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

Ukra=ns;ka Katolyc;ka Cerkva
Sv. Arxystratyha Myxa=la

St. Michael The Archangel
Ukrainian Catholic Church

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

E-mail: st_michael@comcast.net (private intentions)
contact@smucc.org (general inquiries)

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

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

Children's First Holy Communion Program Director: Irene Bobriwnyk
XRYSTOS RA}DAWT:S|!

CHRIST IS BORN!
January 22, 2017

36-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA
36th SUNDAY AFTER PENTECOST

Tone 3 Ap./Ep. 1 Tym./1 Tim. 1:15-17; Wv./Gospel Luk./Lk. 18:32-43



36-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA  36TH SUNDAY AFTER PENTECOST
Tone 3 Ap./Ep. 1 Tym./1 Tim. 1:15-17; Wv./Gospel Luk./Lk. 18:32-43

Sat.    01/21      4:00PM Walter HRYNCHUK – req. by Boyko and Mokrycki Families
Sun.   01/22      8:30AM Sophia RADIO – req. by Patricia Mokrycki

10:30AM Божественнa Літургія в наміренні за парафіян і миру злагоди та єднoсті
в українському народі.

37-ma NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA  37TH SUNDAY AFTER PENTECOST
SUNDAY OF ZACCHAEUS  NEDIL| PRO ZAKXE|

Tone 4 Ap./Ep. 1 Tym./1 Tim. 4:9-15; Wv./Gospel Lk./Lk. – 19:1-10

Sun.   01/29 8:30AM Божественнa Літургія в наміренні миру та єдністі в українському народі.
10:30AM Za parafi\n * Pro Populo

NEDIL| MYTAR| j FARYSE|  SUNDAY of the PUBLICAN & PHARISEE
Postfeast of the Presentation  Posv\tt\ Stritenn\

Tone 5 Ap./Ep. 2 Tym./2 Tim. 3:10-15; Wv./Gospel Lk./Lk. – 18:10-14
Sat.    02/04 4:00PM For Parishioners * Pro Populo
Sun.   02/05 8:30AM Divine Liturgy for peace and unity of the Ukrainian people

10:30AM Божественнa Літургія в наміренні миру та єднoсті в українському народі

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 si/ni-lqtomu mis\c\x
svo[ imenyny, urodyny ta qvile[. ~yro ba]awmo usim Vam `edryx Bo]yx lask, `astt\,
zdorov#\ ta blahopolu//\ na Mnohi[ ta Blahi[ Lita!

01/23 Monday 8:00AM Private Intention
01/24 Tuesday 8:00AM Private Intention
01/25 Wednesday 10:00AM Anna RUDKO,(1st Anniversary) – req. by Rudko Family
01/26 Thursday 8:00AM Private Intention
01/27 Friday 8:00AM Orest & Lewko KOWAL – req. by Rosalya Kowal
01/28 Saturday 8:00AM Private Intention

01/30 Monday Tr;ox  Sv\tyteliv  Three Holy Hierarchs
9:00AM Private Intention

01/31 Tuesday 8:00AM Private Intention
02/01 Wednesday 8:00AM  Private Intention
02/02 Thursday STRITENN| HOSPODNW

FEAST OF THE PRESENTATION OF OUR LORD JESUS CHRIST
9:00AM Za Parafi\n * Pro Populo

Blahoslovenn\ svi/ok po zaamvonnij molytvi.
Candles will be blessed after the Ambon Pray

Pisl\ Liturhi[ bude myruvann\ ta rozda/a prosfory
02/03 Friday 8:00AM Orest & Lewko KOWAL – req. by Rosalya Kowal
02/04 Saturday 8:00AM Private Intention

Sat. 01/28 4:00PM Helen HUNCHAK,(40th Day Memorial) & Юліан ШАЛЬ – req.by
Patricia Hunchak



OUR SINCERE PRAYERS AND WISHES To our parishioners who celebrate their Birthday, Name
Day and Anniversary in the months of January-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, January 22nd 2017, through January 29th 2017, in
Memory of (Maidan) Heavenly Hundred & ATO Patriots, by UCCA Hartford.

 BULLETIN ADVERTISING: A reminder to those who provide advertisements who would
like to renew or update their announcements to please do so by calling the parish office at 860-
525-7823 or see Fr. Pawlo after each Divine Liturgy.

PO}ERTVA NA CERKVU / CHURCH DONATION
In Memory of  Helen Hunchak

$100.00 Rokycky Family;  $50.00 Mr. Myron Kolinsky; $25.00 Atanasia Osadca.
In Memory of Waltraut Rokycky

$20.00 Mr. & Mrs. Orest Sokolsky; $35.00 Mr. Peter Borayko;
$50.00 Mr. Myron Kolinsky; $60.00 Mr. & Mrs. Yurij Mishtal;

$25.00 Mr. & Mrs. Zenon Szahaj; $25.00 Mr. & Mrs. Stephen Bukowinski;
$40.00 Ms. Isha Pryshlak; $20.00 Thomas, Angela & Mary Lynn Christiana;

$50.00 Mrs. Irina Hawryluk;  $25.00 Mr. & Mrs. Hryhory Jakymiw;
$20.00 Mr. & Mrs. James O’Loughlin.

Nexaj Vselaskavyj Hospod; vidplatyt; Vam storyceq!
Thank You for Your kind generosity and love for Your Parish Church!

 Maple Hill Chapels/Talarski Funerals PROMOTION Any existing prepaid funeral
contract, any NEW funeral service, or any NEW prepaid contract that is done with Maple Hill
Chapels/Talarski Funerals will be eligible for ANY casket purchased for a funeral at 1/2 price
from the retail offering price. This offer will be valid from, January 1, 2017 to December 31,
2017.

 CHURCH OFFERING ENVELOPES 2017 Your 2017 Offering envelopes and calendars
are ready for pick up in the church hall. Anyone who did not receive and would like envelopes, to
please contact the parish office.
CERKOVNI KONVERTY – 2017r. Va'i novi konverty na cerkovni po]ertvy ta novi
kalendari pryhotovani u cerkovnomu zali.  |k`o xtos; ne maw konvertiv, prosymo
zholosytys\ do parafi\l;no= kancel\ri=. (860) 525-7823

FEBRUARY IS CATHOLIC PRESS
MONTH

Don’t forget to renew your annual
subscription to our diocesan newspaper

“THE SOWER” - $20

LQTYJ - MIS|C:
KATOLYC:KO{ PRESY

Ne zabud;te vidnovyty ri/nu peredplatu
na na' Diwcezial;nyj /asopys

@SIVA?@ -$20

Annual “ANDREW’S PENCE” or Gift of
Love collection for the needs of the Office of

Patriarch Sviatoslaw is scheduled for Sunday,
February 19

Ri/na zbirka @ANDRI{V HRI"@
vidbudet;s\ u Nedilq 19-ho lqtoho.  Ce

na' dar lqbovi
Patriarxovi Sv\toslavu ta vklad na

kone/ni potreby ur\duvann\ ta
funkciqvqnn\ ekzarxativ na'o[ Cerkvy

na sxidnij Ukra[ni



 LAST REMINDER  OSTANN| PRYHADKA
BLAHOSLOVENN| DOMIV JORDAN HOUSE BLESSING 01/08/17 – 02/01/17
|k`o Vy ba]awte `ob otec; vidvidav Vas z Jordans;kym Blahoslovenn\m, prosymo
zapysaty Va'e im#\, adresu ta telefon na pryhotovanij formi(ostann\ storinka) ta
vkynuty u ko'yk pry zbirci, abo pro'u zadzvonyty do ofisu 860-525-782, abo
vypovnyty ta vidislaty special;nu formu (Home or Car Blessing) na na'ij cerkovnij
storinci www.smucc.org
If you wish to have your home blessed during the traditional Jordan House Blessing Season please
write your name, address and telephone number on the form for house blessing(last page) and put
into collection basket, or call church office at 860-525-7823, or fill out and submit the request form
(Home or Car Blessing) at: www.smucc.org

 STRITENN| HNIX Різдвяний цикл свят завершується празником Господнього
Стрітення, котрий святкуємо 2 лютого (15 лютого), на 40-ий день після
Різдва Христового. Цей празник своїм змістом тісно зв'язаний з празником
Різдва Христового, бо тут так само Христос нам об'являє Своє божество.
Назва Стрітення символізує зустріч Сина Божого і Його Пресвятої Матері
з праведним Симеоном – тому празник і отримав назву Стрітення. Мета
празника Стрітення: прославити Богоявління на землі, звеличити
Христове Божество та віддати честь Пречистій Діві Марії як Богоматері.
Празник Господнього Стрітення започаткувався в Єрусалимі в другій

половині IV ст. Першу згадку про нього подає паломниця
С. Етерія у своєму щоденнику, де вона називає його "40-им днем після Богоявління". З
Єрусалиму празник поширився на цілий Схід, але тільки в VI ст. за цісаря Юстиніяна (†527-
565) його узаконили. Звичай благословити свічки на Стрітення прийшов аж після X ст.
Вперше про це згадує Римсько-Германський служебник з XII-ст.  У Східній Церкві Стрітення
належить до Господських празників. Цей празник має один день перед- і сім днів після-
празденства. Службу празника написали св. Андрій Критський, св. Іван Дамаскін, св. Косма
Маюмський, патріарх Герман і Йосиф Студит. Наступного дня після Стрітення Східна
Церква святкує пам'ять праведних Симеона й Анни.

The Encounter of our Lord God and Saviour Jesus Christ

The fortieth day after His birth, the All-Holy Virgin brought her Divine
Son into the Temple of Jerusalem, in accordance with the Law, to
dedicate Him to God and to purify herself. “Consecrate to me every
first-born that opens the womb among the Israelites both of man
and beast, for it belongs to me” (Exodus 13:2). “Tell the Israelites:
when a woman has conceived and gives birth to a boy, she shall be
unclean for seven days, with the same uncleanness as at her
menstrual period. On the eighth day, the flesh of the boy’s foreskin
shall be circumcised, and then she shall spend thirty-three days
more in becoming purified of her blood; she shall not touch anything
sacred nor enter the sanctuary till the days of her purification are
fulfilled. If she gives birth to a girl, for fourteen days she shall be as

unclean as at her menstruation, after which she shall spend sixty-six days in becoming purified of
her blood. When the days of her purification for a son or for a daughter are fulfilled, she shall
bring to the priest at the entrance of the meeting tent a yearling lamb for a holocaust and a pigeon
or a turtledove for a sin offering. The priest shall offer them up before the Lord to make atonement
for her, and thus she will be clean again after her flow of blood.



Such is the law for the woman who gives birth to a boy or a girl child” (Leviticus 12:2-7). Even
though neither the one nor the other was necessary, nevertheless the Lawgiver did not, in
anyway, want to transgress His own Law whom He had given through Moses, His servant and
prophet. At that time, the high-priest Zaccharias, the father of John the Forerunner [Precursor],
was on duty in the Temple["serving as a priest before God in the order of his division" St. Luke
1:8]. Zaccharias placed the Virgin, not in the temple area reserved for women but rather in the
area reserved for virgins. On this occasion, two unusual persons appeared in the Temple: the
Elder Simeon and Anna, the daughter of Phanuel. The righteous Simeon took the Messiah in his
arms and said: “Now, Master, You may let Your servant go in peace, according to Your word, for
my eyes have seen Your salvation” (St. Luke 2: 29-30). Simeon also spoke the following words
about the Christ-child: “Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel” (St.
Luke 2:34).
Then Anna, who from her youth served God in the Temple by fasting and prayers, recognized the
Messiah and glorified God and proclaimed to the inhabitants of Jerusalem about the coming of
the long-awaited One. The Pharisees present in the Temple, who having seen and heard all,
became angry with Zacharias because he placed the Virgin Mary in the area reserved for virgins
and reported this to King Herod. Convinced that this is the new king about whom the Magi from
the east spoke, Herod immediately sent his soldiers to kill Jesus. In the meantime the Holy Family
had already left the city and set out for Egypt under the guidance of an angel of God. The Feast of
the Meeting of our Lord in the Temple was celebrated from earliest times but the solemn
celebration of this day was established in the year 544 A.D. during the reign of Emperor
Justinian. (Prologue of Ohrid)
 CANDLES ARE BLESSED for the service of God at the Feast of the Presentation (of Our Lord in
the temple). The candles remind us of the beautiful prayer of Simeon on seeing the Child Jesus and
referring to Him as the "Light to lighten the Gentiles". St. John also refers to Christ as "The Light". Just as
the ancient Hebrews kept candles burning to symbolize the presence of God in the Temple, so we have
candles burning on either side of the Tabernacle. They are often placed in front of icons in the home or at
church to represent our prayers and petitions.
TROPAR : Hail, Mother of God, Virgin full of grace. * From you has shown forth the Sun of Justice,
Christ our God, * shining upon those who are in darkness. * Rejoice also, you just Elder, Simeon;
* for you received in your arms the Redeemer of our souls, * Who has given us resurrection

CANDLES IN CHURCH
The candles burning on the altar represent the non-created Light of the Trinity, for the Lord dwells in
unapproachable light. They also represent the fire of Divinity which destroys our ungodliness and sins.
The candles lit before the icon of Our Savior signify that He is the True Light who enlightens every man
who comes into the world; at the same time, He is a fire which engulfs and revives our souls and bodies.
The candles lit before the icons of the Theotokos are a symbol of the fact that she is the Mother of the
Unapproachable Light, and they stand as a symbol of her pure and burning love for God and her love for
mankind.
The candles lit before the icons of the saints reflect their ardent love for God for whose sake they gave up
everything that man prizes in life, including their own lives. They also signify that these saints are lamps
burning for us and providing light for us by their saintly lifestyle, their virtues and their ardent intercession
for us before God through their constant prayers.

Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
Празник Стрітення засновується на події з життя нашого Спасителя, яку записав святий
євангелист Лука (2, 22-40). Закон Мойсея приписував, щоб кожна жінка після народження
дитини 40 днів не сміла входити до храму, бо в той час вона вважалася нечистою. Ці 40 днів
називалися днями очищення. Після закін чення цих днів мати новонародженої дитини
приходила до храму і приносила жертву очищення. Багатша жінка жертвувала однолітнє ягня
на всепалення та молодого голуба або горлицю, а вбога повинна була принести пару голубів



або пару горлиць. Пречиста Діва Марія, як Божа Мати, не була зобов'язана до обряду
очищення, бо освятилася Христовим Різдвом, як каже кондак празника: "Утробу Дівичу освятив
Ти різдвом Твоїм". Та все-таки вона в покорі виконує припис закону і приносить у жертву дві
горлиці.
Празник Господнього Стрітення започатковано в Єрусалимі в другій половині IV ст. Першу

згадку про нього подає паломниця С. Етерія у своєму щоденнику, де називає його "40 днем
після Богоявлення". Його святкування описує так: "Сороковий день після Богоявлення
святкується дійсно з найбільшою урочистістю. Цього дня йде процесія до храму Воскресення, де
всі збираються на Літургію. Правиться за приписаним порядком з найбільшою урочистістю,
наче на Пасху. Усі священики проповідують і також єпископ. Усі вони пояснюють текст
Євангелія, де говориться, що 40 дня Йосиф і Марія принесли Господа до храму" (Гл. 26).
З Єрусалима празник поширився на увесь Схід, але лише в VI ст. за цісаря Юстиніяна (527-565)
він набирає особливого значення. Цісар Юстиніян наказав уважати Господнє Стрітення за
великий празник і святкувати його в цілому цісарстві. Через це в богослуженнях цього празника
Церква кілька разів молиться за імператора.
Празник Стрітення на Заході первісно був Господським і щойно набагато пізніше став вважатися
Богородичним та називатися Очищення Пречистої Діви Марії, або Пожертвування Ісуса у
святині. Нові приписи латинської Церкви з Другого Ватиканського Собору знову поставили
Стрітення серед Господських празників. У Східній Церкві Стрітення належить до Богородичних
празників і подекуди має також назву Стрітення Пресвятої Богородиці.
Дух богослужби Стрітення є той самий, що й дух Христового Різдва і Богоявлення: прославити
Богоявлення на землі, звеличити Христове божество та віддати честь Пречистій Діві Марії, як
Богоматері. Стихири вечірні і сідални, канон та стихири утрені — це один величний гимн слави
в честь Христового Богоявлення, у честь предвічного воплочення Бога-Слова та в честь
Пресвятої Богородиці. Ця мала Дитина, що її сьогодні батьки принесли до храму, це Бог
предвічний, що дав закон Мойсеєві на горі Синай: "Сьогодні Той, — співаємо на стихирах литії,
— що колись був дав закон Мойсеєві на Синаю, повинується задля нас приписам закону, бо
змилосердився над нами... Сьогодні Симеон бере на руки Господа слави, що його спершу
Мойсей у темряві бачив, як на Синайській горі давав йому таблиці... Творець неба й землі
сьогодні носиться на руках старцем Симеоном".

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>

18-ho lqtoho< 11-ho, 18-ho ta 24-ho(p\tnyc\) berezn\< ta 3-ho /ervn\.
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 do
p\tnyci 17-ho lqtoho, dl\ per‘o¢ pomynal;no¢ zaupokijno¢ slu]by.

MEMORIAL SERVICE for the DEAD: The memorial service for the deceased – Sorokousty
– will be held on Saturdays:  Feb. 18th;  March – 11th, 18th, 24th(Friday) and the 3rd of June 2017.
LENTEN SOROKOUSTY: During Lent we remember our Deceased loved ones. If you wish to join
in this prayer, please provide me with a list of names before the Friday Feb. 17th 2017, to be
remembered at the first All Soul’s Saturday. Print or type all names to be prayed for, insert them in
the designated “SOROKOUSTY” envelope(your envelopes set) along with your offering and drop
in the collection basket, or mail to the church office before February 17th.

ПРАЗНИК ТРЬОХ СВЯТИТЕЛІВ
"Празнує днесь Церква визначне торжество трьох Учителів,
вони бо укріпили Церкву своїми божественними догматами"

(Сідален утрені празника).
Тридцятого січня святкуємо пам'ять трьох великих і дуже визначних
єрархів, учителів, проповідників і Отців Східної Церкви: святого
Василія Великого, святого Григорія Богослова і святого Йоана
Золотоустого. У нашому народі цей празник знаний як свято Трьох
святих. Отці, три єрархи-святителі — це велетні віри, духа,
святости й науки. Вони передали нам чисту віру Нікейського
Собору, вони пояснили нам догми про Святу Тройцю, Христове
божество та Пресвяту Євхаристію. За їхні заслуги Східна Церква
називає їх у своїх богослужбах рівноапостольними, органами
Святого Духа, колонами Церкви та вчителями вселенної. Усі троє

жили в IV столітті — золотому віці християнської віри. Святий Василій і святий Григорій це сини
славної Кападокії (Мала Азія), близькі друзі і майже однолітки. Святий Йоан Золотоустий —
антіохієць і молодший від них на 20 літ. Усіх їх єднала апостольська ревність за святу віру і
спасення душ.

ЗНАМЕННІ РИСИ ТРЬОХ СВЯТИТЕЛІВ
Святий Василій Великий (329-379)

Його батьки і діди — визначні патриції, заслужені і впливові роди та безстрашні визнавці святої
віри. Його небуденні здібності, надзвичайно швидкий розум, велике бажання знань, а також
фінансова спроможність, відкрили дорогу до найвищих і найкращих тодішніх шкіл і професорів.
Британський історик Ф. Фарвар так описує особу святого Василія: "Його риси і постава, його
струнка постать, бліде обличчя, бистре око, серйозна поведінка свідчили про шляхетське
походження. Природна визначність характеру робила несмілими його ворогів, а захоплювала його
приятелів. Це був уроджений володар, який християнською покорою ледве здушував почуття
власної вищости" (Життя святих, Τ. II).
Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький (ЧСВВ) у вступі до Аскетичних Творів святого о.
нашого Василія Великого сказав про нього: "Василій це чоловік всебічно освічений у всіх напрямах
тодішнього знання, знаменитий бесідник, незрівнянний знавець Святого Письма, знаменитий
догматист та полеміст у боротьбі проти аріян".



Святий Василій за своєю природою аскет і богослов. Будучи архиєпископом Кесарії у Кападокії, він
зарекомендував себе як справжній оборонець святої віри, добрий організатор, знаменитий
бесідник, визначний письменник, реформатор богослуження і святої Літургії, ревний опікун сиріт та
вбогих, законодавець монашого життя в монастирях. За його заслуги свята Церква дала йому титул
Великого, його пам'ять наша Церква вшановує в день його смерти 1 січня.

Святий Григорій Богослов (к. 326-390)
Його батько, також на ім'я Григорій, був єпископом у Назіянзі в Кападокії. Ще до його народження
побожна мати Нонна склала обітницю віддати сина на службу Богові. Відтак, вручаючи Святе
Письмо юнакові, вона сказала: "Як обіцяла, приношу тебе Богові, тож сповни моє бажання.
Ти народився внаслідок моїх молитов. І про це тепер молюся, щоб ти був досконалий. Вручаю тобі,
мій сину, цей дорогоцінний скарб, орудуй ним через ціле твоє життя а в майбутньому одержиш ще
більші блага".
Як святий Василій, так і святий Григорій одержав всебічну освіту у високих школах. У дорозі на
студії до Атен його корабель захопила на морі велика буря. Він тоді ще не був охрещений, і,
боячися, що загине без святого хреста, склав обіт: коли щасливо врятується, то посвятить себе
службі Богові. В Атенах він зустрів святого Василія і вони стали вірними друзями на ціле життя. Про
їхнє життя в Атенах він коротко каже: "Ми знали тільки дві дороги: одну до храму на молитву, а
другу до школи по науку".
Батько Григорія висвятив сина на священика, а святий Василій відтак призначив його на єпископа
Сазими. Святий Григорій кілька літ був архиєпископом Царгорода. Він відзначився як глибокий
проповідник. Його проповіді — мистецькі перлини й архитвори бесідництва. Святий Григорій
великий звеличник святої Тройці. Догму про Святу Тройцю він кладе в основу християнської релігії.
За свої богословські науки отримав назву Богослова. Візантійці звали його християнським
Демосфеном.
Святий Григорій за природою тихий, ніжний, чутливий і співчутливий. Завжди мріяв про життя
молитви і контемпляції на самоті. Залишив проповіді, поезії і листи. Написав гарне Надмогильне
Слово на честь свого друга святого Василія Великого та на честь свого батька Григорія. Пам'ять
його смерти вшановуємо 25 січня.

Святий Йоан Золотоустий (347-407)
Він — дитина великого міста Антіохії. Там народився і довгі літа вів активну діяльність як ревний
священик і невтомний проповідник. Проповідь була нерозлучною частиною його життя і душі. "Не
можу одного дня проминути, — каже він своїм слухачам, — щоб вас не накормити зі скарбів
Святого Письма". Мав слабке здоров'я, але коли виходив на проповідницю, то відновлював свої
сили. Він сам про це говорить: "Проповідування робить мене здоровим. Як тільки відчиню свої уста,
то зникає всяке умучення". Своїми проповідями він захоплював великі маси. У проповідях і гоміліях
дає гарне пояснення великої частини Святого Письма Старого й Нового Завіту. За свої палкі і
поривисті проповіді він отримав назву Золотоустого. Святий Йоан Золотоустий, як священик і як
єпископ, цілком відданий своїй Церкві і своїм вірним. Він великий приятель і опікун убогих, удів і
сиріт, його світлі таланти винесли його на архиєпископський престол столичного міста Цар-города.
Святий Йоан Золотоустий — це ревний і повний жертви пастир, незрівнянний бесідник, учитель
віри й моралі. До нас дійшло понад 800 його проповідей, книга Про священство та багато листів. На
наших землях ще в княжих часах нічиїх проповідей так не знали і читали, як його. У домонгольській
добі в нас було багато перекладів і вибраного з його проповідей під різними назвами, як "Златоуст",
"Златоструй", "Ізмарагд", "Маргарит". "Ізборник" князя Святослава 1033 року містить у собі вибране
з творів Йоана Золотоустого, Василія Великого, Григорія Богослова, Атанасія Великого, Григорія
Ниського та инших. Його пам'ять відзначаємо два рази в році: день його смерти — 13 листопада і
перенесення його мощей — 27 січня.

УСТАНОВЛЕННЯ ПРАЗНИКА
Празник Трьох Святителів належить до найновіших празників грецької Церкви. Поштовхом до
встановлення цього празника була велика суперечка у другій половині XI ст. про те, хто з них трьох
є більш цінний для Церкви. Одні вище ставили святого Василія Великого, другі святого Григорія
Богослова, а ще инші святого Йоана Золотоустого. Прихильники святого Василія звались



василіяни, святого Григорія — григоріяни, а святого Йоана — йоаніти. Цей спір розв'язали самі
Святителі. Вони спочатку кожен зокрема, а потім усі троє з'явилися Йоанові — єпископові міста
Евхаїти, який відзначався мудрістю, знанням, чеснотами, і сказали: "Ми, як бачиш, одне в Бога й
нічого нема в нас противного чи спірного, а кожний з нас у своєму часі окремо натхнений Божим
Духом навчав, що було потрібно для спасення людей. Тож нема між нами ні першого, ні другого,
але як назвеш одного, то за ним ідуть два инші. Встань, отже, і накажи тим, що через нас
сваряться, щоб не ділилися, бо як за життя, так і після смерти нашим намаганням є всі сторони
світу зводити до миру і єдности. Установи, отже, святкування нашої пам'яти в одному дні так, як ми
одне в Бога, а ми будемо помагати до спасення тим, що святкуватимуть нашу пам'ять".
Єпископ Йоан зробив, як йому доручили Святителі. А через те, що свята Церква вже святкувала в
січні пам'ять кожного з них зокрема, то він 1076 року призначив їхній спільний празник на 30 січня.
Крім того, він на їхню честь склав проповідь, уклав тропарі, канони і стихири. Наші літописи 1076
року згадують про встановлення цього празника в Греції.

ТРИ СВЯТИТЕЛІ В БОГОСЛУЖЕННІ ПРАЗНИКА
Богослужба празника оспівує і прославляє трьох Святителів за їхню гарячу любов до Бога і
ближнього, непохитну віру, значення для святої Церкви, світлі чесноти, Божу мудрість та
заступництво. "Василій — божественний ум, — співаємо на стиховні малої вечірні, — Григорій —
божественний голос, Йоан — прегарний світильник. Хай будуть прославлені три визначні угодники і
служителі Тройці". У стихирі на стиховні вечірні сказано: "Духа органи, грому божественного труби,
блискавки проповідництва, світильники всесвітлі, золоті і світоносні в Бозі, преблаженний Василію,
Григорію всемудрий, всезолотий і всечесний Йоане".

У стихирах вечірні, утрені й каноні знаходимо багато похвальних зворотів і порівнянь, якими свята
Церква висловлює свій подив, пошану, похвалу та почитання Трьох Святителів. Ось деякі з них:
"Мужі Божі", "посуди вибрані", "колони й підпора Церкви", "Тройці поборники, благочестя заборола",
"божественні й мудрі вчителі", "органи Святого Духа, справжні труби, ритори слова", "земні ангели,
небесні чоловіки", "визначні посуди Духа, тверді поборники віри, колони Церкви, усіх грішників
потіха".
Наводячи як приклад їхню велич, заслуги та значення для Бога, свята Церква закликає вірних до
належної прослави Трьох Святителів: "Любителі празника, — співаємо на литії, — зійшовшись,
славімо пісенними похвалами Христових Святителів, Отців славу, колони віри і вірних учителів і
хоронителів, кажучи: Радуйся, церковне світло, Василію премудрий, і стовпе непорушний. Радуйся,
уме небесний, архиєрею преславний, Григорію Богослове. Радуйся, Золотослове, всезолотий
Йоане, покаяння ясний проповіднику. Тож, Отці пребагаті, не переставайте завжди молитися до
Христа за тих, які вірою і любов'ю празнують ваше священне і божественне торжество".

Моліться за Україну
Любов до Батьківщини — це велика чеснота. Не може любити Бога людина, яка не

навчилася шанувати своїх батьків і свою Батьківщину. Добра дитина не кидає матір у
стражданні й недолі і не перестає любити її. Такою ж має бути любов до рідної землі.
Благоговійно шанувати Богом дану нам Вітчизну, пізнавати серцем її страдницький
шлях, її святих і святині, уболівати й молитися за неї, охороняти від знищення рідну

мову та культуру — це наш святий обов’язок!
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January 22, 2017 Tone 3

36TH SUNDAY AFTER PENTECOST

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.

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

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.

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.

A reading from the Epistle of St. Paul to Timothy (1 Tim. 1:15-17)

Timothy, my son, the saying is sure and worthy of full acceptance, that Christ Jesus
came into the world to save sinners—of whom I am the foremost. But for that very
reason I received mercy, so that in me, as the foremost, Jesus Christ might display the
utmost patience, making me an example to those who would come to believe in him for
eternal life. To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honour and
glory forever and ever. Amen.

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)

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

FEAST OF THE THREE HOLY FATHERS, GREAT HIERARCHS AND ECUMENICAL
TEACHERS, BASIL THE GREAT, GREGORY THE THEOLOGIAN, AND

JOHN CHRYSOSTOM.     January 30
During the reign of the Emperor Alexius Comnenus (1081-1118), a controversy arose in
Constantinople among men learned in Faith and zealous for virtue about the three holy Hierarchs
and Fathers of the Church, Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom. Some
argued for Saint Basil above the other two because he was able, as none other, to explain the
mysteries of the Faith, and rose to angelic rank by his virtues. Organizer of monastic life, leader of
the entire Church in the struggle with heresy, austere and demanding shepherd as to Christian
morals, in him there was nothing base or of the earth. Hence, said they, he was superior to Saint
Chrysostom who was by nature more easily inclined to absolve sinners.
The partisans of Saint Chrysostom retorted that the illustrious Archbishop of Constantinople had
been no less zealous than Saint Basil in combating vices, in bringing sinners to repentance and in



raising up the whole people to the perfection of the Gospel. The golden-mouthed shepherd of
matchless eloquence has watered the Church with a stream of homilies in which he interprets the
divine word and shows its application in daily life with more accomplished mastery than the two
other holy Doctors.
According to a third group, Saint Gregory the Theologian was to be preferred to the others by
reason of the majesty, purity and profundity of his language. Possessing a sovereign mastery of all
the wisdom and eloquence of ancient Greece, he had attained, they said to such a pitch in the
contemplation of God that no one had been able to express the dogma of the Holy Trinity as
perfectly as he.

With each faction setting up one of the Fathers against the other two in this way, the whole Christian
people were soon caught up in the dispute, which far from promoting devotion to the Saints in the
City, resulted in nothing but ill-feeling and endless argument. Then one night the three holy
Hierarchs appeared in a dream to Saint John Mauropus, the Metropolitan of Euchaïta (5 Oct.),
separately at first, then together and, speaking with a single voice, they said: “As you see, the three
of us are with God and no discord or rivalry divides us. Each of us, according to the circumstances
and according to the inspiration that he received from the Holy Spirit, wrote and taught what befits
the salvation of mankind. There is not among us a first, a second or a third, and if you invoke one of
us the other two are immediately present with him. Therefore, tell those who are quarrelling not to
create divisions in the Church because of us, for when we were on earth we spared no effort to re-
establish unity and concord in the world. You can conjoin our three commemorations in one feast
and compose a service for it, inserting the hymns dedicated to each of us according to the skill and
knowledge that God has given you. Then transmit it to the Christians with the command to celebrate
it each year. If they honor us thus as being with and in God, we give them our word that we will
intercede for their salvation in our common prayer.” At these words, the Saints were taken up into
heaven in a boundless light while conversing with one another by name.

Saint John immediately assembled the people and informed them of this revelation. As he was
respected by all for his virtue and admired for his powerful eloquence, the three parties made peace
and every one urged him to lose no time in composing the service of the joint feast. With fine
discernment, he selected 30 January as appropriate to the celebration, for it would set the seal to
the month in which each of the three Hierarchs already had a separate commemoration (Saint Basil
– January 1; Saint Gregory – January 25; Saint John (translation of relics) – January 27).

The three Hierarchs—an earthly trinity as they are called in some of the wonderful troparia of their
service—have taught us in their writings and equally by their lives, to worship and to glorify the Holy
Trinity, the One God in three Persons. These three luminaries of the Church have shed the light of
the true Faith all over the world, scorning dangers and persecutions, and they have left us, their
descendants, this sacred inheritance by which we too can attain to utmost blessedness and
everlasting life in the presence of God and of all the Saints.

Anglican Ordinariate: No Communion for unchaste divorced and remarried couples;
no ‘at peace with God’ exceptions

January 18, 2017 (LifeSiteNews) — Catholics who are civilly divorced and remarried “cannot
receive the Eucharistic Communion” as long as they do not live in abstinence, explains a pastoral
letter published by the Personal Anglican Ordinariate of the Chair of Saint Peter on Tuesday.
The letter emphasizes that the Ordinariate continues the tradition of the Church and “maintains that
a new union cannot be recognized as valid if the first marriage was.”
A couple that “either does not acknowledge their unchastity, which is adultery, is gravely wrong, or
do not firmly intend to avoid sin” is in a situation in which the disposition required for Reconciliation
is not satisfied, “and they would receive the Eucharist in a condition of grave sin,” the letter



explained. “Pastoral discernment admits of no exceptions to the moral law, nor does it replace moral
law with the private judgments of conscience.”
The letter titled “A Pledged Troth” was published on the website of the Ordinariate of the Chair of St.
Peter and is endorsed by the Bishop Steven J. Lopes. He was appointed bishop of the Ordinariate
in November 2015 after he serving in the Congregation for the Doctrine of Faith. Lopes, 41, is the
youngest bishop in the world.

The Personal Ordinariate was created by the Vatican in 2012 and serves Anglican communities and
clergy who wish to become Catholic without having to give up their liturgical heritage and traditions.
It is based in Houston, Texas. The Cathedral of Our Lady of Walsingham is its principal church,
connecting with 45 parishes in the U.S. and Canada.

The letter strongly declares the unbroken continuity of Church tradition in difficult moral questions,
despite the lapse of the Anglican community, which “has made pastoral accommodation” across the
whole spectrum of moral decline. “It has liberalized divorce, allowed contraception, admitted those
engaged in homosexual activity to Communion and even (in some places) to the ordained ministry,
and begun to bless same-sex unions.’ As a result, that Communion has fractured as the plain
teaching of Scripture, Tradition and reason was rejected.”

A person who is divorced and civilly remarried should be welcomed as a valued member in the
Church and “not consider themselves separated from the Church.” But they should be “welcomed
with great love,” they may not participate in Communion if they do not commit to living sexual
abstinence in their new civil union as they are sacramentally married to their previous partner.

The exemplary letter stands in stark contrast to the bishops of Malta who recently
published guidelines for admission to Communion for those who are “at peace with God.” The
Maltese bishops put the decision-making process in the hands of the individual as matter of
conscience in cases where it becomes “humanly impossible” to remain chaste.

“A Pledged Troth,” on the other hand, calls for the formation of conscience. A personal discernment,
“which incorporates individual conscience in its reflection,” is not “however, a matter for the
individual to determine privately,” but must be “guided by the responsible and serious discernment
of one’s pastor” (Cf. AL, 303, 307). As part of this discernment, the letter strongly dissuades priests
from granting “exceptions” while stressing that the couple ought to undergo examination to
determine if a previous marriage has been valid according to Church law.

“A civilly-remarried couple firmly resolving complete chastity thus resolves not to sin again, which
differs in kind from a civilly-remarried couple who do not firmly intend to live chastely, however much
they may feel sorrow for the failure of their first marriage. […] Unless and until the civilly remarried
honestly intend to refrain from sexual relations entirely, sacramental discipline does not allow for the
reception of the Eucharist,” the Ordinariate’s letter emphasizes.

These statements, to be applied in all communities and parishes connected to the Ordinariate,
serve as an example for the application of Amoris Laetitia in continuation with Church tradition.
They recall that “the firm intention for a chaste life is difficult, but chastity is possible, and it ‘can be
followed with the help of grace’ (Amoris Laetitia, 295). Every person is called to chastity, whether
married or not, and the assistance of grace and the tenderness of mercy is available to all.”

The letter stresses “the indissolubility of marriage, rooted in nature, reason, Revelation and God’s
own unchanging nature,” and explains that marriage is “permanent in unity, ‘that, once validly
entered, it is a reality, henceforth irrevocable’ (Catechism, 1638-1640). No one, not even the Church
herself, has ‘the power to contravene this disposition of divine wisdom’ (1640).”
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St. Basil Seminary in cooperation with the Ukrainian Catholic University is offering

Bioethics Certificate Program

March 9-12, 2017

Presenters:
Fr. Ihor Boyko, PHD, Director of the Program of Bioethics at UCU, Rector of Holy Spirit
Seminary in Lviv
Nataliya Tsiupa, MSB lecturer in the School of Bioethics.

Lectures in Bioethics:

1. Opening Lecture: Formation and development of Bioethics;
We will review moral and ethical evaluation of the following issues:

2. The beginning of human life;
3. Who is the human embryo?;
4. Prenatal diagnosis;
5. Abortion;
6. Reproductive technologies;
7. Human organ transplantation;
8. Euthanasia;
9. Suicide;
10. Final Lecture: Case Study.

The program includes 10 lectures/meetings. Each lecture is 1 hour & 20 min.

Registration starts at 9:00 a.m. on March 9th.

Lecture Program ends at noon on Sunday, March 12th

Registration fee: $300.00, including room and board.
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представляють:

Лекції з Біоетики
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195 Glenbrook Road
Stamford, CT 06902

Доповідачі:

о. Ігор Бойко, STD
ректор семінарії Святого Духа
Львів, Україна

Наталя Цюпка, STL
Український Католицький Університет
Львів, Україна

Детальна інформація по телефонах: 203-324-4578, 631-506-6260



Житло 
www.iporada.com/rent

За цим посиланням ви дізнаєтесь 
про популярні та надійні ресурси, за 
допомогою яких можна знайти житло 
для оренди, також покрокову інструкцію, 
як користуватися цими ресурсами.

Робота
www.iporada.com/robota2

За цим посиланням дізнаєтесь про те, 
які бувають типи робіт в Америці і як 
ефективно знайти роботу. Також тут 
перераховані всі ресурси, що допоможуть 
вам знайти роботу швидше і легше. 

Для нелегалів
www.iporada.com/nelegal

Тут ви можете знайти корисну інформацію 
про можливості та права нелегалів. У цій 
країні у нелегалів є більше можливостей, 
ніж ви можете собі уявити. Проблема в 
тому, що багато нелегалів та іммігрантів 
взагалі про це не знають. 

Документи та іммігРація
www.iporada.com/documents

Тут ви можете знайти інформацію 
про те, як заповнити ті чи інші форми, 
а також те, які документи вам треба 
мати, наприклад: Social Security, Tax ID, 
водійські права тощо. Ми покажемо крок 
за кроком, як усе це зробити. 

Aнглійська мова
www.iporada.com/esl

Тут ви  можете ознайомитися з 
ресурсами, за допомогою яких ви 
матимете змогу підтягнути або 
вивчити англійську мову.

Фінанси
www.iporada/finance

Тут про те, як відкрити банківський 
рахунок і отримати кредитні картки. І 
важливе - чого остерігатися. Також як 
подати податковий звіт наприкінці року. 
Інформація про пенсію та інші теми про 
фінанси. 

меДицина
www.iporada.com/medicine

Одна з основних тем і проблем в 
Америці. Медична система у цій країні 
настільки заплутана, що самим важко 
в ній розібратися, тож на сайті Immi-
grant porada ми зробимо це разом на цій 
сторінці.

сім’я та Діти
www.iporada.com/family

Багато з чим в житті можна зачекати, 
особливо в імміграції. Однак наша родина 
та діти - це та сфера, у якій помилки 
коштують найдорожче. Тож читайте та 
дізнавайтесь, як робити правильні кроки 
в цій країні.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ця брошура та інформація на сайті - 
безкоштовна. Ви можете копіювати її 
та поширювати, щоб ми змогли разом 
допомогти більшій кількості іммігрантів. 
Також ви можете завантажити її 
безкоштовно за цим посиланням 

www.iporada.com/BroSHUra

Долучайтеся до групи на Facebook, де 
ми та інші іммігранти відповідаємо на 
запитання протягом кількох хвилин або 
годин 

www.iporada.com/FBG

коРисна 
інФоРмація
Для   укРаЇнського 

іммігРанта 
-------------------------------
Житло | Робота 
освіта |  Документи 
Aнглійська мова
меДицина | сім’я та Діти 
-------------------------------
У цій брошурі перерахуємо все 
основне, що потрібно знати і 
зробити, якщо ви щойно приїхали 
жити до Америки або навіть 
якщо ви тут вже давно. Усе в 
цій країні дуже відрізняється від 
звичного життя на Батьківщині. 
Тому ми хочемо надати якомога 
більше корисної інформації, яка 
допоможе вам або захистить вас 
від помилок. 

беЗкоШтовний 26-тиЖневий 
куРс аДаПтаціЇ в амеРиці
Такого ви не знайдете в жодній країні.
WWW.IPORADA.COM/26WEEKS
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Ukrainian National Home
961 Wethersfield Avenue, Hartford
New England’s Premier Ukrainian Cultural Center
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Tel. 860-296-5702 or
860-296-4661

rentals@ukrainiannationalhome.org
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