
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

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 (private intentions)
contact@smucc.org (general inquiries)

Online Bulletins, Announcements & More: www.smucc.org
Very Rev. Pawlo Martyniuk o. Pavlo Martynqk

Trustees : Julie Nesteruk and Adrian Mishtal
Art and Music Directors: Julia Nesteruk and Lesya Rudyk

Children's First Holy Communion Program Director: Irene Bobriwnyk

SLAVA ISUSU XRYSTU!
PRAISED BE JESUS CHRIST!

November 6, 2016
25-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA

25TH SUNDAY AFTER PENTECOST
Tone 8 Ap./Ep. Ef./Eph. 4:1-6; Wv./Gospel Lk./Luke. – 10:25-37.



25-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA
25TH SUNDAY AFTER PENTECOST

Our Holy Father Paul, Archbishop of Constantinople and Confessor (c. 353-61)
Tone 8 Ap./Ep. Ef./Eph. 4:1-6; Wv./Gospel Lk./Luke. – 10:25-37.

Sat.    11/05         4:00PM Rose (Kurtiak) SZEGDA (40 Day) - req. by John & Laurie Fedytnyk
Sun.   11/06 8:30AM Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в Україні

10:30AM Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в Україні

26-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA
26TH SUNDAY AFTER PENTECOST

Our Holy Father John Chrysostom Archbishop of Constantinople
Xramovyj Praznyk Sv. Arx. Myxa=la

St. Michael’s Day Parish Feast Day Observance
Tone 1 Ap./Ep. Ef./Eph. 5:9-19; Wv./Gospel Lk./Luke. – 12:16-21.

Sat. 11/12 4:00PM For Parishioners * Pro Populo
Sun. 11/13 10:00AM Za parafi\n * Divine Liturgy for All Living

and Deceased Parishioners
Pisl\ Liturhi[ bude myruvann\ ta rozda/a prosfory.

12:00PM Sv\tkovyj obid * Parish dinner
@Verxovolytel; nebesnyx syl, Myxa=l, sklykaw nas s;ohodni na sv\to.  Vin maw per'e misce mi]

Bo]ymy xoramy, zav]dy z namy perebuvaw i vsix bere]e vid bud;-\ko= dy\vol;s;ko= napasty.
Pryjdit;, ot]e, xrystlqbyvi virni, na ce sv\to ta, vz\v'y kvitt\ /esnot, z /ystymy dumkamy j
dobrym sumlinn\m po'anujmo arxanhel;s;kyj xor, `o beznastanno perebuvaw pered Bohom.

Spivaq/y trysv\tu pisnq, vin molyt;s\, `ob spastys\ du'am na'ym.

27-ma NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA
27TH SUNDAY AFTER PENTECOST

Forefeast of the Entrance of the Most Holy Mother of God into the Temple
Tone 2 Ap./Ep. Ef./Eph. 6:10-16; Wv./Gospel Lk./Luke. – 13:10-17.

Sat. 11/19 4:00PM For Parishioners * Pro Populo
Sun. 11/20 8:30AM  Tymish MELNYK,(25th Anniversary) – req. by UAYA(CYM) Hartford Branch.

Pomynal;na panaxyda za polehlyx hero[v @Majdanu@ta ATO
10:30AM  ZA POLEHLYX HERO[V @Majdanu@,@Nebesno[ Sotni@ ta ATO

Note: There will be only one Divine Liturgy on next Sunday, November 13, 2016, at 10:00AM.
U nedilq 13-ho lystopada bude vidpravl\tys\ lyшe odna Sv. Liturhi\ o 10>00-ij hodyni ranku.

11/07 Monday 8:00AM Private Intention
11/08 Tuesday ARXYSTRATYHA MYXA=LA  ST. MICHAEL THE ARCHANGEL

8:00AM Private Intention
11/09 Wednesday 8:00AM Private Intention
11/10 Thursday 8:00AM Private Intention
11/11 Friday 8:00AM Anna ROHATYNSKA, (19th Anniversary) – req. by Krawec Family

4:15PM    God’s Blessing and Health for Alexandra KEBALO & Patrick HUGHES
5:00PM    Wedding Rehearsal

11/12 Saturday SV|~ENNOMU?ENYKA JOSAFATA * HIERO-MARTYR ST. JOSAPHAT
8:00AM    Private Intention
1:30PM Wedding

11/14 Monday 11:00AM Deanery Meeting for priests from CT, MA, RI, NH at St. Michael’s Hartford
11/15 Tuesday 8:00AM Private Intention
11/16 Wednesday 8:00AM Private Intention
11/17 Thursday 8:00AM Private Intention
11/18 Friday 8:00AM Private Intention
11/19 Saturday 8:00AM Iwanna & Semen KRAWEC – req. by Krawec family



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 vsix naшyx parafi\n, `o sv\tkuvatymut; u lystopadi mis\ci
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 month of November. 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 one (1) week, beginning Sunday, November 6th 2016, through November
12th 2016, in Memory of Msgr. Stephen Chomko, by Patricia Mokrycki.

 EPARXIAL:NYJ XARETATYVNYJ FOND 2016
Z mis\c\ Traven\ my po/ynawmo zbirku na xarytatyvnyj fond naшo[ Eparxi[ - `o w
nadzvy/ajno va]lyvoq ta najbil;ш vidpovidal;noq zbirkoq dl\ usix naшyx parafij
Stemfords;ko[ Diwcezi[.  Finansovyj fond z ciw[ zbirky w osnovoq utrymann\ cilo[
Eparxi[ ta usix [[ instytucij (Eparxial;no[ kancel\ri[, seminari[, muzeq, biblioteky ta
inшyx cerkovnyx ta hromads;kyx orhanizacij.) Z c;oho fondu naшa Eparxi\ tako] daw
po]ertvy na potreby Ukra[ns;ko[ Katolyc;ko[ Cerkvy ta ukra[ns;kyx orhanizacij v
Ukra[ni, Wvropi, Azi[ i Pivdennij Ameryci. ~yro prosymo buty ]ertvennymy ta
dopomohty vykonaty naш parafial;nyj obov#\zok dl\ Eparxi[. Prosymo vz\ty Va'i
formy ta vypysuvaty Va'i /eky na cerkvu Sv. Arxystratyha Myxa[la

 STAMFORD DIOCESE CHARITIES APPEAL 2016 UNDERWAY
The month of May is the start of the Stamford Diocese Charities Appeal for 2016 This fund is
collected to provide financial support of our Eparchy and its many institutions (i.e., seminary,
museum, library and offices which promote and support our church and community). The funds
raised from this appeal also help the many needs of our Ukrainian Catholic C Mr. & Mrs. hurch,
as well as our needy brothers and sisters in Ukraine, Europe, Asia and South America.  Please
help this fund asyou have in the past. Please send/bring all donations to our St. Michael’s church.
Do not send them to Stamford.  We need to get proper credit for our parish’s pledge . Please take
your Bishop’s Appeal form in Church and make your checks payable to St. Michael’s Church
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 VI?NA LAMPA ETERNAL LIGHT An offering has been made for the Eternal Light to
be lit for one (1) week, beginning Sunday, November 13th 2016, through November 19th 2016, in
Memory of Osyp Luczka, by Peter, Luba, Andrea & Alexander Zelez.

 VI?NA LAMPA ETERNAL LIGHT An offering has been made for the Eternal Light to
be lit for one (1) week, beginning Sunday, November 6th 2016, through November 12th 2016, in
Memory of Wolodymyr, Yurij & Irena Rudenski, by Mrs. Martha Lomaga.

 НАПРЕСТОЛЬНА СВІЧКА ALTAR CANDLE An offering has been made for the Altar
Candle Light to be lit for one (1) week, beginning Sunday, November 13th 2016, through November
19th 2016, in Memory of Julian, Irena & Yurij Lomaga, by Mrs. Martha Lomaga.



DONATION TO THE DIOCESE APPEAL PAST TWO WEEKS
$50.00 Mr. & Mrs. Bohdan Skoplyak; $125.00 Mr. & Mrs. George Stachiw;

$100.00 Mr. & Mrs. Michael Wichkowsky.
Lets make our goal of $9,000.00!

Year-to-date Total $7,215.00
Thank You for Your kind generosity

PO}ERTVA NA CERKVU / CHURCH DONATION
$50.00 Michael & Mary Muryn (in honor of St. Michael’s Day)
Nexaj Vselaskavyj Hospod; vidplatyt; Vam storyceq!

Thank You for Your kind generosity and love for Your Parish Church!

 OPOVIDI * BANNS OF MARRIAGE The banns of marriage are announced for Patrick
Hughes and Alexandra Kebalo (Wedding is scheduled for Saturday November 12th, 2016).  If
anyone knows of any reason why they should not be joined in the Sacrament of Matrimony please
notify the pastor at 860-525-7823.

 Запрошуємо діточок (віком від 4 до 12 років) з парафії на
щонедільні репетиції до парафіального свята Св. Михаїла.
Репетиції триватимуть щонеділі після другої Служби Божої
протягом 30 хвилин. 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 our patron St. Michael.

30 minute rehearsals will take place every Sunday, after the second Divine Liturgy. For
further information please contact Lesya Rudyk 860-331-9333.

 PARISH FEAST DAY- ST. MICHAEL the ARCHANGEL We will celebrate our
parish feast day of St. Michael on Sunday, November 13TH 2016.  The Day will
begin with Divine Liturgy at 10AM, followed by our parish dinner.  Tickets for our
dinner may be purchased on every Saturday and Sunday beginning October 16th.
Adults : $25.00 (children from 13 to 15, - $10.00).
 XRAMOVYJ PRAZNYK SV. ARX. MYXA{LA Naш xramovyj praznyk Sv.
Myxa[la vidbudet;s\ v nedilq, 13-ho lystopada.  Uro/ysta Bo]estvenna
Liturhi\ rozpo/net;s\ o 10-ij hodyni ranku, pisl\ Sv. Lit.- sv\tkovyj obid.
Kvytky na obid mo]na bude prydbaty z 16-ho ]ovtn\ u p. Lqsi Halaj.
Vartist; kvytka na obid $25.00 (pidlitky vid 13 do 15 rokiv, - $10.00)

 ODFFU, WADFFU & CYM Hartford will honor the memory of Tymish Melnyk, Ukrainian
American Community Activist on the 25th Anniversary of his passing (1919-1991) with a
Memorial Liturgy on Sunday, November 20, 2016 at 8:30am at St Michael Ukrainian Catholic
Church 125 Wethersfield Avenue Hartford CT 06114.

 Maple Hill Chapels/Talarski Funerals PROMOTION Any existing prepaid funeral
contract, any NEW funeral service, or any NEW prepaid contract that is done with Maple Hill
Chapels/Talarski Funerals will be eligible for ANY casket purchased for a funeral at 1/2 price
from the retail offering price. This offer will be valid from today, August 23, 2016 to
December 31, 2016.



 SUFFIELD EMERGENCY AID ASSOCIATION FOOD
PANTRY ITEMS COLLECTION

We will resume collecting food pantry items for the Suffield's Emergency Aid Association
(www.suffieldeaa.org) at the end of November. Their inventory gets very low during winter
and especially during the holiday season due to greater need during that time period. The
collection box once again will be located next to the entrance door and the list of items in
need at that time will be posted on the wall.
We have made four deliveries to the Suffield's EAA food pantry during the months of August
through October. You can find thank you letters in our weekly bulletin. Thank you again for
your continued support and unprecedented generosity!
In 2015, the Food Pantry was accessed 541 times by 175 different Suffield families
comprised of 455 persons, of whom 210 were children and 23 were over the age of 65. The
Suffield Housing Authority maintains a small food pantry, supplied by EAA donations, for
tenants in need.

Dear Brothers and Sisters in Christ:
With Election Day just two weeks away, the decisions you and I will make are important ones.
Each and every one of us has a very important role to play. We have to decide who will get our
vote. Permit me the opportunity to share with you some thoughts I ask you to consider.
First and foremost, pray. Spend time in prayer asking God to guide you and your family and our
country during this time. Pray before the Blessed Sacrament, pray to the Blessed Mother, pray
the rosary and entrust your decision to our Lord.
Like many of you, I lament the current climate of division, and the mean-spiritedness and
intolerance of some toward those who do not agree with candidates and positions that do not fit
their worldview. If you think you are confused and slightly battered by the noise, public protests
and private misgivings, you have every reason to be so. But as responsible citizens and faithful
men and women of God, we have to exercise our right to vote in a way that is serious, well-
informed and reflective of who we are as Americans and Catholics.
We believe in God. We know He is the creator and thus God is intimately present in all things --
the world, human life, communities, choices and elections. Pope Emeritus Benedict XVI said,
“Those who deny God can lead us only in a direction that ultimately is destructive.”
The human person, made in the image and likeness of God, is the ultimate measure of what is
good or bad, right or wrong. Every person is sacred and has inherent rights which political
leaders must protect and serve. Those who do not are unworthy of our vote. Those who
contradict themselves by saying one thing and doing another are unworthy of our vote.
Many issues are very important in our society today. But none of them can eclipse the centrality
of human life, especially innocent human life in the womb or at the end of life. Above all and
over all, the number one issue more fundamental and crucial than any other is abortion – that is
the direct taking of innocent life, which is financed by government funds -- the diversion of our
tax dollars to abortionists like Planned Parenthood as well as government insistence that we
Catholics, like the Little Sisters of the Poor, violate our consciences to advance such programs.
Support of abortion by a candidate for public office, some of whom are Catholics, even if they
use the fallacious and deeply offensive “personally opposed but . . .” line, is reason sufficient
unto itself to disqualify any and every such candidate from receiving our vote. Let me repeat
that: Support of abortion by a candidate for public office, some of whom are Catholics, even if
they use the fallacious and deeply offensive “personally opposed but . . .” line, is reason
sufficient unto itself to disqualify any and every such candidate from receiving our vote.
I have three questions to end this letter! Please reflect upon these as you examine your
conscience and prepare to exercise your right to vote.

LETTER FROM BISHOP MURPHY ON VOTING AND THE UPCOMING ELECTIONS



1. Do you think our country is going in the right direction or the wrong direction? I believe it
is heading in the wrong direction. If I am right, then,

2. Of the two candidates running for president, and of all of the candidates running for
elective office, whether federal, state or local, which ones will continue to lead us in the current
direction or which are more likely to restore justice in those areas that cry out for such a
restoration?

3. Which ones are willing to lead us in a direction that is more pro life, more pro family and
more pro truth? Which ones will recognize and respect the role of religion in the lives of citizens
and the Church’s right to mediate the truths of the Gospel and the Church’s teaching as part of
the public life of our country, in public ministries like health care, education and charitable
works, without being forced to adopt and facilitate those cultural practices that are not
consonant with Church teaching?
For further insight, I have written two columns on voting in The Long Island Catholic
Magazine. They are also available on the diocesan website, www.drvc.org. In addition, the U.S.
Bishops have prepared a teaching document on the political responsibility of Catholics called
“Forming Consciences for Faithful Citizenship”. It is also available online. I urge you to consider
thoughtfully these resources along with this letter as you go through the process of deciding
whom you will support with your vote.
May God bless you and your families and may God continue to bless the United States of
America.
Faithfully yours in Christ,
William Murphy
Bishop of Rockville Centre

Prayer Before An Election
Lord God, as the election approaches, we seek to better understand
the issues and concerns that confront our city/state/country, and
how the Gospel compels us to respond.

We ask for eyes that are free from blindness so that we might see
each other as brothers and sisters, one and equal in dignity,
especially those who are victims of abuse and violence, deceit and
poverty.

We ask for ears that will hear the cries of children unborn and those
abandoned, Men and women oppressed because of race or creed,
religion or gender.

We ask for minds and hearts that are open to hearing the voice of leaders who will bring
us closer to your Kingdom.
We pray for discernment so that we may choose leaders who hear your Word, live your
love, and keep in the ways of your truth as they follow in the steps of Jesus and his
Apostles and guide us to your Kingdom of justice and peace.
We ask this in the name of your Son Jesus Christ and through the power of the Holy Spirit.
Amen.

 PHILIP’S FAST  ПИЛИПІВКА, the pre-Christmas fast which begins on Saturday
November 15, 2016 – the day after the feast of St. Philip – is a 40 days period of spiritual
preparation for the celebration of the Nativity/Theophany cycle of the church year.  It was once a
period of strict fasting which has now been abrogated in favor of voluntary fasting and works of
penance.



МЕТА РІЗДВЯНОГО ПОСТУ

З давніх-давен празник Христового Різдва був Різдво на рівні з празником Христового
Воскресення. Тому й церковний устав дивиться на Христове, як на другу Пасху. У старих
типіках і богослужбовому псалтирі під 25 грудня є така примітка: "Пасха, празник
триденний". Тож, як до празника Пасхи вірні готувалися молитвою і постом, так і різдвяний
піст став для них часом приготування до приходу Спасителя. Симеон Солунський (†

1429) каже: "Цей сорокаденний піст схожий на піст Мойсея, який постив 40 днів і ночей та
прийняв таблиці Божих Заповідей. Постім і ми 40 днів і приймемо живе Слово Боже,
воплочене від Діви і причастимося Його Тіла".
Різдвяний піст став для Церкви також символом молитов і постів старозавітних патріярхів і
пророків, які з тугою очікували приходу Месії. Під час цього посту свята Церква, бажаючи
скріпити своїх вірних прикладом святих Старого й Нового Завітів, вшановує пам'ять
деяких пророків, а саме: пророка Авдія — 19. 11, Наума — 1. 12, Авакума — 2. 12, Софонії
— 3. 12, Агея — 16. 12 і Даниїла — 17. 12; святих апостолів Матея — 16. 11 і Андрія — 30.
11; святителя Миколая — 6. 12; преподобних Йоана Дамаскина— 4. 12 і Сави Освяченого
— 5. 12; визначних мучеників і мучениць: Гурія — 15. 11, Катерини — 24. 11, Варвари — 4.
12, Євстратія — 13. 12, Ігнатія Богоносця — 20. 12, Анастасії — 22. 12 і Євгенії — 24. 12, а
вкінці дві останні неділі присвячені всім старозавітним праотцям і отцям.  Наша Церква
має прадавню традицію, за якою вірні готуються до празника Христового Різдва не тільки
молитвою і постом, але й святими таїнством сповіді і святого причастя.

Собор Архистратига Михаїла.
Коротка історія

Наш церковний рік це наче прегарна мозаїка, яку творять празники Господні, Богородичні
та непроглядне число Мучеників і Святих. Осередок цієї величної мозаїки це Господь Наш
Ісус Христос, як Бог і як Чоловік. На землі день і ніч славить Його Церква-Паломниця, а в
небі вічну славу співає Йому Церква прославлена: превеликий хор Ангелів і Святих. Св.
Ангели це відвічний Божий хор слави, це Божа сторож і Божі слуги. Ангели сповняють
також велику ролю у відкупленні людського роду.
Св. Церква, маючи на увазі велике значення Ангелів для Божої слави і нашого спасіння, в
мозаїці церковного року присвятила осібне місце і на почитання Ангелів. Тут на першому
місці стоїть празник – Собор св. Архистратига Михаїла і прочих безтілесних Сил.
Почитання Ангелів у Східній Церкві почалося ще в 3 столітті, а в 4 вже було загально
поширене. Про це свідчить храм у честь св. Архангела Михаїла, що його збудував на
передмісті Царгороду цісар Костянтин Великий (274-337). В цьому храмі за свідоцтвом
історика Созомена було багато чудесних оздоровлень. На св. Літургії в часі проскомидії
приписує наша Церква ставити осібну частину просфори в честь "Чесних небесних сил
безплотних". У службі нашого Октоїха Ангелам є присвячений понеділок, перший день
тижня, мабуть, тому, що Ангели це перші Божі створіння, а в небі після Божої Матері
стоять найближче Божого престола.
Празник у честь св. Архангела Михаїла і других безтілесних Сил був установлений у 4 ст.
Цей празник зветься собором тому, що цього дня Церква празнує собор - збір усіх
безтілесних Сил враз зі св. Архангелом Михаїлом, а також собор - збір людей на землі для
прослави небесних Сил.

ЗНАЧЕННЯ ПРАЗНИКА ДЛЯ НАС
Празник святого архангела Михаїла і святих ангелів доводить нам велике значення
ангелів для нашого спасення. Він пригадує нам і на наші обов'язки щодо святих ангелів, а
передусім нашого ангела-хоронителя. Протягом усього нашого життя, кожної хвилини й на
кожному місці він з волі Божої є над нами, нас хоронить, нам піддає добрі думки, остерігає



нас від гріха, за нас заступається перед Богом. Наш ангел — хоронитель — це наш
провідник до неба, помічник у спокусах, товариш у хвилині смерти. Він постійний свідок
наших думок, наших слів і наших діл. Лише колись у вічності ми побачимо, наскільки ми
завдячуємо своєму ангелові — хоронителеві. Звідси випливає наш обов'язок святих
ангелів почитати, їх славити та їм кожного дня дякувати за поміч і опіку. "Прославляти
ангелів, — читаємо у проповіді, що її приписують святому Йоанові Золотоустові на Собор
архангелів, — це наш обов'язок. Вони прославляють Творця, об'являють його милосердя і
любов до людей". Від колиски доручаймо наших дітей їхньому ангелові — хоронителеві,
учімо їх його любити та щодня до нього молитися. Історія Церкви знає дуже багато
випадків, у яких ангел — хоронитель у чудесний спосіб захистив дітей під час небезпеки.
"Ангели є придані нам, — каже слуга Божий митрополит Андрей Шептицький, — як
хоронителі й опікуни на ціле життя, тож без сумніву та повсякденна опіка ангела для
кожного з нас зокрема повинна бути поштовхом до сердечного почитання і вдячности для
нашого ангела хоронителя" (Про почитання святих, 1941).
Наша набожність до свого ангела-хоронителя буде йому особливо милою, коли ми не
тільки будемо його почитати і до нього молитися, а коли будемо його наслідувати. Він дає
нам гарний взірець святости. Він нас учить своїм прикладом, як любити Бога, Йому
служити та Його славити. Тож намагаймося так гаряче Бога любити, як він Його любить, і
так ревно сповняти Божу волю, як він її сповняє, і як сповняють її всі ангельські хори в
небі.

SV|~ENOMU?ENYK JOSAFAT

Praznyk sv. Sv\`enomu/enyka Josafata dl\ virnyx Ukra=ns;ko= Katolyc;ko= Cerkvy
osoblyvo dorohyj, svitlyj i radisnyj, bo ce praznyk na’oho ukra=ns;koho Sv\toho,
praznyk na’oho brata po krovi j kosti, praznyk velykoho Apostola j Mu/enyka za sv.
Viru j odnist; Cerkov.

Ta ne til;ky na’a Cerkva, ale j cila Katolyc;ka Cerkva joho po/ytaw, joho slavyt;,
do n;oho molyt;s\, v joho /est; buduw sv\tyni, a joho mo`i spo/yvaqt; u serci
xrysty\ns;ko-katolyc;koho svitu, v bazylici sv. Apostola Petra v Rymi.  Sv. Josafat –
ce per’yj ukra=ns;kyj Sv\tyj, `o joho  kanonizuvala Katolyc;ka Cerkva.  Jomu i joho
mu/enyc;kij krovi my zavd\/uwmo, `o s;ohodni my vyznawmo pravdyvu Xrystovu viru ta
`o my /leny pravdyvo= Xrystovo= Cerkvy.

Osobu sv. Josafata mo]na o/erknuty tr;oma slovamy> Vin – Sv\tyj, vin – Apostol,
vin – Mu/enyk.

ST. JOSAPHAT, PRIEST-MARTYR

The feast of St. Josaphat, Priest-Martyr, is especially dear, glorious and joyful for the faithful of
the Ukrainian Catholic Church because it is a feast of our own Ukrainian Saint, our brother who is
of our own flesh and blood; it is the feast of a great Apostle and Martyr for the holy faith and the
unity of Churches.

Not only does our Ukrainian Catholic Church, but also the entire Catholic Church venerates,
prays to and erects churches in honor of St. Josaphat.  His relics are enshrined in the center of the
Catholic world – in the Basilica of St. Peter in Rome.  St. Josaphat is the first Ukrainian Saint ever
to be canonized by the Catholic Church.  It is due to him and his martyrdom that we toady profess
the true Christian faith and are members of the true Church of Christ.

We can characterize the person of St. Josaphat in three words: he was Holy, he was an Apostle,
and he was a Martyr.



ЩО Ж МИ МОЖЕМО ЗРОБИТИ ДЛЯ НАШИХ ПОМЕРЛИХ?
Чтв, 03/11/2016 - 22:37

«Отців і праотців, дідів, і прадідів, від перших аж до останніх... всіх пом'яни,
Спасе наш!» (З Утрені суботи перед М'ясопусною неділею)
Вже стало певною традицією, що у перші дні листопада, тобто перед святим Дмитрієм, ми
молимося за наших померлих родичів, жертвуємо за них наші молитви, просимо за них
Служби Божі. Ця практика бере свій початок у традиції латинської церкви, бо згідно
григорянського календаря 2 листопада є Днем всіх Померлих; в той час, коли у нашій
церкві офіційними днями молитви за померлих, чи, як ми їх називаємо, «задушними
днями» чи «поминальними» є: Задушні суботи - перед неділею М'ясопусною, друга, третя і
четверта субота Великого Посту та субота перед Зеленими Святами. Крім того Церква
має прадавній звичай поминати померлих у 9-ий і 40-ий день після смерті та у річницю
смерті.
Оскільки листопадові дні вдійсності стали для багатьох наших родин часом спільної
молитви, хотівби відповісти на запитання, яке я поставив на початку: Що ж ми можемо
зробити для наших близьких, які вже відійшли з цього світу?
Можемо, згідно вчення Святої Церкви, так окреслити діла милосердя, якими добрий
хистиянин вшанує своїх померлих:
1. Найперше, вділити після смерті похорон з належною повагою до тіла.
2. Молитися за них.
3. Робити милостині в наміренні «за їхні душі».
4. Жертвувати чи «просити» Службу Божу а їхні душі.

А зараз детально переглянемо те, що було сказано:

1. Ми повинні похоронити тіло по-християнськи з належною повагою, бо це є наказ
Божий: «Сину, зронюй над померлим сльози, розпочинай голосіння, як личить тяжко
стражденному; поховай його тіло, як звичай велить, і могили його не занедбуй» (Сирах
38, 16). Потрібно йти за таким наказом, тому, що і ми колись помремо; тому, що віримо у
воскресіння тіл (Символ Віри), знаючи однак, що навіть, коли б тіло з різних причин не
мало б належного поховання, всерівно воскресне «останнього дня»; і тому, щоб отримати
заслуги, будучи поховання – ділом милосердя для тіла (це є одне з семи діл милосердя
для тіла): «Отож, коли ти з Сарою молився, я заносив ваші молитви перед славу
Господню. І як ти ховав мертвих, я чинив так само» (Товит 12,12).

2. Ми повинні молитися за них, про що говорить Святе Письмо: в Старому Завіті
читаємо, що Юда Макавей після перемоги над ворогами просив, щоб молилися за
померлих «бо це свята і спасенна думка молитися за померлих, щоб вони очистились
від своїх гріхів. Тому він і приніс жертву благання за мертвих, щоб вони звільнилися від
гріха» (2 Мак. 12:43-46). Христова Церква продовжила цей побожний звичай: в перших
століттях християнства, коли похорон відбувався перед полуднем, то в церквах за душу
покійного служили Святу Літургію. Є письмові згадки про похорон св. Моніки, матері Св.
Августина († 430), який каже, що на похороні своєї матері він правив Святу Літургію, як це
було у звичаю. Історик Євсевій († к. 340) говорить про відправу Святої Літургії на похороні
цісаря Костянтина Великого († 337). Коли ж похорон відбувався пополудні, то Літургії вже
не було, а головну частину похорону творили співи псалмів і читання святого Письма.
Нашою молитвою ми виявляємо нашу любов, полегшуємо кари, як каже св. Августин, за
які «можливо» терплять чистилище, а також сприяємо щоб були цілковито звільнені від
кар.



3. Ми повинні робити діла милосердя, давати милостиню в наміренні померлих душ.
«Зібрав 2000 драхм сріблом і послав їх в Єрусалим, щоб там приносили жертви за гріхи
тих, що полягли у битві» (2 Мак 12, 43).

Так як ми даємо милостиню бідним та хворим, бо вони терплять, так само, жертвуємо
милостиню за померлих, бо ті терплять у чистилищі: бо як каже св. Августин, що
найменша кара у Чистилищі є важчою за будь-які кари тут на землі. Душі у Чистилищі є
дуже «бідні духовно», бо після смерті не можуть більше отримати заслуг для вічного
життя. Наша милостиня, як і молитва буде для них допомогою, а коли вони підуть до неба,
будуть молитися за нас. Душам в чистилищі можуть помогти Боже милосердя та наші
молитви та наші добрі діла. Христові слова «Що-небудь ви зробили одному з моїх братів
найменших - ви мені зробили» (Мт. 25:40) мають спонукати нас робити діла милосердя.

4. Ми повинні жертвувати за них «найкращу молитву» - Службу Божу. Для тих, які у
Чистилищі – буде допомогою, щоб швидше діститися до неба, для тих, які вже в небі –
буде подякою за спасіння. Для тих, що вже у пеклі, на жаль, нічим не допоможе, проте
стає потіхою для живих, які моляться. Св. Моніка,будучи на смертельній постелі, просила
свого сина Августина: «Похороніть моє тіло, де б це й не було, і про нього не журіться.
Однак одного у вас прошу, щоб ви завжди на Святій Літургії пам'ятали про мене».Св.
Єфрем Сирійський († 373) у своїм заповіті залишив таку просьбу: «Дайте мені на
прощання молитву, псалми і Жертву Святої Літургії. А по 30 днях зробіть поминки за
мене, бо померлі дістають поміч через Святу Літургію, що її живі жертвують».

Слуга Божий Іван Павло ІІ у своєму «Заповіті» писав: «Після смерті прошу про
Службу Божу і молитви» (Запис 1990 року).
Кожна Служба Божа є найкращою молитвою і вона одна могла б усі душі звільнити з
чистилища, якщо б на це була воля Божа. Ми, що беремо участь у Службі Божій, можемо
заслуги з неї жертвувати за душі в чистилищі.

Всі наші «поховання», молитви, діла милосердя і милостині, та Служба Божа, є
виявом віри у воскресіння з мертвих. Цє є одна з правд віри, яка грунтується на факті
Воскресіння з мертвих Господа нашого Ісуса Христа. Церква, яка є містичним Тілом
Христовим, що об'єднує всіх охрещених на землі, в небі і в чистилищі, старається постійно
нагадувати своїм вірним про важливість такого нашого «спілкування» з мертвими через
молитви. Взаємне з'єднання всіх вірних на землі, в небі і в чистилищі ми називаємо
спільнотою святих. Всіх членів тієї потрійної спільноти зв'язує одна і та сама любов до
Господа Бога і до ближніх. Власне на вченні про спільноту святих основується наш звичай
молитися за померлих, головно за душі у Чистилищі, бо душі, що в небі, вже не
потребують наших молитов, а тим, що в пеклі, наші молитви нічого не допоможуть.

Св. Іван Золотоустий сказав: «Ти кажеш: «Я оплакую моїх дорогих померлих». Але
було б краще, якщо б ти помагав їм молитвами, милостинею і Святою Літургією, а не
тільки сльозами».

Нехай це повчання про відношення до наших померлих, яке має бути
християнським, тобто основуватись на вірі про воскресіння, та чистим від різних вірувань
та забобонів, допоможе кожному з нас зростати у любові до Бога і до ближніх, а зробити
щось для наших дорогих померлих – є, власне виявом нашої любові до них.

о. Йосафат Бойко, ВС



Молитва за перемогу над ворогами та за воїнів, що вирушають на битву.
Господи Боже наш, Ти премудрістю своєю і Словом єдиним усе сотворив і силою своєю
несказаною та дією в одне ціле зібрав і сполучив, адже Тобі все можливо й нічого
неможливого для Тебе не існує. Ти всі часи, літа, і роки своїм Божественним повелінням
з`єднав і сполучив, і впорядкував увесь видимий світ, небо розпростер, як шатро,і
дивовижно прикрасив його безмежною кількістю пишних зірок, і визначив їм безперервний
рух, і всім їм необхідні межі встановив, щоб ніколи вони не шкодили нам, але рухом своїм,
Твоєю волею визначеним, користь нам завжди приносили. Сонце поставив єси для
освітлення в межах дня, а місяць у межах ночі. Землю, що колись була темна, й невидима, і
безбарвна, перетворив Ти на красу заради тлінної людини, і всіма істотами, що жили на ній:
і рибами, що в морі плавали, і птахами, що в повітрі літали, — людині володіти повелів
задля доброго ладу в усьому, ти й незчисленний рід єврейський в однодумності та злагоді із
Єгипту до землі обітованної вивів. Ти Мойсея десницею своєю і силою могутньою
провідником народу цього поставив, давши їм його, як єдиного вождя і начальника, і його
мудрістю, від Тебе дарованою, зберіг їх під свою покровою і під владною своєю рукою
неушкодженими від численних і різноманітних ворогів.

Ти й нині, Святий Царю Слави, вірний тобі народ України і воїнство наше благослови,
мудрість, і розум добрий, і міць, і силу, і мужність, і перемогу на ворогів, що повстали на
нас, милостиво з небес подай. І як колись з Авраамом, що ворогів своїх гнав, поруч ішов Ти
і Божественною своєю силою ворогів тих у руки йому віддав, так і нині, смиренно молимо
Тебе, воїнству нашому будь провідником, і побори ворогів наших, і підкори їх під ноги
йому. І як через Мойсея єврейський народ від тяжкого рабства єгипетського Ти визволив і
непереможною своєю силою та рукою владною фараона разом з військом потопив, так і
нині, рабам Твоїм, воїнам нашим, визволення від ворогів, що наступають на нас,
всесильною Твоєю десницею подай. І як колись Гедеона Ти силою своєю зміцнив і через
нього численні полчища супостатів знищив і на ніщо перетворив, так і нині рабів твоїх,
воїнів, що вирушають на битву, захищати Україну нашу, небесною своєю могутністю
зміцни і мужніми та сильними зроби, а ворогів наших подолай і знищ. І як колись Ти царя і
пророка Свого Давида на прегордого і хульного борця Голіафа укріпив і, через нього його
здолавши, погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше могутньою Твоєю десницею
підкріпивши, сміливими, і сильними, і непереможними у битвах зроби, і страшними і
грізними ворогам покажи, щоб побачивши їх, вороги свою сміливість на втечу перетворили
і під ногами вірних Тобі воїнів Ангелом Твоїм гнані і вражені падали.

Так, Господи, Боже наш, почуй мене смиренного і недостойного раба Твого, в годину цю і
не залиши жезла нечестивих на долі вірних своїх, але подай рабам Твоїм, народові
українському та воїнству нашому перемогу над ворогами. мирне й спокійне життя і від
усякої міжусобної брані, і заколоту, і неспокою нас захисти, і поза всякими небезпеками та
труднощами учини, і будь яку ворожнечу, зраду і крамолу, що повстають на державу нашу
Україну, зруйнуй і Твоєю непереможною силою від ворожого нападу і нашестя непоборною
її зроби. А воїнів наших всюди на всіх ворогів зміцни і в єдності та праведному смиренні
об’єднай і перемогу на всіх супротивників на землі і на морі нам подай, мир і спокій і все
для душі і для тіла корисне нам весь час подавай, щоб підняті проти нас війни та лихі наміри
подолавши, єдиним серцем і єдиними устами ми прославляли Тебе, Бога чудес, Бо Ти єси
Цар світу і Спас душам нашим, і Тобі ми славу возсилаємо, Отцю і Сину, і святому Духові
нині, і повсяк час, і на віки вічні. Амінь. (Із «Требника» свт.Петра Могили 1646 р.)



November 6 25TH SUNDAY AFTER PENTECOST Tone 8

TROPAR (Tone 8): You came down from on high, O Merciful One, and accepted three days of
burial to free us from our sufferings. O Lord, our life and our resurrection, glory be to You.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, ...

KONDAK (Tone 8): When You rose from the tomb, You also raised the dead and resurrected
Adam. Eve exults in Your resurrection, and the ends of the world celebrate Your rising from the
dead, O most merciful One.

now and for ever and ever.  Amen

THEOTOKION (Tone 8): To You, O Mother of God, the invincible leader, we, Your servants,
ascribe these victory hymns in thanksgiving for our deliverance from evil. With Your invincible
power free us from all dangers that we may cry out to You: “Hail, O Bride, and pure Virgin!”

PROKIMEN (Tone 8): Pray and give praise to the Lord our God.
Verse: In Judea God is known; His name is great in Israel.
Pray and give praise to the Lord our God.

A reading from the Epistle of St. Paul to the Ephesians (4:1-6)

Brothers and Sisters, I therefore, the prisoner in the Lord, beg you to lead a life worthy of the
calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing
with one another in love, making every effort to maintain the unity of the Spirit in the bond of
peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope of your calling,
one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all
and in all.

ALLELUIA (Tone 8) Come, let us rejoice in the Lord; let us acclaim God our Savior. Alleluia. (3)
Verse: Let us come before His countenance with praise and acclaim Him with psalms.
Alleluia. (3)

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

"We the people are the rightful masters of both Congress and the
courts, not to overthrow the Constitution, but to overthrow men

who pervert the Constitution. -Abraham Lincoln-

O Lord Jesus Christ,
You alone are the Way, the Truth, and
the Life.
In Your Church You show us the Way,
You teach us the Truth, and You give us
Your Life.
Grant, we humbly beg You,
that, always and in all things, we may
be faithful to You in Your Holy Church.
Grant also, we beg You,

that, in these times of decision,
all who profess to be Catholic
and who are entrusted with the sacred duty
to participate in public life,
may, by the strength of Your grace,
unwaveringly follow Your Way and
faithfully adhere to Your Truth,
living in You with all their mind and heart,
for Your greater glory, the salvation of souls,
and the good of our nation. Amen.

An Election Prayer for the Faithful Witness of Catholics in the United States



In choice between two ‘flawed’ candidates, vote to defend life,
urges Archbishop

ROME, November 3, 2016 (LifeSiteNews) – As the U.S. presidential election approaches,
Christian voters attentively follow the clash of titans, Donald Trump and Hillary Clinton, in an
electoral battle that leaves both sides speechless – for many reasons.
Archbishop Alexander Sample, who leads the Archdiocese of Portland, Oregon, spoke with
LifeSiteNews about the election during his recent pilgrimage in Rome as part of a substantive
interview on issues facing the Church and culture today.

His initial comment seems to convey a thought shared by many Catholics: “I would start by
saying that, at least in my lifetime, as long as I have been voting for the office of president,
there has never been a perfect candidate.”
“All candidates are flawed in some way or another,” he adds, and admits with sadness, “I have
yet to see a candidate who perfectly lines up, if you will, with the principles a Catholic
conscience in vote.”
“I think we need to get behind the façade of these two very flawed individuals and look at what
is likely to happen during the potential presidency of these two and let that be our guide.”
This foresight should be focused on what really matters – human dignity and life, he said.

Follow for real-time election night updates.
“According to the teachings of the Church – on the moral issues – that form and shape the
culture in the society in which we live, we need to be guided by the teachings of Christ and the
Church on moral issues.”
The lack of perfect candidates diminishes neither the imperative to actually go and vote nor the
reflected discernment of the Catholic voter, he said.
Archbishop Sample is very realistic about what the focus must be: “As Catholic citizens look at
these two candidates, my advice would be: get beyond the face and get beyond the people
themselves and look behind them. What are the policies that these candidates are most likely to
implement were they to become the president of our country? Look at what their stand is in the
issues of greatest importance: what is their stance on the protection of life? Especially on the
protection of the lives of the unborn, the elderly. I come from a state in the US that has
physician assisted suicide.”
That is what everything boils down to, added the archbishop: “What their stance is in the life
issues, which is the foundational stance in every election – the respect for the dignity of human
life.”

Further, he said, “What is their position on marriage and family – the fabric and foundation for
a healthy society? What is their position on the nature of marriage? What is their stance on the
Church in the US, and religious liberty? In the United States religious liberty – not just of
Catholics – is under real attack.”

Sample also looks ahead: He advises voters to look into the future, especially with respect to
officials who could be put in office, particularly permanent office, by the candidates: “One thing
that is of particular concern to me is the Supreme Court. There will be vacancies – there is one
now – and there are likely to be more vacancies on our Supreme Court during the term of the
next president. What kind of judge is most likely appointed to the high court by the
candidates?”

BEFORE YOU VOTE: Please listen to this homily by Father John Lankeit, rector of Ss.
Simon and Jude Cathedral in Phoenix, Ariz.
https://m.youtube.com/watch?v=881aDDE5qFY
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PYLYPIVKA (ADVENT) PASTORAL OF THE UKRAINIAN CATHOLIC  

HIERARCHY OF THE U. S. A. 

TO OUR CLERGY, HIEROMONKS AND BROTHERS, RELIGIOUS SISTERS, SEMINARIANS  

AND BELOVED FAITHFUL 

 

Praise be Jesus Christ! 
 

TIME TO REFLECT ON WHY WE ARE HERE IN THIS WORLD 

With the commemoration of St. Philip on November 14th (Gregorian Calendar) or 

November 27th (Julian Calendar), we begin the customary fast or preparation for the Feast of 

the Nativity of the Birth of Our Lord and Savior, Jesus Christ.  It coincides with the hectic 

season of pre-Christmas preparations, shopping for gifts for others, and invitations to 

participate in many social festive events.  It truly becomes a challenge for us to withdraw 

ourselves from our earthly appetites, as we attempt to facilitate more time for prayer and 

meditation.  When we become overwhelmed by such preparations, many of us step back and 

wonder whether all these things really add to our happiness and our feelings of contentment. 

We reflect on why we are here in this world. 

Pope Francis, in the Apostolic Exhortation, “Joy of the Gospel”, says that you and I are 

“a mission on this earth”, and that is the reason why you and I are here in this world.  We are 

called to live as missionaries who feel genuine happiness in seeking the good of others, in 

desiring their happiness.  It is who we are.  The Holy Father calls us to draw nearer to others 

and to seek their welfare.  In turn, our hearts are opened wide to the Lord’s greatest and 

most beautiful gifts.  “Whenever our eyes are opened to acknowledge the other, we grow in 

the light of faith and knowledge of God”.  

The recent beatification of Saint Teresa of Calcutta reminds us of a life dedicated “to 

give until it hurts”.  Mother Teresa gave of herself until it hurt, as she continued to give of her 

understanding, compassion, care and devotion.  She revealed to us that every person is 

worthy of our giving.  Pope Francis reminds us that “every human being is the object of God’s 

infinite tenderness, and He himself is present in their lives.  Every person is immensely holy 

and deserves our love”.  Why are you here in this world?  Pope Francis tells us so beautifully, 



that “if I can help at least one person to have a better life, that already justifies the offering of 

my life.  We achieve fulfillment when we break down walls and our heart is filled with faces 

and names!” 

Herein lies our challenge during “Pylypivka” or Advent.  Be still, calm yourself and hear 

the voice of Jesus in your life in prayer and meditation.  Go about your daily life energized 

with the closeness of the Lord in your heart. Let Jesus be the source of your energy and that 

which you need for daily life.  Choose to draw nearer to others seeking their betterment in 

small ways.  Open your eyes to be become more aware of others and their challenges in life.  

Listen. Observe.  Share of yourself in increased attentiveness to others.  Share from your 

abundance.  Pope Francis observes that “we do not live better when we flee, hide, refuse to 

share, stop giving and lock ourselves up in our own comforts.  Such a life is nothing less than 

slow suicide”.   

You will come to know that “it is more blessed to give than to receive” (Acts 20:35).  

You will be able to “give until it hurts” because it will not hurt.  Jesus will not ask more of you 

than you can handle.  You will do it with His joy and peace overtaking you.  And, you will have 

come to understand why you are here in this world as you prepare to celebrate the Feast of 

the Nativity of Our Lord and Savior, Jesus Christ! 

 God bless you in ways only He can as you journey through “Pylypivka” or Advent in 

anticipation of the birth of Jesus in the cave at Bethlehem. 

 

+Stefan Soroka  (author) 
Archbishop of Philadelphia for Ukrainians 

Metropolitan of Ukrainian Catholics in the United States 
 

+Paul Chomnycky, OSBM  
Eparch of Stamford 

 
+ Bohdan Danylo 

Eparch of St. Josaphat in Parma 
 

+John Bura  
Auxiliary Bishop of Philadelphia 
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ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ 

ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ США НА ПИЛИПІВКУ 

ВСЕЧЕСНІШОМУ ДУХОВЕНСТВУ, ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ, СЕМІНАРИСТАМ, 

НАШИМ ДОРОГИМ ВІРНИМ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СПОЛУЧЕНИХ 

ШТАТАХ АМЕРИКИ 

 

Слава Ісусу Христу! 
 

ЧАС ЗАДУМАТИСЯ НАД ТИМ, ДЛЯ ЧОГО МИ ЖИВЕМО В ЦЬОМУ СВІТІ 
 

Від дня святого Пилипа, який припадає на 14-те листопада (за Григоріянським 
календарем), чи 27–ме листопада (за Юліянським), розпочинається традиційний піст 
для приготування до святкування Різдва, чи народження нашого Господа і Спаса Ісуса 
Христа.  Він збігається з гарячковою порою передріздвяних приготувань, гонитвою за 
подарунками, запрошень до участі в різних святочних заходах.  Цей час дійсно стає 
викликом – як відмовитися від наших земних пристрастей і уділити більше часу на 
молитву та роздуми.  Багато з нас, переобтяжені цими приготуваннями, врешті 
відсторонюються від усього цього і запитують себе, чи справді усі ці речі приносять нам 
радість і втіху.  Ми  замислюємося над тим, для чого ми живемо в цьому світі.   

 
Папа Франциск в Апостольському поученні «Радість Євангелія»,  говорить, що ви і  я  

«маєте мету життя на землі»,  і що це є причиною, чому ви і я  живемо на землі.  Ви і я 
покликані жити як місіонери, які переживають щиру радість від прагнення добра для 
інших, від бажання їм радості.  Такими ми є.  Святіший Отець закликає нас 
зближуватися з іншими і діяти їм на благо. У відповідь наші серця широко відкриються 
для найбільших і найчарівніших Господніх дарів.  «Кожного  разу як наші очі  
висловлюють вдячність іншим,  ми  зростаємо в вірі й пізнанні Бога». 

 
Нещодавня беатифікація святої Терези з Калькути пригадує нам про життєву посвяту 

«давати, аж до болю».  Мати Тереза віддавалася аж до болю, але продовжувала 
уділяти своє зрозуміння, співчуття, турботу і відданість.  Вона  засвідчила нам, що кожна 
особа достойна нашої жертовності.  Папа Франциск нагадує нам, що «кожна людська 
істота є об'єктом Божої безмежної доброти, і Він сам присутній в їхньому житті.  Кожна  



особа є безмірно свята і гідна нашої любові».  Заради чого ви живете в цьому світі?  
Папа Франциск так гарно говорить про це: «якщо я зможу помогти принаймні одній 
людині знайти краще життя, це вже виправдає дароване мені життя.  Ми здійснюємо 
свій обов'язок, коли руйнуємо стіни й наші серця наповнюються обличчями й іменами!»   

 
У цьому полягає наш виклик в часі Пилипівки. Зупиніться, заспокойтеся і 

прислухайтеся до голосу Ісуса в вашому часі молитви і роздумувань.  Живіть 
повсякденним життям натхненні близькістю з Господом у вашому серці.  Нехай Ісус 
стане джерелом вашої енергії і того, що ви потребуєте в щоденному житті.  Оберіть 
зближення з іншими, шукаючи ті дрібні речі, які скрасять їхнє життя. Відкрийте очі, щоб 
побачити  інших і їхні життєві виклики.  Слухайте.  Спостерігайте.  Уділяйте свою 
підвищену увагу іншим.  Діліться своїми достатками. Папа Франциск зауважує, що «ми 
не живемо краще, якщо утікаємо, ховаємося чи відмовляємося ділитися, перестаємо 
давати і замикаємося в нашому комфорті.  Таке життя є нічим іншим як повільним 
самогубством».  

 
Ви дізнаєтеся, що «більше щастя - давати, ніж брати» (Ді. 20, 35).  Ви будете здатні 

«давати аж до болю», бо це не буде боліти.  Ісус не попросить від вас більшого, ніж ви 
зможете нести.  Ви будете робити це з радістю й миром, які оволодіють вами. І ви, 
приготовляючись до святкування Різдва нашого Господа й Спаса Ісуса Христа, 
зрозумієте, заради чого ви живете в цьому світі! 

 
Нехай Бог благословить вас лише Йому відомими шляхами у вашій подорожі 

Пилипівкою в очікуванні святкування народження Ісуса в стаєнці в Вифлеємі. 
 
 

+Високопреосвященний Стефан Сорока (автор) 

Митрополит Української Католицької Церкви у США 

Архиєпископ Філадельфійський для Укpаїнців 

 

+Преосвященний Павло Хомницький, ЧСВВ 

Єпископ Стемфордської єпархії 

 

+Преосвященний Богдан Данило 

Єпископ Пармської єпархії святого Йосафата 

 

+Преосвященний Іван Бура   

Єпископ-Помічник Філадельфійський 
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The Sisters Servants of 

Mary Immaculate  

invite all  

to the Closing of the  

Holy Door of St. Mary’s Chapel  
 

 

November 20th     

3:00 PM 
The Sisters Servants have been blessed with the gift of being stewards of the Holy 

Door of Mercy at St. Mary’s Chapel since February.  We have welcomed and prayed 

with hundreds of pilgrims who have received the plenary indulgence,  and some who 

have shared with us the blessings, graces and miracles they have received.    

November 20th is also a special day for the Sisters Servants 

as it is Blessed Josaphata day, the day she was born and 

the date St. Pope John Paul II designated as her feast day 

when he proclaimed her "Blessed" in June 2001.  Come and 

join us as we pray for the canonization of                                 

Blessed Josaphata, our Ukrainian Saint of today.  

Bishop Paul Chomnycky, Eparch of Stamford, will be the 

celebrant for the service, along with the attending clergy.  

The closing ceremony will include sections of the moleben 

to the Merciful Christ and sections from the moleben to 

Blessed Josaphata as well as each person will have the       

opportunity for a special anointing.              

Finger foods will be served following the service. 

We hope that you can join us for this special time of prayer and fellowship. 

Please call, e-mail or write Sr. Kathleen by Nov. 14th if you plan to attend. 

Phone: 845-753-2840   E-mail: srkath25@gmail.com 

150 Sisters Servants Ln, P.O. Box 9, Sloatsburg, NY 10974 
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