
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 7, 2016
Nedil\ SYROPUSNA

SUNDAY of CHEESEFARE
Tone 4 Ap./Ep. Rym. /Rom. 13:11-14:4  . Wv./Gospel Mt./Mt. 6:14-21



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

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

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

10:30AM God’s Blessings & Health for Donna BELEJ – req. by Markiw Family
(?yn vzawmnoho pro`en\.)

PO?ATOK VELYKOHO SV|TOHO POSTU  THE BEGINNING OF GREAT LENT

02/08 Monday

Per`yj Den; Postu First Day of the Great Fast
Note: A day of abstinence from both meat & dairy products.

STROHYJ PIST! Zder]uvatys\ vid m#\snyx j molo/nyx strav

02/09 Tuesday
02/10 Wednesday
02/11 Thursday
02/12 Friday 7:00PM STATIONS OF THE CROSS / XRESNA DOROHA
02/13 Saturday 2:00PM Fr.Vasyl GOLOVATSKYY,(40th day Memorial)- req. by Golovatskyy Fam.

1-‘a NEDIL|  VELYKOHO POSTU  1ST SUNDAY of the GREAT FAST
Nedil\ pravoslavi\  Sunday of Orthodoxy

Divine Liturgy of St. Basil the Great  Bo]estvenna Liturhi\ Sv. Vasyli\ Velykoho
Tone 5 Ap./Ep. Wv./Heb. 11:24-26,32-12:1-2. Wv./Gospel Iv./Jn. – 1: 43-51

Sat.   02/13 4:00PM  Semen KRAWEC – req. by Krawec Family
Following the Ambon Prayer – BLESSING OF THE ICONS

Sun.  02/14 8:30AM Божественнa Літургія за мир та єднiсть в українському народі.
Pisl\ zaamvonno[ molytvy - BLAHOSLOVENN| IKON

10:30AM God’s Blessings & Health for Michael RYZNER – req. by Natalia Bur
Pisl\ zaamvonno[ molytvy - BLAHOSLOVENN| IKON

2-yj ty]den; velykoho postu  2nd Week of the Great Fast
02/15 Monday Aliturgical day
02/16 Tuesday Aliturgical day
02/17 Wednesday 8:00AM Private Intention
02/18 Thursday Aliturgical day
02/19 Friday 7:00PM STATIONS OF THE CROSS / XRESNA DOROHA
02/20 Saturday 9:00AM  2-HA ПОМИНАЛЬНА СУБОТА *SOROKOUSTY

SOROKOUSTY Divine Liturgy for all deceased followed by Panakhyda.

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

СТИХИРА ЗІ СТИХОВНІ ВЕЧІРНІ СИРНОЇ НЕДІЛІ: "Засіяла Твоя благодать, Господи, засіяло
просвічення душ наших. Ось час сприятливий, ось час покаяння! Відложім діла тьми та
одягнімся у зброю світла, щоб, перепливши велике море посту, ми осягнули тридневне

воскресення, Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, який спасає наші душі".

February 8 – 11, 2016 the annual clergy retreat at the Mt. Alvernia Retreat Cen.NY
8 - 11 lqtoho ri/ni sv\`eny/i rekolekci[ Stemfords;ko[ Wparxi[



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 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 7th 2014, through February 13th 2016, in
Memory of Stefan Mokrycki, by Patricia Mokrycki.

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

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

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

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

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



 ETERNAL MEMORY! VI?NA| PAM#|T:!
Your prayers are requested for the repose of the soul of  Anna Rudko
who fell asleep in the Lord on January 25th, 2016. May God grant her eternal peace!

 PO}ERTVA NA CERKVU / CHURCH DONATION
$200.00 Maple Hill Chapels/Talarski Funerals

Nexaj Vselaskavyj Hospod; vidplatyt; Vam storyceq!
Thank You for Your kind generosity!

 FISH AND CHIPS DINNERS St. Mary Ukrainian Catholic Church in Colchester is holding
Fish and Chips Dinners on Fridays during the Great Lent. The first Lenten Dinner starts on Friday
February 12th from 4:30 pm till 7:00pm. The Menu includes Fried /baked fillet of tilapia, French
fries, homemade coleslaw, assortment of homemade deserts , soft soda drinks/ coffee /hot tea.
Donation: adults $14 , kids 5-10 years of age $7, and children under 5 free of charge. Everyone
welcome !

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

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

 SOROKOUSTY  SOROKOUSTY Slu]by za pomerlyx – sorokousty
slu]ytymemo c;oho roku v nastupni suboty > 30-ho si/n\; 20-ho ta 27-ho lqtoho<
5-ho berezn\< ta 14-ho travn\.
Vprodov] velykoho postu my pomynawmo i molymos; za na’yx pomerlyx ridnyx
ta blyz;kyx.  |k`o vy ba]awte pom#\nuty va’yx pomerlyx, pro’u podaty =xni
imena ta vaøi po]ertvy, dl\ pomynal;nyx zaupokijnyx slu]b.

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



ВЕЛИКИЙ ПІСТ: СМУТОК ЧИ РАДІСТЬ?
Народна мудрість стверджує: від посту ще ніхто не помер. Навпаки, як говорить святитель
Василь Великий: „Скільки віднімеш від тіла, стільки додаєш душі сили”. Теж саме стверджує
святитель Іоанн Златоуст:“Піст тіла є їжа для душі”. Отже піст не тільки не шкодить
здоров’ю, а й покращує самопочуття. Дуже важливо, щоб всі ми навчилися поєднувати піст
тілесний з духовним постом. Великий піст має послужити кожному християнину, як пора
духовного пробудження. Піст має стати для всіх нас духовною весною. Щиро раджу всім,
хто приготовляє себе до подвигу посту, частіше відвідувати наш храм. Під час
богослужіння, а потім і вдома більше моліться, Пізнати всю благодать Господню можна
лише у Святій Трапезі Тіла і Крові Христової. Церква в ці дні закликає всіх віруючих
приступити до Чаші Христової – джерела життя, щоб з чистим серцем і світлою душею
зустріти празник празників – Христове Воскресіння.

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)

Уже апостоли й перша християнська громада почали заміняти день жидівської Пасхи днем поминання
Христових мук і смерті. Роковини Христової смерті були для них дуже сумним днем. Тож, щоб його належно
відсвяткувати, вони зберігали піст у цей день. І так первісна християнська Пасха почала існувати у вигляді
посту. Це була хресна Пасха. За свідченням святого Іринея (к. 125 — к. 203), про яке говорить історик
Церкви Євсевій (к. 260 — к. 340), перший зародок нинішнього 40-денного посту в той час обмежувався
одним-двома днями посту, який не вважався передпасхальним, а таки самою Пасхою.
У ІІІ столітті передпасхальний піст у деяких Церквах триває цілий тиждень. Це той час, який сьогодні звемо
Страсним тижнем. При кінці ІІІ століття Великий піст уже сягає 40 днів. Від IV віку маємо перші свідчення про
40-денний передпасхальний піст. Перше свідчення дає нам Нікейський Собор, котрий каже, щоб помісні
собори відбувалися "один перед Чотиридесятницею , щоб після усунення всякого неладу чистий дар
приносився Богові, а другий під осінній час" (Правило 5).
Хоч говоримо про 40-денний піст, але у Східній Церкві він триває тільки 36 з половиною днів. Сім тижнів
посту без субот і неділь — це 35 днів. До цього числа треба ще додати Велику суботу і половину ночі перед
празником Пасхи, що також уважається посним, і тоді наша 40-ця матиме 36 і пів дня, що становить одну
десяту цілого року.
Латинська Церква має 6-тижневий піст, бо вона й суботу зачисляє до посних днів, тобто у практиці й на
Заході 40-ця мала тільки 36 днів. Та щоб мати повних 40 днів посту, латинська Церква в VII сторіччі додала
ще чотири дні на початку посту. Тому Захід починає тепер свій піст у т. зв. "Попільну середу", тобто в середу
нашого першого тижня посту.
Число 40, як числа 3, 7 і 9, з давніх-давен мало символічне значення. Тому воно ввійшло і до
передпасхального посту радше в символічному, аніж буквальному значенні. У Старому Завіті читаємо про
40 днів потопу (Бут. 7, 4), про 40-літню мандрівку Ізраїля пустинею (Чис. 14, 33), про 40-денний піст Мойсея,
поки він дістав від Бога таблиці закону (Вих. 34, 28), про 40-денну подорож пророка Іллі до гори Хорив (1
Цар. 19, 8). У Новому Завіті святе Євангеліє говорить, що 40-го дня Йосиф і Марія принесли Дитятко-Ісуса
до святині, про 40-денний піст Ісуса Христа в пустині (Мт. 4, 2), про 40-денне перебування Його на землі
після свого воскресення (Ді. 1, 2).
Хоч наші часи принесли багато змін щодо церковних законів, традиції й дисципліни, і хоч після Другого
Ватиканського Собору прийшло значне злагіднення всіх постів взагалі включно з Великим постом, все-таки

VELYKYJ TA SV|TYJ PIST



й сьогодні час Чотиридесятниці має своє велике значення для нашого духовного життя. Може сьогодні
через різні причини ми не можемо так строго постити, як постили колись наші предки, але й сьогодні над
нами тяжить обов'язок духовного посту, боротьби з нашими гріхами і злими нахилами, обов'язок молитви,
практики чеснот та добрих діл. І якраз ця наша духовна обнова є властивою і найважливішою метою святого
Великого посту.

 ЦЕРКОВНІ ПРИПИСИ ЩОДО ВЕЛИКОГО ПОСТУ

1.Здержуватися від м’ясних страв у всі п’ятниці.
2. Здержуватися від м’ясних і молочних страв у перший день Великого Посту –

понеділок 8- го лютого та у Велику П’ятницю, 25-го березня.
3. Здержуватися від м’ясних страв зобов’язані всі християни у віці від 14-ти до 59-ти років.
Звільнені від посту є всі, що не мають ще 14 років і ті, які осягнули вже 59 років, а також
вбогі, що живуть з милостині, вагітні жінки і ті що кормлять дитину грудьми, хворі, немічні
та важко працюючі. Великий Піст це час молитви і покаяння, тому,
зберігаючи духа святості, належить уникати зайвих розваг (танців, весіль).
Усі християни-католики зобов’язані прийняти Тайни Сповіді і Євхаристії
у Пасхальному Часі (від першого дня Великого Посту – до Празника
Вознесіння).

 CHURCH LENTEN REGULATIONS

1. Abstain from meat on all Fridays.
2. Abstain from meat and dairy products on the first day of Lent – Monday,

February 8th 2016, and Good   Friday, March 25th 2016.
3. Abstinence from meat is required by all Christians ages 14 – 59. The following are exempt from
abstinence; those under age of 14 and over 59, poor, who live on alms, pregnant and nursing
women, the sick and frail, and those who perform hard labor. Great Lent is a time of prayer and
repentance. This is why unnecessary entertainment (dancing, parties) should be avoided in order to
keep the spirit of sanctity. All Catholic Christians are required to receive the Sacraments of
Confession and Holy Eucharist during Paschal period (from the first day of Great Lent until the
Feast of Ascension).

СИРОПУСНА НЕДІЛЯ
Що таке "сиропуст"? Свята Церква, помалу готуючи нас до посту, у М'ясопусну неділю
наказала не їсти м'ясні страви. У часі сиропусної або сироїдної седмиці Церква дозволяє
споживати тільки молочні стра- ви. Та в Сиропусну неділю треба й від цих страв відмовлятися.
Звідси й назва "сиро-пуст", тобто відпущення сира. Цей тиждень називався в народі сирний або
масляний, а Сиропусна неділя мала назву пущення, тобто утримання від усіх молочних
продуктів. У цю неділю в нас справляли "запусти", тобто останні передпісні забави. У Західній
Європі наші "запусти" називалися "карнавалом", що означало те саме, що й м'ясопуст, від
італійського "карне-вале" — дослівно: прощай м'ясо! У латинській Церкві Великий піст почи-
нається щойно в середу нашого першого тижня посту, у т. зв. Попільну середу, коли посипають
голови попелом на знак покути. До того дня в латинській Церкві ще можна їсти м'ясо й робити
забави, що подекуди бувають дуже гучні. Практика сиропусного тижня і неділі дуже давня. Про
неї згадує вже олександрійський патріярх Теофіл († 412), а перед тим установлена М'ясопусна
седмиця й неділя. Синаксар на сирну суботу каже, що, на думку декого, сиропусний тиждень



став законом за грецького цісаря Гераклія (610-641). Той шість літ воював з перським царем
Хозроєм і дав обітницю, що коли виграє війну, то не буде їсти м'яса цілий тиждень перед
Великим постом. У суботу перед Сиропусною неділею свята Церква, щоб дати нам приклад і
заохотити до посту й покути, відзначає пам'ять усіх святих мужів і жінок, що від найдавніших
часів провели своє життя в молитві, пості й покуті. Тут передовсім ідеться про тих, хто
протягом віків жив життям посту й покути чи то по монастирях, чи на пустині одинцем.
Богослужба Сиропусної седмиці прибирає щораз більше пісний вид, особливо в середу,
п'ятницю і в неділю при кінці вечірні. У вівторок на вечірні вже починаються поклони, що
тривають цілий піст.

СТИХИРА ЗІ СТИХОВНІ ВЕЧІРНІ СИРНОЇ НЕДІЛІ: "Засіяла Твоя благодать, Господи, засіяло
просвічення душ наших. Ось час сприятливий, ось час покаяння! Відложім діла тьми та
одягнімся у зброю світла, щоб, перепливши велике море посту, ми осягнули тридневне

воскресення, Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, який спасає наші душі".

ОБРЯД ПРОЩЕННЯ В СИРОПУСНУ НЕДІЛЮ
У давнину в монастирях Сходу був гарний звичай: відбувати обряд взаємного прощення в
Сиропусну неділю. Цей обряд викону-вався ввечері після скромної вечері. Усі монахи у
присутності вірних просили один в одного прощення за свої провини, обій-малися і давали
поцілунок миру. Миряни також просили один в одного взаємне прощення. Подекуди при обряді
прощення співали стихири Пасхи: "Пасха священная нам днесь з'явилася... ". Остання стихира
закінчується закликом до взаємного прощення: "... і друг друга обіймім! Промовмо: "Браття", —
і тим, що ненавидять нас; простім усе... ". Цей спів стихир Пасхи мав означати, що як у дні
Христового Воскресення, так і тепер, на вступі до Великого посту, треба один одному все
пробачити задля Христа, що задля нас постив, терпів і воскрес. Цей дуже зворушливий обряд
прощення зберігався ще в Києво-Печерській Лаврі до часу приходу влади комуністів. І тут усі
монахи мали спочатку скромну передпісну вечерю. Потім усі, на-стоятелі й звичайні монахи,
одягалися в монаші мантії і йшли до церкви. Усі настоятелі Лаври, від найвищого до
найнижчого, ста-вали поряд посередині церкви, а вся братія Лаври, яких кількасот осіб,
підходили до настоятелів, падали на коліна один перед одним і зі словами: "Прости мені, Отче",
— чи — "Прости мені, Брате", трикратно цілували один одного. А митрополичий хор співав
при тому стихиру з великої вечірні Сиропусної неділі: "Сіде Адам прямо рая, і свою наготу
ридая плакаше... ". Після обряду прощення всі мовчки розходилися. Справді, яке велике
значення для нашого духовного життя мають ті чотири передпісні неділі. Хто разом з митарем
бився в груди й учився від нього покори; хто з притчі про блудного сина навчився довір'я до
Божого милосердя; хто в М'ясопусну неділю з розважання про Страшний Суд набрав боязни
перед Божою справедливістю, яка так сильно діткнула наших прародичів, про що говорить
Сиропусна неділя, — для того тепер піст не буде страш-ний. Він радше буде для нього
потребою його серця й душі. Він тепер сам бажатиме постити й бити поклони, знаючи, що
молитва, піст і жаль за гріхи найкраще приготує його душу до зустрічі світлого празника
Христового Воскресення.



CHEESEFARE SUNDAY. SUNDAY OF FORGIVENESS.
Introduction

The Sunday of Forgiveness is the last Sunday prior to the commencement of Great Lent. During the
pre-Lenten period, the services of the Church include hymns from the Triodion, a liturgical book
that contains the services from the Sunday of the Publican and the Pharisee, the tenth before Pascha
(Easter), through Great and Holy Saturday. On the Sunday of Forgiveness focus is placed on the
exile of Adam and Eve from the Garden of Eden, an event that shows us how far we have fallen in
sin and separated ourselves from God. At the onset of Great Lent and a period of intense fasting,
this Sunday reminds us of our need for God’s forgiveness and guides our hearts, minds, and
spiritual efforts on returning to Him in repentance.

Biblical Story
The Sunday of Forgiveness, the last of the preparatory Sundays before Great Lent, has two themes:
it commemorates Adam’s expulsion from Paradise, and it accentuates our need for forgiveness.
There are obvious reasons why these two things should be brought to our attention as we stand on
the threshold of Great Lent. One of the primary images in the Triodion is that of the return to
Paradise. Lent is a time when we weep with Adam and Eve before the closed gate of Eden,
repenting with them for the sins that have deprived us of our free communion with God. But Lent is
also a time when we are preparing to celebrate the saving event of Christ’s death and rising, which
has reopened Paradise to us once more (Luke 23:43). So sorrow for our exile in sin is tempered by
The second theme, that of forgiveness, is emphasized in the Gospel reading for this Sunday and in
the special ceremony of mutual forgiveness at the end of the Vespers on Sunday evening. Before we
enter the Lenten fast, we are reminded that there can be no true fast, no genuine repentance, no
reconciliation with God, unless we are at the same time reconciled with one another. A fast without
mutual love is the fast of demons. We do not travel the road of Lent as isolated individuals but as
members of a family. Our asceticism and fasting should not separate us from others, but should link
us to them with ever-stronger bonds.
The Sunday of Forgiveness also directs us to see that Great Lent is a journey of liberation from our
enslavement to sin. The Gospel lesson sets the conditions for this liberation. The first one is
fasting—the refusal to accept the desires and urges of our fallen nature as normal, the effort to free
ourselves from the dictatorship of the flesh and matter over the spirit. To be effective, however, our
fast must not be hypocritical, a “showing off.” We must “appear not unto men to fast but to our
Father who is in secret”.
The second condition is forgiveness—“If you forgive men their trespasses, your Heavenly Father
will also forgive you”. The triumph of sin, the main sign of its rule over the world, is division,
opposition, separation, hatred. Therefore, the first break through this fortress of sin is forgiveness—
the return to unity, solidarity and love. To forgive is to put between me and my “enemy” the radiant
forgiveness of God Himself. To forgive is to reject the hopeless “deadends” of human relations and
to refer them to Christ. Forgiveness is truly a “breakthrough” of the Kingdom into this sinful and
fallen world.

At the onset of Great Lent and a period of intense fasting, this Sunday reminds us
of our need for God’s forgiveness and guides our hearts, minds, and spiritual efforts

on returning to Him in repentance.



PRAYER FOR THE BEGINNING OF LENT
O Lord Jesus Christ, my God, hope of all bounds of the earth and of those far away at sea, You
have established these holy days of fasting by Your law and the prophets, as a way of my
mortification and repentance. In the fullness of time, You manifested Yourself in the flesh on this
earth, and by Your fast of forty days and nights, You sanctified the practice of fasting and
commanded me to follow Your example.
As a merciful and gracious God, enable me to begin these holy days of Great Fast with perfect
repentance, with humility rather than hypocrisy, with diligent prayer, with hunger and thirst, with
frequent prostrations, and with contrite heart. Enable me also to complete this time of the Great
Fast, without fault and with a pure conscience, keeping my faith intact and achieving victory over
sin. Send me an angel of peace to watch over my life to protect me from all snares of my
enemies, and to assist me in the performance of good deeds. Strengthen me by Your power so
that I may accomplish the ascetic works of the Great Fast. Then, with my passion bridled and my
soul and body cleansed, I will be worthy to partake, without condemnation, of Your Most Pure
Body and Your Most Precious and Life-giving Blood.
For you are the merciful and gracious lover of mankind Who has come to save all, and to You I
render glory, together with Your Eternal Father, and Your All Holy, Good, and Life-Giving Spirit,
now and ever, and forever. . . Amen

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.

@ LQBYTY |KNAJBIL:"E BOHA I BLY}N:OHO , V?YN|Q?Y IZ SVOHO
}YTT| HYMN LQBOVI @

@Novu zapovid; daq vam, `ob vy lqbyly odyn odnoho, \k \ polqbyv vas. Po tomu usi
piznaqt;, `o vy w mo= u/ni, koly lqbov vzawmnu budete maty@ (Joan 13, 34-35).
@Koly my lqbymo odyn odnoho, to Boh u nas perebuvaw, i joho lqbov u nas doskonala.@

Use, `o mi] nebom i zemleq - lqbov! Lqbov oxoplqw cilyj svit. C\ /udova syla, \ka
lu/yt; Tvorc\ z stvorinn\m i stvorinn\ z Tvorcem, butt\ z butt\m i ce w - lqbov.
Lqbov spasaw. Lqbov o]yvl\w. Lqbov osv\/uw.   Ne vsi umiqt; okreslyty lqbov. Ale vsi
znaqt;, I malo w takyx, qki ne znaqt;, `o take lqbov.

U vsix xrysty\n povynno buty oce prahnenn\, v/ynyty z svoho ]ytt\ hymn  lqbovi.
W u nas zakon, i ly'e nym ustanovlqwt;s\ lqbov @Lqby Boha i bly]n;oho@. Lqbymo Boha,
koly rozhl\dawmo synw nebo, dosvitnw s\jvo, svi]i kvity, krasu mis\c\, ri/ok, moriv, lisiv
ta hir.  Lqbymo Boha zadl\ vody, \ku p#wmo, zadl\ xliba \kyj spo]yvawmo,
zadl\ na'o¨ rodyny, zadl\ podruha, zadl\ ditej \ki nas oto/uqt;, i pry\teliv, kotri nas
uti'aqt;, i za tyx, `o nam sluhuqt;, za vse `o nas na c;omu sviti zaxoplqw ta `o znovu
prahnemo znajty v potojbi/nomu ]ytti, xo/ i na in'yj lad, u]e preobra]eni.
Peretvoryty ]ytt\ v hymn lqbovi - ce ba/yty Boha v usix lqd\x, ce- dumaty dobre,
hovoryty ta robyty dobre i dijsno z ciloho serc\ ba]aty bly]n;omu dobra, \k dl\ sebe
samoho. Vmity prostyty. Zabuty vs\ki prykrosti. Namahatys\ zrozumity in'yx. Buty
terpelyvym do sebe ta do in'yx. Nikomu ne zazdryty ta buty `yrym ta vidvertym do vsix
navkolo nas.  Nav/ytys\ lqbyty  vorohiv \k samyx sebe. (~odenne ]ytt\ z viry.)



February 7, 2016 CHEESEFARE SUNDAY (Tone 4)
(FORGIVENESS  SUNDAY)

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 1): O You who guide men towards wisdom and give them intelligence
and understanding, Instructor of the Ignorant and helper of the needy : strengthen and
enlighten my heart, O Lord! O Word of God, grant that I may speak, for behold I will not
keep my lips from crying out to You : "O Compassionate One, have mercy on me who
have fallen!"

now and for ever and ever.  Amen.

KONDAK (Tone 1): 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.

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

A reading from the Epistle of St. Paul to Romans ( 13-11b-14:4 )

ALLELUIA (Tone 6): It is good to acknowledge the Lord and to sing to your name, O
Most High!. Alleluia. (3)
Verse: To proclaim your mercy in the morning and your truth throughout the night.
Alleluia (3)

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

After Divine Liturgy a Rite of Forgiveness will follow.

Three Simple Questions on the Threshold of Lent
Archbishop Charles J. Chaput

Lived well, Lent can convert the heart and transform a person's life. That's the whole point of
the season - to ready us for the miracle of Easter. But self-examination, repentance and
reconciliation are rarely painless; they can sound a lot easier in theory than they are in practice.
So as we start this year's Lenten journey, a few simple questions and answers might help us on
our way:

Reconciliation sounds great as an idea, but how do you reconcile with someone who's
bitterly hurt you and won't even acknowledge that he or she has done wrong? Isn't
forgiveness a two-way street?

Forgiving those who hurt us is our business. Making our forgiveness contingent on the other
person's admission of guilt is just another way of demanding justice and insisting on our "rights."
That's a subtle form of pride. Jesus forgave his murderers even as they mocked him on the



cross. His forgiveness was a free gift, no strings attached. We can't follow him unless we do the
same. However, you're right that when a breach exists between two people, it can't be

healed unless both sincerely want it healed. Even then, someone or something has to provide a
means of bringing them back together. That's God's role. Reconciliation is the work of God.
Seeking reconciliation is our work. We need to do whatever we can to make peace with others,
and then leave the rest in the hands of God.

But if justice is a good thing, why would I simply walk away from it when it comes to my
own needs?

You shouldn't. It's always reasonable to insist on being treated fairly and honestly, and we're
obliged to treat others in the same way. Unfortunately, you and I and everyone else are also
sinners - which means that, inevitably, we'll treat others unjustly and be treated unjustly
ourselves. As a result, life can very quickly become a web of angry claims and counter-claims
against each other, many of them just, and most of them unresolvable. The only way to cut our
way out of this tangle is to forgive. Forgiveness is an act of freedom. It creates new possibilities.
It frees us from the burden of our own wounded selfishness, and it releases others to forgive
and get free as well. Handing our claims over to God unburdens us of a huge weight - a weight
which will cripple us, no, matter how legitimate our complaints, if we carry it too long. We always
work more effectively for justice on behalf of others. When it comes to our own personal
situation, the self always gets in the way and clouds our judgment. The great paradox of God's
plan is that we only achieve justice through the practice of mercy. Mercy changes both the giver
and the receiver. It softens the hardened heart. That's why Scripture so often likens mercy to
water in a desert: It brings new life. It encourages conversion and love, which breed acts of
justice, which builds peace. So if you want justice for yourself and for others, forgive. Put mercy
first. Justice will follow.

Why do I need to indict myself to get ready for Easter? Isn't Easter the season of new
life? Where's the joy in spending Lent as the prosecutor at my own trial?

We owe ourselves exactly the same mercy we owe to others. Vilifying ourselves isn't the point
of Lent. Purifying our hearts is. Lent is the time when we learn the language of repentance and
forgiveness by disciplining our mind, our spirit and our appetites, so that nothing prevents us
from hearing God's voice and seeking him out. The joy in Lent comes from our confidence in
the resurrection of a Savior who will deliver us from sin and restore us to life. Of course, unless
we understand our own sinfulness, unless we understand the urgency of repentance and
reconciliation, the Cross makes no sense; the Resurrection makes no sense. Easter joy is the
joy of deliverance and new life. If we don't believe in our bones that we really do desperately
need these things, Easter is just another excuse for a holiday sale; and the Sacrament of
Penance, and our fasting and almsgiving, are a waste of time. But in the silence of our own
hearts, if we're honest, we know we hunger for something more than our own selfishness and
mistakes. We were made for glory, and we're empty of that glory until God fills us with his
presence. All things are made new in the victory of Jesus Christ - even sinners like you and me.
The blood of the Cross washes away death. It purifies us as vessels for God's new life. The
Resurrection fills us with God's own life. Lent is an opportunity and a grace, not a burden. May
we use the weeks of Lent this year to clean and ready our hearts so we can receive Jesus
Christ this Easter, and share his life throughout 2016.



 

НЕДІЛЯ СИРОПУСНА 

Тропарі і Кондаки: 

Тропар (4): Світлу про воскресіння розповідь від ангела почувши і від прадідного засуду звільнившись, 

Господні учениці, радіючи, казали апостолам: Здолана смерть, воскрес Христос Бог, що дає світові велику 

милість. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 

Кондак (6): Премудрости наставниче, розуму подателю, немудрих пораднику і вбогих захиснику! Укріпи і 

врозуми серце наше, Владико. Ти дай нам слово, вітцівськс Слово, щоб невпинно взивати до Тебе. Помилуй 

нас, грішних! 

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Кондак (4): Спас і мій визволитель, як Бог, із гробу воскресив землян від узів і розбив брами адові та воскрес 

на третій день, як Владика. 

Прокімен: 

Прокімен (8): Помоліться і хвалу віддайте Господові, Богу нашому. 

Стих: Відомий Бог у Юдеї, в Ізраїлі велике ім'я Його. 

Прокімен (8): Помоліться і хвалу віддайте Господові, Богу нашому. 

Апостоль: 

До Римлян послання св. апостола Павла читання. 

(Рим 13,11-14;14,1-4) 

Браття, тим більше, що ви знаєте час, що вже пора вам прокинутись із сну: тепер бо ближче нас спасіння, ніж 

тоді, як ми увірували. Ніч проминула, день наблизився. Відкиньмо, отже, вчинки темряви й одягнімось у зброю 

світла. Як день, - поводьмося чесно: не в ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі та розпусті, не у сварні та 

заздрощах; але вдягніться у Господа Ісуса Христа і не дбайте про тіло задля похотей. Слабкого в вірі 

приймайте, не вступаючи з ним у суперечки. Один вірить, що можна все їсти, а слабкий (у вірі) їсть городину. 

Хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує; а хто не їсть, хай того, що їсть, не судить, бо Бог його прийняв. Ти хто 

такий, що чужого слугу судиш? Своєму господареві стоїть він або падає; а стоятиме, бо Господь має силу 

втримати його.  

Апостольські Стих (Алилуя): 

Стих: Добре воно - прославляти Господа, і співати імени Твоєму, Всевишній. 

Алилуя, алилуя, алилуя. 

Стих: Звіщати вранці Твою милість, ночами - Твою вірність. 

Алилуя, алилуя, алилуя. 

Євангелія: 

(Мт 6,14-21) 

Сказав Господь: Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш небесний простить вам. А коли ви 

не будете прощати людям, то й Отець ваш небесний не простить вам провин ваших. 

Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри: бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, 

мовляв, вони постять. Істинно кажу вам: вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою 

голову й умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш, але Отцеві твоєму, що перебуває в тайні; і 

Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. 

Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробацтво нівечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте 

собі скарби на небі, де ні міль, ані хробацтво не нівечить і де злодії не пробивають стін і не викидають. Бо де 

твій скарб, там і буде твоє серце.   

Причасний Стих: 

Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх. 

Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала. 

Алилуя, алилуя, алилуя. 



СВЯТИЙ ВЕЛИКИЙ ПІСТ — ВСТАНОВЛЕННЯ Й ТРИВАННЯ
"Піст це не новітній винахід, але скарб по батьках. Усе,
що давнє, гідне похвали. Пошануй же стародавність
посту! Він такий давній, як саме людство"
(Святий Василій Великий. Про піст, 1).

Святий Великий піст, який називають також Чотиридесятницею, це одна з найдавніших і найбільш
священних установ християнської релігії. Історія Великого посту має довгу й багату традицію. Вона сягає
апостольських часів. Передпасхальний піст називають Великим не тільки через його тривалість, але й
через його важливість і значення в житті Церкви і кожного християнина.

Святі Отці Церкви мають до встановлення святого посту найбільшу пошану й найкращі похвали.
Святий Василій Великий (329-379) про давність встановлення посту каже: "Нехай буде мені вільно знову
звернутися до історії і пригадати, що піст дуже давній і те, як усі святі дуже берегли його, наче яку
спадщину по батьках, що її переказував батько синові. Так то цей скарб через безперервне передання
дійшов аж до нас" (Про піст, І). — Тож погляньмо на розвій і час тривання цього духовного скарбу нашої
Церкви.

ЯК ТВОРИВСЯ ПЕРЕДПАСХАЛЬНИЙ ПІСТ?
Уже апостоли й перша християнська громада почали заміняти день жидівської Пасхи днем

поминання Христових мук і смерти. Роковини Христової смерти були для них дуже сумним днем. Тож,
щоб його належно відсвяткувати, вони зберігали піст у цей день. І так первісна християнська Пасха почала
існувати у вигляді посту. Це була хресна Пасха. За свідченням святого Іринея (к. 125 — к. 203), про яке
говорить історик Церкви Євсевій (к. 260 — к. 340), перший зародок нинішнього 40-денного посту в той час
обмежувався одним-двома днями посту, який не вважався передпасхальним, а таки самою Пасхою.
Пасхального посту, за тим свідченням, одні дотримували один день, инші — два дні, инші — ще довше, а
ще инші — 40 годин. (Історія Церкви, 5, 24).

У післяапостольських часах Церква II-III віків починає звертати увагу не тільки на сумні роковини
Христової смерти, але й на радісні роковини Його Воскресення. Так, отже, попри хресну Пасху помалу
приходить і воскресна Пасха із відміною пасхального посту. Ще в апостольських часах одні перестають
дотримуватися посту у сам день жидівської Пасхи, а инші — наступної неділі. За свідченням історика
Сократа, (к. 379-440) ті, що святкували Пасху разом із жидами, тобто 14 дня Нісана, твердили, що це їм
передано від святого апостола та євангелиста Йоана; а ті, які святкували празник Пасхи наступної неділі
після жидівської Пасхи, доводили, що свій звичай одержали від святих апостолів Петра й Павла. "Але ні
одні ні другі, — зауважує історик Сократ, — не можуть довести це писемними доказами" (Історія Церкви,
5, 22).

Так виникли пасхальні спори між тими, які святкували Пасху разом із жидами і тими, що святкували
її наступної неділі. Ті довгі спори полагодив Нікейський Собор 325 року.

У канонічних пам'ятках III сторіччя говориться також про час, коли закінчувався пасхальний піст. За
канонами Іполита врочисте закінчення посту відбувалось у воскресну ніч на зорі, за Дидаскаліями — о 3-ій
годині ночі, а за Апостольськими постановами — коли почали співати півні.

ТРИВАЛІСТЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ
У III столітті передпасхальний піст у деяких Церквах триває цілий тиждень. Це той час, який

сьогодні звемо Страсним тижнем.
При кінці III століття Великий піст уже сягає 40 днів. Від IV віку маємо перші свідчення про 40-

денний передпасхальний піст. Перше свідчення дає нам Нікейський Собор, котрий каже, щоб помісні
собори відбувалися "один перед Чотиридесятницею (далі вживатимемо скорочено 40-ця — Ю. К. ), щоб
після усунення всякого неладу чистий дар приносився Богові, а другий під осінній час" (Правило 5).

Хоч у IV столітті 40-ця стає вже відомим введенням, усе-таки вона ще не є точно означена і не має
загального визнання. Подекуди все ще існує 20-денний піст, що триває в період між давнім коротким і 40-
денним. Він був передусім у практиці на Заході, куди 40-ця прийшла дещо пізніше, ніж на Схід.

Про різну тривалість посту перед Пасхою у різних краях історик Сократ пише: "Посту перед Пасхою
в різних місцевостях дотримуються по-різному, а саме: в Римі перед Пасхою постять без перерви три
тижні, крім суботи й неділі. В Ілірії, по всій Греції й Олександрії зберігають піст шість тижнів до Пасхи й
називають його Чотиридесятниця. Инші знову починають свій піст за сім тижнів перед празником Пасхи"
(Історія Церкви, 5, 22).

Важливим свідченням поступового переходу від короткого посту до 40-ці в Єгипті є пасхальні



послання святого Атанасія Великого (к. 297-373). У першому з них (329 р. ) він ще не згадує про 40-цю,
тільки говорить про початок "святого посту", який пов'язаний з понеділком Страсної Седмиці. Зате в 11-му
пасхальному посланні, писаному з Риму 340 року до Тмуїського єпископа Серапіона, який за час
відсутности святого Атанасія мав наглядати за єгипетською Церквою, святий Атанасій дає таке доручення:
"Подати до відома братам про 40-денний піст і при тому повчити про нього, щоб тоді, коли ввесь світ
постить, ми одні, що живемо в Єгипті, не виставляли себе на сміх за непощення і за те, що в ті дні
віддаємося радості". А в 19-му посланні з 346 року святий Атанасій уже говорить про дотримання 40-ці як
про необхідну умову для гідного святкування Пасхи: "Хто нехтує 40-ею і хто наче без уваги й нечистим
серцем входить у святая святих, той не празнує празника Пасхи".

Де був у звичаю 6-тижневий піст, там його починали в понеділок другого тижня нашого
теперішнього посту. За цією практикою наша перша седмиця 40-ці ще не входила до посту.

За давньою традицією Східної Церкви суботи й неділі не вважалися посними днями. Отже, щоб мати
число 40, то піст із шістьох продовжено до семи тижнів. При кінці IV століття передпасхальний піст,
званий 40-ця, є вже у практиці як Східної, так і Західної Церкви.

ЧИСЛО 40 — РЕАЛЬНЕ ЧИ СИМВОЛІЧНЕ?
Хоч говоримо про 40-денний піст, але у Східній Церкві він триває тільки 36 з половиною днів. Сім

тижнів посту без субот і неділь — це 35 днів. До цього числа треба ще додати Велику суботу і половину
ночі перед празником Пасхи, що також уважається посним, і тоді наша 40-ця матиме 36 і пів дня, що
становить одну десяту цілого року.

Латинська Церква має 6-тижневий піст, бо вона й суботу зачисляє до посних днів, тобто у практиці й
на Заході 40-ця мала тільки 36 днів. Та щоб мати повних 40 днів посту, латинська Церква в VII сторіччі
додала ще чотири дні на початку посту. Тому Захід починає тепер свій піст у т. зв. "Попільну середу",
тобто в середу нашого першого тижня посту.

Число 40, як числа 3, 7 і 9, з давніх-давен мало символічне значення. Тому воно ввійшло і до
передпасхального посту радше в символічному, аніж буквальному значенні. У Старому Завіті читаємо про
40 днів потопу (Буг. 7, 4), про 40-літню мандрівку Ізраїля пустинею {Чис. 14, 33), про 40-денний піст
Мойсея, поки він дістав від Бога таблиці закону (Вих. 34, 28), про 40-денну подорож пророка Іллі до гори
Хорив (1 Цар. 19, 8). У Новому Завіті святе Євангеліє говорить, що 40-го дня Йосиф і Марія принесли
Дитятко-Ісуса до святині, про 40-денний піст Ісуса Христа в пустині (Мт. 4, 2), про 40-денне перебування
Його на землі після свого воскресення (Ді. 1, 2).

Свята Церква від самого початку освятила число сорок. У перших сторіччях в практиці були 40-денні
покути, а відтак прийшов 40-денний піст перед Пасхою. У нашому обряді 40-го дня після народження
приносять дитину до церкви, щоб її уцерквити, а також 40-го дня поминаємо померлих.

МЕТА СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТУ
"Тому, що ми не постили, то нас прогнано з раю. Отже,
чинім піст, щоб вернутися до нього"
(Святий Василій Великий. Про піст, І).

Хоч наші часи принесли багато змін щодо церковних законів, традиції й дисципліни, і хоч після Другого
Ватиканського Собору прийшло значне злагіднення всіх постів взагалі включно з Великим постом, все-таки й
сьогодні час Чотиридесятниці має своє велике значення для нашого духовного життя. Може сьогодні через
різні причини ми не можемо так строго постити, як постили колись наші предки, але й сьогодні над нами
тяжить обов'язок духовного посту, боротьби з нашими гріхами і злими нахилами, обов'язок молитви,
практики чеснот та добрих діл. І якраз ця наша духовна обнова є властивою і найважливішою метою
святого Великого посту.

У попередній статті ми говорили про встановлення і час тривання, а тепер про мету Великого посту.
Щодо мети святої 40-ці, то можемо розрізнити три періоди:

1. Апостольські часи
Для апостолів і перших християн день жидівської Пасхи був сумним спомином смерти Ісуса Христа,

тому вони проводили його в молитві, смутку й пості. Лучення поняття Пасхи з поняттям посту тривало
довго. Ще в письменників II сторіччя можна зауважити вживання слова "Пасха" у значенні "піст". Це було
наче

відгомоном тих часів, коли святкування смерти й воскресення Ісуса Христа відбувалося в один день.
Зв'язок сумної події смерти з радісною подією воскресення Христа Господа відобразився на наших



богослуженнях Великої суботи, де служба посна лучиться зі службою воскресною.
2. Пасхальний піст і катехуменат
III-IV століття — часи найбільшого розквіту катехуменату. Катехумени, або оглашенні — ті, які

готувалися до святого таїнства хрещення. Приготування звичайно тривало три роки й закінчувалося
врочисто в 40-цю. Основні акти цього закінчення були такі: надання імени оглашенному на початку 40-ці,
щоденне заклинання його від злих духів протягом цілого посту, остаточне поучення його в правдах святої
віри, кінцевий іспит та саме хрещення у Велику суботу. Деякі з тих актів входили в уклад щоденного
богослуження.

Стати через святе хрещення християнином і членом Церкви — небуденна подія в житті
новохрещенців і Церкви. Тому ця радісна подія звичайно лучилася з великими празниками, як Пасха,
Зелені свята, Богоявлення. У III сторіччі обряд хрещення пов'язували передусім з празником Пасхи.
Оглашенні готувалися до хрещення постом і молитвою. Під впливом катехуменату передпасхальний піст
продовжився до 40 днів. З часом й инші вірні почали дотримуватися посту разом з оглашенними. Про
звичай вірних постити разом з катехуменами говорить святий мученик Юстин († 167). Він каже, що тих,
які навертаються до християнської віри, "вчать, щоб вони молитвою і постом просили в Бога прощення
минулих гріхів, і ми молимося і постимо разом з ними" (Апол. 1, 61).

3. Великий піст — подвиг душі й тіла
Запровадження катехуменату не тільки продовжило Великий піст до 40 днів, але також причинилося

і до того, що з часом усі вірні перейняли його від оглашенних і він став для усієї Церкви передпасхальним.
Потім, коли катехуменат втратив дещо своє значення, то 40-ця стає самостійною практикою. Тепер вона
стає для всіх вірних часом особливої молитви, посту й покути та духовної підготовки до празника Пасхи.
Це наставлення Церкви найкраще втілене в наших посних богослуженнях, звичаях і практиках. Згадаємо
деякі з них.

Посні богослуження
Вони різняться від звичайних богослужень тим, що мають більше молитов, більше псалмів і більше

читань, передусім зі Старого Завіту. Увесь Псалтир під час посних богослужень перечитують два рази
щотижня. Головне тут, що з усіх посних відправ пробивається великий дух покути й жалю за гріхи. Посні
стихири на вечірні чи утрені своїм змістом або оплакують гріхопадіння людини, або закликають до покути
й жалю, або підносять користь посту й добрих діл, або поручають панування над змислами чи практику
чеснот. "Постімося постом милим і приємним Господеві, — каже стихира на стиховні вечірні першого
понеділка посту, — правдивий піст це відчуження від злого, здержання язика, відкинення ненависти,
відлучення похотей, обмови, неправди і ламання присяги, — усе те залишити — це справжній піст". А на
стиховні утрені понеділка першої седмиці посту співаємо: "Настав піст, мати чистоти, викривач гріхів,
проповідник покаяння, життя ангельське і спасення людей: вірні закличмо: "Боже, помилуй нас!".

Посні покути й поклони
У перших сторіччях християнства в Церкві була практика прилюдної покути за різні гріхи чи

провини. Багато з тих каяників, ідучи за бажанням Церкви, відбували свою покуту в часі Великого посту. І
так, як вірні перейняли піст 40-ці від катехуменів, так також усі вірні під впливом покутної дисципліни з
часом почали вважати себе за каяників і чинити різного роду покути у Великому пості. Звідси і глибоко
покутний дух наших великопосних богослужень.

З нашими посними відправами тісно пов'язані поклони. Вони бувають або тільки до пояса, або
доземні і практикуються на всіх посних богослуженнях від понеділка до п'ятниці.

На особливу увагу заслуговує молитва святого Єфрема Сирина († 373) з поклонами. Ця молитва
повторюється на кожному богослуженні. Її можна б назвати офіційною великопосною покутною
молитвою нашої Церкви. Вона є змістом і метою Великого посту. Наводимо її повністю:

"Господи і Владико життя мого, дух млявости, недбайливости, владолюбства й пустослів'я віджени
від мене (поклін). Дух же доброчесности і смиренномудрія, терпіння й любови даруй мені, недостойному
рабові Твоєму (поклін). Так, Господи царю, дай мені зріти мої прогрішення і не осуджувати брата мого, бо
Ти благословен єси на віки віків. Амінь" (поклін).

Київський митрополит Георгій (1072-1073) у своєму Білеческім Уставі приписує для всіх вірних по
300 великих поклонів денно в часі 40-ці (§ 7).

Літургія Передосвячених Дарів
Питома посна відправа — це Літургія Передосвячених Дарів. Ще в перших сторіччях був звичай,



щоб під час посту 40-ці не відправляти святої Літургії, бо в тому часі вона ще лучилася з агапою, тобто
братолюбною гостиною, що суперечило духові посту. Крім того, святу Літургію вважали за радісне
таїнство, тому її відправляли лише в суботу й неділю. В инші дні тижня, щоб дати вірним нагоду прийняти
святе причастя, святу Літургію замінювали иншими богослуженнями, з яких з часом розвинулася Літургія
Передосвячених Дарів. Вона не є Літургією у прямому значенні слова, бо не має освячення, це радше
вечірня, злучена зі святим причастям, хліб якого був уже перед тим освячений. Звідси й назва Літургії.

Лаодикейський Собор (канон 364) приписує: "Не можна в 40-цю приносити святий Хліб (тобто
правити святу Літургію), крім суботи і дня воскресного" {Правило 49). Трульський собор (692 р. )
постановляє: "В усі дні святої 40-ці, крім суботи й неділі і празника Благовіщення, треба правити Літургію
Передосвячених Дарів" (Правило 52).

Коли ж помалу остигла перша християнська ревність і скасовано звичай щоденного й частого святого
причастя, то 40-ця стала також часом приготування до гідного пасхального святого причастя.

Посні проповіді
Колись вірні в часі 40-ці бували в церкві на відправах навіть по два рази денно. Під час відправ

виголошували проповіді. Святий Василій Великий під час одного посного тижня дав у 9 гоміліях гарний
виклад про Шестиднев (про шість днів створення світу). Він тоді проповідував два рази денно, вранці й
увечері. Від нього маємо також дві гарні науки про значення й користь посту.

ПРАКТИКА СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТУ
"Початок посту — це час покаяння, це день спасення.
Душе, чувай і зачини входи похотей, взираючи до Бога"
(Канон утрені першого понеділка посту).

Великий піст — це для кожного християнина час духовної боротьби, у якій беруть участь і душа, й
тіло. Душа бере участь через ревну молитву й розважання, через чування над змислами, практику чеснот і
добрих діл. Це внутрішнє наставлення душі проявляється назовні через піст і покутні діла нашого тіла. Без
умертвлення тіла нема духовного посту. "Наскільки відіймеш тілу, — каже святий Василій Великий, —
настільки додаси своїй душі блиску духовного здоров'я. Бо не збільшенням сили в нашому тілі, а
витривалістю душі й терпеливістю в прикрих досвідах здобуваємо силу проти невидимих ворогів" (Про
піст, І).

Традиційна практика посту в Церкві відбувається двома способами: або через повне утримання від
усякої їди й пиття до якогось означеного часу, і це є властивий піст, або через відмову від деяких страв без
огляду на час їди, що звемо абстиненцією.
Після того, що ми сказали вже про розвій, тривалість і мету Великого посту, варто сказати дещо про сам
спосіб посту.

ПЕРВІСНИЙ ПІСТ
Первісно, як щодо часу тривання, так і щодо способу і практики Великого посту не було якоїсь

означеної норми чи приписів Церкви. Усе залежало від доброї волі вірних, тому постили по-різному.
Історик Сократ (к. 379-440) так говорить про спосіб посту в його час: "Розбіжність полягає не тільки в
числі посних днів, але й розумінні здержливости від страв. Тому що одні утримуються від їди різних
тварин, другі з усіх живих створінь їдять тільки рибу, а инші разом з рибою їдять і птиць, кажучи, що
птиці, за словами Мойсея, також постали з води. Одні не їдять навіть овочів і яєць, другі живляться тільки
сухим хлібом, деякі і того не приймають, а ще инші постять до 9-ої години (це 3-тя година пополудні) і
потім їдять усяку страву" (Історія Церкви, V, 22).

Останні слова Сократа свідчать, що істотним у пості за його часів не був вид страв, а тривалість
повного утримання від їди. Иншими словами: важливим у пості було те, що протягом дня їли тільки один
раз, звичайно по 3-ій годині пополудні або після заходу сонця. "До вечора чекаєш без їди, — говорить
святий Василій Великий, — а цілий день пересиджуєш у суді" (Про піст, І). А святий Йоан Золотоустий
каже: "Ніхто з нас не буде думати, що одного утримання від їжі до вечора вистачить нам для спасення"
(На Книгу Буття гомілія, 4).

У монастирях, де цілий рік приймали поживу тільки раз на день, у 40-цю монахи не їли й по кілька
днів. Паломниця Сильвія (IV ст. ) говорить про єрусалимських монахів, деякі з яких у 40-цю, "прийнявши
поживу після Літургії в неділю, не їдять аж до суботи" (§ 28).



ЗДЕРЖЛИВІСТЬ-АБСТИНЕНЦІЯ ВІД ДЕЯКИХ СТРАВ
По цілоденному пості первісно вірні їли ввечері усяку страву. Та вже десь у V ст. входить у звичай

обмеження і щодо роду страв.
Це сталося під впливом практики пустинників-монахів, які не тільки приймали поживу один раз на

день, але також обмежували і види страв. Звичайна їда в пустинників — це хліб, вода й овочі. Паломниця
Сильвія каже у своїх споминах, що єрусалимські монахи в часі 40-ці "не їдять ні кришки хліба, ні оливи, ні
овочів, а тільки воду і трохи мучної юшки" (§ 28). Помалу така суха їда монахів стає загальною і серед
мирян під час 40-ці. Лаодикейський Собор (к. 364) наказує: "Через усю 40-цю постити зі сухою їдою
("сухояденієм")" (Правило 50).

СУБОТИ Й НЕДІЛІ В ПОСТІ
У Східній Церкві суботи й неділі в пості не вважаються посними днями, у ці дні нема повної відмови

від їди до означеного часу, але і в ті дні з часом стали їсти тільки означені види поживи, як хліб, овочі,
риба, подекуди й молоко. Це значить, що в суботу й неділю не було посту, але була абстиненція.

Київський митрополит Георгій дозволяє в часі 40-ці всім мирянам в суботу й неділю вживати рибу
тільки два рази денно. (Білеческій Устав, § 7). Львівський Синод (1891), говорячи про 40-цю,

зазначає: "що після теперішнього звичаю народу, також суботи й неділі яко посні дні заховуються"
(Титул, XI). А звертаючи увагу на різницю між стислим постом і здержливістю, Собор каже: "Одначе в тій
справі треба пам'ятати про звичай і потребу місцевостей" (Титул, XI).

ВЕЛИКИЙ ПІСТ У НАШІЙ ЦЕРКВІ
У нашому народі святий Великий піст завжди дуже шанували і строго його дотримувалися.

Київський митрополит Георгій (1072-1073) наказує такий піст у 40-цю: "Першого тижня посту: суха їда
("сухояденіє"), цебто хліб, вода й овочі, раз на день й нічого не пити. В инші тижні посту — понеділок,
середу й п'ятницю: суха їда раз на день; у вівторок і четвер: каша (сочевиця) з олією оливковою або
маковою раз на день; в суботу й неділю: риба два рази денно, на празник Благовіщення: риба (Білеческій
Устав, § 7).

Святий Теодосій Печерський (к. 1035-1074) у своєму Києво-Печерському монастирі, йдучи за
правилами святого Теодора Студита, запровадив такий піст: упродовж шести перших тижнів посту 40-ці:
їда раз на день, а саме, першого тижня: суха їда (хліб і овочі). В инші п'ять тижнів у середу й п'ятницю —
як першого тижня, а в инші дні — ярина і каша без оливи. Першого тижня посту, а потім у середи й
п'ятниці инших тижнів не дозволено було пити вина, хіба хворим і старим. Замість вина на той час
готували окремий напій з перцю, кмину й анису. У дні дальших тижнів дозволялось по одній склянці вина.
У суботи й неділі дозволялось їсти два рази на день і пити вино. У Страсний тиждень піст ще строгіший.

Наші Собори, спочатку Замойський (1720), а потім Львівський (1891) злагіднили дещо той колись
дуже строгий піст у нашому народі. Замойський Синод дозволив споживання набілу під час 40-ці. У цій
справі він дав такий припис:

"Почавши від понеділка по неділі сиропусній до дня святої Пасхи і перед тим постом один тиждень
тільки з набілом" (Титул, XVI).

Львівський Синод, крім набілу, у часі 40-ці дозволяє також у деякі дні м'ясні страви під умовою
проказання певних молитов.

Найбільше злагіднення всіх постів у цілій Католицькій Церкві прийшло після Другого Ватиканського
Собору. Йдучи за вказівками цього Собору, українські католицькі єпископи разом з Верховним
Архиєпископом Йосифом одобрили для нашої Церкви злагіднення всіх постів, і 40-ці також. З окремої
постанови про піст, яку видав Верховний Архиєпископ Йосиф 1966 року, виходить, що тепер наші вірні
зобов'язані утримуватися від м'яса в усі п'ятниці цілого року, а в часі 40-ці, крім того, ще в перший день
посту і Велику п'ятницю відмовлятися від м'яса й набілу.

Поза тим ця постанова пригадує всім вірним про постійний обов'язок молитви, аскези та плекання
духовного життя. "Нехай ці великі полекші, — сказано вкінці згаданої постанови, — будуть одночасно і
сильною спонукою та заохотою до покаяння та оминання гріхів і ображування Бога. Нехай пам'ятають
вірні християни, що в родині, в якій затихла молитва й заникла практика посту, а навіть забута пам'ять на
нього, ледве чи ще живе християнський дух. Тому злагіднені пости нехай скріплять ревність у молитві, у
розважанні і богослужбах, у даванні милостині, у праці і в частих святих сповідях і святих причастях"
(Благовісник, Рік II, Кн. 2-4).

“Пізнай свій обряд” о. Юліян Катрій, ЧСВВ



February 7th  

2:00 pm 
 

St. Mary’s Chapel in 

Sloatsburg, NY will be 

blessed as a “Holy 

Door” for this  

Jubilee Year!  

 

The Sisters Servants  

invite all to come and celebrate this special service. 
 

Pope Francis wants these Holy 

Doors to become a  

“Door of Mercy” through which 

all who enter will experience the 

love of God, Who consoles,  

pardons, and instills hope.”  

The service will begin at 2:00 

pm in the Gallery with a proces-

sion, and will be bi-lingual.   

All are invited to come and pray 

privately in the chapel before an 

icon of the Mother of God, Door 

of Mercy used by Pope Francis 

opening the Holy Doors in 

Rome.  Refreshments will be 

served following the service.  

 



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



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



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!

St. Michael’s Ukrainian Church
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ASSOCIATION Inc. Br. 277
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Alexandra Terlesky

Maria Gluch BriggsMD
Obstetrics & Gynecology

Connecticut Multispecialty
Group

www.cmgmds.com
533 Cottage Grove Road

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

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

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

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

860.989.5075
Nadia and Petro Gluch

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


