THE GIFT
OF THE HOLY SPIRIT
Word of God: When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place
together. And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it
filled the entire house in which they were. Then there appeared to them tongues as of fire,
which parted and came to rest on each one of them. And they were all filled with the Holy
Spirit and began to speak in different tongues, as the Spirit enabled them to proclaim. Now
there were devout Jews from every nation under heaven staying in Jerusalem. At this sound,
they gathered in a large crowd, but they were confused because each one heard them speaking
in his own language. They were astounded, and in amazement they asked, “Then how does
each of us hear them in his own native language? ... we hear them speaking in our own
tongues of the mighty acts of God.” Acts 2:1-11
Reflection: Sometimes when we want to acquire something, we place a deposit on it
in order to secure our claim. This thing is surely precious to us, and we expect to return for
it. In the same way Christ, who left in our hearts the deposit of the Holy Spirit on the day of
our Baptism and Chrismation, will surely return for us. And even though we still live in this
world, we have already been redeemed from the bondage of sin, death, and the devil, and
now we belong to Christ. The Holy Spirit, the Comforter, lives within us, as in a spiritual
temple. He is always with us, He is our defender, intercedes for us, and even prays for our
welfare. From within, He inspire us to live and behave as true disciples of Christ,
courageously bearing the light of God’s love into the world.
Quote for the Day: Jesus entrusts his disciples with a specific task: “to bring glad
tidings to the poor … to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to let
the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord” (Lk 4:18-19).
Meaning of the Gift of the Holy Spirit: The feast of Pentecost compels me to respond
to certain questions. Am I aware of having received the Holy Spirit and His gifts in the
sacraments of Baptism and Chrismation? Do I know that through the gift of the Holy Spirit
God transfigures my life and the lives of those I meet? Do I have the Spirit in abundance, as
to elicit a response in others to my words and witness about Jesus Christ?
Prayer: Almighty, God, King of Glory, Jesus Christ, You who love the human race
with Your whole heart, and in Your providential wisdom You continually care for each
nation, look mercifully on our Ukrainian nation (as well as the NN. nation), that it (they)
become a holy nation and fulfill the mission entrusted to it (them) by God. Amen.
Missionary Task: With a new zeal, let us endeavor to share with others our experience
of faith and the joy of salvation in Jesus Christ. Our Lord entrusts our parish community with
the task of opening human hearts to Him, proclaiming a new life in Christ in our villages,
towns, cities, unto the end of the earth.

ДАР СВЯТОГО ДУХА
Боже Слово: 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 сповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух
давав їм промовляти. А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх
народів, що під небом. І як зчинився той шум, зійшлась велика юрба і хвилювалася, бо
кожний чув, як вони говорили його мовою. Здивовані й остовпілі, вони один до одного
казали… як вони нашими мовами проголошують величні діла Божі? Ді.2,1-11
Роздуми: Часом ми, бажаючи придбати якусь річ, даємо за неї завдаток. Це
означає, що ця річ для нас дуже цінна і що ми обов’язково повернемося за нею. Подібно
й Христос, який вклав у наші серця завдаток Святого Духа у день нашого Хрещення і
Миропомазання, обов’язково повернеться за нами. І хоча ми ще живемо в цьому світі,
та вже викуплені від влади гріха, смерті й диявола і належимо Христові. Святий Дух,
Утішитель живе у нас, як у нерукотворній святині. Він завжди з нами, охороняє нас,
заступається за нас і навіть за нас молиться. З нутра нашого спонукає нас жити, дає
силу бути учнями Христа, відважно нести у світ Божу любов.
Цитата дня – свідчення: Посланництво Ісуса має конкретне «завдання»: «нести
Добру Новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити
пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий» (Лк. 4, 18-19).
Значення дару Святого Духа: Празник П’ятдесятниці спонукає мене відповісти
на такі запитання: чи свідомий я того, що отримав Святого Духа і Його дари у таїнствах
Хрещення і Миропомазання? Чи знаю, що через дар Святого Духа Бог преображає моє
життя і життя тих, з якими я зустрічаюся? Чи маю я достатньо Духа, щоб ті, хто
спілкується зі мною, належно реагували на мої слова та свідчення про Ісуса?
Молитва: Всемогутній Боже і Царю Слави, Ісусе Христе, що цілим серцем
любиш увесь людський рід, а у своєму премудрому Провидінні безнастанно піклуєшся
кожним народом зокрема, споглянь милосердно на наш український народ, щоб він
став народом святим і сповнив своє посланництво, дане йому Богом. Амінь
Місійне завдання: З новим запалом стараймося поділитися з ближніми своїм
досвідом віри і радістю спасіння в Ісусі Христі. Господь доручає нашій парафіяльній
спільноті розширити світ людських сердець для Нього, проголошувати нове життя в
Христі у наших селах, містечках і містах та аж до краю землі.

