IV ст. «…Св. Василій окремо вказує на молитовне чинонаслідування, яке
повинно відбуватися стоячи прямо, тобто без поклонів та коколіноприклонів, у всі воскресні дні і під
час всієї П’ятдесятниці в знак воскресної радости.. .»7 Незрозумілим є, чому ці молитви повинні бути
коліноприклонними. Теоретично знаємо лиш те, що св. Василій Великий поручає ці молитви відмовляти
на колінах задля великої пошани до Святого Духа,8 якої не мала ще тоді Вселенська Церква.9
Треба пам’ятати, що Святий Дух продовжує дії Ісуса в житті всіх віруючих через Святі Тайни та
науку Церкви. Саме це маємо на увазі кажучи, що Церква була „заснована” в неділю П’ятдесятниці.
Існує тісний зв’язок між Господом, який вознісся в людській природі і сидить праворуч Отця, та
силою, яка наповнює світ через зішестя Святого Духа. Справді, дуже важко відділити дії Ісуса під час
Його земного життя від продовження цих дій у Церкві силою Святого Духа. Ісус сам говорить про
спільність із Святим Духом: «Ліпше для вас, щоб я відійшов. Бо коли не відійду, то Утішитель до вас не
зійде. Якщо ж відійду, пришлю Його до вас».10
Рання Церква зовсім не вважала роль Святого Духа „додатком” до дій Ісуса, його науки, смерти
та воскресіння. Через Духа, який „всюди є і все наповняє”, Ісус також всюди присутній. Таким чином,
праця спасіння, яку Ісус розпочав своїм народженням, продовжується силою Святого Духа у вічності,
через зіслання Святого Духа, де Христос, включається в наш світ, щоб кожний, хто вірує в Добру
Новину, був Його причасником.
Підготував Тарас Сиділо, Літургійний відділ Пасторального центру „Еклезія”.
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Лише о. І.Дольницький подає цей день днем Святого Духа. Замойський та Львівський Синоди говорить
про свято Пресвятої Тройці. І. Дольницький. Тупікъ Церквє Руско;Католіческія. Львовъ 1899, ч. ІV, с. 498.
Ю. Катрій. Пізнай свій обряд, с. 175.

Адже лише від І Вселенського Собору починається напрацювання у сфері тринітарного богослов’я,
зокрема св. Василієм Великим та св. Григорієм Богословом.

Українська Греко-Католицька Церква
Святого Йоана Хрестителя
St. John the Baptizer
Ukrainian Greco-Catholic Church

Святкуємо 50-років!

Celebrating 50 Years!

4400 Palm Avenue
La Mesa, CA 91941
Parish Office: (619) 697-5085
Website: stjohnthebaptizer.org
Pastor: Fr. James Bankston
Парох: о. Яків Бенкстон
frjames@mac.com
Fr. James’ cell phone: (619) 905-5278
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