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ЩИРО	ВІТАЄМО	ГОСТЕЙ	У	НАШОМУ	ХРАМІ	
A	WARM	WELCOME	TO	ALL	GUESTS	TO	OUR	COMMUNITY	

 
Потребують наших молитов:  Теодосія Бавер, Віра Бучак-Сиґен, Тарас Гукало, Людмила Кочерга, Николай Михайлюк, Євгенія 
Підвисоцька, Юлія Пушкар, Оксанa Русин, Зеновія і Петро Сафулко, Стефанія Шевчук, Данило і Антоніна Стечишин, Маруся 
Текела, Олеся Волощук, Анна Зубенко, Маруся Зимовець, Юрій Панчук, Ксеня Самолюк, Галина Вакулін, Марія Двигайло 
Житинська, Дженефер Кушнір, Оля Koвч. 
 

Prayers for health:  Theodosia Bawer, Vera Buchak-Séguin, Taras Hukalo, Ludmila Kocherha, Nickolai Michailuk, Jennie Pidwysocky, 
Julie Puszkar, Oksana Rusyn, Zenovia & Peter Safulko, Stella Shewchuk, Dan & Antonina Stechysin, Mary Tekela, Lesia Voloshchuk, 
Anna Zubenko, Marusia Zymowec, George Panciuk, Xenia Samoluk, Halyna Wakulin, Mary Dwyhajlo Zytynsky, Jennifer Kushnir, Olga 
Kowcz. 
 
 

	
	
	
	
	
	

 
РОЗКЛАД	НЕДІЛЬНИХ	БОГОСЛУЖІНЬ	

 
ЧЕРВЕНЬ 

 
12 -  Неділя. П'ятидесятниця- ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ.   
Літургія 9:30.  Вечірня з коліноприклонними молитвами.  
 
13 - Понеділок. День Св. Духа. Літургія 10:00 
 
19 - 1-ша Неділя після Тройці. Неділя Всіх Святих. Літургія 
10:00 
 
26 - 2-га Неділя після Тройці. Неділя Всіх Святих Русі-України. 
Літургія 10:00 
 

 
SCHEDULE	OF	SUNDAY	SERVICES	

 
JUNE 

 
12 – Sunday.  PENTECOST - TRINITY SUNDAY.  Liturgy at 9:30 
am.  Vespers with kneeling prayers. 
 
13 – Monday. Feast day of the Holy Spirit. Liturgy at 10:00 am. 
 
19 – 1st Sunday after Pentecost.  Sunday of All Saints. Liturgy at 
10:00 am. 
 
26 – 2nd Sunday after Pentecost.  Sunday of All Saints of Rus-
Ukraine.  Liturgy at 10:00 am. 



	
ПАРАФІЯЛЬНІ	ПОДІЇ	ТА	ОГОЛОШЕННЯ	

 
ЗЕЛЕНІ СВЯТА:  Порядок поминальних  відправ на цвинтарі Mount Royal.  В суботу 11 червня, розпочнеться о 9:00.   В неділю 
12 червня о 14:00  біля головного Хреста.  Бажаючі відслужити панахиду на могилі за своїх рідних під час тижня від 6 до 10 
червня включно- зверніться до о. Володимира на 514-947-2235,  а також,  на іншому цвинтарі зверніться 514-947-2235 
 
ПOДЯКA:  Церковна  рада висловлює  щиру подяка Григорію Ковризі за пожертву нових прапорів, (українського 
і  канадського)  які майоріють біля нашого  Собор.  
 
ХРЕЩЕННЯ: в неділю 26-го червня 2022 p. o 15:00, Лyкас Попадюк, син Маркіяна Попадюка і Дiмiтри Джорджакiс. 
 
СОБОР УПЦK XXIV - 15-19 червня 2022 р.Б.:  З метою зменшення ризиків Covid-19, Собор УПЦ XXIV в Канаді цього року буде 
відбуватися у шести головних кафедральних парафіях Української Православної Церкви в Канаді, які знаходяться у Ванкувері, 
Едмонтоні, Саскатуні, Вінніпезі, Торонто та Монреалі.  Ці парафії будуть між собою пов’язані віртуально, в режимі онлайн, так 
що всі делегати візьмуть участь у Соборі одночасно.  На цьому Соборі також будуть вибирати Митрополита для нашої 
церкви.  Нашу парафію представлятимуть: Юрій Гела, Ірeна Герич, Симон Куклевський та наш настоятель о. Володимир 
Кушнір. 
 
РОЗМОВА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:  Приєднуйтесь щонеділі у церковній залі, після Служби Божої.  Висловлюйте свою думку, 
покращуйте англійську та знаходьте нових друзів!  Ласкаво просимо! 
 
ВІДПОЧИНОК НА ОСЕЛІ СВ СОФІЇ:  Для тих хто  бажає  замовити місце відпочинку на нашій Оселі, біля річки, серед чудової 
природи, зверніться до нашого координатора Юрія Пилипчика про ваше бажання замовити місце на оселі.  Одноденні 
поїздки або кемпінг $25/день (безкоштовно для членів парафії). Кімнати цього року не будуть здавати в оренду. За 
додатковими інформаціями звертайтеся: (438) 992-7953. 
 
ЩОРІЧНИЙ ДИТЯЧИЙ ТАБІР НА ОСЕЛІ СВ. СОФІЇ:  В суботу, 21 травня, два будинки і електричні дроти нашої оселі 
постраждало від повалених дерев через шторм. Ми звернулися до страхової компанії, а також до компанії лісової галузі.  
Після того, як будуть зроблені всі необхідні ремонти, очищені повалені дерева з території, можна приступати до планування 
табору. За інформацією звертайтеся до Галини Пилипчик за номером (438) 931-8702. 
 
ДОПОМОГА НОВОПРИБУЛИМ З УКРАЇНИ:   Церква відкрита для приймання пожертв ТІЛЬКИ у четвер, п’ятницю та суботу 
з 10:00 до 16:00 години. Будь ласка, не залишайте у дворі принесені вами речі в неробочий час. 
За додатковою інформацією звертайтеся:  
Гейлі Твердун EN/FR: haleytwerdun@gmail.com / Галина Пилипчик УКР: halynapylypchyk@gmail.com 
 
ХОРОВИЙ СПІВ та COVID-19:  Репетиції хору щонеділі, о 9:15 год. ранку в церковній залі.  За додатковими інформаціями 
прошу звертайтеся до Галини Ваверчак (514) 620-9494. Запрошуємо нових хористів! 
Хористи можуть співати, одного метра один від одного. За словами уряду Квебеку, маска є обов'язковими під час 
співу. Через пандемію та занепокоєння щодо безпеки більшість співаків висловили бажання співати за умови наявності 
масок та повної вакцинації у інших учасників хору та дотримання дистанції. 
 
ЗУСТРІЧ ЗА КАВОЮ:  Щонеділі після Літургії в церковній залі запрошуємо всіх бажаючих на каву, чай і солодке та до 
родинного спілкування. 
 
ЗУСТРІЧ ЗА КАВОЮ: 
Господар/господиня минулого тижня:  Галинa Ваверчак i Вірa Наливайко.  Дякую 
 
 ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЯ НА КАВУ ПІСЛЯ БОГОСЛУЖІННЯ:  Ми заохочуємо наших парафіян влаштувати зустріч за кавою.  Все, що 
потрібно, це солодощі, можливо, невеличкий перекус.  Нічого вишуканого. Каву, чай, молоко та напої надає парафія.  Будь 
ласка, виберіть дату на реєстраційному листі в церковній залі. 
 
КАНАЛ YOUTUBE:  Saint Sophie Montreal:  трансляція наших недільних  відправ відбувається в онлайн режимі.  Запрошуємо 
підписуватися. 
 

	



ЗАГАЛЬНА	ІНФОРМАЦІЯ	
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: якщо ви поміняли або маєте намір  змінити свою домашню чи електронну  адресу, зверніться до 
Володимира Остапчука vostapchuk76@gmail.com, щоб в церковному реєстрі була ваша вірна адреса.   
 
ЧЛЕНСЬКА ВКЛАДКА:  церковна рада пригадує парафіянам, хто ще не заплатив свою членську церковну вкладку,  просимо 
зробіть це по можливості  в короткій термін.  Одинокі - $180;  Родина - $300.  
 
НАДЗВИЧАЙНИЙ ШАНС ВИГРАТИ: Kожен 1$, який ви жертвуєте на Катедру Святої Софії у червні місяці через сайт                                                                               
CanadaHelps.org  – це унікальна нагода для нашої парафії виграти $20,000!  Посилання знаходиться на нашому церковному 
сайті stsophiemontreal.com 
 
ПЕРЕКАЗАТИ ПОЖЕРТВУ ДЛЯ ЦЕРКВИ АБО ЗАПЛАТИТИ СВОЮ ЧЛЕНСЬКУ ВКЛАДКУ:  НАТИСНІТЬ:  www.canadahelps.org або 
можна вислати через  “Interac e-Transfer” на адресу stsophiemtl@gmail.com.  Дякуємо за ваші щирі пожертви. 
 

	
Українська	Православна	Катедра	Святої	Софії	–	Центр	Допомоги	Новоприбулим		
Церковна адреса: 6250 12th avenue, Montreal (Quebec) H1X 3A5 Вебсайт: www.stsophiemontreal.com 
Ел. пошта: newcomersukraine@gmail.com 
Facebook: OFFICIAL Saint Sophie Ukrainian Orthodox Cathedral YouTube: Saint Sophie Montreal 
 

 
	

ОТРИМАННЯ	ГУМАНІТАРНОЇ	ДОПОМОГИ	ДЛЯ	НОВОПРИБУЛИХ	З	УКРАЇНИ		
Субота з 10 до 4 години Неділя з 10 до 2 години  
Двері нашого храму відкриті для тих, хто найбільше потребує нашої уваги та підтримки.  
Особа, яка бажає отримати допомогу, необхідно заповнити відповідну анкету та пред'явити документ,  
який підтверджує статус новоприбулого/ї ім'я та прізвище, адресу проживання номер телефону.  
Будь ласка, усі ваші запитання та потреби надсилайте на електронну пошту:  
newcomersukraine@gmail.com  
 

 
 
КУПІТЬ	ЧУДОВУ	ФУТБОЛКУ	“I	LOVE	UKRAINE!”	
Підтримай Українську гуманітарну ініціативу для біженців, що звертаються по допомогу до Української православної катедри 
Святої Софії. Розміри включають чоловічі XL, великі, середні та унісекс малі. Кожна сорочка коштує 20 доларів. Контактна 
особа: Євген Малиновський, eugene6611@gmail.com, 
 (514) 294-6892 

 
 
BUY	A	GREAT	LOOKING	“I	LOVE	UKRAINE	T-SHIRT!”		
Support the St Sophie Ukrainian Orthodox Cathedral - Ukrainian Refugee Humanitarian Initiative. Sizes include mens XL, large, 
medium and unisex small. Each shirt is $20 Contact: Eugene Malynowsky, eugene6611@gmail.com, (514) 294-6892 
 
ACHETEZ	UN	SUPERBE	T-SHIRT	“I	LOVE	UKRAINE”	!	
Soutenez l'initiative humanitaire pour les réfugiés ukrainiens de la cathédrale orthodoxe ukrainienne Sainte Sophie. Les tailles 
incluent, pour hommes : XL, grand, moyen et petit unisexe. Chaque chandail coûte 20 $ Contact : Eugene Malynowsky, 
eugene6611@gmail.com, (514) 294-6892 
 



	

	
	

ДЕНЬ	СВЯТОЇ	ТРІЙЦІ	
	

У Старому Завіті П'ятидесятниця була святом, яке відбулося через п'ятдесят днів після Пасхи. Як свято Пасхи святкувалося як  
вихід ізраїльтян із рабства Єгипту, так і П’ятидесятниця святкувалася, як  Божий дар та  десять заповідей даний Мойсею на 
горі Синай. 

У новому завіті Месії подія Пасхи набуває нового значення, як святкування Христової смерті та воскресіння, "вихід" людей з 
цього грішного світу до Царства Божого. І в Новому Завіті, свято п’ятидесятниця сповнюється і стає новим завдяки приходу 
“нового закону”, зішестя Святого Духа на учнів Христа. 

Коли настав день П'ятидесятниці, вони всі були в одному місці. І раптом із неба почувся звук, немов порив потужного вітру, і 
він наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм вогнянні язики, спочиваючі на кожному з них. І всі вони були наповнені 
Святим Духом. . . (Дії 2.1–4). 

Святий Дух, який Христос обіцяв своїм учням, прийшов у день П'ятидесятниці (Ів. 14.26, 15.26; Лк. 24.49; Дії 1.5). Апостоли 
отримали «силу згори», і вони почали проповідувати та свідчити про Ісуса як воскреслого Христа, Царя та Господа. Цей 
момент традиційно називали днем народження Церкви. 

У літургійних службах свята П'ятидесятниці прихід Святого Духа святкується разом із повним одкровенням божественної 
Трійці: Отця, Сина та Святого Духа. Повнота Божества виявляється із приходом Духа до людини, і церковні гімни святкують 
цей вияв як завершальний акт Божого самовиявлення та самопожертви у світ Його творіння.  

З цієї причини П'ятдесятниця в православній традиції також називається Днем Трійці. Часто в цей день в центрі церкви 
розміщується ікона Святої Трійці, особливо ікони трьох ангелів, які явились Аврааму, прабатькові християнської віри. Ця ікона 
використовується з традиційною іконою  яка показує  вогненні язики, що витають над Марією та Дванадцятьма Апостолами, 
оригінальним прототипом Церкви, які самі сидять в єдності, оточуючи символічний образ «космосу», світу. 

У П'ятидесятницю ми маємо остаточне виконання місії Ісуса Христа і перший початок месіанської ери Царства Божого, 
містично присутнього в цьому світі в Христовій церкві Церкві. З цієї причини п’ятдесятий день є початком ери, яка вийшла за 
межі цього світу, а п’ятдесят - це число, яке означає вічне і небесне сповнення в єврейській та християнській містичній 
побожності: сім разів плюс один. 

Таким чином, П’ятидесятниця називається апокаліптичним днем, що означає день остаточного одкровення. Його ще 
називають есхатологічним днем, що означає день остаточного і досконалого кінця (по-грецьки eschaton означає кінець). Бо 
коли приходить Месія і наближається Господній день, відкриваються "останні дні", в яких "Бог проголошує:. . . Я виллю свого 
Духа на кожну плоть "; Це давнє пророцтво, на яке посилається апостол Петро у першій проповіді християнської церкви, яка 
була проповідувана в першу неділю П’ятидесятниці (Дії 2: 1 7; Йоіл 2: 28–32). 

Ще раз слід зазначити, що свято П'ятидесятниці - це не просто святкування події, яка відбулася століття тому. Це святкування 
того, що має статися і відбувається з нами сьогодні в Церкві. Ми всі померли та воскресли разом із Месією-Царем, і всі ми 
отримали Його Пресвятого Духа. Ми є «храмами Святого Духа». Божий Дух живе в нас (Рим 8; 1 Кор 2–3, 12; 2 Кор 3; Гал 5; Еф 
2–3). Ми, завдяки власному членству в Церкві, отримали “печать дару Святого Духа”  

В цей день будівля церкви прикрашена квітами та зеленим листям , щоб показати, що Бог  приходить, щоб оновити все 
творіння як "життєтворчого Духа". На івриті слово «дух», подих і вітер - це одне і те ж слово, ruah. 

Благословенний Ти, Христе, Боже наш, що відкрив рибалок наймудрішими, пославши на них Духа Святого: через них відкрив 
нам доступ до царства вічного. 

 
	

	
	
	
	



	
PARISH	EVENTS	AND	ANNOUNCEMENTS	

 
 

GREEN SUNDAY (PENTECOST) –. Grave-side blessings will take place on Saturday, June 11, beginning at 9:00 am and on Sunday, 
June 12 at 2:00 pm at the Parish monument at Mount Royal Cemetery.  For graveside services between June 6 - 10 inclusive, please 
phone Fr. Volodymyr at 514-947-2235 to arrange date and time.  For another cemetery, please arrange a time with Fr. Volodymyr. 
 
THANK YOU!  The Parish Council expresses its sincere gratitude to Gregory Kowryha for donating new Ukrainian and Canadian flags 
for our flagpoles. 

BAPTISM:  Sunday, June 26, 2022 at 3:00 pm, Lucas Popadiuk, son of Markian Popadiuk and Dimitra Georgakis. 
 
UOCC SOBOR XXIV - June 15-19, 2022:  In order to mitigate the risks of Covid-19, SOBOR XXIV is being planned in six in person 
locations. The following Ukrainian Orthodox Church of Canada cathedral parishes have agreed to host the Sobor:  Vancouver, 
Edmonton, Saskatoon, Winnipeg, Toronto and Montreal.  These six in-person sites will be linked virtually so that everyone will 
attend the Sobor simultaneously.  Our parish will be represented by three lay delegates: Yoris Gella, Irena Gerych, Simon Kouklewsky 
and our rector, Fr Volodymyr Kouchnir. 
 
ENGLISH CONVERSATION GROUP:  Join our free English conversation group Sundays, after Divine Liturgy, in the church hall and 
make new friends.  All are welcome! 
 
CAMP ST SOPHIE VISITATIONS:  Please inform our coordinator Yuriy Pylypchyk of your intention to visit.  Camping or vehicle access 
$25/day (n/c for members).  Rooms are not available this year.  Contact: (438) 992-7953 
 
 ANNUAL ST SOPHIE CHILDREN'S CAMP:  On Saturday, May 21, two camp buildings and electrical wires were damaged by fallen 
trees due to a storm.  We turned to the insurance company, as well as to a forestry company.  After everything is sorted, repaired 
(from the damages and other repairs) and trees removed, we may begin to start planning a children's camp. For information, contact 
Halyna Pylypchyk at (438) 931-8702. 
 
ST SOPHIE UKRAINIAN REFUGEE RELIEF FUND INITIATIVE:   The church is open for accepting donations between 
10:00 am – 4:00 pm on Thursday, Friday and Saturday ONLY.  Please do not leave items outside on closed days. 
 For more information, please contact:  
Haley Twerdun EN/FR: haleytwerdun@gmail.com / Halyna Pylypchyk UKR: halynapylypchyk@gmail.com 
 
CHORAL SINGING & COVID-19:  Rehearsals are on Sundays at 9:15 am in the church hall.  For more information, please contact 
Helena Waverchuck at (514) 620-9494.  New members are always welcome! 
Choristers may sing, standing a distance of one metre apart. According to the Quebec government, the mask is compulsory while 
singing. Due to the ongoing pandemic and safety concerns, a majority of singers expressed a willingness to sing under the 
condition that others wear masks and are double vaccinated. 
 
FELLOWSHIP HOUR:  Every Sunday, after Divine Liturgy, join us for coffee and refreshments.  This is an opportunity for our 
parishioners to meet and welcome guests to our family parish.  Please choose a date on the sign-up sheet in the parish hall. 
 
SIGN UP FOR FELLOWSHIP COFFEE:  We encourage our parishioners to host a fellowship coffee hour.  All that is required are sweets, 
perhaps a small snack.  Nothing fancy.  Coffee, tea, milk and a beverage is provided by the parish. 
 
COFFEE FELLOWSHIP  
Last week’s host:  Halina Waverchuck and Vera Nalywajko. Thank you! 
 
YOUTUBE CHANNEL:  Saint Sophie Montreal.  We are streaming our services from YouTube. Please subscribe! 
 
	

	

	
	
	
	
	



GENERAL	INFORMATION	
 

CONTACT INFORMATION UPDATE:  Please contact Walter Ostapchuk at vostapchuk76@gmail.com if your status, address, 
telephone numbers or e-mail address have changed. 
 

MEMBERSHIP DUES:  The Parish Council wishes to remind members that single membership is $180 and $300 for family. Those who 
did not pay yet for this year, please do so as soon as you can.  
 

GREAT CANADIAN GIVING CHALLENGE:  Every $1 donated this June is a chance for our parish to win!  If you donate to St. Sophie 
Ukrainian Orthodox Cathedral through CanadaHelps.org in the month of June, our parish can win $20,000! The link is available 
at stsophiemontreal.com 
 

ONLINE DONATIONS & MEMBERSHIP PAYMENTS can be made by visiting www.canadahelps.org or via Interac e-Transfer to 
stsophiemtl@gmail.com.  Thank you for your generosity. 
 
 

 

Saint	Sophie	Ukrainian	Orthodox	Cathedral	-	Donation	Centre	for	New	Arrivals		
Church Address: 6250 12th avenue, Montreal (Quebec) H1X 3A5 Website: www.stsophiemontreal.com 
e-mail: newcomersukraine@gmail.com 
Facebook: OFFICIAL Saint Sophie Ukrainian Orthodox Cathedral YouTube: Saint Sophie Montreal  
 

 
 

RECEIPT	OF	HUMANITARIAN	AID	FOR	NEW	ARRIVALS	FROM	UKRAINE	Saturday	from	10am	to	4pm	Sunday		
from	10am	to	2pm		
The doors of our church are open to those who need our attention and support the most. The person wishing to receive assistance 
must fill in the appropriate form and present a document confirming the status of the newcomer name and surname, address, 
telephone number.  
Please send all your questions and needs by e-mail: newcomersukraine@gmail.com 
 

 
	

THE	FEAST	OF	HOLY	PENTECOST	

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, 
“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. 
4 And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. (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 (Acts 2:42-47). 

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. 

This great Feast of the Church is celebrated with the Divine Liturgy of Saint John Chrysostom on the Sunday that is the fiftieth day 
after the celebration of Pascha. The Liturgy is conducted on the day of the Feast, and is preceded the evening before by a Great 
Vespers service and on the morning of the Feast by the Matins service. On the day of the Feast a Vespers service is conducted that 
includes the kneeling prayers. These prayers mark the beginning of the practice of kneeling during Liturgy at the time when the holy 
gifts of bread and wine are consecrated as the body and blood of Christ. The practice of kneeling has been suspended during the 
Paschal season. On the Monday following the Feast, the Divine Liturgy is conducted in commemoration of the All-holy and Life-
creating and All-powerful Spirit, Who is God, and One of the Trinity, and of one honor and one essence and one glory with the 
Father and the Son (From the Synaxarion of the Feast). 

Prayer of the Holy Spirit 

Heavenly King, Comforter, the Spirit of Truth, everywhere present and filling all things, Treasury of blessings and Giver of life: come 
and abide in us, cleanse us from every impurity and save our souls, O Good One. 

 

 


