
SERVICE SCHEDULE

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

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

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

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

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

SLAVA ISUSU XRYSTU!
PRAISED BE JESUS CHRIST!

February 21, 2016
2-ha NEDIL|  VELYKOHO POSTU

2nd SUNDAY of the GREAT FAST
Tone 6 Ap./Ep. Wv./Heb. 1:10-2:3. Wv./Gospel Mk./Mk. – 2: 1-12



2-ha NEDIL|  VELYKOHO POSTU 2nd SUNDAY of the GREAT FAST
Sv. Hryhori\ Palamy  St. Gregory  Palamas

Divine Liturgy of St. Basil the Great  Bo]estvenna Liturhi\ Sv. Vasyli\ Velykoho
Tone 6 Ap./Ep. Wv./Heb. 1:10-2:3. Wv./Gospel Mk./Mk. – 2: 1-12

Sat. 02/20 4:00PM For Parishioners * Pro Populo
Sun.   02/21    8:30AM  Iwan ZASTAWSKY,(24th Anniversary) – req. by Eva Zastawsky & Family

Panaxyda za polehlyx Hero[v Majdanu ta Ukra[ny
10:30AM Za Parafi\n * Pro Populo

Panaxyda za polehlyx Hero[v Majdanu ta Ukra[ny

3-ij ty]den; velykoho postu  3rd Week of the Great Fast
02/22 Monday Aliturgical day
02/23 Tuesday 9:00AM Semen KRAWEC,(19th Anniversary) – req. by Krawec Family
02/24 Wednesday 6:00PM LITURHI| PEREDOSV|?ENYX DARIV
02/25 Thursday 6:00PM For deceased members of the OMELIACH, PEKHNIK & ZHINKO Families
02/26 Friday 7:00PM STATIONS OF THE CROSS / XRESNA DOROHA
02/27 Saturday 9:00AM  3-T| ПОМИНАЛЬНА СУБОТА *SOROKOUSTY

SOROKOUSTY Divine Liturgy for all deceased followed by Panakhyda.

3-t\ NEDIL|  VELYKOHO POSTU  3rd SUNDAY of the GREAT FAST
Xrestopoklonna Nedil\  Veneration of the HOLY CROSS.

Divine Liturgy of St. Basil the Great  Bo]estvenna Liturhi\ Sv. Vasyli\ Velykoho
Tone 7 Ap./Ep. Wv./Heb. 4:14-5:6. Wv./Gospel Mk./Mk. – 8: 34-19:1

Sat.    02/27 4:00AM For Parishioners * Pro Populo
Sun.   02/28 8:30AM Божественнa Літургія за Парафіян і за мир та єднiсть

в українському народі.
10:30AM Robert KOWALSKI – req. by Tomasz Krupa

РАДУЙСЯ,  ЖИТТЄДАЙНИЙ ХРЕСТЕ, БЛАГОЧЕСТЯ НЕЗДОЛАНА
ПЕРЕМОГО,  РАЙСЬКІ  ДВЕРІ,  ВІРНИХ  ПІДКРІПЛЕННЯ , ЦЕРКОВНА
ОБОРОНО!    ТОБОЮ   ТЛІННІСТЬ   ПОДОЛАНО  І  СТОПТАНО  ВЛАДУ

СМЕРТИ,  А  МИ  ПІДНЕСЛИСЬ  ІЗ  ЗЕМЛІ  НА  НЕБО.


 4-yj ty]den; velykoho postu  4th Week of the Great Fast
02/29 Monday Aliturgical day
03/01 Tuesday Aliturgical day
03/02 Wednesday 6:00PM LITURHI| PEREDOSV|?ENYX DARIV
03/03 Thursday 9:00AM Stephanie BOREJKO,(6th Anniversary) – req. by

Peter Borayko
03/04 Friday 7:00PM STATIONS OF THE CROSS / XRESNA DOROHA
03/05 Saturday 9:00AM  4-TA ПОМИНАЛЬНА СУБОТА *SOROKOUSTY

SOROKOUSTY Divine Liturgy for all deceased followed by Panakhyda.

4-ta NEDIL|  VELYKOHO POSTU 4th SUNDAY of the GREAT FAST
PREP. IVANA LISTVY?NYKA  THE VENERABLE JOHN CLIMACUS

Divine Liturgy of St. Basil the Great  Bo]estvenna Liturhi\ Sv. Vasyli\ Velykoho
Tone 8 Ap./Ep. Wv./Heb. 6:13-20. Wv./Gospel Mk./Mk. – 9: 17-31

Sat.    03/05 4:00PM  For Parishioners * Pro Populo
Sun.   03/06 8:30AM Божественнa Літургія за Парафіян і мир та єднiсть в українському народі

10:30AM  For deceased members of the LADYZYNSKY & KONYAGO Families



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.

 NEBESNA SOTNYA (HEAVENLY HUNDRED) & HEROES OF MAIDAN REMEMBRANCE
Orphans of Maidan & ATO-Family to Family Program of the United Ukrainian American Relief
Committee (UUARC) Connecticut Chapter will host a coffee hour and program to remember the
Nebesna Sotnya (Heavenly Hundred) & Heroes of Maidan on Sunday, February 21, 2016 at St
Michael Ukrainian Catholic Church 125 Wethersfield Avenue Hartford CT  06114.

 SERDE?NO VITAWMO vsix naшyx parafi\n, `o sv\tkuvatymut; u lqtomu 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 February. May Our Lord Jesus Christ bestow his
blessings of Good Health, Happiness, Peace and Grant You Many Blessed Years to Come!

 VI?NA LAMPA ETERNAL LIGHT An offering has been made for the Eternal Light
to be lit for one (1) week, beginning Sunday, February 21st 2014, through February 28th 2016, in
Memory of Heavenly Hundred(Nebesna Sotnya), by UCCA Hartford.

 Запрошуємо діточок (віком від 4 до 12 років) з парафії на
щонедільні репетиції до свята Воскресіння. Виступ
відбудеться у шкільному залі 3-ого квітня підчас
парафіяльного пасхального обіду «Свячене». Репетиції
триватимуть щонеділі після другої Служби Божої протягом 30
хвилин. За додаткову інформацію звертайтесь до п. Лесі
Рудик 860-331-9333

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

VELYKOPOSNA MISI| C;ohori/nu Velykoposnu misiq v
ukra[ns;kij movi provede Mitrofornyj Protoiwrej o. Myxajlo

DUBOVI?I u nedilq 13-ho berezn\ (5 Nedil\ Postu).
Prystupyty do Sv. Tajny Spovidi mo]na bude u
nedilq rankom z 8>00 do 12>00 hod.

OPPORTUNITY TO FULFILL YOUR EASTER DUTY!
On Saturday, March 12th 2016, Rt. Rev. Mitred Archpriest Mihai
DUBOVICI will conduct Lenten Mission (Eng) & hear confessions
(Ukr/Eng) from 3:00PM to 5:00PM.
PLEASE NOTE: there will be NO confessions heard from Good Friday until Bright Tuesday
except in the case of an emergency! Easter Duty may be fulfilled until Ascension of our
Lord



 VIDVIDUVANN| NEDU}YX Dl\ udilenn\ Sv\tyx Tajn nedu]ym ta nemi/nym
parafi\nam, pro'u povidomyty paroxa. Obov’\zok velykodno[ spovidi
mo]na vykonaty do praznyka Voznesenn\ H.N.I.X.
VISITING OF SICK. To arrange for Sacraments for elderly and sick at home,
Please call the Parish Office at (860)-525-7823.

Easter Duty may be fulfilled until Ascension of our Lord .

 SOROKOUSTY  SOROKOUSTY Slu]by za pomerlyx – sorokousty slu]ytymemo
c;oho roku v nastupni suboty > 27-ho lqtoho< 5-ho berezn\< ta 14-ho travn\.
Vprodov] velykoho postu my pomynawmo i molymos; za na’yx pomerlyx ridnyx
ta blyz;kyx.  |k`o vy ba]awte pom#\nuty va’yx pomerlyx, pro’u podaty =xni
imena ta vaøi po]ertvy, dl\ pomynal;nyx zaupokijnyx slu]b.

MEMORIAL SERVICE for the DEAD: The memorial service for the deceased
– Sorokousty – will be held on Saturdays: February – 27th; March 5th; and the 14th of
May 2016.
LENTEN SOROKOUSTY: During Lent we remember our Deceased loved ones. If
you wish to join in this prayer, please let me have a list of names (and your offering),
to be remembered at the All Soul’s Saturdays.

Please realize how truly blessed we are, and help others less fortunate than us.
God will reward us, for He is Good and loves mankind.
“…For I was an hungry, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me
drink: I was a stranger, and ye took me in:  Naked, and ye clothed me: I was sick,
and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me. …..Verily I say unto
you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye
have done it unto me.” (St Math. 25:35-40)

Хрест – це твоє спасіння
Нас навчили зробити поділ світу на дві частини, що протилежні одна одній.
Чорне і біле, добре і зле, гарне і некрасиве. Таким чином ми визначили
значення слова щастя. Більше того, йдучи за принципом порівняння, ми
внушили собі, що щастям це те, що: «краще, ніж є в інших».
Хтось жартуючи сказав: «щасливим почуваємось до того часу, коли у нас краще
становище, ніж в інших; а нещастя приходить у момент, коли ми бачимо, що
комусь краще ніж нам».
Трохи смішно, але водночас сумно, бо віруючі люди, християни, почали
застосовувати цей принцип у духовному житті. Таким чином почали визначати
присутність Бога і Його благословення. Якщо є якесь терпіння, що значить Бога
немає, або немає благословення, коли хтось має якесь нещастя.
Це правда, що багато терпінь є за наші гріхи, або наслідком гріха інших людей.
І також правда, що «Вашим стражданням ви спасете душі свої. Лук 21.19», як
каже Господь. Більше того Він сам особисто показав, що проклята річ, може
освятитися і бути джерелом благословення. Серед Його послідовників можна
було бачити, що людина, котра була зранена гріхом, а може спало на неї якесь
нещастя, зможе через віру в Христа все змінити. “Хто вірує в Мене, як Писання
каже, то ріки води живої з нутра його потечуть”. Тому кожен, хто в своєму
житті обтяжений труднощами чи, навіть, гріхами, може через віру у Спасителя
на хресті освятитися в терпіннях і осягнути Царство Боже.
Потрібно прийти до Христа, віддати Йому тягар своїх гріхів, а взяти на себе
Його “легке і любе ярмо” і йти у своєму житті за Господом.



Таким чином, кожна трудність, яку переносимо із Господом, для нас не буде
вже нещастям, але буде дорогою до щастя. Тепер можемо зрозуміти чому великі
святі не уникали трудностей в житті, а навпаки, відкидали навіть зручності,
приємності і життєві задоволення.
Для нас, простих християн, для яких починається шлях святості, потрібно
спочатку бодай навчитися приймати все те, що подається нам в нашому житті:
трудності і полегшення, зручності і незручності. В практиці життя це означає:
не звикати до легких речей і не відкидати трудні. Приймати все з Божої руки і
благодарити за це нашого Бога, дателя всього.
Ти віриш, що це Бог є подателем всього того, що маємо в житті?
Віриш, що Він дає тобі життя і здоров’я?
Віриш, що Він дає тобі радісні хвилини?
Віриш, що Він тебе любить і бажає тобі справжнього добра?
Значить ти також віриш,
що, коли Він дає смерть, то дає Вічне Життя?
Що, коли Він дозволяє на трудності, то готує тебе, щоб легше було в
майбутньому…
Що, коли Він допускає хворобу, то хоче, щоб ти духовно уздоровився/лася…
Що, коли Він дає тобі людський смуток, то хоче, щоб віднайшов (віднайшла)
Божественну радість.
Прийдіть до Бога всі і візьміть свій хрест, він стане деревом спасіння і нести
його буде легко, хоч він далі залишиться хрестом, залишиться нашим
хрестом.

ХРЕСТУ ТВОЄМУ ПОКЛОНЯЄМОСЬ, ВЛАДИКО
І  СВЯТЕ  ВОСКРЕСІННЯ ТВОЄ СЛАВИМО

Знаком св. Хреста заявляємо, що віримо в Розп'ятого Спасителя
і Бога, в Трійці    єдиного.   Форма хреста (+) нагадує нам хресну
смерть Ісуса Христа і діло спасения. Трикратне повторення хреста
і виголошувані при цьому слова нагадують нам Пресвяту Трійцю.
Знак святого хреста — це неначе короткий витяг нашої
християнської релігії.  Знак св. Хреста зносить на нас
благословення Боже, тобто береже нас від злого духа та від

багатьох нещасть як щодо тіла, так і щодо душі.
Отже, знак св. Хреста не є пустою церемонією, але немов благословенням

себе самого, вимолюванням собі Божого благословення. А благословення Боже
відводить від нас зло і наділяє нас добром. Найбільшим же нещастям у нашому
житті при смерті і по смерті є прокляття Боже. Знак св. Хреста відганяє від нас
злого духа і його спокуси. Коли робимо знак св. Хреста, диявол утікає від нас
так, як собака перед палицею, якою її було побито. Хрест нагадує йому те
хресне дерево, яким Христос переміг його на горі Голгофі (св. Кирил.). Як під
час війни не можна неприятелеві стріляти в тих, хто має на руці білочервоний
хрест (тобто священиків, лікарів і медичної служби), так і диявол не сміє нічого
зробити тим, хто хреститься св. Хрестом. "Знак Хреста — це печать, біля якої
переходить ангел смерті і не робить нам жодної шкоди" (Ів. Дам.). Мідяний вуж

WE BOW IN WORSHIP TO YOUR CROSS,
O MASTER, AND WE GLORIFY YOUR HOLY RESURRECTION!



у пустині (4 Мойс. 21), прообраз хреста Спасителя (Йоан З, 14), беріг всіх, які
на нього дивилися, від смертельного укусу отруйних змій; так береже нас і знак
св. Хреста від нападу пекельної змії. Імператор Константин В. побачив у 312 р.
На небі великий сяючий хрест із написом: "Цим знаменням переможеш". Цей
хрест бачило і його військо. Тоді наказав вишити хрест на хоругві і переміг.
(Звідси початок наших церковних хоругов). Ті чудесні слова, які були написані
на небі, відносяться до кожного знаку св. Хреста. "Вже сама згадка хреста
Христового змушує до втечі наших невидимих ворогів і дає нам силу
протистояти їм" (св. Авг.). Святі мали звичай хреститися, коли лиш приходили
до них злі думки. Знак св. Хреста може звільнити людину від хвороби. Коли
мати Константина В., імператриця Олена, відшукала хрест Спасителя (325 р.),
одна хвора особа, діткнувши його, відразу виздоровіла. Таку чудесну силу має
хрест Христовий, подібну силу має і знак св. Хреста. Немало хворих швидше
виздоровіли б, коли б частіше хрестилися. Знаємо також, що Мученики
хрестилися перед тим, як їх мали мучити, і, як наслідок, не раз з
найстрашніших тортур виходили цілими. Розповідають, що св. Йоанові
Євангелистові одного разу подали чашу з отрутою, святий перехрестив чашу і
випив напій без шкоди для себе. Подібне трапилося зі св. Бенедиктом і св.
Францом Ксаверієм, Апостолом Індії. У Старому Завіті знаходимо доказ того, що
знак хреста стереже від злого. Пророкові Єзекиїлові Бог об'явив, що під час
Божого суду над Єрусалимом врятуються від смерті ті, яким Ангел Божий
зробить на чолі знак букви "Тав" (Т), яка у давній єврейській і грецькій азбуках
зображалася у вигляді Хреста (Єз. 9, 4).

 ДЕ НА СВЯТІЙ ЛІТУРГІЇ ПОТРІБНО ХРЕСТИТИСЯ?
У нашій традиції робимо знак хреста в ті моменти богослужінь, коли згадується ім’я
Пресвятої Тройці (Отця, і Сина, і Святого Духа); на “Святий Боже, Святий Кріпкий,
Святий Безсмертний, помилуй нас!”; на “Прийдіте, поклонімось Христу - Цареві
нашему, Богу!”. Загальноприйнятим є також осіняти себе хресним знаменням на
“Мир усім!”; на “Алилуя, алилуя, алилуя! Слава Тобі, Боже!”; під час митаревої
молитви на „Боже, милостивий будь мені грішному (грішній)” та „Пом’яни мене
Господи, коли прийдеш у Царстві Твоїм” і при благословенні (іконою, хрестом,
євангелієм, чашею, дво-чи трисвічником або рукою).
Існує деяка відмінність між нашим звичаєм, та звичаєм інших східних Церков. Зокрема, вірні
Української Православної Церкви, знаменують себе під час кожного прохання на
богослужіннях (на кожне “Господи, помилуй!” та “Подай, Господи!”).

THE SIGN OF THE CROSS
The symbol of Christian faith has ever been and always will be the Cross, for it is the sign
of our redemption by our Lord Jesus Christ who came to earth to suffer for us and was
crucified upon the Cross. When we wish to show that something is dedicated to Christ,
we mark it with a Cross. The Cross is placed on church buildings, on the Holy Gospel, on
banners, on the graves of the departed. When we join the three fingers of our right hand
together, it is as if we wanted to say: "I believe in God, One in the Trinity; in God the
Father, God the Son and God the Holy Spirit; not in one person, but Three Persons; not
in three gods, but One God." When we bend the other two fingers of our right hand down
to the palm it is as if we were saying: "I believe that our Savior Jesus Christ, who is at the
same time Real God and Real man - the God-man - came down to earth for our
salvation.



"As we make the sign of the Cross, we say the following prayer:
"In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen", with which we
clearly indicate that we belong to God and serve Him alone. God is always near us,
because He is everywhere. He always sees us, just as He sees everything. But during
prayer, we are especially close to God: we stand before Him, speak to Him and He
listens to us. Because of this, while praying, we sign ourselves with the Cross more often,
especially before and after each prayer. We also make the Cross upon ourselves when
we enter church, approach a sacred object or kiss an icon, and many times during church
services. We should make the sign of the Cross in the morning to obtain God's blessing
on the day; in the evening to ask for His protection during the night; at all the important
moments of our life: when in danger, in sorrow, in joy; before all important undertakings
that they may turn out well; at mealtime to invoke God's blessing and to give Him thanks.
We must never make the sign of the Cross hurriedly and carelessly. To those who cross
themselves in a hurry, without due deliberation, or who simply wave their hand fanning
their breast, St John Chrysostom says: "the demons rejoice in this frantic waving." On the
other hand, the Cross traced correctly, with faith and reverence, dispels demons, calms
sinful passions, attracts Divine Grace and gives us the strength to do good. We must
never be ashamed of the sign of the Cross lest Christ be ashamed of us. We are assured
by Christians of all ages, but especially by those of the first centuries, that we have at our
command a very powerful weapon: the sign of the Cross. Therefore, it is much to be
regretted that we do not make better use of it in our times. Never did the world array
before the children of God enemies so numerous or so insidious as at the present time.
They assail him an every side, not only with sword and fire, but with false philosophies,
with pride of intellect, with religious indifference, with materialism, with commodity. It is
more difficult for us to combat these enemies for a lifetime, than it was for early
Christians to gain a martyr's glory in a momentary struggle in the amphitheater. If, for the
first Christians, trained in the school of apostles and their immediate successors, the
frequent use of the sign of the Cross was so necessary, is it not also indispensable to
us? Let us then follow the pious custom of our fathers in the Faith and make the sign of
the Cross more frequently.

Remember that each of us has his own cross. . . The Golgotha of this cross is our
heart: it is being lifted or implanted through a zealous determination to live according to
the Spirit of God. . . Just as salvation of the world is by the Cross of God, so our
salvation is by our crucifixion on our own cross. Bishop Theophan the Recluse

Prayer is an excellent task for the servants of Christ above all others, for the other things
are ministries and secondary. . . Truly this is the task entrusted to us by God, and the
crown of all else. St. Symeon of Thessalonica, On Prayer

We bow to your Cross, o Lord, and we glorify your holy resurrection!
Teach  me Your  way,  O LORD; I will  walk in
Your truth; unite my heart to fear Your name.
I will  give thanks to You,  O  Lord  my God,
with all  my heart,  And will  glorify  Your
name  forever.  For Your  loving-kindness
toward   me   is   great,   And   You  have
delivered   my   soul   from  the   depths
of  Sheol.   Psalm 86:11-13



The Sign of the Cross in the Eastern Church

In the course of history no symbol has expressed the mentality of Christians more
faithfully than the cross. The cross is the concrete expression of the Christian
mystery, of victory through defeat, of glory through humiliation, of life through
death. It is the symbol of a God who became man to die as a slave to save
creatures. It is the symbol of a life that is not afraid to look to the height and
breadth and depth of things because in every direction its arms remain
outstretched.
It is interesting to note that long before Christ the symbol of the cross was held in
high esteem and venerated by many pagan cultures as a sacred sign of the stability
and the integrity of the universe pointing to the four directions of the compass and
gathering to itself the entire cosmos. More amazing still this ancient symbol would
in the "fullness of time" become the instrument of redemption and the means of the
glorification of the Son of Man as St. John Chrysostom says: "I call him king

because I see him crucified: it belongs to the king to die for his subjects."
Crucifixion, death, salvation, kingship, glory - the cross!

Because the pagan world could not and would not understand such a deep mystery,
such "foolishness," the early Christians hesitated to use the cross openly as the sign
of the new faith. When it did appear it was usually disguised as an anchor or was
intertwined amid vines. With the liberation of the Church from persecution under
the Emperor Constantine, however, the cross slowly emerged as the sign of the
Christians. Eusebius relates that the cross even supplanted the Roman eagles on
the military standards–En touto nika (Gain the victory with this).

Despite their reticence to use the cross as a public symbol before the fourth
century, the Christians did make the wide use of it as early as the second and third
centuries to sign themselves on the forehead. In the second century Tertullian
reports: "In all our travels and movements, in all our coming in and going
out,...whatever employment occupies us, we mark our foreheads with the sign of
the cross." "Let us not be ashamed to confess the Crucified," writes St. Cyril of
Jerusalem in the fourth century. "Let the cross be our seal, made with boldness by
our fingers on our brow and in everything..."   By the sixth century in the East,
probably due to the raging Monophysite heresy which denied the double nature of
Christ as both God and man, two fingers began to be used to trace the sign of the
cross, now no longer only on the forehead but more boldly with a larger sign made
on the body. The succeeding centuries saw further modifications emanate from
Eastern tradition because of a desire to profess more explicitly the belief in the
triune God and the double nature in Christ. The thumb and two fingers were
extended to symbolize the Trinity while the ring finger and little finger were folded
back on the palm to profess the God-Man, Jesus Christ.

This newer usage also spread to the Western Church where we read Pope Leo IV
writing in the middle of the ninth century instructing his clergy: "Sign the chalice
and the host with a proper cross... with two fingers outstretched and the thumb
hidden within them, by which the Trinity is symbolized. Take heed to make this sign
rightly." In the thirteenth century Pope Innocent III directed most explicitly that the
sign of the cross be made with three fingers from the forehead to the breast and



from the right to the left shoulder, the actual way it still is made by the majority of
Eastern Christians. The Western Church retained this ancient form till about the
fourteenth century when gradually the open hand was introduced and the sign
began to be made in an inverted fashion from left to right, perhaps mistakenly
following the lead of the priest who in blessing inverts his movement so it would be
seen correctly by the congregation before him.
Eastern Catholic and Eastern Orthodox place great emphasis on the sign of the
cross as a profession of faith in the three basic doctrines of Christianity: the Holy
Trinity, the double nature in Christ, and the mystery of Redemption. This act of
faith in the teachings of Christianity is also an act of consecration to God of all
human activities–thoughts, affections, actions.  The gesture is presently made by
joining the fingers (thumb, index and middle finger together and erect; third and
little finger down on the palm) and lifting the hand first to the forehead, then to the
heart, to the right and then the left shoulder. In the Scriptures right always
represents good and left evil and in the Creed the Son is said to sit at the right had
of the Father–thus the signing of the right shoulder first. Eastern Christians sign
themselves often especially at every mention of the name of the Holy Trinity and in
conjunction with the metany or bow made to reverence holy things such as the
altar or an icon.
The sign of the cross is a symbol of faith, a sign that shall be contradicted, a
standard to lead on toward final victory as St. John of Damascus teaches: "For
wherever the sign shall be there also shall He be."

МОЛИТВА СВЯТОГО ЄФРЕМА СИРІНА
Диякона й Доктора Церкви (що жив біля 306-373 р.Б.)

(Під час Великого посту читаємо цю покаянну і молитву з поклонами).

Господи і Владико життя мого! Духа лінивства,
безнадійності, владолюбства і пустослів'я

не дай мені. (земний поклін)

Духа чистоти, смиренності, терпеливості і любові
даруй мені, рабу Твоєму. (земний поклін)

Так, Господи, Царю! Дай мені бачити гріхи мої і не
осуджувати брата мого, бо Ти благословенний на віки віків. Амінь.

(Земний поклін).
(Після цього дванадцять малих поклонів, промовляючи:)

Боже, очисти мене грішного. (І знову молитва святого Єфрема і один земний поклін).

Ця молитва вичисляє всі негативні і позитивні елементи покаяння і визначає
список наших індивідуальних подвигів. Мета цих подвигів — визволити нас від
основних духовних хворіб, які знесилюють наше духовне життя і не дають
можливости навернутися до Бога.
Основна недуга — це млявість (лінивство). Звідси — переконання в
неможливості, а отже й небажання щось міняти, цинічне ставлення до духовного
життя — мовляв, хіба це щось міняє?



Млявість тягне за собою є недбайливість (униніє), яка, згідно навчання
великих учителів духовного життя, є великою небезпекою для душі. Людина, що
перебуває в полоні недбайливості, позбавлена можливості бачити добрі, позитивні
речі. Униніє воістину диявольська спокуса, тому що саме диявол, батько брехні,
наповнює життя темрявою і запереченням. Людина, поневолена недбайливістю, не
здатна бачити світло і прагнути його.
Владолюбство є наслідком млявости і недбайливости. Ці спотворюють наше
ставлення до життя, спустошують його і позбавляють будь-якого
смислу; щопримушує нас шукати компенсацію в неправильному ставленні до
інших людей.Якщо душа людини не звернена до Бога, не шукає вічних
цінностей, вона неминуче стане егоїстичною, егоцентричною, а це означає, що інші
люди стануть для неї засобами для задоволення бажань.
Владолюбство не завжди виявляється як бажання командувати і панувати над
людьми — це може бути й байдужість, зневага, відсутність інтересу, уваги й пошани
до інших людей. У цьому випадку дух млявости і недбайливости спрямований на
інших; духовне самовбивство тут поєднане з духовним убивством.
І нарешті — пустослів’я. Серед сотворінь лише людина має дар мови. Всі святі
отці вбачають у цьому «відбиток» Божого образу в людині, бо сам Бог явлений нам
як Слово (Ів 1:1). Мова виражає саму суть людини, її сповнення і саме тому може
стати і знаряддям падіння, самознищення, обману і гріха. Слово спасає і вбиває,
надихає і отруює; правду виражають словом, але й диявольска брехня користується
словом. Володіючи найвищою позитивною силою, слово може мати і величезну
негативну силу. Коли слово віддаляється від свого божественного джерела, воно
стає пустим, стає знаряддям гріха.
Це чотири духовні недуги, з яких треба оздоровитися; але це може зробити лише
Бог. Тому перша частина цієї великопосної молитви — це крик із глибини людської
немочі. Після цього молитва представляє чотири позитивні цілі навернення.
Доброчесність/стриманість/чистота — позитивна протилежність духа
млявости. Млявість означає насамперед розсіяння, поділеність, спотвореність
наших опіній і понять, нашої енергії, неспроможність бачити речі, як вони є, в їх
цілості. Протилежністю млявости є цілісність. Якщо доброчесність вважають
зазвичай чеснотою, протилежною сексуальній розбещеності, то це тільки тому, що
спотвореність нашого існування ніде так ясно себе не виражає, як у розпусті, у
відчуженні життя тіла від життя духа, від духовного контролю.
Перший чудесний плід доброчесности — смиренність. Це насамперед перемога
правди в нас самих, знищення брехні, в якій ми звичайно живемо.
За доброчесністю і смиренням природно йдетерпіння. «Упала» в своїй природі
людина — нетерпелива, бо, не бачачи самої себе, вона схильна судити і осуджувати
інших.
Терпеливість — воістину божественна прикмета. Коли людина є мірилом самої
себе, вона нетерпелива і з собою (бо хоче успіхів негайно), і з іншими, (яких
осуджує). Але Бог дивиться глибше, і чим більше ми наближаємося до Бога, тим
терпеливішими стаємо і тим більше відбиваємо в собі притаманну лише Богові
пошану до кожної окремої істоти.
Вінець і плід усіх чеснот — любов, яку може дати і якої може навчити тільки Бог;
це дар, який є ціллю усіх духовних вправ. Усе це підсумовує остання частина



молитви, в якій просимо ласки побачити свої прогрішення і не осуджувати свого
ближнього. Врешті-решт, існує лише одна небезпека: пиха. Пиха є джерелом зла, і
зло є джерелом пихи.

Не вистачить, однак, тільки пізнати свої гріхи, бо й це може бути обернутися в пиху;
святі отці перестерігають від фальшивого благочестя, яке під прикриттям смирення
і самоосудження, може привести до диявольської пихи.
Після кожного прошення молитви творимо доземний поклін. Поклони є
прикметною рисою всього великопосного богослуження, але в цій молитві їх
значення розкривається найкраще. Ціла людина, душею і тілом, відпала від Бога; і,
щоб повернутися до Нього, має бути оновлена цілком.
Гріх — це перемога плоті, ірраціональної похоті в нас, над духовною природою. Але
тіло — це Божий храм, настільки святий, що сам Бог «став тілом». Покаяння — це
не зневага до тіла, а намагання повернути йому його правдиву гідність храму
людської душі. Християнська аскеза — це боротьба не протитіла, а за нього. Тим-то
доземні поклони є душевно-тілесним знаком покаяння і покори, богопоклоніння і
слухняности.
MOLYTVA SLUHY BO}OHO MYTROPOLYTA ANDRE| NA STRASTI XRYSTOVI.

Ty velykyj Hospody, Sotvorytelq neba j zemli, /udni j velyki Tvo= dila
j ni\ka mova ne mo]e Tebe dostojno xvalyty, ale vsi Tvo= dila perevy`uw

bezkone/na vely/ Tvoho myloserd\.
Ty z neba pryslav nam na zemlq Tvoho Wdynorodnoho Syna.  Vin dl\ nas stav
/olovikom, narodyvs\ z Pre/ysto= Divy Mari= i hrixy na'i vz\v na Sebe, za nas

zranenyj umer na xresti, `ob nas spasty.
Poklon\wmos\ mukam Tvo=m, Xryste, poklon\wmos\ Tvo=j dobroti, Tvowmu myloserdq j
ni/oho ne ba]awmo bil;'e, \k Tvow= sv\to= blahodati.  Daj nam usim cinyty ==, \k treba j
tak ]yty, `ob my == ne vtratyly, a zaslu]yly na vi/ne bla]enstvo u Tvowmu Carstvi.

Молитва за Україну
Боже Великий, Боже Всесильний! Ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших

приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче! Прости провини наші та провини
батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку
нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання
сердець наших. Благослови нашу Батьківщину Україну, долю та щастя їй дай.
Премилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай.
Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і
за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують.

З’єднай нас усіх в єдину велику Христову сім’ю, щоб усі люди, як брати, славили
величне ім’я Твоє завжди, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Prayer of St. Ephrem

O Lord and Master of my life, drive away from me the spirit of despondency,
carelessness, love of power, and idle chatter. (Prostration)

Instead, grant to me, Your servant, the spirit of wholeness of being, humility, patience,
and love. (Prostration)

Yes, O Lord and King, grant that I may see my own faults and not condemn my brother.
For You are blessed to the ages of ages. Amen. (Prostration)



February 21, 2016 2ND SUNDAY OF THE GREAT FAST
(Tone 6) COMMEMORATION OF ST. GREGORY PALAMAS

The First Antiphon Psalm of the Typica:
Bless the Lord, O my soul,* Blessed are You, O Lord.
Bless the Lord, O my soul,* and all that is within me bless His holy Name.
Bless the Lord, O my soul,* and forget not all His benefits:
Who forgives all of your sins,* Who heals all your afflictions;
Who redeems your life from destruction,* who crowns you with mercy and compassion.
The Lord, is compassionate and merciful,* long-suffering and of great mercy.
Bless the Lord, O my soul,* and all that is within me bless his holy Name.*
Blessed are You, O Lord.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and always, and
forever and ever. Amen. Only-Begotten Son and Word of God …

The Third Antiphon The Beatitudes:
Remember us, O Lord,* when you come into Your Kingdom.
Blessed are the poor in spirit,* for theirs is the Kingdom of Heaven.
Blessed are those who mourn,* for they will be comforted.
Blessed are the meek,* for they shall inherit the earth.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,* for they will be satisfied.
Blessed are the merciful,* for they will obtain mercy.
Blessed are the poor in heart,* for they will see God.
Blessed are the peacemakers,* for they shall be called the children of God.
Blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness,* for theirs is the
Kingdom of Heaven.
Blessed are you when men reproach you,* and persecute you,* and say all manner of evil
against you falsely on my account.
Rejoice and be exceedingly glad,* for great is your reward in Heaven.

Entrance:
Come, let us worship and fall down before Christ.
Son of God,  risen from the dead, save us who sing to You: Alleluia.

TROPAR (Tone 6): Angelic powers were upon Your tomb and the guards became like dead
men; Mary stood before Your tomb seeking Your most pure body. You captured Hades
without being overcome by it. You met the Virgin and granted life O Lord, risen from the
dead, glory be to You!

TROPAR (Tone 8): Light of orthodoxy, teacher of the Church; its confirmation! Ideal of
monks and invincible champion of theologians. Wonder-working Gregory, glory of
Thessalonica and preacher of grace: always intercede before the Lord that our souls may
be saved!

Glory be to the Father and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever
and ever.  Amen

KONDAK (Tone 4): Now is the time for action, judgment is at our doors. So let us rise and
fast, and let us offer tears of compunction with almsgiving, crying: We have sinned more
than the sand of the sea. But forgive us all, O Creator, that we may receive incorruptible
crowns.



PROKIMEN (Tone 5): You, O Lord, will guard us and will keep us from this
generation, and forever.
Verse: Save me, O Lord, for there is no longer left a just man.
You, O Lord, will guard us and will keep us from this generation, and forever.

A reading from the Epistle of St. Paul to Hebrews (1:10-2:3)

ALLELUIA (Tone 6) : He who lives in the aid of the Most High, shall dwell under the
protection of the God of heaven. Alleluia. (3)
Verse: He says to the Lord: You are my protector and my refuge, my God, in Whom I
hope.      Alleluia. (3)

INSTEAD OF "It is truly right..."
All creation rejoices in you, O full of grace: the assembly of angels and the human race.

O sanctified temple and spiritual paradise, boast of virgins! God became incarnate from
you. Being our God before all ages, he became a child. By making your womb his
throne, you became more spacious than the skies.
All creation rejoices in you, O full of grace. Glory to you.

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

Rejoice in the Lord, you righteous ones; praise from the upright is fitting. Alleluia. (3)

PRAYER OF ST. EPHREM
(It is suggested that this prayer be recited several times throughout the day.)

O Lord and Master of my life, keep from me the spirit of indifference and
discouragement, lust of power and idle chatter.

Instead, grant to me, Your servant, the spirit of wholeness of being,
humble-mindedness, patience, and love.

O Lord and King, grant me the grace to be aware of my sins and not to
judge my brother; for You are blessed now and ever and forever. Amen.

God, be merciful to me, a sinner. God, cleanse me from my sins and have
mercy on me.  I have sinned without number, forgive me, o Lord.



2-а Неділя Посту.

Неділя святого отця нашого Григорія Палами.
ТРОПАР (глас 6): Ангельські сили на гробі Твоїм і сторожі омертвіли; Марія ж стояла
при гробі, шукаючи пречистого тіла Твого. Полонив Ти ад і, не переможений від нього,
зустрів Ти Діву, даруючи життя. Воскреслий з мертвих, Господи, слава Тобі!

ТРОПАР (8): Православ’я наставнику, святителям окрасо, богословам непереможного
переможця, Григоріє чудотворче, Солуня велика похвало, проповіднику благодаті, моли
Христа Бога, щоб спаслися душі наші.

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

КОНДАК (4): Нині час для діяння явився, при дверях суд, востаньмо, отже, постячися,
принесім сльози благання з милостинями, взиваючи: Ми согрішили більше піску
морського, але ослаби, Творче всіх, щоб ми прийняли нетлінні вінці.

ПРОКІМЕН (5): Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік.
Стих: Спаси мене, Господи, бо не стало праведного.
Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік.

АПОСТОЛ: (Євр 1,10-2,3):

«Ти, Господи, напочатку заснував землю і небеса – діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж
перебуваєш; усі, мов одежа, постаріються. Ти їх, неначе одежину, згорнеш і, немов одежа,
вони зміняться. Ти ж – той самий, і літа твої не скінчаться.» До кого з ангелів він коли
мовив: «Сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів підніжком під твої ноги?» Хіба
ж не всі вони служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які мають успадкувати
спасіння? Тому ми мусимо вважати дуже пильно на те, що почули, щоб, бува, нас не знесло
з дороги. Бо коли слово, оголошене ангелами, було таке зобов’язуюче, що всякий його
переступ і непослух приймав справедливу кару, то як утечемо ми, коли занедбаємо таке
велике спасіння? Воно, спочатку проповідане Господом, було підтверджене нам тими, що
його чули.

АЛИЛУЯ (6): Стих: Хто живе під охороною Всевишнього, під покровом Бога небесного
оселиться. Алилуя (х3)
Стих: Скаже він Господеві: Ти заступник мій і пристановище моє, Бог мій, на котрого я
надіюся. Алилуя (х3)

ЄВАНГЕЛІЄ: (Мр 2,1-12):
Замість Достойно:
Тобою радується, Благодатная, всяка твар, ангельський собор і чоловічеський рід,
освященний храме і раю словесний, дівственна похвало, що із неї Бог воплотився і
младенцем став – перед віками сущий Бог наш. Лоно бо твоє престолом сотворив і утробу
твою просторішою небес учинив. Тобою радується, Благодатная, всяка твар, слава тобі.

ПРИЧАСНИЙ: Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах. Алилуя (х3)



                                                                                     
Jubilee Year of Mercy – January 2016 

Discovering ways to live the Year of Mercy… 

 

During this Jubilee Year, the Church makes clear its mission of being a witness to mercy. 

It is a journey that begins with a spiritual conversion—and ends on November 20, 2016, 

the Sunday dedicated to Jesus, King of the Universe and the living face of the Father’s 

mercy. Jubilee years have a deep history in the Hebrew Scriptures. According to 

Leviticus, slaves and prisoners were freed, debts forgiven, land and possessions returned 

to their rightful owners. Perhaps most important, during such a year the mercy of God 

would be manifested. Just as the ancient Hebrews forgave debts, so the Church today, in 

the words of Pope Francis, ”has an endless desire to show mercy.” The Holy Father states 

it clearly: “This is an opportune moment to change our lives.” In this Jubilee Year of 

Mercy, the Holy Father calls on sinners to repent, reminding us that “God never tires of 

forgiving us; we are the ones who tire of seeking his mercy.”  

In his book, “Jesus of Nazareth,” Pope Emeritus Benedict XVI tells us what the birth of 

Christ means. “He has brought God, and now we know his face. Now we know the path 

that we human beings have to take in this world. Jesus has brought God and with God the 

truth about where we are going and where we come from.” 

Early Christians came to understand that the name of Jesus had great power, and that the 

recitation of His name was itself a form of prayer. Heeding St. Paul’s guidance to pray 

without ceasing, their ancient, short prayer became known as the Jesus Prayer: “Lord 

Jesus Christ, Son of God, have mercy on me a sinner.”  

In the Eastern churches especially, this prayer became most popular. It is silently recited 

over and over throughout the waking hours, usually in rhythm with breathing. This is 

why it is also known as the “prayer of the heart.”  It is a prayer rich in theological and 

spiritual meaning. The words form the essence of the Christian faith in echoing Peter: 

“You are the Christ, the Son of the Living God.” 

This prayer also emulates the words of the repentant publican who Jesus describes in 

Luke’s Gospel: “Have mercy on me a sinner.”  

The Church sets aside the first month of the year to honor of the holy name of Jesus—and 

to remind us of the power of Christ's name and to encourage us to pray in His 

name.  Why not make a New Year’s resolution for 2016 to always have the Jesus Prayer 

on your lips and in your heart? 

Our prayer today: Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. 

 



 

                                                                                     
Ювілейний Рік Милосердя – Січень 2016 

Шляхи, якими іти протягом Року Милосердя 

 

У цей Ювілейний Рік, Церква ставить перед собою чітке завдання виявляти 

милосердя. Ця мандрівка починається з духовного навернення, і закінчується 20 

листопада 2016, у неділю, присвячену Ісусові, Цареві Всесвіту і живому обличчю  

Милосердного Отця. Ювілейні роки мають глибоку історію в єврейських писаннях. 

Згідно книги Левіт, раби і ув'язнені були звільнені, борги - прощені, земля та майно 

поверталися законним власникам. Найголовнішим у такий рік був вияв Божого 

Милосердя. Так само, як стародавні євреї пробачали борги, так і сьогодні Церква, за 

словами папи Франциска "має велике бажання проявити милосердя". Святіший 

Отець чітко заявляє: "Це - відповідний момент, щоб змінити наше життя." В цей 

Ювілейний рік Милосердя, Святійший Отець закликає грішників до покаяння, 

нагадуючи нам, що "Бог не втомлюється нас прощати, ми є ті, хто шукає його 

милосердя". 

У своїй книзі, "Ісус з Назарету", Папа-емерит Бенедикт XVI говорить нам, що 

означає народження Христа. "Він приніс Бога, і тепер ми знаємо його обличчя. Тепер 

ми знаємо, шлях, яким ми, люди повинні прямувати в цьому світі. Ісус приніс Бога і 

з Богом правду про те, куди нам прямувати та звідки ми прийшли". 

Ранні християни прийшли до розуміння, що ім'я Ісуса є могутнім, і що промовляти 

його ім'я було також молитвою. Святий Павло безперестанно молився цю давню, 

коротку молитву відому, як Ісусова молитва: "Господи Ісусе Христе, Сину Божий, 

помилуй мене грішного». 

У східних церквах, особливо, ця молитва стала найбільш популярною. Її мовчки 

прочитують знову і знову протягом годин чування, як правило, в одному ритмі з 

диханням. Саме тому вона також відома, як "молитва серця." Це молитва багата 

богословським та духовним значенням, її слова творять суть християнської віри, 

перегукуючись із словами Петра: "Ти Христос, Син Бога Живого". 

Ця молитва також є в покаянних словах митаря, яку Ісус описує в Євангелії від Луки: 

"Помилуй мене грішного." 

Церква присвячує перший місяць року на честь святого імені Ісуса і пригадує нам 

про силу імені Христа і спонукає нас молитися до Нього, взиваючи Його ім'я. Нехай 

нашою постановою на цей рік стане постійна Ісусова молитва на устах і в серці!Наша 

молитва сьогодні: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене, грішного! 



                                                                                     
Jubilee Year of Mercy – January 2016 

Discovering ways to live the Year of Mercy… 

 

What greater example of God’s mercy toward sinners is there than the invitation to the 

tax collector, Matthew, to become a follower of Jesus? The tax collector abandoned 

earthly wealth as soon as Jesus invited him. He joined a band of men whose leader had no 

riches at all. Mathew immediately took Jesus into his home and arranged a party, inviting 

the only friends he had—other tax collectors and sinners. 

As they sat at the banquet table, Pharisees pointed an accusing finger. But Jesus said, “I 

desire mercy, not sacrifice. I did not come to call the righteous, but sinners."  Sharing a 

meal—breaking bread together—is one of the most intimate things we do as humans. 

When Jesus sat and ate with Matthew, it was a signal of His great mercy toward sinners, 

and an invitation to us to sit with Him at the communion table. 

 

In announcing the Jubilee Year of Mercy, Pope Francis drew our attention to Psalm 136, 

where the phrase “His mercy endures forever” is repeated no less than 26 times. By one 

count, this refrain appears in the Bible 41 times.  Pope Francis explains: “To repeat 

continually ‘His mercy endures forever’ seems to break through the dimensions of space 

and time, inserting everything into the eternal mystery of love. It is as if to say that not 

only in history, but for all eternity man will always be under the merciful gaze of the 

Father.”  

Before his Passion, Jesus prayed this psalm. Matthew attests to this in his Gospel when 

he says that, “when they had sung a hymn,” Jesus and his disciples went to the Mount of 

Olives. When He instituted the Eucharist, He did so in the light of His mercy.  Within the 

very same context of mercy, Jesus entered upon His passion and death, conscious of the 

great mystery of love that he would consummate on the cross.  

Knowing that Jesus himself prayed this psalm makes it even more meaningful for us to 

take up the refrain in our daily lives by praying these words of praise: “His mercy 

endures forever.” 

During this Jubilee Year of Mercy the Church offers us a general pardon, an indulgence 

that is open to all, and the possibility to renew our relationship with God and neighbor. 

It’s an opportunity to deepen our faith and to live with a renewed commitment to 

Christian witness. In calling the Jubilee Year, Pope Francis focuses the attention of the 

world on the merciful God who invites all men and women to return to Him.  

Our prayer today: Jesus, help me walk away without hesitation from the things of this 

world that keep me from following you. 



                                                                                     
Ювілейний Рік Милосердя 

Шляхи, якими іти протягом Року Милосердя 

 

Який може бути кращий приклад Божого Милосердя для грішників, ніж запрошення 

митника Матея стати послідовником Ісуса? Митник залишив земне багатство 

відразу після того, як Ісус запросив його. Він приєднався до групи чоловіків, яких 

провідник не володів жодним багатсвом. Матей запросив Ісуса додому  та справив 

бенкет, запрошуючи єдиних своїх друзів, тобто інших митників та грішників. 

Сівши за бенкетний стіл, фарисеї звинувачували це. Проте Ісус підкреслив: «Я хочу 

милосердя, а не жертви. Я не прийшов кликати праведників, але грішників.» 

Ділитися трапезою, ламати хліб разом - це одна з найбільш інтимних речей, яку ми 

робимо, як люди. Коли Ісус сидів та їв з Матеєм, це був знак великого милосердя до 

грішників, та запрошенням до нас сидіти з Ним за спільним столом. 

Проголошуючи Ювілейний Рік Милосердя, Папа Франциск звертає нашу увагу на 

Псалом 136, де фраза «Його милосердя триватиме вічно!» повторюється не менше, 

ніж 26 разів. У Біблії ця фраза повторюється 41 раз. Папа Франциск пояснює: 

«Постійно повторювати про те, що Його Милосердя триватиме вічно» ламає виміри 

простору і часу, ставлячи все у вічну таємницю любові. Завжди протягом історії, 

людина буде під покровом Милосердного Батька.» 

Перед своїми страстями, Ісус молився цей Псалом. Матей засвідчив про це у своєму 

Євангелії, коли він сказав: «коли вони співали гимн», Ісус та його учні пішли на 

Оливну Гору. Коли Він встановив Євхаристію, Він здійснив це у світлі Свого 

Милосердя. В контексті Милосердя, Ісус розпочав cвої страждання і смерть, 

усвідомлюючи велику таємницю любові, яку він здійснить на хресті. 

Знаючи про те, що сам Ісус молився цей псалом, спонукає нас частіше щоденно 

промовляти у молитві ці слова прослави: «Його Милосердя триватиме вічно.» 

Протягом цього Ювілейного Року Милосердя, Церква пропонує нам загальне 

прощення, привілей відкритий усім, та можливість відновити наші відносини з 

Богом та ближнім. Це – нагода поглибити нашу віру та постійно сповняти обов’язок 

християнського свідчення. Відкриваючи Ювілейний Рік Милосердя, Папа Франциск 

зосереджує увагу світу на Милосердного Бога, який запрошує усіх чоловіків та жінок 

навернутися до Нього. 

Наша сьогоднішня молитва: «Ісус, допоможи мені уникати речей цього світу, які 

віддаляють мене від Тебе.» 



У пошуках  
Милосердного Батька

Семінарія св. Василія 
день відкритих дверей
запрошує молодих хлопців 

5-6 березня 2016

St. Basil Seminary 
195 Glenbrook Road 
Stamford, CT 06902 

203-324-4578 
ukrcathsem@optonline.net



In Search for 
the Merciful Father

St. Basil Seminary 
Open House

invites young men 
March 5-6

St. Basil Seminary 
195 Glenbrook Road 
Stamford, CT 06902 

203-324-4578 
ukrcathsem@optonline.net



 

 

 

 

Annual 
 

Breakfast Brunch 

 
Sunday, March 13th, 2016 

9:00am – 12:30pm 

Ukrainian National Home 
961 Wethersfield Ave. 

Hosted By 

Zolotyj Promin Ukrainian Dance Ensemble 
 

 

 

Adults   ………………………………. $10 

Seniors & Students 13-18 yrs ………….$8 

Children up to 12yrs old.…………….…..$5 

                                    Menu 

Omelets, Scrambled Eggs, Pancakes, Bacon,  

Hash Browns, Fruit Cocktail 

Assorted Bagels, Croissants & Muffins 

Coffee, Tea & Assorted Juices, Dessert Table 

 

 

 

Breakfast Brunch 



Dear young people this summer from July 24th through August 
1st in Kraków, Poland, will take place World Youth Day, sponsored  
by the Catholic Church. Numerous young people from all over the 
world will attend this gathering. Our  Ukrainian Catholic Eparchy of 
Stamford is organizing a pilgrimage to Kraków for the 2016 WYD. 
 Our dear Bishop Paul Chomnysky strongly encourages young 
men and women 18-30+ years of age of our Eparchy, to participate 
in this unforgettable once in a lifetime event. 
 Those who wish to go to Poland this summer for WYD please 
replay by the end of this month by calling telephone number 
917-975-1057 For more information about WYD go to 
www.kraków2016.com/en/ official website 

Truly yours in Christ  
Fr. Eugene Khomyn OSBM 
Eparchial Director of Youth Ministry



БЛАЖЕННІ МИЛОСЕРДНІ БО ВОНИ ЗАЗНАЮТЬ МИЛОСЕРДЯ 
(Матея 5.7) Є ЦЬОГОРІЧНОЮ ТЕМОЮ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ МОЛОДІ В 
РОЦІ БОЖОГО МІЛОСЕРДЯ. 
 Дорога молоде, цого року літом від з 24 липня по 1 серпня в місті 
Кракові, Польща буде відбуватися Всесвітній День Молоді, якій організовує 
Католицька Церква. Численні молодіжні групи з різніх дієцезій і єпархій 
всього світу братимуть участь в цій події. Наша Стемфордська Єпархія також 
організовує поїздку до Кракова на День Молоді.  
 Наш Дорогий Владика Павло щиро заохочує молодих хлопців і дівчат 
нашої Стемфордської Єпархії взяти участь в цій незабутній "Once in a 
lifetime" події. 
  
 Бажаючих взяти участь в цій поїзці на Всесвітній День Молоді  прошу 
зголоситися до кінця цього місяця позвонивши за номером 9179751057  
 Для більшої інформації подаю http://www.krakow2016.com/en/ офіційну 
веб сторінку ВДМ 

З молитвою ваш у Христі  
о Євген Хомин, ЧСВВ  
Eparchial Director of Youth Ministry
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Ukrainian National Home
961 Wethersfield Avenue, Hartford
New England’s Premier Ukrainian Cultural Center

WEDDINGS●ANNIVERSARIES
BANQUETS●SHOWERS●MEETINGS

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

rentals@ukrainiannationalhome.org
Welcomes New Members

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

UKRAINIAN  NATIONAL
ASSOCIATION Inc. Br. 277
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SOQZ, Ink. Viddil 277
Hartford, CT

MYRON KUZIO (860) 633 –1172
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LIFE INSURANCE, ANNUITIES

AND MORE…..

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

Alexandra Terlesky

Connecticut Multispecialty
Group

www.cmgmds.com
533 Cottage Grove Road

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

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

Wethersfield (860) 258-3440
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Maria Gluch Briggs  MD
Obstetrics & Gynecology


