
SERVICE SCHEDULE

WEEKDAYS: MONDAY–FRIDAY 9:00AM or 7:00PM TBA
SATURDAY: 9:00AM; 4:00PM (Vigil Sunday-Eng)
SUNDAY: 8:30 AM; 10:30 AM (Ukrainian)
CONFESSIONS are heard before each Divine Liturgy by req.
Baptism – Arrangement for baptism to be made Personally at
the Parish Office. Please call rectory for an appointment.
Marriage – Arrangements for marriage are to be made at least
6 months prior to the Wedding date.
Please call rectory for an appointment.
Sick Calls – To arrange for Sacraments for the elderly and
sick at home, please call Parish Office.
Please advise the rectory of any hospitalization.
Bulletin Notices – Notices for the bulletin must be e-mailed or
in writing by Wednesday @8PM to be included in that week’s
bulletin.
Stewardship – Remember St. Michael’s Ukrainian Catholic Church
in your will.
Office hours – by Appointment Only! Please Call 860-525-7823
Special Share in the Eucharist *– bread & wine offered for a day,
week, month, or year. Donations: one week - $20. Donors/intentions
will be listed.
Eternal Light *– offering to light for a week $10.00.
Altar Candles *- offering to light for a week $10.00.
Bulletin Sponsorship* - $5 per week

0.Ukra=ns;ka Katolyc;ka Cerkva
Sv. Arxystratyha Myxa=la
St. Michael The Archangel
Ukrainian Catholic Church

125-135 Wethersfield Ave., Hartford, CT 06114
Rectory (860)-525-7823; School (860)-547-0858;

E-mail: st_michael@comcast.net ; st-michael@att.net
Online Bulletins: www.smucc.us

Very Rev. Pawlo Martyniuk o. Pavlo Martynqk
Trustees : Julie Nesteruk and Adrian Mishtal

XRYSTOS RO}DAWT:S|!
CHRIST IS BORN!

January 24, 2016
NEDIL| PRO BLUDNOHO SYNA  SUNDAY OF THE PRODIGAL SON

Tone 2 Ap./Ep. 1 Kor./1 Cor. 6:12-20; Wv./Gospel Luk./Lk. 15:11-32



NEDIL| PRO BLUDNOHO SYNA  SUNDAY OF THE PRODIGAL SON
Tone 2 Ap./Ep. 1 Kor./1 Cor. 6:12-20; Wv./Gospel Luk./Lk. 15:11-32

Sat.    01/23      4:00PM For Parishioners * Pro Populo
Sun.   01/24      8:30AM Божественнa Літургія в наміренні миру злагоди та єднoсті

в українському народі.
10:30AM Vitalik DUBIL – req. by Dubil Family

NEDIL| M#|SOPUSNA  SUNDAY of MEATFARE
Tone 3 Ap./Ep. 1Kor/1Cor 8:8-9:2. Wv./Gospel Mt./Mt. 25:31-46

Sat.    01/30      4:00PM Philemon SAWECZKA – req. by Annonymous
Sun.   01/31      8:30AM Божественнa Літургія в наміренні миру та єднoсті в

українському народі.
10:30AM God’s Blessings and Health for Rosalya and Zenko KOWAL

NEDIL| SYROPUSNA  SUNDAY of CHEESEFARE
NEDIL| VSEPRO~ENN|  FORGIVENESS SUNDAY
Tone 4 Ap./Ep. Rym. /Rom. 13:11-14:4  . Wv./Gospel Mt./Mt. 6:14-21

Sat.    02/06      4:00PM For Parishioners * Pro Populo
(A Rite of Forgiveness will follow.)

Sun.   02/07 8:30AM Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в Україні
(?yn vzawmnoho pro`en\.)

10:30AM Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в Україні
(?yn vzawmnoho pro`en\.)

WELCOME to Our Visitors and Guests
We, welcome you to our community. We are honored and pleased for your participation
at the Divine Liturgies.  We invite you to raise your hearts, mind and bodies in praise to
God.  All Catholics may receive Holy Communion. Infants and children of the Eastern
Churches(Canon 710) who have received Communion at the time of their Baptism and
Chrismation may receive Communion through the faith of their parent(s).  Orthodox
Faithful may also receive Holy Communion (Canon 671).  If you have any question or

would like to be part of our community, please kindly see Fr. Pawlo Martyniuk.
 SERDE?NO VITAWMO! CONGRATULATIONS! to Alan Justin Dingfelder and Zoryana
Dingfelder, whose daughter Ariana Christine Dingfelder was Baptized and Chrismated on
Saturday, January 9, 2016. Na Mnoha\ i Blaha\ Lita!

01/25 Monday 8:00AM Private Intention
01/26 Tuesday 8:00AM Orest & Lewko KOWAL – req. by Roalya Kowal
01/27 Wednesday 8:00AM Private Intention
01/28 Thursday 8:00AM Private Intention
01/29 Friday Tr;ox  Sv\tyteliv  Three Holy Hierarchs

9:00AM Yurij RUDENSKY – req. by Martha Lomaga
01/30 Saturday 9:00AM 1-ШA ПОМИНАЛЬНА СУБОТА * SOROKOUSTY

Divine Liturgy for all deceased followed by Panakhyda.

02/01 Monday 8:00AM Private Intention
02/02 Tuesday STRITENN| HOSPODNW

FEAST OF THE PRESENTATION OF OUR LORD JESUS CHRIST
9:00AM Za Parafi\n * Pro Populo

Blahoslovenn\ svi/ok po zaamvonnij molytvi.
Candles will be blessed after the Ambon Pray
Pisl\ Liturhi[ bude myruvann\ ta rozda/a prosfory

02/03 Wednesday Aliturgical day
02/04 Thursday 8:00AM Private Intention
02/05 Friday Aliturgical day
02/06 Saturday 8:00AM Private Intention



 SERDE?NO VITAWMO vsix naшyx parafi\n, `o sv\tkuvatymut; u si/ni-lqtomu mis\c\x
svo[ imenyny, urodyny ta qvile[. ~yro ba]awmo usim Vam `edryx Bo]yx lask, `astt\,
zdorov#\ ta blahopolu//\ na Mnohi[ ta Blahi[ Lita!
OUR SINCERE PRAYERS AND WISHES To our parishioners who celebrate their Birthday, Name
Day and Anniversary in the months of January-February. May Our Lord Jesus Christ bestow his
blessings of Good Health, Happiness, Peace and Grant You Many Blessed Years to Come!

 НАПРЕСТОЛЬНА СВІЧКА ALTAR CANDLE An offering has been made for the Altar
Candle Light to be lit for two (1) weeks, beginning Sunday, January 24th 2016, through January
31th 2016, in Memory of Orest & Lewko KOWAL, by Rosalya Kowal

 COFFEE HOUR: A gentle reminder concerning Coffee Hour after
each Sunday Divine Liturgy: All Organizations and or Individuals who
would like to cover the weekly Coffee Hour to please provide notice at
least two weeks in advance. You may contact Lusia Galai (860) 529-
8105 or you may write your commitment on the calendar located
downstairs in the church hall.

Please take note that every parishioner appreciates this weekly social gathering.
Remember all proceeds are given to our church.

A Hearty Thank You in Advance for everyones effort!
NEDIL:NA KAVA. Xo/emo Vam pryhadaty pro va]lyvist; pryhotuvann\ kavy
pisl\ ko]no[ nedil;no[ liturhi[.  Vsi orhanizaci[ a tako] okremi osoby, \ki
xotily b dopomohty i pidtrymaty cq va]lyvu tradyciq na'o[ parafi[ mo]ut;
zapysatys; u kalendari, \kyj znaxodyt;s\ v cerkovnomu zali, abo
zkontaktuvatys; z p. Lqseq Halaj(860)529-8105. @Nedil;na kava@ daw zmohu
na'ym parafianam zijtys\ do cerkovnoho zalu i pospilkuvatys;, za `o vony
Vam budut; `yro vd\/ni.

Pam#\tajmo `o ves; zarobitok jde na potreby na'o[ cerkvy.
Napered `yro vd\/ni za Va`u ]ertvennist; ta pidtrymku.

 Запрошуємо діточок (віком від 4 до 12 років) з парафії на
щонедільні репетиції до свята Воскресіння. Виступ
відбудеться у шкільному залі 3-ого квітня підчас
парафіяльного пасхального обіду «Свячене». Репетиції
триватимуть щонеділі після другої Служби Божої протягом 30
хвилин. Перше заняття відбудеться 24-ого січня (можна
долучатися пізніше). За додаткову інформацію звертайтесь

до п. Лесі Рудик 860-331-9333

We are inviting all parish children (aged 4 to 12) for Sunday rehearsals for a program in
honor of the feast of the Resurrection. The performance will take place in the school Hall
on April 3rd during our Annual Easter Dinner. 30 minute rehearsals will take place every
Sunday after the second Mass. The first rehearsal is scheduled for January 24th (children
are welcome to join at a later date as well). For further information please contact Lesya
Rudyk 860-331-9333

Zadu'ni abo pomynal;ni suboty
"Отців і праотців, дідів і прадідів, від перших аж до останніх..., всіх пом'яни, Спасе наш"
(Четверта пісня канону утрені М'ясопусної суботи).



Свята Церква як Містичне Христове Тіло об'єднує всіх охрещених вірних чи вони ще тут
на землі, чи вже у славі в небі або чи ще може покутують за свої провини в чистилищі.
Тому говоримо про Церкву воюючу, прославлену й терплячу. Усіх членів цієї троякої
Церкви пов'язує та сама любов Господа Бога і ближнього. Ту взаємну злуку всіх вірних
на землі, святих у небі й душ у чистилищі ми називаємо сопричастям святих. Вона
полягає в тому, що святі в небі своїм заступництвом перед Богом можуть помагати й
помагають нам на землі й душам у чистилищі. А ці знов можуть молитися за нас, але не
можуть собі допомогти, бо час їхніх заслуг уже скінчився. Зате ми можемо їм допомогти
своїми молитвами, добрими ділами а передусім жертвою святої Літургії.
І якраз на науці святої віри про сопричастя святих основується прадавня практика
Церкви, щоб молитися за тих, які відійшли до вічности. Про цю практику Другий
Ватиканський Собор у Догматичній Конституції про Церкву каже: "Признаючи вповні цю
спільноту цілого Містичного Тіла Ісуса Христа, Церква на землі від самих початків
християнської релігії плекала пам'ять померлих з великою побожністю"
Хоч Церква у своїх щоденних молитвах і богослуженнях пам'ятає про душі
померлих, все-таки вона, як добра мати, у часі церковного року призначає
ще окремі дні для поминання й молитви за померлих. Ці дні називаємо
задушними, або поминальними.

 SOROKOUSTY  SOROKOUSTY Slu]by za pomerlyx – sorokousty
slu]ytymemo c;oho roku v nastupni suboty > 30-ho si/n\; 20-ho ta 27-ho lqtoho<
5-ho berezn\< ta 14-ho travn\.
Vprodov] velykoho postu my pomynawmo i molymos; za na’yx pomerlyx ridnyx
ta blyz;kyx.  |k`o vy ba]awte pom#\nuty va’yx pomerlyx, pro’u podaty =xni
imena ta vaøi po]ertvy do /etverha 28-ho si/n\, dl\ per‘o¢ pomynal;no¢ zaupokijno¢
slu]by.

MEMORIAL SERVICE for the DEAD: The memorial service for the deceased –
Sorokousty – will be held on Saturdays: January. 30th;  February – 20th & 27th; March 5th; and the
14th of May 2016.
LENTEN SOROKOUSTY: During Lent we remember our Deceased loved ones. If you wish
to join in this prayer, please let me have a list of names and your offering before the
Thursday Jan. 28th 2016, to be remembered at the first All Soul’s Saturday. Print or type all
names to be prayed for, insert them in the designated envelope and drop in the collection basket,
or mail to the church office before January 28th.

All Souls Saturdays
The Church sets aside certain days as "Saturday of the Souls."  In the Slav tradition: the Saturday of
Meatfare, the 2nd, 3rd, and 4th Saturdays of the Great Fast, and the Saturday before Pentecost.

ALL SOULS SATURDAYS "The Holy Fathers were convinced that the commemoration
of the departed by alms and sacrifices (Divine Liturgies) brings
great comfort and benefit to them"
In our liturgical calendar, Saturdays are dedicated, in a special way, to
prayer for the deceased. Following St. John Damascene, the
Synaxarion supplies us with this reason: "The Sabbath (Saturday) in
Hebrew means rest, since on that day God rested from His work.
(Gen. 2:2-3) We make a remembrance of the deceased on that ‘day of
rest’ for they are ‘resting’ from all their earthly cares." When
commemorating our departed, we constantly implore God to give them
eternal rest (0. SI. Vichnyj upokij) since, according to the Scriptures, to
enter into God’s rest means to join Him in an eternal life



of happiness. (Heb. 4:3-11; Apoc. 14:13) St. Ambrose explains this by saying: "It is a great rest
which fulfills the prayer of the living, a most glorious promise." (Or. on Theodosius, 37)In accord
with this, the Byzantine Church has, since the ninth century, established a special day of prayer
for the departed popularly known as "Zadushna Subota" (Gr. Psycho-sabbaton; psyche-soul)
which literally translated means Souls Saturday. Since the Synaxarion calls for the "universal
commemoration" and prayer for "all the souls departed in the faith," fitingly then, in English, we
call these Saturdays—All Souls Saturdays. In the Byzantine Church, these diptychs played an
important role since the names of the heretics and the excommunicated were removed from them
and, by the same token, these were excluded from the liturgical prayers. They came into disuse
sometime during the fourteenth century and, eventually, they were replaced by official lists of the
deceased members of individual families issued by the pastor. These were called Hramoty, from
the Greek: grammata, meaning a written letter or document. The list of the deceased members of
a family made in booklet form was called a Pomjanyk taken from the Old Slavonic: pomjanuty,
meaning to remember, and was used at the services for the deceased. The custom of
announcing the names of the deceased during the liturgical services, as stated above, can be
traced back to the first centuries of Christianity. Already in the fourth century, the practice was
strongly defended by St. Epiphanius (d. 403) as a "firmly established tradition" in the Church. In
his Panarios, he writes:
…Concerning the ritual of reading the names of the deceased, what can be more useful or
suitable; what can be more worthy of admiration? (PANARIOS 75, 8)
Our ancestors as a part of our beautiful spiritual heritage transmitted this venerable custom to us.
Every year, just before Meat-Fare Saturday, the families give the lists of their departed loved ones
to the pastor with the request that they be mentioned at the services held for the deceased on the
All Souls Saturdays. And St. John Chrysostom assures us that: "It is a great honor to be worthy of
mention, while the celebration of the Holy Mysteries is going on." (Homily on the Acts 21, 4)
Members of the family are encouraged to attend these services on the All Souls Saturdays for by
their presence and by their personal prayers and receiving Holy Communion they strengthen the
bond of love with their departed loved ones and indeed keep their memory everlasting! In the
burial service according to the Byzantine Rite, the Church places the following words on the lips
of the deceased, as we sing the hymns prescribed in bidding our departed loved one our final
farewell:
…Come all you that love me and bid me farewell, for I shall no longer walk with you nor talk with

you, since I am going to my Judge, Who shows no favors and rewards or punishes everyone
according to his deeds. Therefore, I beg and implore all of you, pray for me continually to Christ
our God that, on account of my sins, I may not be doomed into the place of affliction, but rather be
granted a place where the light of life is shining.

"He (the Priest) acts as an ambassador on behalf of the whole city—even on behalf of the
whole world—and prays that God would be merciful and forgive the sins of all, not only of
the living, but also of the departed." (St. John Chrysostom, ON THE PRIESTHOOD VI, 4)

ПОМИНАЛЬНІ СУБОТИ
1. Субота — день молитви за померлих

У нашому церковному календарі не тільки кожний день у році присвячений якомусь празнику
чи святому, але й кожний день тижня має свого покровителя.
У понеділок свята Церква почитає ангельські хори, які в небі посідають перше місце після
Пресвятої Богородиці. Вівторок присвячений святому Йоанові Хрестителеві, бо він є
символом усіх пророків. У середу пригадуємо зраду Ісуса Христа і початок Його страстей та
віддаємо честь Животворящому хресту, на якому помер наш Спаситель. У четвер
почитаємо святих апостолів і святого о. Миколая. У п'ятницю віддаємо поклін Христовим
мукам і його смерти на хресті.



У суботу Господь Бог відпочивав після створення світу, і в суботу Ісус Христос спочив у
гробі, спасши людський рід; отже, субота стала символом вічного спочинку і щастя в Бозі.
Тому Церква присвятила суботу Всім святим, що відійшли до вічности, але ще не ввійшли у
вічний і блаженний відпочинок зі святими в небі. Богородиця не має окремого дня в тижні,
тому що кожного дня тижня Церква величає її у своїх богослуженнях. Три дні в тижні
(середа, п'ятниця і неділя) по-особливому прославляють Пречисту Діву Марію у зв'язку з
муками, смертю і воскресенням Ісуса Христа, у чому вона брала активну участь.

2. М'ясопусна субота
Крім згадування про померлих у кожну суботу тижня, маємо ще в нашому церковному році
деякі суботи, церковні богослужби яких уповні присвячені молитвам і поминанню померлих.
Ті суботи звемо задушними, або поминальними. До них належить субота перед М'ясопусною
неділею, друга, третя і четверта субота Великого посту та перед Зеленими святами.
М'ясопусна неділя згадує день Страшного Суду. І тому в суботу перед тим молимося "за всіх
від віків померлих християн", себто за всіх тих, які коли-небудь і де-небудь померли або
згинули, про кого, може, ніхто ніколи не молиться, щоб усі вони могли стати на Страшному
Суді по правиці вічного Судді.

3. Друга, третя і четверта суботи Великого посту
Великий піст — це не тільки час посту й покути, але й молитов за померлих. З цією метою
виділено три суботи в пості. У часі Великого посту свята Літургія правиться тільки в суботу й
неділю, а в инші дні правиться Літургія Передосвячених Дарів. Щоб померлі не залишилися
без ласк і заслуг святої Літургії, то суботу в пості призначено на осібне поминання померлих.

4. Зеленосвяточна субота
Зіслання Святого Духа 50-го дня після Воскресення було завершенням справи відкуплення
людського роду. Тому свята Церква, бажаючи, щоб і померлі були учасниками дарів
відкуплення, у цю суботу поминає всіх від віків спочилих християн. Студитський монаший
устав, написаний близько 980 року в студитському монастирі в Константинополі, подає, що в
М'ясопусну й Зелену суботи всі монахи йшли на цвинтар молитися за померлих монахів.

ИНШІ ПОМИНАЛЬНІ ДНІ
1. Третини; Дев'ятини; Сороковини

Східна Церква має прадавній звичай поминати померлих 3-го, 9-го і 40-го дня після смерти,
тому і ці дні звуться третини, дев'ятини й сорочини або чотиридесятини. Ті поминання
сягають апостольських часів. Посна Тріодь у синаксарі (духовній науці) на М'ясопусну суботу
пояснює, чому якраз у згадані дні поминаємо померлих: "Творимо третини, бо третього дня
змінюється обличчя покійника, дев'ятини, бо 9-го дня розкладається усе тіло, крім серця, а
сорочини, бо 40-го дня розкладається і серце".
У требнику Петра Могили говориться і про духовне значення тих поминальних днів:
"Поминання 3-го дня означає, що померлий вірив у Христа, Який воскрес 3-го дня, а також і
те, що померлий зберіг три богословські чесноти: віру, надію і любов. Поминанням 9-го дня
просимо Господа Бога, щоб через заступництво небесних ангельських хорів упокоїв
померлого зі святими на місці грішних ангелів. Поминання 40-го дня на спомин 40-денного
Христового посту й 40-го його перебування на землі по своєму воскресенні, а також на
спомин 40-го посту Мойсея і пророка Іллі".
Вищеназвані поминання називаються також сорокоустами. Слово "сорокоуст" дослівно
означає: сорок уст, себто моління 40 устами чи священиками. У часі сорокоустів читають
диптихи, тобто списки померлих. Тепер звемо сорокоустами окремі моління за померлих  під
час Великого посту.



Колись давніше у нас був звичай при відправі парастасу чи панахиди ставити в церкві на
тетраподі посудину з коливом. Коливо — грецьке слово, означає кутя, або варена пшениця з
медом. Пшениця означає, що тіло померлого колись воскресне, подібно як зернятко пшениці,
посіяне в землю, на якийсь час наче завмирає, а відтак сходить і плід приносить. Солодкість
меду є символом вічної радости і щастя в небі. Разом із кутею ставлять також три хліби, що
мали б означати принос-жерт-ву для померлих. Цю практику схвалює і рекомендує
Львівський Синод з 1891 року. (Титул XII, Гл. 1, §2).

2. Роковини смерти й похорону
Виявом нашої любови до тих, що відійшли до вічности, є також наші моління в роковини
їхньої смерти чи похорону. Це похвальний християнський звичай у роковини давати на
відправу святої Літургії, парастасу чи панахиди. Так ми засвідчуємо нашу любов до дорогих
нам померлих і нашу вдячність їм.

All Souls Saturdays
Meatfare Saturday    (Jan. 30)

The first universal, ancestral Saturday is on Meatfare Saturday. It falls during Meatfare Week and
before the last day on which one may eat meat before the Great Fast begins. The following day,
Sunday, commemorates the Dread judgment of Christ, and the Church prays for all that have
departed in faith and hope of resurrection, beseeching the righteous judge to show forth His mercy
upon them on the very day of impartial retribution at the universal judgment. The establishment of
this Saturday dates from the first years of Christianity. Among the prayers during the divine
services on this Saturday, we hear one for all "that from Adam until today have reposed in piety
and correct faith," of every calling and every age; "for all that have drowned, that battle hath mown
down, that earthquake hath swallowed up, that have been slain by murderers, that fire hath
consumed, that have been food for the wild beasts, birds and serpents, that have been struck by
lightning and have perished in freezing cold, that have fallen by the sword, that the horse hath
trampled, the rock struck or the earth covered up, that have been slain by deadly potion or poison,
or have choked on bones ... ", i.e. all that have met untimely deaths and have been left without a
proper funeral. Thus does the Church care for all our fathers, mothers, brethren, sisters and
relatives.

Second, Third and Fourth Saturdays of the Great Fast  (February 20 & 27; March 5)
Since throughout the Great Fast such commemorations as are performed at every other time
during the year do not occur during the celebration of the Presanctified Liturgy, it is the accepted
practice in our Byzantine Church to commemorate the departed on these three Saturdays, that the
dead be not deprived of the Church's saving intercession. (The remaining Saturdays of the Great
Fast are consecrated to special celebrations: Saturday of the first week to St. Theodore the Great
Martyr; Saturday of the fifth week to the praise of the Theotokos; the sixth Saturday commemorates
the resurrection of the Righteous Lazarus.)

Trinity Saturday   (May 14)
This falls on the eve of Pentecost, hence the appellation "Trinity Saturday." On the day of
Pentecost (or Trinity Day), the Holy Spirit descended upon the earth to teach, sanctify and lead all
people to eternal salvation. Therefore, the holy Church calls upon us to make a commemoration on
this Saturday, that the saving grace of the Holy Spirit wash away the sins from the souls of all our
forefathers, fathers and brethren, that have reposed throughout the ages and, asking that they all
be united in the Kingdom of Christ and praying for the redemption of the living and for the return of
their souls from captivity, she begs the Lord to "give rest to the souls ... that have fallen asleep, in
... a place of refreshment; . . . . for the dead shall not praise Thee, O Lord, neither shall they that
are in hell make bold to offer unto Thee confession. But we that are living will bless Thee, and will
pray, and offer unto Thee propitiatory prayers and sacrifices for their souls."



 STRITENN| HNIX Різдвяний цикл свят завершується празником Господнього Стрітення,
котрий святкуємо 2 лютого (15 лютого), на 40-ий день після Різдва Христового.
Цей празник своїм змістом тісно зв'язаний з празником Різдва Христового, бо тут
так само Христос нам об'являє Своє божество. Назва Стрітення символізує
зустріч Сина Божого і Його Пресвятої Матері з праведним Симеоном – тому
празник і отримав назву Стрітення. Мета празника Стрітення: прославити
Богоявління на землі, звеличити Христове Божество та віддати честь Пречистій
Діві Марії як Богоматері. Празник Господнього Стрітення започаткувався в
Єрусалимі в другій половині IV ст. Першу згадку про нього подає паломниця С.
Етерія у своєму щоденнику, де вона називає його "40-им днем після

Богоявління". З Єрусалиму празник поширився на цілий Схід, але тільки в VI ст. за цісаря Юстиніяна
(†527-565) його узаконили. Звичай благословити свічки на Стрітення прийшов аж після X ст. Вперше
про це згадує Римсько-Германський служебник з XII-ст.  У Східній Церкві Стрітення належить до
Господських празників. Цей празник має один день перед- і сім днів після-празденства. Службу
празника написали св. Андрій Критський, св. Іван Дамаскін, св. Косма Маюмський, патріарх Герман і
Йосиф Студит. Наступного дня після Стрітення Східна Церква святкує пам'ять праведних Симеона й
Анни.
 CANDLES ARE BLESSED for the service of God at the Feast of the Presentation (of Our Lord in
the temple). The candles remind us of the beautiful prayer of Simeon on seeing the Child Jesus and
referring to Him as the "Light to lighten the Gentiles". St. John also refers to Christ as "The Light". Just as
the ancient Hebrews kept candles burning to symbolize the presence of God in the Temple, so we have
candles burning on either side of the Tabernacle. They are often placed in front of icons in the home or at
church to represent our prayers and petitions.
TROPAR : Hail, Mother of God, Virgin full of grace. * From you has shown forth the Sun of Justice,
Christ our God, * shining upon those who are in darkness. * Rejoice also, you just Elder, Simeon; *
for you received in your arms the Redeemer of our souls, * Who has given us resurrection
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“THE SOWER” - $20

LQTYJ - MIS|C:
KATOLYC:KO{ PRESY

Ne zabud;te vidnovyty ri/nu peredplatu
na na' Diwcezial;nyj /asopys

@SIVA?@ -$20

Annual “ANDREW’S PENCE” or Gift of
Love collection for the needs of the Office of

Patriarch Sviatoslaw is scheduled for Sunday,
February 21

Ri/na zbirka @ANDRI{V HRI"@
vidbudet;s\ u Nedilq 21-ho lqtoho.  Ce

na' dar lqbovi
Patriarxovi Sv\toslavu ta vklad na

kone/ni potreby ur\duvann\ ta
funkciqvqnn\ ekzarxativ na'o[ Cerkvy

na sxidnij Ukra[ni

Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

Празник Стрітення засновується на події з життя нашого Спасителя, яку записав святий
євангелист Лука (2, 22-40). Закон Мойсея приписував, щоб кожна жінка після народження
дитини 40 днів не сміла входити до храму, бо в той час вона вважалася нечистою. Ці 40 днів
називалися днями очищення. Після закін чення цих днів мати новонародженої дитини
приходила до храму і приносила жертву очищення. Багатша жінка жертвувала однолітнє ягня
на всепалення та молодого голуба або горлицю, а вбога повинна була принести пару голубів
або пару горлиць. Пречиста Діва Марія, як Божа Мати, не була зобов'язана до обряду
очищення, бо освятилася Христовим Різдвом, як каже кондак празника: "Утробу Дівичу освятив
Ти різдвом Твоїм". Та все-таки вона в покорі виконує припис закону і приносить у жертву дві
горлиці.



Празник Господнього Стрітення започатковано в Єрусалимі в другій половині IV ст. Першу
згадку про нього подає паломниця С. Етерія у своєму щоденнику, де називає його "40 днем
після Богоявлення". Його святкування описує так: "Сороковий день після Богоявлення
святкується дійсно з найбільшою урочистістю. Цього дня йде процесія до храму Воскресення, де
всі збираються на Літургію. Правиться за приписаним порядком з найбільшою урочистістю,
наче на Пасху. Усі священики проповідують і також єпископ. Усі вони пояснюють текст
Євангелія, де говориться, що 40 дня Йосиф і Марія принесли Господа до храму" (Гл. 26).
З Єрусалима празник поширився на увесь Схід, але лише в VI ст. за цісаря Юстиніяна (527-565)
він набирає особливого значення. Цісар Юстиніян наказав уважати Господнє Стрітення за
великий празник і святкувати його в цілому цісарстві. Через це в богослуженнях цього празника
Церква кілька разів молиться за імператора.
Празник Стрітення на Заході первісно був Господським і щойно набагато пізніше став вважатися
Богородичним та називатися Очищення Пречистої Діви Марії, або Пожертвування Ісуса у
святині. Нові приписи латинської Церкви з Другого Ватиканського Собору знову поставили
Стрітення серед Господських празників. У Східній Церкві Стрітення належить до Богородичних
празників і подекуди має також назву Стрітення Пресвятої Богородиці.
Дух богослужби Стрітення є той самий, що й дух Христового Різдва і Богоявлення: прославити
Богоявлення на землі, звеличити Христове божество та віддати честь Пречистій Діві Марії, як
Богоматері. Стихири вечірні і сідални, канон та стихири утрені — це один величний гимн слави
в честь Христового Богоявлення, у честь предвічного воплочення Бога-Слова та в честь
Пресвятої Богородиці. Ця мала Дитина, що її сьогодні батьки принесли до храму, це Бог
предвічний, що дав закон Мойсеєві на горі Синай: "Сьогодні Той, — співаємо на стихирах литії,
— що колись був дав закон Мойсеєві на Синаю, повинується задля нас приписам закону, бо
змилосердився над нами... Сьогодні Симеон бере на руки Господа слави, що його спершу
Мойсей у темряві бачив, як на Синайській горі давав йому таблиці... Творець неба й землі
сьогодні носиться на руках старцем Симеоном".

 PRO M#|SOPUSNU NEDILQ Nedil\ pro Bludnoho Syna na/e hovoryla do nas> Bludni
dity, zavernit; z dorohy hrixa ta v pokori j ka\tti vertajtes\ do bat;kivs;koho domu, bo
na’ Otec; Nebesnyj bezkone/no myloserdnyj, to prostyt; i vam.   A nedil\ M#\sopusna
hriznym tonom peresterihaw nas> Hospod; Boh ne til;ky bezkone/no myloserdnyj ale j
bezkone/no spravedlyvyj, to] ne hrajtes\ z hrixom, ale bijtes\ stroho= ruky Bo]o=
spravedlyvosty j kary.  Den; Stra’noho Sudu vsim nam pryhaduw velyku vidpovidal;nist;,
\ka /ekaw ko]noho z nas za na’e ]ytt\.  A skora j du]e stroha Bo]a kara, perekonuw
ko]noho, `o z Bohom nema ]artiv.  To] c\ nedil\ \sno pokazuw nam kone/nist; popravy
na’oho ]ytt\, ]alq za hrixy, postu j pokuty, bo til;ky todi zmo]emo maty nadiq na
Bo]e myloserd\ u den; Stra’noho Sudu.

~o ce @m#\sopust@& Ty]den;, `o nastupaw po nedili Bludnoho Syna,
nazyvawt;s\ m#\sopusna i kin/yt;s\ nedileq tiw= samo= nazvy.  Nedil\
M#\sopusna ce v]e ostannij den; pered Velykym Postom, u \komu `e
dozvol\los\ =sty m#\so.  Zvidsy j nazva ciw= nedili> M#\sopust, `o
zna/yt; vidpu`enn\, zaly’enn\ m#\sa.  O/evydno, my tut mawmo na
dumci ti /asy, koly v nas Velykyj Pist zberihavs\ u vsij svo=j strohosti.

SUNDAY of MEATFARE On the Sunday of the Prodigal Son the Church spoke to
us, saying:  Wayward children, turn away from the path of sin and in all humility and
repentance return to the father’s house, for our Heavenly Father is infinitely merciful
and He will forgive you also.  The Sunday of Meatfare, on the other hand, warns us in
threatening tones: The Lord God is not only infinitely merciful, but also infinitely



just, therefore, do not toy with sin but fear the severe hand of God’s justice and punishment.
The Day of Judgment reminds all of us about the strict and comprehensive account we shall have to

render concerning our life.  The quick and very severe punishment of God should convince us that with God
there is no playing games.  Therefore this Sunday points out to us the need of amendment of life, sorrow for
sins, fasting and penance, for only in this way can we hope to obtain the mercy of God on the day of the Last
Judgment.
What do we mean by “meatfare”? The week following the Sunday of the Prodigal Son is called Meatfare
week and it ends on the Sunday called Meatfare.  Meatfare Sunday is the last day on which it was still
permissible to eat meat before the Great Fast.  Meatfare means “farewell to meat.”  Hence, the name
“meatfare” Sunday.  Of course, we are speaking here of the times when the Great Fast was observed in all
strictness.
In the Byzantine Tradition, the Sacred Lenten Season begins on the Monday following the Sunday of
Cheese-Fare. The Roman Rite begins its Lenten Season on Ash Wednesday of that same week. According to
the Byzantine Rite, Holy Week is not included in the forty-day period as in the Roman Rite. In the
Byzantine Tradition Holy Week has its own liturgical observance.

МОЛИТВА ЗА СПАСІННЯ ДЕРЖАВИ УКРАЇНСЬКОЇ І ВТИХОМИРЕННЯ В НІЙ
РОЗБРАТУ І ЧВАР МІЖ ЛЮДЬМИ

Господи Боже, Ісусе Христе, Спасителю наш! До Тебе припадаємо зі скорботним серцем і
сповідуємося у гріхах і беззаконнях наших, що ними зранили Твоє милосердя і зачинили від
себе щедроти Твої. Бо відступили від Тебе, Владико, і законів Твоїх не дотримуємося, і не
робимо того, що заповідав Ти нам. Тому й уразив Ти нас безладдям і віддав на потоптання
й зневаження ворогам нашим, і принижені ми більше інших народів, і зневагу й наругу
терпимо від сусідів наших.
Боже Великий і Дивний, що вболіваєш за злобу людську, підводиш повалених і підіймаєш
тих, що впали! Небесну Твою силу з неба народові нашому пошли, зціли рани душ наших і
підійми нас із постелі немочі, бо вражені розслабленням стегна наші, бо хворі на неправду
і породжуємо беззаконня. Вгамуй ворожнечу і розбрат в землі українській, віддали від нас
заздрощі, чвари, зарозумілість, злочинність, пияцтво й розпалення пристрастей, попали в
серцях наших терна нечистоти, непримиренности й озлоблення, щоб полюбили ми один
одного і, як одне ціле, перебували в Тобі, Господі і Владиці нашому, як і вчив і заповідав Ти
нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо сповнилися ми приниження і негідні очей своїх
на небо звести. Згадай милості, що їх явив Ти отцям нашим, переміни гнів Твій на милість і
дай нам поміч у скорботі. Молить бо Тебе Церква Твоя молитвами святого
рівноапостольного князя Володимира і блаженної великої княгині Ольги, святих
благовірних князів-страстотерпців Бориса, Гліба та Ігоря, митрополитів Київських та
всіх святи землі Української, а особливо Пресвятої Богородиці і Вседіви Марії, Яка з
древніх часів покривала і захищала Своїм святим омофором країну нашу.
Врозуми народ український, а особливо тих, хто при владі стоїть, добре дбати та
державність відстоювати. Силою Хреста Твого зміцни державу і воїнство наше та
захисти від підступів ворожих. Піднеси людей розуму й сили і постав на служіння Вітчизні
нашій, а нам усім дай духа мудрости і страху Божого, духа міцности й благочестя і даруй
кожному вогонь любові до матері нашої України — єдиної і неподільної.
Господи, до Тебе вдаємося, навчи нас чинити волю Твою, бо Ти Бог наш, бо в Тобі джерело
життя і в світлі Твоєму побачимо світло. Подай милості й щедроти Твої народу
українському, щоб ми славили святе ім’я Твоє з Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь.



Ukrainian Vocal Instrumental Ensemble-Vatra from Ukraine will present a Christmas/New
Years Program entitled "From Mykolaya to Yordan" on Sunday, January 24, 2016 at the
Ukrainian National Home of Hartford 961 Wethersfield Avenue Hartford CT at 12 noon.
Donation: Adults-$25 Students-$15. Tickets will be available at the door.

 LAST REMINDER  OSTANN| PRYHADKA

 BLAHOSLOVENN| DOMIV JORDAN HOUSE BLESSING 01/08/16 – 02/02/16
|k`o Vy ba]awte `ob otec; vidvidav Vas z Jordans;kym Blahoslovenn\m, prosymo zapysaty
Va'e im#\, adresu ta telefon na pony`ij formi ta vkynuty u ko'yk pry zbirci, abo pro'u
zadzvonyty do ofisu 860-525-7823.
If you wish to have your home blessed during the traditional Jordan House Blessing Season please
write your name, address and telephone number on the form for house blessing  and put into collection
basket, or call church office at 860-525-7823.

------------------------ Cut Here ----------------- Vidri]te ta vkyn;te u ko'yk -----------------

JORDANS:KE Please fill in & place in collection basket (PRINT) or call 860-525-7823
BLAHOSLOVENN| HOME BLESSING  AFTER EPIPHANY

Name ________________________________________________

Address ________________________________________________

Phone    ________________________________________________



January 24, 2016 SUNDAY OF THE PRODIGAL SON
(Tone 2)

TROPAR (Tone 2): When You went down to death, O Life
Immortal, You struck Hades dead with the blazing light of Your
divinity. When You raised the dead from the nether world, all the
powers of heaven cried out: "O Giver of life, Christ our God, glory
be to You!"
Glory be to the Father and to the Son, and to the Holy Spirit,
now and for ever and ever.  Amen.

KONDAK (Tone 3): Foolishly have I fled from Your glory, O Father, wasting the
wealth You gave me on vices. Therefore I offer You the words of the Prodigal:
Loving Father, I have sinned before You. Take me, for I repent, and make me as
one of Your hired hands.

PROKIMEN (Tone 2): The Lord is my strength and my song of praise, and He has
become my salvation.
Verse: The Lord has indeed chastised me, but He has not delivered me to death.
The Lord is my strength and my song of praise, and He has become my salvation.

A reading from the First Epistle of St. Paul to Corinthians (1st 6:12-20)

ALLELUIA (Tone 2): The Lord will hear you in the day of tribulation; the name of the
God of Jacob will shield you.  Alleluia. (3)
Verse: Lord, grant victory to the king and hear us in the day that we shall call upon
You. Alleluia. (3)

COMMUNION HYMN: Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.
Alleluia. (3)

In writings of the Church Fathers
No matter where you are, you can erect an altar (pray), manifest an alert will, and
that place or that time will not be a burden for you, even though you do not kneel
down, do not fail to beat your breast, nor lift your hands to heaven, but only show a
fervent soul, you have done all that is necessary for prayer. (St. John Chrysostom)

When we want to speak to someone higher than us, we look for the appropriate
situation, and prepare our appearance, clothes, just to have a conversation. When
we approach God, we yawn, we scratch, look all over; we become uncaring, bend
our knees, and let out thoughts wander. (St. John Chrysostom)
When we lift our prayer to God for those who cheat, insult us, then our prayer for
ourselves will also be heard. (St. John Chrysostom)



February 7th  

2:00 pm 
 

St. Mary’s Chapel in 

Sloatsburg, NY will be 

blessed as a “Holy 

Door” for this  

Jubilee Year!  

 

The Sisters Servants  

invite all to come and celebrate this special service. 
 

Pope Francis wants these Holy 

Doors to become a  

“Door of Mercy” through which 

all who enter will experience the 

love of God, Who consoles,  

pardons, and instills hope.”  

The service will begin at 2:00 

pm in the Gallery with a proces-

sion, and will be bi-lingual.   

All are invited to come and pray 

privately in the chapel before an 

icon of the Mother of God, Door 

of Mercy used by Pope Francis 

opening the Holy Doors in 

Rome.  Refreshments will be 

served following the service.  
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Sponsored by Zolotyj Promin Ukrainian Dance Ensemble 

 

Saturday, January 30, 2016 
9:00 PM 

ST. GEORGE’S HALL, 301 WEST MAIN ST., NEW BRITAIN, CT  

Adults 21 and over - $35 in advance, $45 at the door 
Under 21 - $30 in advance, $40 at the door 

To reserve your table & tickets  
Contact Bohdanka Szafran at  860-452-4023   

Raffle | Food | Table Setups            Alcohol Will Not Be Sold. BYOB  

                    

 



SISTERS SEEK VOLUNTEERS FOR UKRAINE IN 2016

After last year’s successful English catechetical camp in Skole, Ukraine, the Sisters of St. Basil the Great
have been invited to organize similar week-long camps in four different areas of Ukraine: Ivana-
Frankivsk, Zutomyr (near Kyiv), Mukachev and Lviv. Sister Ann Laszok, OSBM and Sister Joann
Sosler, OSBM, and their accompanying volunteers will collaborate with the Basilian Sisters and
seminarians in Ukraine to hold these English language catechetical camps.

In order to hold these camps for the children ( ages 10 to 16), the Sisters are seeking volunteers to teach
English (i.e. basic grammar, reading, writing and/ or pronunciation, etc). Room & Board will be supplied
for the volunteers but they are asked to pay for their own airfare. Volunteers may come for one, two, or
three weeks. Depending on the number of volunteers participating and camps held, the Sisters will also
visit orphanages and psychiatric institutions.

This year’s Basilian Volunteer Program is tentatively scheduled from May 27 to June 27, 2016, and will
be limited to humanitarian efforts in Western Ukraine.

The Basilian Sisters invite the faithful to join them as they bring their ministry of evangelization, support
and comfort to the poor and needy of Ukraine. If you can’t join us this year please pray for a safe and
successful mission.

For an application and additional information concerning the Come and Serve with the Sisters in Ukraine
Program, please contact:

Sister Ann Laszok, OSBM
412-260-1607
srann@aol.com

Early application is advised to ensure acceptance.

Monetary donations to this worthy cause may be made on line at www.stbasils.com or mailed to:

Sister Dorothy Ann Busowski, OSBM
Provincial Superior
710 Fox Chase Road
Jenkintown, PA 19111-4118

# # #
Photo Captions: Ukraine 2015

Sisters of St. Basil celebrating over 100 Years in America
as a praying, healing, life-giving presence

Sr. Ann Laszok, OSBM
www.stbasils.com
www.stjosaphateparchy.com
www.gofbyzantine.org
https://www.facebook.com/pages/Sisters-of-the-Order-of-St-Basil-the-Great-Jenkintown-PA
srannl@aol.com
412-260-1607
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Support those who
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For your AD info, message
Call 860-525-7823 or
st-michael@att.net
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Ukrainian National Home
961 Wethersfield Avenue, Hartford
New England’s Premier Ukrainian Cultural Center

WEDDINGS●ANNIVERSARIES
BANQUETS●SHOWERS●MEETINGS

Tel. 860-296-5702 or
860-296-4661

rentals@ukrainiannationalhome.org
Welcomes New Members

80th/50th Anniversary Banquet/Dance
Save the date Saturday 9/26/2015
Serde/no vsix zapro'uwmo!

St. Michael’s Ukrainian Church

UKRAINIAN  NATIONAL
ASSOCIATION Inc. Br. 277
UKRA+NS:KYJ NARODNYJ

SOQZ, Ink. Viddil 277
Hartford, CT

MYRON KUZIO (860) 633 –1172
UNSOQZ - ce Va’a orhanizaci\,

Korystajte z ne=!
LIFE INSURANCE, ANNUITIES

AND MORE…..

39 E. Cedar St.
Newington, CT 06111
(860) 874-2239
alexand@century21.com REALTOR

Alexandra Terlesky

Maria Gluch BriggsMD
Obstetrics & Gynecology

Connecticut Multispecialty
Group

www.cmgmds.com
533 Cottage Grove Road

Bloomfield (860) 769-6820
85 Seymour Street (Suite 1019)

Hartford (860) 246-4029
1260 Silas Deane Highway  (Suite 102A)

Wethersfield (860) 258-3440
Likar Hlux rada Vam dopomohty !

Visiting Cemeteries in Ct, Western MA,
Hudson valley NY and South Bound Brook NJ

860.989.5075
Nadia and Petro Gluch

http://hoperockgardening.wix.com/home/


