
SERVICE SCHEDULE

WEEKDAYS: MONDAY–FRIDAY 9:00AM or 7:00PM TBA
SATURDAY: 9:00AM; 4:00PM (Vigil Sunday-Eng)
SUNDAY: 8:00 AM; 10:00 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!

June 12, 2016
4-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA

4TH SUNDAY AFTER PENTECOST
Tone 3 Ap./Ep. Rym./Rom. 6:18-23; Wv./Gospel Mt./Math. – 8:-13.



4-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA
4TH SUNDAY AFTER PENTECOST

Nedil\ vsix sv\tyx ukra=ns;koho narodu
Sunday of All Saints of Rus’-Ukraine

Tone 3 Ap./Ep. Rym./Rom. 6:18-23; Wv./Gospel Mt./Math. – 8:5-13.
Sat.    06/11      4:00PM For Parishioners * Pro Populo
Sun.   06/12      8:00AM Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в Україні.

10:00AM Julia LADYZHYNSKY – req. by Nadia Ladyzhynsky-Konyago
O princes and bishops glorified in Christ, venerable monastics and martyrs, and staunch confessors from every age
of Christian Ukraine! Pray Christ, our God, to look favorably on his people and grant us all perseverance in the
faith.  Pray that the souls of all devout faithful who revere your sacred memory find salvation. (Tropar)

5-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA
5TH SUNDAY AFTER PENTECOST

The Holy Apostle Jude, Brother of the Lord According to the Flesh
Father’s Day Den; bat;ka

Tone 4 Ap./Ep. Rym./Rom. 10:1-10; Wv./Gospel Mt./Math. – 8:28-9:3.
Sat. 06/18 4:00PM For Parishioners * Pro Populo
Sun.   06/19 8:00AM For all living and deceased Fathers of our Parish

За всіх наших живих та померлих батьків.
10:00AM Zenon GLUCH – req. by Teresa Gluch

6-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA
6TH SUNDAY AFTER PENTECOST

Tone 5 Ap./Ep. Rym./Rom. 12:6-14; Wv./Gospel Mt./Math. – 9:1-8.
Sat. 06/25 4:00PM For Parishioners * Pro Populo
Sun.   06/26 8:00AM Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в Україні.

10:00AM Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в Україні.

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.

06/13 Monday 8:00AM   Private Intention
06/14 Tuesday 8:00AM Anastasia & Wasyl WINIARSKYJ – req. by Krawec Family
06/15 Wednesday 8:00AM   Private Intention
06/16 Thursday 8:00AM   Private Intention
06/17 Friday 8:00AM Private Intention

7:00PM MOLEBEN * MOLEBEN
06/18 Saturday 8:00AM Private Intention

06/20 Monday 8:00AM   Private Intention
06/21 Tuesday 8:00AM   Private Intention
06/22 Wednesday 8:00AM Private Intention
06/23 Thursday 9:00AM Eugene BOREJKO,(40th Day Memorial)
06/24 Friday Nativity of the Honourable Glorious Prophet, Forerunner and Baptizer John

8:00AM Paul BZOWYCKYJ, (26TH Anniversary) – req. by Bzowyckyj Family
7:00PM MOLEBEN * MOLEBEN

06/25 Saturday 9:00AM Michael SZEWCZUK,(40th Day Memorial)
12:00PM   Baptism



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

 НАПРЕСТОЛЬНА СВІЧКА ALTAR CANDLE An offering has been made for the Altar
Candle Light to be lit for two (2) weeks, beginning Sunday, June 20th 2016, through July 3th 2016,
in Memory of Wasyl Matiash,(20th Anniversary), by Family

 VI?NA LAMPA ETERNAL LIGHT An offering has been made for the Eternal Light to
be lit for two (2) weeks, beginning Sunday, June 20th 2016, through July 3th 2016, in Memory of
Wasyl Matiash,(20th Anniversary), by Family.

 SUMMER GIVING…
Remember that we never take a vacation from God, or from our obligation to attend Divine
Liturgy.  When traveling, make sure you check out the Mass schedule for the area
churches and attend Divine Liturgy.
Please remember as well, that while parishioners may be away and on vacation, the parish
is not.  Expenses continue as thay do throughout the year.  Please remain consistent in
your gifts to St. Michael’s Parish.  Your weekly Sunday offering is important to our financial
well-being.  If you are away, (especially during summer) we appreciate it when you forward
your “make-up” donations.  The financial stability of the parish counts on regular Sunday
contributions.  Please continue to be generous.

 THE SPECIAL COLLECTION FOR UKRAINE
Збірка на потреби постраждалих у війні в Україні:

$25.00 Mr. & Mrs. Walter Levsky; $20.00 Anonymous.
Total Collected for Ukraine $5,725.00

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

 STAMFORD DIOCESE CHARITIES APPEAL 2016
The month of May is the start of the Stamford Diocese Charities Appeal for 2016. This fund is
collected to provide financial support of our Eparchy and its many institutions (i.e., seminary,
museum, library and offices which promote and support our church and community).  The funds
raised from this appeal also help the many needs of our Ukrainian Catholic Church, as well as our
needy brothers and sisters in Ukraine, Europe, Asia and South America.  Please help this fund as
you have in the past. Please send/bring all donations to our St. Michael’s church. Do not send them



to Stamford.  We need to get proper credit for our parish’s pledge. Please take your Bishop’s
Appeal form in Church and make your checks payable to St. Michael’s Church

DONATION TO THE DIOCESE APPEAL PAST TWO WEEKS
$100.00 Mr. & Mrs. Eugene Babij; $50.00 Mrs. Maria Ciupka;

$100.00 Lesia Ciupka-Bongiovanni; $50.00 Ms. Ann Marie Dudus;
$100.00 Mr. & Mrs. Antin Dudus;  $100.00 Ms. Nadia Haftkowycz;

$100.00 Mr. Walter Hornat; $50.00 Mrs. Helen Kebalo;  $40.00 Mrs. Antonia Moskal;
$50.00 Mr. & Mrs. Alexander Rokycky; $50.00 Mr. Andrew Rudyk;
$150.00 Mr. & Mrs. Marko Rudyk;  $100.00 Mrs. Eva Zastawsky.

Year-to-date Total $3,340.00
Thank You for Your kind generosity

 PO}ERTVA NA CERKVU / CHURCH DONATION
In Memory of  Michael Szewczuk

$25.00 Mr. & Mrs. Hryhory Jakymiw; $35.00 Mr. & Mrs. Ilia Semczysyn & Family;
Nexaj Vselaskavyj Hospod; vidplatyt; Vam storyceq!

Thank You for Your kind generosity!

МОЛИТВА ДО ВСІХ СВЯТИХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Як плід чудесний твого спасительного засіву, Господи, земля наша приносить Тобі всіх
святих, що просіяли в нашій землі. їх молитвами збережи наш нарід, Многомилостивий.

Усі святі нашого народу, моліть Бога за нас!
Слава наша і похвала Ти єси, свята Ольго/бо через Тебе ми від поганства

освободились. І тепер молися за людей, що їх до Бога привела єси.
Радуйся, слуго Христовий, княже великий, святий Володимире. Ти, пізнавши єдиного в

Тройці Бога, нарід хрещенням повів до стіп Христа.
Святі страстотерпці Борисе і Глібе, моліться за вашу вітчизну. Голод і злобу відженіть,

міжусобиці й ворожнечу поборіть і викореніть їх з нашої землі,
та від гріхів охороняйте нас.

Світло євангелії проповідують пре, славно Лавра, святий Антоніє Печорський, і всі наші
монастирі, які від Тебе прийняли початок. Молитвами твоїми утверджуй

у народі віру в Бога.
Величаємо Тебе, святий Теодосіє Печорський, угодниче божий. Молитвами твоїми

проси, щоб сини й дочки нашої Церкви вели богоугодне життя.
Заступниками будьте, святий священномучениче Йосафате та всі мученики, перед
Богом за нашу батьківщину, яку ви прославили мученицьким вінцем. Навчіть синів

нашої Церкви відважно віру ісповідувати.
Усі святі угодники божі, мученики і священномученики, наша земля веселиться і небо
радіє, величаючи подвиги ваші! Ви землі нашої утвердження, ви стовпи і краса нашої

Церкви! Живучи в невечернім світлі царства божого, моліться за нас,
за спасення душ наших.

Просіть благословення боже на нашу батьківщину, щоб утвердилася в нас віра і
правовір’я, мир і благочестя. Сонце правди Христос послав вас, як лучі, які просвічують

нашу землю, угодники божі, народу. нашого світила. Душу нашого народу
молитвами вашими осіяйте.



Заступнице нашого краю, Пресвятая Богородице! Радуйся, Ти, що своїм благоволінням
вінчала батьківщину нашу від давніх літ і посилаєш їй свою благодать! Не відійми від

нас, Владичице, і нині милости Твоєї. Поглянь на потреби наші і поможи своїм
заступництвом. Пресвятая Богородице, Покрове нашої землі, спаси нас!

Святий апостоле Андрею» святий Миколаю чудотворче,
святі Кириле й Методіє, молітеся за нас.

Свята Ольго, святий Володимире, святі Борисе і Глібе, святі Антоніє й Теодосіє
Печорські, святий Йосафате і всі мученики за віру, молітеся за нас і захороняйте нас

від зла, від усякого гріха, від наглої і несподіваної смерти, від закаменілости серця, від
незгоди, ненависти і злої волі, від хвороби душі і тіла, від суєт цього світу,

від усяких спокус гріховних.
Дай нам, Боже, щоб, молитвами святого апостола Андрея, цвіло християнство чину в

нашій батьківщині на радість і спасення наше; щоб, молитвами, святих Кирила й
Методія, ми. завжди мали добре священство, яке вело б нас до Христа;

щоб, молитвами святого Миколая, наш нарід жив у справедливості й любові;
щоб, молитвами святої Ольги, наші родини росли у праведності;

щоб, молитвами святого Володимира, провідники нашого народу були обдаровані
щедрістю і справедливістю;

щоб, молитвами святих Бориса і Гліба, братня любов і згода :
володіли в нашому народі;

щоб, молитвами святих Антонія й Теодосія Печорських, жили ми в нашій землі у мирі й
достатку та майно вічне завжди цінили вище від земного;

щоб, молитвами святого Йосафата й усіх мучеників, ми правдивим каяттям змивали
наші гріхи та зберегли єдність віри.

О, Тройце Пресвята! Прийми, що наша земля приносить Тобі, як приємний запах
духовний, усіх угодників твоїх – святих українського народу, відомих і невідомих – і,

молитвами їх, захорони нашу землю й наш нарід від усього зла. Амінь.

DEN: BAT:KA  WE HONOR OUR FATHERS

Z nahody dn\ bat;ka serde/no vitawmo usix naшyx dorohyx
bat;kiv, ta ba]awmo [m Bo]oho blahoslovenn\,  micnoho zdorov#\,
`ast\ ta radosti a [xnij nebesnyj zastupnyk Sv. Josyf nexaj
zav]dy [x oxoron\w.

We would like to wish all of our fathers God’s Blessings, health and
happiness on the occasion of Father’s Day.  May your patron St. Joseph
always keep watch over you.  Also we would like to thank all of our fathers
for all their sacrifices they have done for us.

ПРАЗНИК ЙОАНА ХРЕСТИТЕЛЯ

"Істинно кажу вам, що між народженими від жінок
не було Більшого від Йоана Хрестителя" (Мт. 11, 11).

Серед різних святих, яких почитає Східна Церква, особливим культом славиться святий
Йоан Хреститель, Господній Предтеча. Він єдиний з усіх святих після Божої Матері має свій
празник Зачаття і празник Різдва. Про його великий культ у Східній Церкві найкраще



свідчать аж шість празників в його честь протягом церковного року: празник Зачаття, Різдва,
Усікновення, Перше і Друге Знайдення Голови, Третє Знайдення Голови і Собор після
празника Богоявлення. Тож погляньмо на його особу й на його культ у Східній Церкві.

ОСОБА СВЯТОГО ЙОАНА ПРЕДТЕЧІ

Його особа поміж святими Старого Завіту особливо визначна, незвичайна і героїчна.
Святий Йоан Хреститель — це велетень духа, що стоїть на грані двох завітів: Старого й
Нового. Він останній з пророків і перший з апостолів. Він не тільки пророк, але й предтеча-
вістун, хреститель і мученик. Він один мав ласку хрестити Того, кого инші пророки тільки
предсказували і в дусі бачили. Він був очищений від первородного гріха ще в лоні своєї
матері.

Заки він народився, то ангел Господній сказав до його батька Захарії: "Він буде великий в
очах Господніх" (Лк. 1, 15). І він справді став великий своїм героїчним життям, героїчною
наукою і героїчною смертю. Сам Ісус Христос каже про нього: "Той був світич, який палає і
світить" (Йо. 5, 35).

Його життя — це безперервна низка жертв й покути. Він голосить науку, яку до нього ще
ніхто не голосив: про хрещення покаянням, про близькість небесного царства, про появу й
живу присутність Месії Спасителя. Він указує пальцем на Месію і хрестить Його в ріці
Йордані.

Святий Йоан Хреститель відважно викриває всякі гріхи і соблазни. Він сміливо говорить
гордим фарисеям: "Гадюче поріддя! Хто вам вказав утікати від настигаючого гніву?" (Лк. З,
7). Він не боїться прилюдно картати за гріхи і згіршення царського дому: "Йоан же казав
Іродові: «Не личить тобі мати жінку брата твого»" (Мр. 6, 18).

Його героїчне життя і науку завершує героїчна смерть. Він гине, наче жовнір на посту, і
віддає своє життя за найвищі ідеали: службу Богові і своєму народові. Тож у всі часи він був
і буде вічним символом героя-борця за те, що святе, Боже й вічне.

Його героїчний характер, небуденні чесноти і визначну роль оспівує наше богослуження у
дні його празника Різдва, даючи йому різні похвальні назви: "могутній проповідник
покаяння", "пустинолюбна горлиця", "світильник світла", "зоря Сонця правди", "найбільший
пророк", "великий предтеча", "найбільший з усіх пророків", "вселенський апостол",
"богознаменний голос", "проповідник Агнця Божого і Слова", "кінець пророків і початок
апостолів", "земний ангел і небесний чоловік". На литії празника Усікновення ми
звертаємося до нього: "Як назвемо тебе, пророче? Чи ангелом? Чи апостолом? Чи
мучеником? Ангелом, бо ти жив, наче безтілесний; апостолом, бо ти навчав усі народи;
мучеником, бо твою голову відсічено за Христа".

КУЛЬТ СВЯТОГО ЙОАНА ХРЕСТИТЕЛЯ У СХІДНІЙ ЦЕРКВІ

Культ святого Йоана Хрестителя на Сході дуже давній і дуже поширений. Свідком того є
почитання його святих мощей у різних місцях; велика кількість церков у його честь;
численна іконографія, аж шість празників у церковному році. Це такі празники:



1. Празник Зачаття Йоана Хрестителя — 23 вересня

Цей празник пов'язаний з празниками Благовіщення і Христового Різдва, бо зачаття святого
Йоана було шість місяців перед зачаттям Ісуса Христа, а його різдво за шість місяців перед
Христовим Різдвом. Достовірні свідчення про празник Зачаття на Сході й Заході маємо
щойно з VII століття у місяцесловах коптийському, святого Єроніма і Беди Преподобного.
Синайське Євангеліє з 715 року ще цього празника не має. Святий Йоан Золотоустий має
проповідь на празник Зачаття, але її автентичність — сумнівна.

2. Різдво святого Йоана Хрестителя — 24 червня

Це найбільший з усіх празників святого Йоана Хрестителя. Як празник його зачаття, так і
цей празник уже знали в IV сторіччі. Науки на цей празник маємо від святого Йоана
Золотоустого, святого Амвросія і святого Августина. Останній у своїй проповіді цього дня
каже: "Сьогодні празнуємо день різдва святого Йоана. Це честь, якої, на нашу думку, не має
ні один святий. У всьому християнському світі почитають тільки день Різдва Господа і свя-
того Йоана". Святий Августин не згадує тут про празник Різдва Божої Матері, бо в той час
цього празника ще не було. На Заході празник Різдва святого Йоана Предтечі засвідчений в
найдавнішому календарі африканської Церкви з V ст.

У той часі, коли сьогодні святкуємо Різдво Йоана Хрестителя, наш народ у дохристиянські
часи відзначав свято Купала. Про свято Купала в Україні проф. С. Килимник каже:
"Найвище, найвибуяліше свято, яким закінчується літній соняшний цикл річних календарних
дохристиянських свят — це свято молоді — хлопців та дівчат — КУПАЛО або КУПАЙЛО, що
з часом після прийняття християнства, з'єдналося із святом церковним — народженням
Йоана Хрестителя. Тому й носить це свято подвійну назву — "ІВАН КУПАЛО"... Купальська
обрядовість та пісні належать, як гаївки та коляди, до найдавніших часів, до первісних
поезій та ритуалів на честь життєподателя — сонця" (Український рік у народних звичаях, Τ.
IV, с. 99).

3. Празник Усікновення Голови — 29 серпня

Ірод Антипа, син Ірода, що наказав замордувати вифлеємських дітей, свою першу жінку
відпустив і жив незаконно з жінкою свого брата Филипа. Святий Йоан Предтеча прилюдно
ганьбив Ірода за його поведінку. І за те заплатив своїм життям. Іродіяда помстилася
Йоанові і в дуже нечесний спосіб дістала від Ірода його голову. Побожна легенда каже, що
відтята Йоанова голова ще на полумиску говорила: "Не можна тобі мати жінку брата твого".
За те Іродіяда нібито голкою колола його язик. А боячись, щоб він не воскрес, коли б голова
злучилася з тілом, вона закопала голову на подвір'ї палати.

Учні святого Йоана взяли його тіло і поховали в Севасті в Самарії. Свідчення про цей
празник маємо з V ст. Його містить Служебник папи Геласія (492-496). Службу Усікновенню
уклали святий Андрій Критський (VII ст. ), святий Йоан Дамаскин і патріярх Герман (VIII ст. ).
Східна Церква від найдавніших часів цього дня зберігає строгий піст на честь мук і смерти
святого Предтечі.

4. Перше і Друге Знайдення Голови



Східна Церква святкує потрійне знайдення голови святого Йоана Хрестителя. Про її
знайдення довідуємося з творів священномученика Кипріяна, церковних істориків Созомена
й Никифора та инших.

Праведна Іванна, жінка Хуси, що був управителем палати Ірода, бачила, де Іродіяда
закопала голову святого Йоана. Вона вночі викопала голову, поклала до посудини і
поховала на Єлеонській горі коло Єрусалима. Тут спочивала свята голова понад 300 літ аж
до часу, коли на тому місці християни будували церкву і знайшли голову. При тому діялися
чуда. Це було перше знайдення голови. Вона й надалі там залишилася, і через якийсь час
про неї забули.

За цісаря Костянтина Великого два монахи прийшли з Сирії до Єрусалима, щоб
поклонитися святим місцям. Їм явився святий Йоан Хреститель і показав, де схована його
голова. Вони взяли її з посудиною і, повертаючись додому, дали її одному гончареві з
Ємеси в Сирії. Тривалий час голова переховувалася в його родині, а потім її отримав
якийсь аріянин на ім'я Євстахій і закопав у печері. Коли ж через якийсь час на тому місці
будували монастир, то настоятелеві монастиря явився святий Йоан і показав, де його
голова. Це було друге знайдення голови в 452 році. Історик Созомен пише, що, за наказом
цісаря Маркіяна, голову перенесено до Царгорода. Перше і друге знайдення голови
святкують разом 24 лютого.

5. Третє Знайдення Голови — 25 травня

У часи іконоборства в VIII ст. голову Предтечі взято з Царгорода і сховано в Команах у
Малій Азії, на місці заслання і смерти святого Йоана Золотоустого. За цісаря Михайла у 857
році голову знайшли втретє і з великою почестю знову перенесли до Царгорода. Під час
хрестоносних походів її забрав один латинський священик.

6. Собор Предтечі і Хрестителя Йоана

Наступного дня після празника Господнього Богоявлення, 7 січня, Східна Церква празнує
Собор святого Йоана Хрестителя. Цього дня вірні збиралися разом, щоб віддати святому
Йоанові окрему честь за те, що він хрестив Христа Господа.

Годиться також згадати, що 5 вересня наша Церква святкує пам'ять праведних Захарії і
Єлисавети, батьків святого Йоана Хрестителя.

Святий Йоан Хреститель своїм геройським життям учить нас, що високі і святі ідеали
виростають тільки з любови, посвяти і жертви. Без духа жертви нема служби Богові, нема
любови ближнього, нема чесноти, нема героїв.

Повчання, яке містить наш слов'янський Пролог на празник Різдва святого Йоана Предтечі,
закінчується такими словами: "Тож і ми, брати, натішмося цим світлим празником
Господнього Предтечі і прикрасімо себе добрими ділами. Наслідуймо цього великого
пророка Йоана, що його Бог поставив за приклад усім, що хочуть спастися... Не сміємо бути
християнами тільки на словах, але треба набувати добрі діла, щоб явитися без закиду на
страшному суді, де не поможе слуга панові, ані батько синові, ані мати доньці, ані брат
братові, але тільки добрі діла введуть нас у вічне життя, а злі діла зі стидом відженуть на
муку. Хай від неї вибавить нас Господь Бог наш, що Йому слава нині і завжди і на віки віків".



Feast of St. John the Baptist
"Amen, I say to you, there had not risen among them that are bom of women a greater than
John the Baptist." (Matthew 11,11)

Among all the saints whom the Eastern Church venerates, St. John the Baptist holds a
unique place. He alone, of all the Saints, except for the Mother of God, has a feast honoring his
Conception, and another honoring his Nativity. The great esteem he enjoys in the Eastern
Church is evident from the fact that during the Church Year as many as six feasts are celebrated
in his honor: the feasts of his Conception, Nativity, Beheading, the First, Second and Third Finding
of his Head, and the Synaxis following the feast of the Theophany. Let us examine his person and
his cult in the Eastern Church.

The Person of St. John the Baptist
Among all holy persons of the Old Testament, St. John the Baptist is especially outstanding,
especially because he stands on the border of two testaments: the Old and the New. He closes
the doors on the prophets and opens them to the Apostles. He is not only a prophet, but also a
precursor of Christ, a baptizer and a martyr. John, already cleansed of original sin while still in
his mother's womb, is the only person given the privilege of baptizing Him Whose coming the
other prophets had foretold but did not live to see.
Before he was born, an angel of the Lord predicted to his father Zachary, "He shall be great
before the Lord." (Luke 1,15) And indeed, he was great for his holy life, authentic teaching, and
heroic death. Jesus Christ himself acclaimed him as, "a burning and shining light." (John 5,35)
The life of John the Baptist was an unbroken chain of sacrifice and penance. He preached to the
people new doctrines never proclaimed before: a baptism of repentance, the nearness of the
kingdom of God, the presence among them of Jesus, their Messiah and Saviour. John baptized
Jesus in the river Jordan and later pointed him out as the "Lamb of God." (John 1,36)
St. John the Baptist fearlessly exposed and denounced all sin and scandal. He intrepidly
addressed the proud Pharisees: "You offspring of vipers! Who showed you to flee from the wrath
to come?" (Luke 3,7) He does not fear to censure the sins and scandals of the royal house: "For
John said to Herod: 'It is not lawful for you to have your brother's wife."' (Mark 6,18)
His holy life and teaching was crowned by his heroic death. He fell like a soldier at his post, giving
up his life for the highest ideals: the service of God and his people. Therefore, he remains for all
times an everlasting symbol of an heroic champion of all that is holy, courageous and sublime.
Our service in honor of the feast of his Nativity praises his singular virtues, heroic character, and
unique role as forerunner of the Messiah, bestowing upon him various titles, such as:
"mighty preacher of penance", "desert-loving turtle dove", "Lamp of light", "star of the Sun of
Justice", "the greatest prophet", "the great Forerunner", "the greatest among the prophets", "the
universal apostle", "true friend of Christ, the Bridegroom", "illustrious star", "God-marked voice", '
'preacher of the Lamb of God and the Word'', ' 'the end of the prophets and the beginning of the
Apostles", "earthly angel and heavenly man", "the forerunner, star above all stars". In the Lytiya
sticheras of the feast of his Beheading we call out to him: "What shall we call you, О Prophet?
An angel? An Apostle? A Martyr? For you lived as though bodiless like an angel; you taught all
nations like an Apostle; and you were beheaded for the love of Christ like a Martyr."

The Cult of St. John the Baptist in the Eastern Church
In the East, the cult of St. John the Baptist is very ancient and popular. The veneration of his relics
in various localities bears witness to this; other witnesses include the numerous icons
reverenced by the faithful, the great number of churches erected in his honor, and the many
feasts celebrated in his honor during the Church Year. We have:



1. The Feast of his Conception — September 23
This feast is associated with the feasts of the Annunciation and the Nativity of our Lord, for the
conception of St. John was six months before the birth of Christ. The feast of the Conception
seems to have originated at the end of the fourth century, but not until the end of the seventh
century do we have clear and universal evidence regarding it, in the Coptic Menologies, and the
testimonies of St. Jerome and Venerable Bede. The Sinai Gospel of 715 does not include this
feast. Although St. John Chrysostom has a sermon on the feast of John's Conception, it is of
doubtful authenticity.

2. The Nativity of St. John the Baptist — June 24
Of all the feasts of St. John the Baptist, that of his Nativity (June 24) is the greatest. This feast,
like that of his Conception, was already known in the fourth century. We have sermons on this
feast given by St. John Chrysostom, St. Ambrose and St. Augustine. In his sermon for this day St.
Augustine says: "Today we are celebrating the Nativity of St. John. This is an honor which  no
other saint enjoys. Throughout  the  entire  Christian  world,  only two  persons  are honored in
their nativity: our Lord Jesus Christ and St. John the Baptist." St. Augustine does not mention the
feast of the Nativity of the Mother of God here, since this feast had not yet been in- stituted. In the
West, we find the feast of the Nativity of St. John the Forerunner in the oldest calendar of the
African Church from the fifth century.
At the time we celebrate the feast of the Nativity of St. John, in pre-Christian times our
people had the custom of celebrating the feast of Kupalo. In regard to the festival of Kupalo in
Ukraine, Professor S. Kylymnyk says: "The greatest, most exuberant festival, which ended the
summer solstice cycle of the pre-Christian calendar festivals — was the festival of youth — of
boys and girls — called "Kupalo or Kupajlo", which after the acceptance of Christianity was
associated with the church festival of the Nativity of John the Baptist. Hence this feast bears the
double name of "John Kupalo". The rites and songs associated with the festival "Kupalo", like
the spring songs and dances, reach back to the earliest times, to pristine poetry and rituals in
honor of the life-giver, the sun." (The Ukrainian Folk Year from the Historical Perspective, Vol.
IV, p. 99)

3. The Feast of the Beheading of St. John the Baptist — August 29
Herod Antipas, son of Herod the Great, who ordered the massacre of the children of Bethlehem,
dismissed his first wife and unlawfully cohabited with Herodias, the wife of his brother, Philip. St.
John the Forerunner publicly rebuked Herod for the scandal he was giving; and for this he had to
pay with his life. Herodias took revenge on him in a foul manner, by inducing Herod to have him
beheaded. A pious legend relates that the severed head of John the Baptist even on the platter
spoke, saying: "You cannot have your brother's wife." As a result Herodias was believed to have
pierced John's tongue with a needle. Fearing, lest he rise from the dead and his head join his
body, she buried the head on the premises of the palace.
The disciple of St. John took his body and buried it in Sebaste, in Samaria. Testimony
concerning this feast dates from the fifth century. The Missal of Pope Galasius (492-496) has
the feast. St. Andrew of Crete composed the service for the Beheading of St. John (7c), along
with St. John Damascene and the Patriarch, Germanus (8c). From the earliest times, on this day
the Eastern Church has observed a strict fast in honor of the suffering and death of the saintly
Forerunner.

4. The First and Second Finding of His Head
The Eastern Church celebrates the triple finding of the head of St. John the Baptist. We learn of
its finding from the works of St. Cyprian Martyr, the church historians Sozomen, Nicephor, and
others.



works of St. Cyprian Martyr, the church historians Sozomen, Nicephor, and others.
According  to a venerable tradition, the righteous  Joanna,  wife  of  Chusa,  who  was  the
steward in Herod's palace, saw where Herodias had buried the head of St. John. She exhumed it
at night, placed it in a vessel and hid it on the Mt. of Olives, near Jerusalem. Here the holy
head lay hidden for over 300 years until the Christians discovered it while erecting a church on
that site. This was the first finding of the head and numerous miracles were performed at this
site. In the course of time, however, the location of the holy head seems to have been forgotten.
During the time of the Emperor Constantine the Great, two monks came from Syria to Jerusalem
to venerate the holy places. St. John the Baptist appeared to them in a vision and showed them
where his head lay hidden. They took it with them and, returning home, gave it to a potter from
Emesa in Syria. For a long time the head was kept by this potter's family. Later, however, an Arian
named Eustachius took the head and buried it in a cave. Some time later a monastery was built on
this spot and St. John appeared in a vision to the superior of the monastery  and  again  revealed
the  location  of the  head.  This second  finding  of  the  head occurred in 452 A.D.
The historian, Sozomen, writes that at the command of the Emperor Marcianus the holy head was
transferred to Constantinople. A single feast, on February 24, commemorates the first and second
finding of the head of St. John the Baptist.

5. The Third Finding of the Head — May 25
During the time of the Iconoclastic wars of the eighth century, the head of the Forerunner was
taken  from  Constantinople and hidden in Comana in Asia Minor, where St. John
Chrysostom died in exile. During the reign of Emperor Michael, the head was found for the third
time in 857, and was again transferred to Constantinople with great solemnity. During the
crusades, a Latin priest was alleged to have taken it.

6. The Synaxis of the Forerunner and Baptizer John
The next day following the feast of the Theophany of the Lord, on the 7th of January, the Eastern
Church celebrates the Synaxis of St. John the Baptist. On this day the faithful gather together to
pay special veneration to St. John as the one privileged to baptize the Lord.
Here it may be appropriate to recall that on September 5 our Church observes the memory of the
righteous Zachary and Elizabeth, the parents of St. John the Baptist.
By his heroic life St. John the Baptist teaches us that noble and holy ideals can only grow from
love, dedication and sacrifice. Without the spirit of sacrifice, no service of God, no love of
neighbor, no habits of virtue, no heroic act is possible.
The instruction which we find in our Slavonic Prologue for the feast of the Nativity of St. John the
Forerunner, concludes with these words: "Therefore, brothers, let us too, enjoy this glorious feast
of the Forerunner of the Lord and let us adorn ourselves with good deeds. Let us imitate this
great prophet John, whom the Lord has set as an example before all who wish to be
saved... We must not be Christian only in word, but we must also perform good deeds, in order
to appear without reproach at the Last Judgment, when the servant cannot help the master, nor
the father the son, nor the mother the daughter, nor brother his brother, but where only good
works can lead us into eternal life, and only evil deeds can cast us in shame into the place of
torment — from which place may the Lord God deliver us, to whom be glory now and forever."

A Byzantine Rite Liturgy Julian J. Katrij, OSBM,
translated by Fr. Demetrius E. Wysochansky,OSBM

O Prophet and Forerunner of the Coming of Christ, in spite of our honor and devotion, we
are unable to give you worthy praise.  Through your glorious and noble birth your

mother's childlessness was ended, your father's tongue was freed,  and the Incarnation
of the Son of God  was proclaimed to the world. (Tropar, June 24.)



Отже, як правильно потрібно поводити себе перед, підчас та
після Святого Причастя?

Найперше, той хто хоче приступити до Причастя повинен виконати три умови гідного
прийняття Святого Причастя: 1) не мати важкого гріха; 2) дотриматись мінімум одну годину
євхаристійного посту (вода і ліки не ламають піст); 3) знати, що ми приймаємо тіло і кров
самого Господа Ісуса Христа під видами хліба і вина.
- Заздалегідь, не перед самою Чашею, потрібно перехреститися. Якщо причасників багато,
то, щоб не заважати іншим, перехреститися потрібно завчасно.
- Руки потрібно скласти хрестоподібно на грудях: праву поверх лівої, і так причащатися;
відходити від Чаші потрібно також склавши руки.
- Підійшовши до Чаші, слід голосно й виразно назвати своє ім’я, широко відкрити уста та
якомога сильніше відхилити голову назад при цьому ні в якому разі не можна закривати
очі, тому що ми почнемо хитатись і є небезпека священику опустити святі Тайни.
- Уста можемо закривати тільки після того як священик забере ложечку з уст.
- Облизувати ложечку не можна.
- Святі тайни можна розжувати (якщо це необхідно) і негайно проковтнути їх.
- Якщо є потреба, можна скористатися рушничком, що його тримає священик, і витерти уста.
- Не можна торкатися Чаші руками і цілувати руку священика. Біля Чаші хреститися не
слід – піднімаючи руку для хресного знамення, можна ненавмисне штовхнути священика з
Чашею і розлити Святі Дари.
- Також після причастя відразу не треба цілувати ікони на тетраподі, тому що є небезпека
зневажити святі тайни, які ще можуть бути у нас на устах.
- Прийшовши додому, слід насамперед, прочитати подячні молитви після Святого Причастя;
якщо їх читають у храмі після закінчення служби, треба вислухати молитви там.
Надіємося, що ці коротенькі повчальні роздуми над святим причастям та практичні поради
допоможуть нам на краще змінити своє життя, більше уповати на його милосердя та цінувати
те найдорожче, що залишив по собі Христос – Пресвяту Євхаристію.

МОЛИТВИ ПІСЛЯ СВ. ПРИЧАСТЯ

Молитва св. Івана Золотоустого
Христе й Боже мій! Я, що удостоївся(-ла)ся Причастя Пресвятого Тіла Твого й чесної Крови
Твоєї, вихваляю, поклоняюся, славлю і величаю Тебе за все, що Ти, Господи, зробив для
спасіння мого. Амінь.

Молитва св. Кирила Александрійського
Святе Тіло Твоє, Господи Ісусе Христе, Боже наш, нехай послужить мені на життя вічне, а
чесна Кров Твоя — на відпущення гріхів. Пресвята ця Євхаристія нехай вийде мені на
душевну радість та на здоров'я. А в день страшного приходу Твого, Господи Ісусе Христе,
зроби, щоб я, ради Причастя Святих Твоїх Таїн, удостоїв (-ла)ся стати праворуч Твоєї слави
й славити Тебе, разом з Пречистою Твоєю Матір'ю й усіма Святими. Амінь.

Молитва св. Ігнатія
Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене.
Водою з боку Христа, укріпи мене. Страсте Христова, зміцни мене. Не дозволь мені
віддалитися від Тебе. Від злобного ворога душевного стережи мене.
У годині смерті моєї поклич мене й кажи тоді мені прийти до Тебе, щоб зі Святими Твоїми
хвалив Тебе — на віки вічні. Амінь.



June 19, 2016 Tone 3
4TH SUNDAY AFTER PENTECOST

COMMEMORATION OF ALL THE SAINTS OF RUS’-UKRAINE

TROPAR: Let the heavens be glad, let the earth rejoice, for the
Lord has done a mighty deed with His arm. He trampled death
by death. He became the first-born of the dead; He saved us
from the abyss of Hades and granted great mercy to the world.

TROPAR: O princes and bishops glorified in Christ, venerable
monastics and martyrs, and staunch confessors from every age
of Christian Ukraine! Pray Christ, our God, to look favorably on
his people and grant us all perseverance in the faith.  Pray that
the souls of all devout faithful who revere your sacred memory
find salvation.

KONDAK: You rose from the tomb, O compassionate Lord, and led us out from the gates of
death. Today Adam exults and Eve rejoices, and the prophets together with the patriarchs
unceasingly acclaim the divine might of Your power.

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

KONDAK: You radiate with a splendorous aura, O divinely inspired righteous souls of our
Church.  You serve as an example for the faith communities all over the Christian world.  In
humility, therefore, we bow our heads before you as we thank the great and all gracious
God who has made you our mediators in heaven and the intercessors for our souls.

now and for ever and ever. Amen.

THEOTOKION: Your Holy birth, Most Pure One, delivered Joachim and Anne from the
shame of childlessness; and, freed Adam and Eve from the corruption of death.  And so
we, your people, freed from the guilt of sin, celebrate this as we cry out: a seemingly barren
woman gives birth to the Mother of God, who nourishes our life.

PROKIMEN: Sing praise to our God, sing praise; sing praise to our King, sing praise.
Verse: Clap your hands, all you nations; shout unto God with the voice of joy.
Verse: Precious in the sight of the Lord is the death of his saints.
Sing praise to our God, sing praise; sing praise to our King, sing praise.

A reading from the Epistle of St. Paul to the Romans (Rm. 6:18-23 )

ALLELUIA: In You, O Lord, have I hoped that I may not be put to shame for ever. Alleluia. (3)
Verse: Be a protector unto me, O God, and a house of refuge to save me.  Alleluia (3)
Verse: Blessed is the man who fears the Lord; he shall delight exceedingly in His
commandments. Alleluia (3)
Verse: His posterity shall be mighty upon the earth. Alleluia (3)

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)



Archbishop warns of ‘bloodless’ persecution as US faces ‘severest
threats’ to religious liberty

ARLINGTON, Virginia, June 2, 2016 (LifeSiteNews) – The loss of religious freedom is
leading to a “bloodless” persecution in the United States, a prominent Catholic
archbishop warned at the ceremonial opening of a new graduate school last month.

At the opening of Divine Mercy University, an expansion of the Virginia-based Institute
for Psychological Sciences, Baltimore Archbishop William Lori implored Catholic
institutions to stand strong amidst ongoing challenges to religious liberty. The newly-
enlarged University integrates Catholic philosophy with modern psychology in order to
train mental health professionals in fidelity to the teaching of the Catholic Church.

Lori chairs the U.S. Bishops’ Ad Hoc Committee on Religious Liberty and is the
Supreme Chaplain of the Knights of Columbus.

The archbishop warned that “bloodless” and “polite” persecution manifests itself in public
schools, courts, laws, and “policies that seek to manage and put limits on religion.”

“Massive peer pressure via the social media that affects the thinking and decisions of
young people [and] the more localized disapproval of our sophisticated friends,” also
contribute to this persecution, according to Lori.

Religious freedom “does not mean the freedom merely to escape cooperation with evil
by the skin of one's teeth,” said Lori. “Rather, it means the space necessary to create in
our institutions a true culture of life, a culture that respects the teachings of the faith that
inspires and shapes the charitable, social, and educational services we are providing.”

If Catholic institutions “collapse under the weight of the pressure that we face,” to
conform to secular society, Lori said, it would be the opposite of merciful.

Lori blasted the “destruction, marginalization, [and] overturning” of the family, parishes,
schools, and Christian clubs at universities. He labeled such institutions as “structures
that stand between the power of the state and the individual conscience.”

“It is in these smaller, more local settings and institutions that our freedoms are
exercised, that virtue is gained, and that people find their own dignity and, if you will,
their niche in life,” said Lori. “Yet it is these same institutions that are under assault
today. We have only to think about the arbitrary redefinition of marriage and family or
anti-family welfare and relief policies. As these intermediate structures either disappear
or come under the direct control of the government, our society becomes less merciful
and more impersonal, less apt to be a setting for human flourishing.”



Lori said the ongoing holy Year of Mercy, which Pope Francis called to draw
extraordinary attention to God’s mercy, “presents us with a graced opportunity to see the
most fundamental of our freedoms, religious freedom, through the prism of God’s mercy
and compassion.”

Lori emphasized that Catholics are called to “bring the mercy and compassion of Christ
to all these ministries that seek to care for the most vulnerable among us” and echoed
Pope Francis’s call to Church charities to not serve as “mere NGOs.”

Religious freedom is vital to bringing God’s mercy to a wounded world, Lori said, and
Catholic institutions struggling to survive increasing persecution are fighting for the right
to serve those in need.

“Defending religious liberty is…a work of mercy,” said Lori, because it allows for the
creation of conditions “in which the mercy of God can touch the inmost hearts of people
who are being carried along by the rapid current of contemporary culture.”

The Little Sisters of the Poor’s battle to not be forced to violate their consciences by
including in their employee health plans life-ending drugs, sterilization, and
contraception illustrates that Catholic institutions are “experiencing the severest threats
to their religious liberty,” said Lori.

“The institutions that are under challenge are places of mercy that seek to bring the
healing balm of truth, love, and human skill to the spiritual, emotional, and physical
wounds of human existence, to be indeed the ‘field hospital’ amid a culture where many
are wounded daily,” explained the archbishop.

As the imposition of same-sex “marriage” and the Obama administration’s contraception
mandate have increasingly clashed with religious liberty, Lori has become a leading
voice for freedom of conscience and Catholic teaching on marriage within the Church
and in the American political sphere.

At the 2015 March for Marriage, Lori led the crowd of 5,000 marriage supporters in
prayer and said there “must be room in the public square for the sacrificial love that a
mother and a father share with their children.”

In 2012, Lori publicly rebuked a Baltimore priest who preached in favor of same-sex
“marriage” and said he thought it could eventually be recognized as part of the
sacrament of Matrimony.

The U.S. Catholic bishops’ fifth annual Fortnight for Freedom, a campaign of special
events around the country highlighting religious freedom, begins on June 21—the vigil of
the Feasts of St. John Fischer and St. Thomas More, two Catholic saints who were
martyred for religious freedom defending the sanctity of marriage.



Декада місійності 2016.

Дар Хрещення і Боже усиновлення
Боже Слово: (Павло) спитав їх: «Чи отримали ви Святого Духа, коли увірували?»

Ті йому відповіли: «Та ми й не чули, чи є Святий Дух». І він спитав: «Яким
хрещенням ви хрестились?» Ці відповіли: «Хрещенням Йоана». Тоді Павло
промовив: «Йоан хрестив хрещенням покаяння, кажучи людям, щоб вірували в того,
що по ньому прийде, тобто в Ісуса». Почувши це, вони хрестились в ім’я Господа
Ісуса. Як Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий, і вони почали
говорити мовами й пророкувати. А було їх усього яких дванадцять чоловік.
Увійшовши у синагогу, три місяці там промовляв відважно, бесідуючи і переконуючи
про Царство Боже (Ді. 19, 2 – 8).

Роздуми: Хрещення – це святе таїнство, початок нового життя, народження з
води і Святого Духа; це спосіб буття, стиль життя. Хрещальна вода змиває з нас
усе, що є смертне, і спасає те, що перебуває повіки, а саме – синівство Боже. Мета
християнського життя – бути Божими дітьми, носіями Христового світла у світі.

Ісусе Христе, у ці місійні дні просимо для кожного з нас про дар нової
п’ятдесятниці – відновлення благодаті нашого Хрещення і Миропомазання.



Віднови в нас Духом Твоїм Святим дар віри, дари і плоди Духа Твого, щоб ми
стали новими створіннями в Христі Ісусі.

Цитата дня – свідчення: Під час таїнства Хрещення ми відреклися від диявола та
всіх його сил і на підставі святої віри, яку одержали в дар від Господа Бога,
з’єдналися з Ісусом Христом і цілковито Йому віддалися. Ту подію свого життя ми
маємо постійно пригадувати собі та питати самих себе: що це означає для нас? –
щоб не марнувати великого дару Хрещення і могти жити відповідно до складених
тоді обітниць (Блаженніший Любомир, Верховний Архиєпископ-емерит).

Значення Хрещення: Як я живу сьогодні? Чи усвідомлюю і відчуваю, що Бог мене
любить, що я Божа дитина? Чи намагаюся жити Божим синівством, яке відновив для
нас Ісус Христос? Чи допомагаю іншим пізнати Божу любов?

Молитва (із запаленою свічкою): Приймімо цю горючу свічку і стараймося у
всьому житті нашому просвічуватися світлом віри і добрих діл, щоб, коли прийде
Господь, ми могли світло вийти назустріч Йому (Чин Хрещення).

Місійне завдання: Якщо можливо, дізнатися дату і місце свого Хрещення та ім’я
священика, який мене хрестив. Помолитися за своїх хресних батьків, за священика,
який мене хрестив, за похресників, за тих, хто готується до Хрещення, і за тих, хто
ще не пізнав Христа.

Про Декаду місійності
Беручи активну участь у духовних заходах Декади місійності, ми покликані наново

відкрити і збагнути, що наші парафіяльні спільноти та сім’ї (домашні церкви) є за
своєю природою місійними. Усвідомлення цього випливає з дару нашого Хрещення,
завдяки якому всі вірні силою цього святого таїнства взяли на себе зобов’язання
вірити, жити, служити і ділитися досвідом своєї віри в Христа, – ділитися не тільки
зі своїми рідними, а й з усіма ближніми там, де перебуваємо. Отже, місія для нашої
парафіяльної спільноти – дозволити Христові глибше ввійти в наше життя, а також
нести Добру Новину поза нашу спільноту, поширюючи межі Божого Царства.

Від Вознесіння до Зіслання Святого Духа всією парафіяльною спільнотою
молимося, щоб Господь відновив наше життя в Бозі силою і діянням свого Святого
Духа.

Молитва
Господи Боже, пошири світло Твого Святого Євангелія, щоб через нас,

охрещених, як дітей Світла, християнська віра поширювалася в нашому суспільстві
і щоб ми стали свідками Твоєї живої присутності у нашому житті та в нашій
парафіяльній спільноті, Господи, вислухай і помилуй.

Усе подає Дух Святий: пророків посилає, священиків удосконалює, неграмотних
мудрости навчає, рибалок богословами появляє і єднає всю церковну спільноту.
Єдиносущний і співпрестольний Отцеві й Синові, Утішителю, слава Тобі!



РІЧНА ЗЕЛЕНОСВЯТОЧНА ПРОЩА
НА ЦВИНТАРІ СВЯТОГО ДУХА

HOLY SPIRIT CEMETERY ANNUAL PILGRIMAGE
June 12, 2016 12 Червня, 2016
PROGRAM FOR THE 46TH ANNIVERSARY ПРОГРАМА 46-ої Річниці Прощі

10:00 AM Pontifical Divine Liturgy 10:00 AM Архиєрейська Божественна Літургія
at Saint Andrew’s Church у храмі Святого Апостола Андрія Первозванного

Main Celebrant За Участю Його Преосвященства

Bishop Paul Chomnycky Владики Павла Хомницького

12:00 noon Parastas at the Main Cross, Paul Chomnycky, 12:00 P.M.  Парастас Біля Центрального
Main Celebrant and Homilist, with Concelebrating Clergy. Меморіального Хреста.

1:00 P.M.   Panakhyda at the Ukrainian Insurgent Army (UPA) Monument. 1:00 P.M.  Панахида Біля Пам’ятника УПА.

1:15 P.M. Panakhyda at Individual Grave-sites. 1:15 P.M. Панахиди На Приватних Могилах.

 Ukrainian traditional food: borshch, varenyky, cabbage rolls and other; Українська кухня: борщ, вареники, голубці;

 Flowers, candles and other cemetery items at the main tent Квіти, свічки та ін. біля головного шатра.



St.
Mary’s Villa - Sloatsburg, NY

June 13, 2016
St. Mary’s Chapel has been inaugurated as a “Holy Door” of Mercy
during this Jubilee Year. In celebrating this Jubilee Year of Mercy,
the Sisters Servants of Mary Immaculate invite all the faithful to come
and pray with us on a monthly basis during the year, and at any time
you feel the need to come and pray on your own.

Our next day of communal prayer will be on Monday,
June 13th at 6:30 pm at St. Mary’s Chapel. We will pray the
Moleben to Christ the Lover of Humankind, with Msgr. John
Terlecky as celebrant. All are welcome to come pray for the
graces and blessings needed. Refreshments and a time for
fellowship will follow.

The address is 150 Sisters Servants Lane, Sloatsburg, NY 10974.
If you have any questions, please call Sr. Kathleen at 845-753-2840
or e-mail to srkath25@gmail.com



 62nd Holy Dormition Pilgrimage   

August 13-14, 2016 

 Sloatsburg, NY 

Hotel Accommodations 

Parishes have approached the Sisters Servants regarding the      

possibility of booking discount hotel rooms. 

Hampton Inn on Route 17 (6 miles from St. Mary’s)  will give us 

a discount rate of $109.00 for a room with single or double  

occupancy, if we reserve a block of rooms.  This price also in-

cludes a delicious continental breakfast, internet access, as well as 

other amenities.  In order to avoid state tax, reservations/ 

payment must be made through the Sisters Servants. Please 

call |Sr. Kathleen at 845-642-6143 or e-mail her at 

srkath25@gmail.com to make reservations, or if you have any 

questions.  A non-refundable deposit of $50  by July 1st is 

required to reserve your room.  



St. Michael’s Ukrainian Catholic Church June 12, 2016
SPILKA
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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
Come and meet your fellow

Ukrainians!
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
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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
1260Silas Deane Highway  (Suite 102A)

Wethersfield (860) 258-3440
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The Ukrainian National Home
961 Wethersfield Ave,

Hartford, Ct
Upper Hall (860) 728-8810

MAPLE HILL CHAPELS
TALARSKI FUNERALS
“Ми і надалі обслуговуємо

українську громаду”
Serving You with Excellence

Since 1900 License: 00687
New Location: 906 Farmington Ave.

West Hartford, CT. 06119
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