
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!

December 4, 2016
29-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA

29TH SUNDAY AFTER PENTECOST
Tone 4 Ap./Ep. Kolos\n./Colossians. 1:12-18; Wv./Gospel Lk./Luke. – 17:12-19.



29-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA
29TH SUNDAY AFTER PENTECOST

Tone 4 Ap./Ep. Kolos\n./Colossians. 1:12-18; Wv./Gospel Lk./Luke. – 17:12-19.
Sat.   12/03    4:00PM For Parishioners * Pro Populo
Sun.  12/04 8:30AM Maria LOMAGA - req. by Lomaga Family

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

Nedil\ Sv\tyx PRAOTCIV
Sunday of the Holy ANCESTORS

Tone 5 Ap./Ep. Kolos\n./Colossians. 3:4-11; Wv./Gospel Lk./Luke. – 14:16-24.
Sat.    12/10 4:00PM Walter HRYNCHUK,(40th Day Memorial) – req. by UA Veterans Post 14
Sun.   12/11          8:30AM Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в Україні

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

Nedil\ Sv\tyx OTCIV
Sunday of the Holy FATHERS

Tone 6 Ap./Ep. . Wv./Heb. 11:9-10 & 32-40 Wv./Gospel Mt./Mt. 1:1-25
Sat.    12/17 3:00PM – 5:30PM Christmas Confession

4:00PM Natalia SZEGDA,(40th Day Memorial) – req. by Yaroslava Szegda-Cronin
Sun.   12/18        8:30AM Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в Україні

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

NATIVITY OF OUR LORD GOD AND SAVIOR, JESUS CHRIST
RIZDVO HOSPODA I BOHA NA"OHO ISUSA XRYSTA

Sat.    12/24 9:00PM POVE?IR| VELYKE Z LYTIWQ GREAT COMPLINE WITH LYTIA
10:00PM For all who are sick, suffering, homebound, and in need in our Parish

For God's Blessings for Our Parish Family

12/06 Tuesday SV. MYKOLA|, ?udotvorc\ * ST. NICHOLAS, Wonderworker
10:00AM  Miroslaw, Lubomyra, Stefan, Roksoliana, Stefan & Kateryna –

req. by Stefania Koziak
12/07 Wednesday 8:00AM Private Intention
12/08 Thursday 8:00AM Private Intention
12/09 Friday The Conception of the Most Holy Mother of God by Saint Anna

Za/att\ sv\to= Anny, koly za/ala Presv\tu Bohorodycq
9:00AM Private Intention

12/10 Saturday 8:00AM    Private Intention

12/13 Tuesday 8:00AM Private Intention
12/14 Wednesday 9:00AM Eugene GULYCZ,(40th Day Memorial) – req. by Family
12/15 Thursday 9:00AM Sophia RADIO,(40th Day Memorial) – req. by Ladyzhynsky-Konyago
12/16 Friday 8:00AM Private Intention
12/17 Saturday 9:00AM Julia LADYZHYNSKY,(7th Anniversary) - req. by Family

12/19 Monday 8:00AM Wolodymyr KRAWEC,(7th Anniversary) – req. by Krawec Family
12/20 Tuesday 8:00AM Private Intention
12/21 Wednesday 8:00AM Private Intention
12/22 Thursday 8:00AM Private Intention
12/23 Friday 8:00AM Royal Hours Cars;ki ?asy

12/24 Saturday VIGIL  OF  THE  NATIVITY  OF  CHRIST  NAVE?IR#| RIZDVA
Note: Today is a day of fast and abstinence from meat, dairy and eggs, and foods

that contain these ingredients!
Den; postu. Zder]uvatys\ vid m#\snyx strav ta nabilu.

9:00AM Private Intention

Za vsix xvoryx, terpl\/yx ta potrebuq/yx parafi\n.
Sun.   12/25     10:00AM Za Bo]e blahoslovenn\ dl\ na'o= parafi\l;no= rodyny



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 hrudni 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 December. May Our Lord Jesus Christ bestow his blessings
of Good Health, Happiness, Peace and Grant You Many Blessed Years to Come!

 SERDE?NO VITAWMO! CONGRATULATIONS to Marko J. Rudyk and Oleksandra Rudyk,
whose son John Marko Rudyk was Baptized and Chrismated on Saturday, November 26, 2016.
Na Mnoha\ i Blaha\ Lita!

The End of the Year: As we approach the end of the year you may wish to review
your offering envelopes to see if you postponed or overlooked any donations that
you want to make up before the books are closed on December 31, 2016.
Prosymo laskavo sklasty Vawi cerkovni po]ertvy za cej rik do 31-ho hrudn\.

 EPARXIAL:NYJ XARETATYVNYJ FOND 2016
~yro prosymo buty ]ertvennymy ta dopomohty vykonaty naш parafial;nyj obov#\zok
dl\ Eparxi[. Prosymo vypysuvaty Va'i /eky na cerkvu Sv. Arxystratyha Myxa[la

 STAMFORD DIOCESE CHARITIES APPEAL 2016 UNDERWAY
Dear Parishioners, I am again appealing to all who are able, but did not yet support the
annual STAMFORD BISHOP’S APPEAL. I have mentioned in the previous bulletins that our
parish’s goal for 2016 is to collect $ 9,000.00 to support the Stamford Eparchy in its charitable
initiatives. We have not yet reached our goal and we need to complete our support for the
Eparchy. I want to thank all who supported this fundraising and I want to thank all who will help us
finish this important yearly Bishop’s Charity Appeal. If you do not have a form for this fundraising,
please use a regular envelope and mark in the memo of your check or on the envelope: “2016
Bishop’s Appeal”.

DONATION TO THE DIOCESE APPEAL PAST TWO WEEKS
$100.00 Anonymous

Lets make our goal of $9,000.00!
Year-to-date Total $7,765.00

Thank You for Your kind generosity

PO}ERTVA NA CERKVU / CHURCH DONATION
On the occasion of John Marko Rudyk christening

$100.00 Mr. & Mrs. Marko Rudyk;
In Memory of  Eugene Gulycz

$25.00 John Warner
Nexaj Vselaskavyj Hospod; vidplatyt; Vam storyceq!

Thank You for Your kind generosity and love for Your Parish Church!
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 Запрошуємо діточок (віком від 4 до 12 років) з парафії на
щонедільні репетиції до свята Різдва Христового. 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 that will include a caroling program for the feast of the

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

 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.

 BULLETIN ADVERTISING: A reminder to those who
provided advertisements for 2016 for which a payment has not
been made and would like to renew or update their
announcements to be listed in 2017, please do so by
December 31st. Please see Fr. Pawlo after each Divine Liturgy
or call at 860-525-7823

 CEMETERY: As announced previously in the bulletin and on our website the trash bin
would be removed November 1st. We kindly request that when cleaning your grave that
you take the trash home to discard.

 CHRISTMAS CONFESSION - will be held on Saturday, Dec. 17 from 3:00-
5:30PM. A Visiting Priest will be available. Please prepare yourself for the
Sacrament of Reconciliation (Confession) to be ready for Nativity of our Lord.
РІЗДВ#ЯНА СПОВІДЬ – у subotu, 17-го грудня від 3:00 – 5:30 год po
poludni bude nahoda prystupyty do tajny Sv. Spovidi ta hidno
pryhotuvatys; do vely/noho praznyka Rizdva Xrystovoho.

 A PARISH THANK YOU: As the year comes to a close, I extend my sincere gratitude
to all of our VOLUNTEERS, who gave their time to our parish church, to all of our
benefactors for their continued financial support and to our guests for being apart of our
church community.   May the love of our Lord Jesus Christ be upon you always! Fr. Pawlo

 CHURCH OFFERING ENVELOPES 2017 Your 2017 Offering envelopes and new 2017
calendars will be ready to pick up in the church hall from next Sunday December, 11th. Anyone
who needs envelopes, please contact the parish office.
CERKOVNI KONVERTY – 2017r. Novi konverty na cerkovni po]ertvy ta novi
kalendari budut; pryhotovani na nastupnu nedilq 11-ho hrudn\.  |k`o xtos; ne maw
konvertiv, prosymo zholosytys\ do parafi\l;no= kancel\ri=.

 FEAST OF ST. NICHOLA Our Holy Father NICHOLAS THE WONDERWORKER
St. Nicholas is one of the most widely venerated saints in all Christianity. The honor
extended to him includes not only the Byzantine and Roman Catholics, but Protestant



denominations as well. He is honored even by Muslims. In the
weekly liturgical cycle of the Eastern Church, in which each day of
the week is dedicated to the Savior and the different orders of
heavenly and earthly sanctity, only three persons are singled out
by name: the Mother of God, John the Forerunner and St.
Nicholas. This latter is quite extraordinary given that he left neither
theological works nor other writings. Rather, the Church sees in
him the personification of the shepherd, the one who par

excellenceis both defender and intercessor.
He was born of eminent and wealthy parents, and instructed in the spiritual life by his
uncle Nicholas, bishop of Patara. He later became a monk at New Sion Monastery. On
the death of his parents, he distributed all the property he inherited to the poor, keeping
nothing back for himself. As a priest of Patara, he was known for his charitable works,
fulfilling the Lord's words: "Let not thy left hand know what thy right hand doeth." (St.
Matthew 6:3). Though it was his wish to lead the life of a solitary in silence, he was made
the Bishop of Myra in the province of Lykia. Continuing his charitable works, he also
endured persecution being imprisoned during the persecutions of Diocletian and
Maximian. He was present at the First Ecumenical Council in Nicaea in 325.  He became
known as a champion of justice after having twice saved men from undeserved sentences
of death, and after having delivered people from slavery by providing the necessary
payments for their deliverance. He entered into rest on December 6, 343 and is
commemorated in the Church on that day.
Later in western European and American folk tradition he was transformed into a
mythological person who gives gifts during the Nativity season. Thus while a remnant of
the true tradition remains, it has become distorted by those who would reduce the saint to
an excuse for commercial enterprise or for cultural observance. It is the task of the
Christian to remember that the saint's charity was the direct result of his commitment to
our Lord; that his life like the human life of our Lord was a life lived for others. He reminds
us that all nations, cultures indeed all the enterprise of this world will cease, but the
people we live with, work with and play with are immortal and that we are helping each
other to a life with our Lord or without Him.
Among the various feasts of the Saints whose memory we commemorate during the
Church Year, St. Nicholas merits special consideration.  From earliest times our holy
Father, St. Nicholas, enjoyed great veneration and universal respect among our people.
Not a single home in our native land was without an icon of St. Nicholas, and his icon is
almost always seen among the icons on the iconostasis of our churches.  Our people
venerate him as though he were a native saint.
Although over one thousand five hundred years have passed since his death, because
of his works of charity and merciful generosity, he continues to live in the hearts of
millions of people.  Every year on his feast day, his love of neighbor continues to live
symbolically throughout the world, as thousands upon thousands of children receive gifts
in his name.
The secret of his great and continuous cult among all Christian nations lies in the fact that
he has become a symbol of sacrificial love and compassionate mercy.  This is attested
by the history of the cult, our church services and the fervent veneration of his icons.



 СВЯТОГО МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ Коротка історія
Не багато знаємо про життя святого Миколая. І навіть те, що
знаємо, повите різними легендами. Знаємо, що святий Миколай
довгі літа був єпископом у Мирах, провінція Лікія, у Малій Азії. Він
брав участь у Першому Вселенському Соборі (325) у Нікеї.
Помер близько 345 року. Усе своє життя присвятив справі
милосердя для душі й тіла. Тож ще за життя називали його
батьком сиріт, удів і бідних. Після смерти Господь Бог прославив
його даром творення чудес, і тому він отримав імення великого чудотворця. Славні
чуда були якраз головною причиною його швидкого й широкого культу.
Культ святого Миколая починає поширюватися від часу, коли цісар Юстиніян І (527-
565) збудував на його честь церкву в Царгороді. Єрусалимський канонар з VII ст. 6
грудня каже: "Пам'ять Миколая, єпископа одного великого города". Усі грецькі
місяцеслови з IX століття мають його празник. Цісар Мануїл Комнен (1143-1181)
державним законом приписав святкувати святого Миколая 6 грудня. З Візантії його
культ поширюється по цілому світу. Найдавніший життєпис святого Миколая
походить з IX сторіччя.
На Заході папа Миколай (858-867) — перший папа з цим іменем — близько 860 року
збудував у Римі церкву святого Миколая. До Німеччини його культ принесла
візантійська княжна Теофано, жінка цісаря Оттона II (973-983). Латинська Церква
також святкує празник Миколая 6 грудня. У Франції і Німеччині є понад дві тисячі, а в
Англії близько 400 церков, які названо в честь Миколая.
На наші українські землі культ святого Миколая приходить разом із християнською
вірою. У другій половині XI сторіччя в Києві, на могилі Аскольда, було збудовано
церкву святого Миколая.
У Києві під покровом святого Миколая був жіночий монастир, який фондувала жінка
князя Ізяслава Святославича (+ 1078). У цьому монастирі прийняла чернечий
постриг мати святого Теодосія Печерського. На рідних землях в нас було багато
церков на честь святого Миколая. До найдавніших з них належить церква святого
Миколая у Львові, що походить з кінця XIII ст. Енциклопедія Українознавства про
почитання святого Миколая в нашому народі каже:
"У численних народних переказах Миколай боронить людей від стихійного лиха;
найбільше він опікується тими, хто перебуває у плаванні, тому чорноморські
рибалки, виходячи на промисел, брали з собою образ Миколая... “
У давнину — святий Миколай також заступник перед небезпеками із степів. Пісні про
святого Миколая належать до найдавніших зразків української поезії, серед них такі
популярні, як "О хто, хто Миколая любить" (Т. 4, с. 1533).

РІЗДВО ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА.

Протягом трьох перших сторіч християни не мали окремого празника Христового
Різдва. У той час був тільки празник Богоявлення, яке святкували 6 січня. Цей
празник поєднував у собі і Христове Різдво і Хрещення Ісуса в ріці Йордані. Грецьке
слово "Епіфанія" чи "Теофанія", що значить "З'явління" чи "Богоявлення", у перших
віках християнства означало не тільки появу Ісуса Христа при його хрещенні, але і
його появу на землі, тобто його народження. Про давню злуку цих двох празників і
їхнє святкування в один день свідчить тотожний уклад у нашому богослуженні.



Схема богослужби цих празників одна й та сама. Обидва мають навечір'я з постом,
Літургію святого Василія Великого з вечірнею у навечір'я, царські часи, велике
повечер'я зі співом "З нами Бог", на Літургії "Єлици" і т. п. Різниця в їхньому
богослуженні полягає тільки у змісті богослужби.
У перші століття деякі Церкви, а передусім Західна, з празником Богоявлення
пов'язували не тільки Христове Різдво і його Хрещення, але й поклін трьох мудреців,
чудо в Кані Галилейській, чудесне розмноження хліба, а подекуди навіть і
воскресення Лазаря, бо всі ті події це свідки Богоявлення — появи Бога на землі. І
якраз святкування більшої кількости подій із життя Ісуса Христа разом з празником
Богоявлення було одною з головних причин, чому Західна Церква перша відділила
Христове Різдво від Богоявлення і почала святкувати його окремо.

За прикладом Західної Церкви згодом і Східні Церкви починають празнувати
Христове Різдво 25 грудня. Вирішальну роль у цій справі мали три великі Отці
Східної Церкви: святий Василій Великий, святий Григорій Богослов і святий Йоан
Золотоустий. Святий Василій Великий ( V 379) був першим, хто почав святкувати
Христове Різдво 25 грудня в Кападокії між 371 і 374 роками. Йому приписують одну
проповідь на Христове Різдво. Під його впливом святий Григорій Богослов ( V 390)
запроваджує цей празник у Константинополі. 25 грудня 379 року він починає свою

проповідь словами: "Христос родиться — славте! Христос з
небес — зустрічайте: Христос на землі — величайте!" А відтак
далі говорить: "Сьогодні празник Богоявлення або Різдва, бо так і
інакше зветься цей день і дві назви даються одному празникові
тому, що Бог з'явився людям через народження... Від з'явлення
— назва Богоявлення, а від народження — Різдво. Ось таке
торжество празнуємо сьогодні — прихід Бога до людей..."

MEDITATION ON THE BIRTH OF THE SAVIOR
"I behold a new and wondrous mystery. My ears resound to the

shepherd's song, piping no soft melody, but chanting full forth a heavenly hymn. The
angels sing. The archangels blend their voice in harmony. The cherubim hymn their joyful
praise. The seraphim exalt His glory. All join to praise this holy feast, beholding the
Godhead here on earth, and man in Heaven. He Who is above, now for our redemption
dwells here below; and he that was lowly is by divine mercy raised.
Bethlehem this day resembles Heaven; hearing from the stars the singing of angelic
voices; and in place of the sun, enfolds within itself on every side, the Sun of Justice. And
ask not how; for where God wills, the order of nature yields. For He willed, He, Who had
the power. He descended. He redeemed; all things move in obedience to God. This day
He Who is, is born; and He Who is, becomes what He was not. For when He was God,
He became man; yet not departing from the Godhead that is His. Nor yet by any loss of
divinity became He man, nor through increase became He God from man; but being the
Word He became flesh. His nature, because of impassability, remaining unchanged.
When He was born, the Jews denied His extraordinary birth; the Pharisees began to
interpret falsely the Sacred writings; the scribes spoke in contradiction of that which they
read. Herod sought Him out Who was born, not that he might adore, but to put Him to



death. Today all things proclaim the opposite. For they have not been, that I may speak
with the psalmist, hidden from their children, in another generations (Ps. 127:4).
And so the kings have seen the heavenly King that has come upon the earth, not bringing
with Him angels, nor archangels, nor thrones, nor dominations, nor powers, nor
principalities, but treading a new and solitary path He has come forth from a spotless
womb." St. John Chrysostom (344-407 A.D.)

CHRISTMAS IN UKRAINE

Sviata Vechera or “Holy Supper” is the central tradition of the beautiful Christmas Eve
celebrations in Ukrainian homes. The dinner table sometimes has a few wisps of hay on
the embroidered table cloth as a reminder of the manger in Bethlehem. When the children
see the first Star in the eastern evening sky, which symbolizes the trek of the Three Wise
Men, the Sviata Vechera may begin. In farming communities the head of the household
now brings in a sheaf of wheat called the didukh which represents the importance of the
ancient and rich wheat crops of Ukraine, the staff of life through the centuries. Didukh
means literally “grandfather spirit” so it symbolizes the family’s ancestors. In city homes a
few stalks of golden wheat in a vase are often used to decorate the table. A prayer is said
and the father says the traditional Christmas greeting, “Khristos rodyvsya!” which
translated is Christ is born!, which is answered by the family with “Slavite Yoho!” which
translated is Let Us Glorify Him!. In some families the Old Slavic form Khristos
razhdayetsya is used. At the end of the Sviata Vechera the family often sings Kolyadky
which is a Ukrainian Christmas Carols. In many communities the old Ukrainian tradition of
caroling is carried on by groups of young people and members of organizations and
churches calling at homes and collecting donations. The favorite Ukrainian carol is Boh
predvichny meaning God Eternal which has a very beautiful melody and lyrics. Some
Ukrainian carols are unusual because they mention Ukraine while others are ancient
pagan songs of a thousand years ago which have been converted into Christian carols.

Christmas is a joyous day which opens for Ukrainian families with
attendance at Church. Ukrainian Churches offer services starting
before midnight on Christmas Eve and on Christmas morning. The
traditional Christmas customs of Ukraine add color and significance to
the winter festival of Christmas, and Ukrainian Christmas is usually a
peaceful and quiet event. This celebration reminds us of the baby in a
Bethlehem manger whose birthday we celebrate. But whether
Christmas is celebrated on December 25th or on January 7th the
message is the same: “Peace on Earth! Good will towards men!

The unapproachable God, out of mercy, wished to become visible
for us.

He comes in the flesh, to be born as a human being of the most
pure Virgin,

in the city of Bethlehem.
Therefore, let us hasten with devotion to receive him.

(Sessional hymn, prefeast of the Nativity)



Надвечір’я Христового Різдва - Пізнай свій обряд
"Час нашого спасення вже настав.

Готуйся, вертепе, бо Діва надходить, щоб родити"
(Стихира вечірні навечір'я).

Свято Христового Різдва належить до найбільших празників
нашого церковного року. Тож свята Церква, маючи на увазі
велич і значення цього празника, з року в рік готує своїх
вірних до зустрічі з нашим Спасителем молитвою і постом.
Цій меті служить Пилипівка, передпразничні богослужби та
відправи в день навечір'я Різдва. Що ближче до Христового
Різдва, то щораз частіше у стихирах, канонах та тропарях
наших богослужб говориться про вифлеємські ясла, де має
спочити Божий Син, про Його Пресвяту Матір Марію, святого
Йосифа Обручника, про вертеп, звізду, ангелів, пастухів і
царів.
Вершиною цього святкового приготування є навечір'я
Різдва. Це день чування, молитви й посту. Має завитати
гість із самого неба, тож треба гідно приготуватися до його
приходу. Святвечір має не тільки глибокі змістом церковні

відправи, але передусім він багатий у нашому народі на повні символіки обряди і звичаї,
деякі з яких сягають ще дохристиянських часів.

ДУХ СВЯТВЕЧІРНІХ БОГОСЛУЖЕНЬ

Історія святкування навечір'я перед празником Христового Різдва сягає перших віків
християнства. Уже в IV ст. було церковне правило, яке означувало, як святкувати
навечір'я, коли воно випаде в неділю. У V ст. Синесій, єпископ Птолемаїди, а в VI ст.
святий Григорій Двоєслов у навечір'я Різдва говорили проповіді.

Богослуження навечір'я Різдва є віддзеркаленням духа, з яким свята Церква йде
назустріч своєму Спасителеві. Це дух прослави Божих планів щодо відкуплення
людського роду; дух подиву для любови й жертви воплочення Божого Слова; дух
адорації і пієтизму для Божої Дитини, а вкінці дух надземної духовної радости, що
хвилина нашого спасення вже настала. Найкращим виразником того духа є стихири й
канони богослужень святвечора. На утреннім каноні третьої пісні читаємо: "Сьогодні
небом стала для мене земля, бо на ній родиться Творець і в яслах кладеться у Вифлеємі
юдейськім. Пастухи з ангелами безустанно співають: слава во вишніх, мир у світі... "
Світилен утрені взиває нас до поклону новонародженому Месії: "З великим поспіхом
ходімо до Вифлеєму, щоб поклонитися йому з мудрецями, несучи, як дари, плоди добрих
діл". Стихира на дев'ятому часі каже: "Сьогодні родиться з Діви Той, що рукою держить
все створіння; пеленами повивається наче людина своїм єством недоторканий Бог. В
яслах лежить Той, що своїм словом на початку утвердив небо. Молоком із грудей
кормиться Той, що в пустині людям посилав манну. Мудреців призиває Жених цер-
ковний, і їхні дари приймає Син Діви. Поклоняємося Твоєму Різдву, Христе, покажи нам і
Твої божественні Богоявлення".

Навечір'я празника Різдва має окрему богослужбу, що зветься великі, або царські часи.
Їх уклав єрусалимський патріярх Софроній (к. † 641). Царські часи служаться три рази в
році: у навечір'я Різдва, у навечір'я Богоявлення і Велику п'ятницю. Царські часи перед
Христовим Різдвом укладені так, що в їхніх псалмах і в читаннях пророків із Старого
Завіту зібрані головні пророцтва відносно обіцяного Месії. Зі святого Євангелія читають
події, пов'язані з Христовим Різдвом, а стихири оспівують воплочення Божого Сина, місце



й обставини Різдва. Під час відправи царських часів святе Євангеліє лежить на тетраподі
як символ Христа, що вже прийшов і голосить нам Божу науку. Походження назви
царські часи пояснюється тим, що колись у Візантії на цій відправі завжди були присутні
цісарі зі своїм двором. При кінці відправи в їхню честь співали окреме многоліття.

ДУХОВНЕ ПРИГОТУВАННЯ В РОДИНІ

День навечір'я завершує Чотиридесятницю перед Різдвом.
Цього дня обов'язковий строгий цілоденний піст. Уся родина
відчуває, що сьогодні ввечері до неї має завитати дуже
бажаний небесний гість. Звідси випливає той глибоко святковий
і духовний настрій у родині. Наші предки високо цінували й
ревно дотримувалися посту цього дня аж до появи вечірньої
зірки. Київський митрополит Максим (1283-1305) у своєму
правилі про пости каже, що в який би день навечір'я Різдва не
випадало, навіть у суботу й неділю, треба того дня зберігати
строгий піст. І щойно після вечірні він дозволяє поживитися
хлібом і вином. Такий самий піст він наказує зберігати і в
навечір'я Богоявлення.

Крім посту, наші предки від найдавніших часів до празника Христового Різдва
приготовлялися сповіддю і святим причастям. Ця гарна священна традиція походить ще з
першого віку християнської України від київського митрополита Юрія (1072). Цю святу
практику поручає у своєму требнику митрополит Петро Могила, поручають її також наші
Замойський і Львівський Синоди.

Давній слов'янський Пролог у своєму повчанні на 24 грудня має таку духовну заохоту
для вірних, які зустрічатимуть празник Христового Різдва: "Знайте, брати, що цього дня
піст перед празником Христового Різдва. Тому цього дня з любов'ю і чистотою зберіться
в шостий час (12 год. полудня) на молитву, перемігши гнів, очистивши тілесні провини, і
всі недобрі діла відкинувши, щоб ми стали достойні чистими устами й непорочним
серцем причаститися Божого Тіла, що в нього задля нас одягнувся Господь і добровільно
став убогим".

СВЯТВЕЧІРНІ ОБРЯДИ І ЗВИЧАЇ

Колись ще в дохристиянські часи наші прадіди під час сучасного святкування Христового
Різдва, мали свято "Корочуна" — день привітання сонця. "Свято "Корочуна", — каже
проф. С. Килимник, — цілком хліборобське, було в ті далекі часи імпульсом надхнення
людини, надією і вірою у щасливий рік урожаю, приплоду худоби, здоров'я, добробуту
та радісного життя господаря... Свято "Корочуна" з різноманітними обрядами-ритуалами,
відправами, молитвами, магічними актами-діями — виступає і сьогодні досить яскраво в
нашім Різдві... "Корочун" Руси-України, що покрився Святим Різдвом, — це виняткове,
багате, веселе, радісне й велике свято, що відрізняється від подібних свят инших
народів своєю особливою обрядовістю, багатством фольклору, взагалі оригінальністю
етнографії, найглибшою захованістю в народніх масах нашої давньої передісторичної
культури. Це свято є свідченням глибокої доісторичної дійсности не лише вірувань,
світогляду, але й наших культурних, політичних та економічних зв'язків і взаємин із
всесвітом... Наша Церква ті гарні звичаї — рештки первісної культури — врешті
прийняла, але, як і мусить бути, вклала в усе це християнські ідеали, християнську
мораль, нові ідеї — правди, любови, всепрощення, щедроти, удосконалення. Але
характерним, що в основі різдвяних звичаїв зберіглося й досі все те, що пов'язано було в



ті далекі часи з хліборобським господарством, з пастушеством: яскраво виступають у
звичаях істотні риси українця — працьовитість, гостинність, чесність, доброта, співучість,
єдність і святість родини; шанування пам'яті покійників і т. п. " (Український Рік у
народніх звичаях в історичному насвітленні, Т. 1, с. 13-14).

Головне завдання родини в час святвечора це гідно приготувати себе і свою душу, свою
хату і своє господарство до празника Христового Різдва. Господиня дому порається, щоб
гарно прибрати хату всередині та надати їй святкового настрою. Найбільше часу вона
присвячує приготуванню Святої вечері. Ця вечеря, хоч пісна, але багата, бо має аж 12
традиційних страв. Звідси і її назва — Багата кутя.

Чому на цю вечерю готують саме 12 страв? На це питання знаходимо відповідь у
вищеназваному творі проф. С. Килимника. "На основі глибоких досліджень, — каже він,
— приходять до думки, що 12 страв це тому, що протягом року "місяць оббігає землю 12
разів". Отже, кожному місяцю наче присвячена страва. По-друге, на Багату кутю мусять
бути приготовлені страви з усієї городини та садовини, що тільки є в господарстві, щоб
усім цим прийняти й бога врожаю і святі душі дідів-прадідів... А вони, покуштувавши
всього цього, дадуть у цьому році ще більший врожай" (Український Рік..., с. 20-21).

Між стравами Святої вечері на першому місці стоїть кутя, або
коливо. Це варена пшениця з медом. Деякі автори дотримуються
думки, що кутя це останок давніх братолюбних столів, які готували
у дні смерти мучеників або померлих. Пшениця, як зерно, щороку
оживає, тому є символом вічности, а мед це символ вічного щастя
святих у небі.

Коли господиня порається в хаті, то господар приводить до порядку
своє обійстя, напуває і годує худібку. З настанням вечора він з
особливою церемонією вносить до хати Дідуха — сніп пшениці і

ставить його на покутті. "Дідух-Рай", — каже проф. С. Килимник, — крім перебування
духів дідів та бога врожаю, символізував ще й новорічний урожай, добробут, багатство
та долю людей... Ось чому така шана Дідухові, ось чому його несуть у хату з такою
святістю, як і принесли з поля з почестями; тому і ставлять його на самому почесному
місці... (Український Рік..., с. 24).

До хати вносять також сіно й солому. Сіно кладуть під обрус на стіл, а солому на
долівку. Подекуди в нас цю солому звали також дідухом. Усе відбувається за означеним
обрядом, з промовами, побажаннями чи замовляннями. Під столом на долівці ставлять
різні господарські знаряддя: сокиру, косу, серп і т. п., щоб на цілій господарці
спочивало благословення.

Свята вечеря вже готова. На небі з'явилася вечірня зоря.
Батько родини засвічує свічку на столі. Уся родина святочно вбрана, спільно молиться і
сідає за стіл до Святої вечері. Батько складає цілій родині побажання. Вечерю починають
кутею з різними церемоніями і приговорюванням. На святвечір не забувають і про душі
померлих членів родини. Для них ставлять окрему мисочку з кутею на столі або вікні, бо
вірять, що сьогодні й вони беруть участь у Святій вечері. Після вечері вся родина вітає
Христове Різдво колядами й колядками.

"Настрій святвечора, — каже о. Марко Дирда (ЧСВВ), — сповняє серце — душу кожного
й кожної з нас невимовним чаром вікових звичаїв Українського Народу... святвечір
збуджує в душі українця — українки не тільки милий і зворушливий спогад, але теж
єднає його — її думки, наміри і змагання з ідеєю всього українського народу, як на його
батьківщині, так і розсіяного по всьому світі. Тож ти твоєю участю в різдвяних



святкуваннях обнови в собі почуття належности до свого роду; скріпи твою свідомість у
зв'язку національної належности до української спільноти, з якою тепер проживаєш у
вільній країні; усвідоми собі, що ти член українського народу, який творив свої звичаї,
свою духовну культуру протягом тисячоліть. Ними треба тобі жити, їх у собі плекати,
постійно відсвіжувати, щоб таким чином зміцнити твій зв'язок із родовим походженням.
Ось чому святвечір своїм змістом в українському народі — незабутній багатий і
глибокий!" (Бог, Церква і Молодь, с. 31-32).

ТАЇНСТВО ВОПЛОЧЕННЯ — ДЖЕРЕЛО НЕБЕСНОЇ РАДОСТИ

Радість превелика, небесна й ангельська це третя особливість, що випромінює з
різдвяних проповідей святих Отців та з наших різдвяних богослужень.

Святий Йоан Золотоустий свою першу різдвяну проповідь починає словами невимовної
радости й захоплення: "За чим колись тужили праотці, що предсказували пророки і що
бажали бачити праведники, те сьогодні сповнилося і стало дійсністю. Бог з'явився на
землі в тілі й оселився між людьми. Тому, мої дорогі, радуймося і веселімося". А в иншій
різдвяній проповіді він так висловлює свою радість: "І так, коли всі радуються, то і я
хочу радуватися, хочу ликувати, хочу торжествувати. Та я ликую, не граючи на цитрі,
ані не рухаю смичком, ані не маю сопілки в руках, ані не запалюю смолоскипа, але
замість музичних інструментів приймаю Христові пелени. Вони для мене — надія, вони
для мене — життя, вони для мене — спасення, вони для мене — сопілка, вони для мене
— цитра" (Твори, Т. 6, с. 698).

Святий Григорій Богослов, закликаючи до радости, каже: "Христос у тілі, з трепетом і
радістю веселіться, — з трепетом задля гріха, а з радістю задля надії. Хто не
поклониться Предвічному? Хто не прославить Останнього? Знову розходиться темрява,
знову з'являється світло... Бо я певний, що небесні сили радуються і торжествують
сьогодні з нами тому, що вони чоловіколюбиві й боголюбиві".

Наші різдвяні богослуження повні радісних і веселих тонів. На вечірні в часі литії
співаємо: "Сьогодні веселяться ангели на небі і радіють люди на землі, грає все
створіння, бо народився у Вифлеємі Спаситель Господь, і вся злоба ідольська зникла, і
царствує Христос на віки". На стихирах хвалитних утрені: "Веселіться праведні, —
закликає Церква, — небеса радуйтеся, грайте гори, бо народився Христос. Діва наче
херувими творить трон, держачи при грудях воплочене Слово-Бога. Пастирі
Народженого славлять, мудреці Владиці дари приносять, ангели, співаючи, кличуть:
Недослідимий Господи, слава Тобі".

Святі Отці й наші різдвяні богослужби не тільки подивляють і величають таїнство
воплочення, але й нас закликають, щоб ми разом з Пречистою Дівою Марією, святим
Йосифом, з ангелами, пастухами й мудрецями прийшли і віддали Христові поклін,
принесли йому в дар нашу віру й любов.
Святий Григорій Богослов у вищезгаданій різдвяній проповіді звертається до нас:
"Поклонися Різдву, через котре ти висвободився від вузлів родження. Віддай честь
малому Вифлеємові, що тебе знов cу привів до раю. Стань на коліна перед яслами, через
котрі, бувши нерозумним, ти оживився Словом... іди із звіздою, принеси з мудрецями
дари: золото, кадило й миро, як Цареві і як Богові, і як умерлому задля тебе.
Прославляй з пастухами, ликуй з ангелами, оспівуй з архангелами, щоб утворилось
спільне торжество небесних і земних сил".

На вечірні празника, величаючи Божу Дитину, співаємо: "Що Тобі принесемо, Христе,
який задля нас як чоловік з'явився на землі? Бо кожне Твоє створіння приносить Тобі
благодарення: ангели — спів, небо — звізду, мудреці — дари, пастухи — чудо, земля —
вертеп, пустиня — ясла, а ми — Матір Діву. Предвічний Боже, помилуй нас".



December 4 29TH SUNDAY AFTER PENTECOST Tone 4

TROPAR: (Tone 4): When the disciples of the Lord learned from the angel the glorious
news of the resurrection and cast off the ancestral condemnation, they proudly told the
apostles: 'Death has been plundered! Christ our God is risen, granting to the world great
mercy."

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

KONDAK: (Tone 4): My Savior and Deliverer from the grave as God has raised out of
bondage the children of earth and shattered the gates of Hades; and as Master, He rose
on the third day.

now and for ever and ever. Amen.

THEOTOKION (Tone 4): By Your birth, O immaculate one, Joachim and Anna were freed
from the reproach of childlessness, and Adam and Eve from the corruption of death. And
Your people, redeemed from the guilt of their sins, celebrate as they cry out to You: “The
barren one gives birth to the Mother of God and nourisher of our life.”

PROKIMEN: How great are Your works, O Lord; You have made all things in wisdom.
Verse: Bless the Lord, O my soul; O Lord my God, You are exceedingly great.

A reading from the Epistle of St. Paul to the Colossians (1:12-18)

Brothers and Sisters, give thanks to the Father, who has enabled you to share in the
inheritance of the saints in the light. He has rescued us from the power of darkness
and transferred us into the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption,
the forgiveness of sins. He is the image of the invisible God, the firstborn of all
creation; for in him all things in heaven and on earth were created, things visible and
invisible, whether thrones or dominions or rulers or powers—all things have been
created through him and for him. He himself is before all things, and in him all things
hold together. He is the head of the body, the church; he is the beginning, the firstborn
from the dead, so that he might come to have first place in everything.

ALLELUIA: Poise yourself and advance in triumph and reign in the cause of truth, and
meekness, and justice.   Alleluia. (3)
Verse: You have loved justice and hated iniquity.  Alleluia. (3)

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

The Pope And Hell
November 29, 2016

The Vatican may want to clarify or further expound upon a recent remark the Holy
Father made regarding hell.
In a homily at St. Marta’s House Friday, Pope Francis said that distancing oneself
from God Who gives happiness and Who loves us so much is the “fire” and the
road to eternal damnation.



“Eternal damnation is not a torture chamber,” said the Pope, according to Vatican
Radio.“That’s a description of this second death: it is a death. And those who will
not be received in the Kingdom of God, it’s because they have not drawn close to
the Lord. These are the people who journeyed along their own path, distancing
themselves from the Lord and passing in front of the Lord but then choosing to walk
away from Him. Eternal damnation is continually distancing oneself from God. It is
the worst pain, an unsatisfied heart, a heart that was created to find God but which,
out of arrogance and self-confidence, distances itself from God.”

There is certainly truth — much — to that. But
the clarification needed has to do with the
issue of fire and torment. For hell is certainly
that.
These matters are directly addressed in the
New Testament, whereby Jesus said
(Matthew 5:22), “But I say to you that everyone
who is angry with his brother shall be guilty
before the court; and whoever says to his

brother, ‘You good-for-nothing,’ shall be guilty before the supreme court; and
whoever says, ‘You fool,’ shall be guilty enough to go into the fiery hell.”
And (Mark 9:43: “If your hand causes you to stumble, cut it off; it is better for you to
enter life crippled, than, having your two hands, to go into hell, into the
unquenchable fire,”
Plus James 3:6: “The tongue is set among our members as that which defiles the
entire body, and sets on fire the course of our life, and is set on fire by hell.”

In other words, the fire seems to be just that: fire, and for some, immediately upon
death.
But one must be quick to add that what the Pope says has great insight and merit:
hell — and purgatory, for that matter — bear as their greatest torments distance
from the Lord. He also had brilliant things to say about not conversing with the
devil, and how materialism sends us on the road to perdition.
Contemplating what the Holy Father said more deeply, and despite a sometimes
incomplete way of expressing himself (which has caused controversies), one sees
much justification in Scripture for what he said — and arguably for the way he said
it. For instance, in 2 Peter 2:4, we see how the fallen angels were placed in
“everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day.” In other
words: not immediately into the lake of fire.

Elsewhere in the Bible is mention of what seems like a dark in-between place
called “sheol” — the distancing, the road, to final perdition, unless there is final
Mercy. In near-death experiences have been described journeys that seemed
endless on the way to torture before they cried out to the Lord.

In Revelation, we also see how the evil are in chains until the Final Judgment,
when they are thrown into the fire.



Yet, how can we understand the non-physical? No need to parse every syllable
and syntax.
The Pope noted that the reading from Revelation describes how the Lord will judge
the great and the lowly “according to their deeds” with the damned being thrown
into the pool of fire and he said this is the “second death.”

Was he thus saying that first there is distance, then final condemnation? That
certainly is possible — and perhaps even a new way of viewing the situation, one
that has validity and does not contradict Scripture. (We’ll explore it further soon.)

There are, however, those who describe seeing the fire immediately. Or — as at
Fatima — were given visions of the flames (this occurred too at Medjugorje, where
a beautiful woman was seen entering the fire and transforming into something that
was half-human-half-animal).

At Fatima, it was people floating on what Sister Lucia described as “a vast sea of
fire. Plunged in this fire, we saw the demons and the souls [of the damned]. The
latter were like transparent burning embers, all blackened or burnished bronze,
having human forms. They were floating about in that conflagration, now raised into
the air by the flames which issued from within themselves, together with great
clouds of smoke.
Now they fell back on every side like sparks in huge fires, without weight or
equilibrium, amid shrieks and groans of pain and despair, which horrified us and
made us tremble with fright (it must have been this sight which caused me to cry
out, as people say they heard me). “

In a recent near-death experience, an anesthesiologist named Dr. Rajiv Parti
explained how:
“My world turned dark, and for a moment I was relieved. I’m returning to my body, I
thought. But that relief was replaced by fear as I saw a distant lightning storm off to
my right, one that seemed to draw me in very quickly and soon became loud with
the sound of thunder and… What is that?… screams and moans of pain and
anguish as wildfire moved over burned souls that withered from the intense heat. I

was made to lie on a bed of nails, where their needle
sharpness tortured my flesh.

“I was drawn in as if on a moving sidewalk that took me to
the edge of this flaming canyon. Smoke filled my nostrils
and with it the sickening odor of burning flesh. I was on the
lip of hell.

“I tried to turn and I couldn’t. I tried to move back but
couldn’t. Every time I took a step back, an unseen force
moved me forward, leaving me with a horrific view of the
most agonizing place one could ever imagine.”



Tuesday, December 6, 2016 at 7:30pm
POWELL FAMILY CINEMA

College of Film and the Moving Image
Wesleyan University

301 Washington terrace
Middletown, Connecticut

FREE

Co-sponsored by College of Film and the Moving Image with funding from the Mellon Foundation, Office of the Dean of 
Arts and Humanities, Department of Russian and Eastern European Studies, and Department of Government.

Screening with filmmakers Roman Bondarchuk and Darya Averchenko in person
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