
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 8, 2017

Nedil\ pisl\ Prosvi`enn\  Sunday after Theophany
Tone 1 Ap./Ep. Efes./Ephes. 4:7-13; Wv./Gospel Mt./Mat. 4:12-17



Nedil\ pisl\ Prosvi`enn\  Sunday after Theophany
Tone 1 Ap./Ep. Efes./Ephes. 4:7-13; Wv./Gospel Mt./Mat. 4:12-17

Sat.    01/07 4:00PM For Parishioners * Pro Populo
Sun.   01/08 8:30AM Jaroslaw HUMENNYJ,(29th Anniversary) – req. by Josephine Humennyj & Family

10:30AM For Deseased Members of GOLOVATSKYY Family – req. by Iryney Golovatskyy

35-t\ NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA  35TH SUNDAY AFTER PENTECOST
Tone 2 Ap./Ep. Ko./Col. 3:12-16; Wv./Gospel Lk./Lk. – 18:18-27

Sat.    01/14      4:00PM For Parishioners * Pro Populo
Sun.   01/15      8:30AM Genia NAZAR,(4th Anniversary) – req. by  Josephine Humennyj & Family

10:30AM Taras KUBIV – req. by Maria Kubiv

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.

Свята Церква перед празником Господнього Богоявлення у
богослуженнях звертається до своїх вірних: "Вифлеєм
залишивши, преславне чудо, спішімо до Йордану душею
гарячою і там побачимо страшне таїнство" (Світилен

утрені з 3 січня). Це таїнство Господнього Богоявлення, це
Хрещення Господа нашого Ісуса Христа в ріці Йордані. У

цьому таїнстві Ісус Христос об'являє себе як Месію і
Спасителя. Про Його Боже післанництво свідчить при

Хрещенні сам Отець Небесний голосом із неба: "Ти єси Син
мій любий, у тобі — моє уподобання" (Мр. 1, 11); свідчить

Святий Дух, що у вигляді голуба сходить на Нього;
свідчить і святий Йоан Хреститель, вказуючи на Нього:
"Ось Агнець Божий, який гріхи світу забирає" (Йо. 1, 29).

Празник Господнього Богоявлення належить до
найдавніших і найбільших празників нашого церковного року.

Сам, отже, чоловіколюбче Царю, прийди і нині зішестям Святого Твого
Духа,і освяти воду оцю" (Чин великого водосвяття).

01/09 Monday 8:00AM Private Intention
01/10 Tuesday 8:00AM Private Intention
01/11 Wednesday 8:00AM Private Intention
01/12 Thursday 9:00AM  Andrew STEFANIW, Bohdan STEFANIW & Julia SKORYK – req.

by Anna Stefaniw
01/13 Friday 6:30PM Maria TERLESKA,(9th Day Memorial) – req. by

Zenoviy Terlesky and Family
01/14 Saturday 8:00AM Private Intention

01/16 Monday 8:00AM Private Intention
01/17 Tuesday 8:00AM Private Intention
01/18 Wednesday 8:00AM  Private Intention
01/19 Thursday 8:00AM Private Intention
01/20 Friday 8:00AM  Private Intention
01/21 Saturday 9:00AM  For deceased members of DUBIL Family – req. by Dubil Family



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 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 January. 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 7th 2017, through January 14th 2017, in Memory
of Osyp Luczka, by Kolinsky Family.

 ETERNAL MEMORY! VI?NA| PAM#|T:!
Your prayers are requested for the repose of the soul of  Helen Hunchak
who fell asleep in the Lord on December 21st, 2016. May God grant her eternal peace!

 ETERNAL MEMORY! VI?NA| PAM#|T:!
Your prayers are requested for the repose of the soul of  Waltraut Rokycky
who fell asleep in the Lord on December 31st, 2016. May God grant her eternal peace!

PO}ERTVA NA CERKVU / CHURCH DONATION
$200.00 Mr. & Mrs. Volodymyr Odushkin;

In Memory of  Helen Hunchak
$40.00 Ms Isha Pryshlak; $50.00 Mr. & Mrs. John Wraight;

$150.00 Mr. Roman Lubynsky & Karen Golz.
In Memory of Waltraut Rocycky

$50.00 Mr. & Mrs. James Lurate; $25.00 Mr. & Mrs. William Casey.
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



 2017 CHURCH CALENDAR THANK YOU: We, express our gratitude to Mr. John Console of
Talarski Maple Hill Chapel Funeral Home for their generous donation of our 2017 calendars.

ПАПА: ВІРА ВИМАГАЄ НОСТАЛЬГІЇ ЗА БОГОМ Й
ГОТОВНОСТІ ВИРУШИТИ НА ПЕРИФЕРІЇ

«Бачити» і «поклонятися» – два
слова, над якими в контексті
«ностальгії за Богом», коментуючи
слова волхвів: «Де цар юдейський,
що оце народився? Бо ми бачили
його зорю на сході й прийшли йому
поклонитись», роздумував Папа
Франциск, проповідуючи під час
Святої Меси, яку він очолив у
п’ятницю, 6 січня 2017 р., в базиліці
Святого Петра у Ватикані з нагоди
урочистості Богоявлення.

Насамперед, Святіший Отець,
цитуючи святого Івана Золотоустого,
звернув увагу на те, що євангельські

мудреці не вирушили в дорогу, побачивши зорю, але побачили зорю, тому що були в
дорозі, тобто, «мали серце з відкритим кругозором та змогли побачити те, що їм показувало
небо, тому що в них було бажання, яке спонукало: вони були відкритими для новизни».
«Волхви, таким чином, – додав він, – представляють портрет віруючої людини, людини, що
має ностальгію за Богом, того, хто відчуває брак свого дому, яким є небесна вітчизна».
«Свята ностальгія за Богом, – сказав проповідник, – зроджується у віруючому серці, тому
що воно знає, що Євангеліє не подією з минулого, але сучасного. Свята ностальгія за Богом
дає нам змогу тримати очі відкритими перед всім спробами применшити та збіднити життя.
Свята ностальгія за Богом – це віруюча пам’ять, яка повстає проти численних пророків, які
звіщають нещастя. Ця ностальгія зберігає живою надію віруючої спільноти, яка тиждень-за-
тижнем взиває: Прийди, Господи Ісусе!».
За словами Наступника святого Петра, саме ця ностальгія спонукала старця Симеона
щодня приходити до святині, знаючи, що його життя не завершиться, поки не візьме на руки

Plast Svichechka
Пластовa Свічечкa

Пластова Станиця у Гартфорді має шану
запросити усіх на Пластову Свічечку у
неділю, 15 січня 2017, 11:30 рано у
церковній залі при Церкві Св. Арх. Михаїла у Гартфорді
Запрошуємо усіх на святочну програму, коляду і смачну кутю!

Plast Ukrainian Scouting Organization – Hartford Branch invites all to the Plast
Svichechka (candle ceremony) on Sunday January 15, 2017 at 11:30AM in the lower
church hall St. Michael the Archangel Ukrainian Catholic Church, Hartford, CT. We
welcome all to a festive program with caroling.



Спасителя. Ця ностальгія спонукала блудного сина шукати обійми отця. З цією ностальгією
пастир залишає 99 овець, шукаючи одну загублену. Її відчувала Марія Магдалина, біжучи
недільного ранку до Господнього гробу.
«Ностальгія за Богом вириває нас з наших огорож детермінізму, що спонукають вважати,
що нічого неможливо змінити. Ностальгія з Богом – це наставлення, яке розбиває нудний
конформізм та спонукає анґажуватися в ці зміни, яких прагнемо й потребуємо. Коріння
ностальгії за Богом – в минулому, але вона не зупиняється на ньому: вона прямує вперед у
пошуках майбутнього. “Ностальгуючий” віруючий, спонукуваний своєю вірою, подібно до
волхвів шукає Бога у найпотаємніших місцях історії, тому що знає у своєму серці, що там на
нього чекає Господь. Він вирушає на периферії, на пограниччя, в неєвангелізовані місця,
щоб змогти зустрітися зі своїм Господом», – сказав Святіший Отець, вказуючи на те, що
зовсім інше наставлення панувало в палаці Ірода.

В той час, як волхви були в дорозі, «Єрусалим спав». Спав разом з Іродом, знечулений
«зачерствілим сумлінням». А тому й прийшли розгублення та страх. Це розгублення того,
«хто перед новизною, яка перевертає світ, закривається у собі самому, в своїх досягненнях,
знаннях та успіхах», того, хто нездатний поглянути за межі багатств і бажає панувати над
усім і всіма. Розгубленість того, «хто занурений в культуру перемоги будь-якою ціною», в
якій є місце лише для так званих «переможців». Ця розгубленість породжена страхом перед
тим, що ставить запитання й підважує наші забезпеченні та правди, «наші способи
прив’язуватися до світу й до життя». І цей страх спонукав Ірода «шукати забезпечення у
злочині».

Далі Папа вказав на те, що волхви, спонукувані бажанням поклонитися новонародженому
цареві, прийшли до того місця, яке вважали найвідповіднішим – до царського палацу, адже
саме там повинен би народитися цар, маючи свій двір та підлеглих, що є знаком «влади,
успіху, вдалого життя». Царя повинні шанувати, боятися, намагатися йому вгодити, «але не
обов’язково любити». «Такими є світські схеми, малі ідоли, яких вшановуємо: влада,
зовнішній ефект, вищість», – сказав проповідник, додаючи, що ці ідоли можуть обіцяти лише
«смуток, рабство і страх».
«І саме там розпочинався найдовший шлях, яким повинні були пройти ці чоловіки, що
прибули здалеку. Так розпочався найважчий та найскладніший подвиг. Відкрити, що це,
чого вони шукали, не було в палаці, але перебувало в іншому місці, не лише географічно,
але й екзистенційно. Там вони не бачили зорю, що вела до відкриття Бога, Який бажає, аби
Його любили, а це можливе лише під знаком любові, а не тиранії, відкрити, що погляд цього
невідомого, але розшукуваного Царя не впокорює, не поневолює, не ув’язнює. Відкривати,
що Божий погляд підводить, прощає, зцілює. Відкривати, щоб Бог захотів народитися там,
де ми не очікували, де, можливо, не хочемо. Або там, де ми неодноразового Його
заперечуємо. Відкривати, що в Божому погляді є місце для поранених, втомлених,
скривджених та полишених: що Його сила та влади називається милосердям. Наскільки
віддаленим для декого є Вифлеєм від Єрусалиму!» – зауважив Папа, додаючи, що Ірод
виявився нездатним поклонятися, бо «не хотів і не зміг змінити свій погляд», як і
первосвященики, які знали пророцтва, але не були готовими вирушити в путь і змінитися.
«Волхви, – підсумував Святіший Отець, – відчували ностальгію, вони вже більше не хотіли
звичного. Вони були призвичаєні до Іродів свого часу й втомлені ними. Але там, у
Вифлеємі, була обітниця новизни й безкорисливості. Там діялося щось нове. Мудреці
змогли поклонитися, тому що мали відвагу вирушити в дорогу, й, упавши ниць перед
немовлям, упавши ниць перед убогим, упавши ниць перед беззахисним, упавши ниць перед
незвичним і невідомим Вифлеємським Дитям, відкрили Божу славу».



ПАПА ПОБАЖАВ ХРИСТИЯНАМ СХОДУ «СВІТЛА Й МИРУ» З НАГОДИ РІЗДВА
«Завтра християнські спільноти

Сходу, які дотримуються
Юліанського календаря,

відзначатимуть святе Різдво. В дусі
братерської радості бажаю, аби
нове народження Господа Ісуса
наповнило їх світлом і миром», –

сказав Папа Франциск,
промовляючи після проказування
молитви «Ангел Господній», що

відбулося на площі Святого Петра
у Ватикані 6 січня 2017 р. з нагоди

урочистості Богоявлення
Господнього. Джерело: Радіо Ватикан

БЛАЖЕННІШИЙ СВЯТОСЛАВ ПРИВІТАВ УКРАЇНСЬКІ РОДИНИ
ІЗ НАРОДЖЕННЯМ СПАСИТЕЛЯ

Вітаю кожну українську сім’ю з таїнственним народженням Спасителя. Коли сідаємо
разом до Святої вечері, то відчуваємо, що разом із нами за цим святковим столом
перебуває Пресвята родина – Марія, Йосиф, новонароджене Дитятко Ісус. Тож радіймо,
колядуймо, ділімося цієї радістю! Нехай сила надії, яку ми вже тримаємо в наших руках
як новонародженого Спасителя, супроводжує всі дні життя.
Нехай лунає прадідівська коляда як благовість миру України для кожного вірного в
усьому світі. Зичу благословенного Різдва, смачної куті, веселої коляди і щасливого
Нового року!

«Сьогодні ми святкуємо одне з величніших християнських свят – світлий празник Різдва,
свято народження в людському тілі вічного Бога, - продовжує він у привітанні. - Святі Отці,
учителі Церкви, щоб відкрити зміст Різдва, навчали, що в цій події поєднуються
протилежності: вічний, незбагненний і недоступний Бог стає людиною. Не просто стає

доступним, а стає близьким до кожного з
нас».

Бо, за його словами, Він не просто
доступний, а близький до кожного з нас.
Новонароджений Ісус переймає на себе
всі наші болі, страждання, радості, які в
цьому новому році турбують наше серце.
«Один раз народившись у Вифлеємі, у
людському тілі, Ісус не скинув із себе
людської природи», - підкреслює Глава
Церкви, зазначаючи, що кожного року,
коли святкуємо Різдво, то відкриваємо



для себе Бога, присутнього в нашій сьогоднішній історичній хвилі.
Чому ми живемо в час війни? Який зміст наших страждань? «На ці питання ніхто не може
дати вичерпної відповіді. На це відповідає новонароджений Спаситель у Різдві... Він каже
нам сьогодні не боятися, бо Він є з нами аж до кінця віку», - навчає Блаженніший
Святослав.
Глава Церкви закликає прийняти це Боже Дитя, що сьогодні Небесний Отець через руки
Діви Марії передає Україні: «Радіймо Ним, бо в Ньому - відповіді на всі складні життєві
питання. Він є нашим майбутнім і радістю, надією і сповненням усього того, чого бажає
наше серце».

Matthew 3:13-17- A Community of Persons
January 6, 2017January 6, 2017 Fr. Michael Bombak

Christ is Baptized!
At the World Meeting of Families,
during the Papal visit to Philadelphia
in 2015, a little boy asked Pope
Francis what “God did with all His
time before He created the world.”
The Holy Father paused for a few
seconds and then responded “He
loved.” It is through this feast, the
Holy Theophany, where God is
manifested to the world as a truly
loving God.
God is not a monad but a

community of persons, One God in three Divine Persons- Tri-unity- Trinity. Our God is a
God of love, and love, which is always about the other, could not be possible for a God
who is a monad. The truth is so much more amazing and incredible. God is fire,
movement and dance within a community of Love, true Love, the Love of the Father
before the beginning, the Only Begotten Son and the Lifegiving Holy Spirit.
Today we witness this amazing unveiling of the Inner Life of the Trinity when we see the
Son, hear the Father and witness the Holy Spirit at Jesus’ baptism. Let us, brothers and
sisters allow God’s eternal communion of love draw us into deeper, more honest and
authentic relationships with our own neighbors who have been created in the Image and
Likeness of this very Trinity of Persons.
Christ is Baptized!
Lamb and Redeemer – John’s baptism was looking toward repentance. Its purpose was
to bring hearers to the point of experiencing conviction for their offenses. John, however,
did not want anyone to draw the conclusion that Jesus himself also came to the Jordan to
repent of his sins. So he sets this point straight from the outset by calling him both Lamb
and Redeemer of all the sin that is in the world. He who is able to take away the sins of
the whole world was himself without sin. (St. John Chrysostom, Commentary on Matthew)



ЙОРДАНСЬКА ВОДА — ВЕЛИКА СВЯТІСТЬ

Сам, отже, чоловіколюбче Царю, прийди і нині зішестям Святого Твого Духа,і
освяти воду оцю" (Чин великого водосвяття).

“З празником Господнього Богоявлення тісно пов'язане Велике, або йорданське
водосвяття. Ця священна традиція Східної Церкви сягає перших віків християнства.
Протягом століть витворилися різні обряди великого освячення води святих Богоявлінь.
Наш народ з давніх-давен йорданське водосвяття дуже любить, вірить у велику силу
освяченої йорданської води та зберігає її у хатах, як велику святість”.

Від найдавніших часів Східна Церква вважає освячену йорданську воду за велику
святість та приписує їй чудодійну силу для душі й тіла. Святий Йоан Золотоустий у
проповіді на празник Богоявлення каже: "У цей празник опівночі всі, зачерпнувши
води, приносять її додому і зберігають увесь рік... І діється дивне явище: та вода у
своїй істоті не псується від довготи часу, але зачерпнута сьогодні, вона через цілий рік,
а часто і два і три роки зостається незіпсована і свіжа. І по такім довгім часі вона така,
як і вода, щойно взята з джерела". Грецька Церква для йорданської води має назву
велика "агіязма", тобто велика святість.
Колись давно у Церкві був звичай давати пити йорданську воду тим, кого через якусь
провину не допущено до святого причастя. Наш народ ставився до йорданської води з
такою великою набожністю, що аж до її освячення зберігав строгий піст і приймав її
натще, наче причащаючись. Наші вірні кропили йорданською водою всі свої будинки й
ціле обійстя, щоб відігнати від свого господарства всяку нечисту силу. І сьогодні вони
радо вітають у своїх домах священика, який щорічно благословить і освячує їх і їхні
доми йорданською водою.

Віру нашої Східної Церкви в силу і благословення йорданської води найкраще
віддзеркалює зміст молитов та обрядів великого водосвяття. У тих молитвах багато
разів призиваємо Святого Духа, щоб Він зійшов, очистив і освятив воду та надав їй
лікувальної сили з користю для душі й тіла. Велика єктенія під час освячення води має
аж 26 прохань, де є такі слова: "Щоб освятилися води ці силою, діянням і зішестям
Святого Духа"; "Щоб на води ці сходило очищальне діяння пресущної Тройці"; "Щоб
була їм дарована благодать ізбавлення, благословення Йорданове, силою і діянням і
зішестям Святого Духа"; "Щоб ми просвітилися просвіченням розуму і благочестя
зішестям Святого Духа"; "Щоб вода ця стала даром освячення, ізбавленням від гріхів,
на зцілення душі і тіла, і на всяку особливу користь"; "Щоб була вона на очищення душ
і тілес усім, що з вірою черпають і причащаються нею".

Гарні за своїм глибоким змістом молитви йорданського водосвяття величають Пресвяту
Тройцю і просять Святого Духа, щоб зійшов і сам освятив воду. Тут підкреслюється
значення, сила та святість йорданського водосвяття. Ось дещо з тих молитов: "Днесь
йорданські води перетворюються на цілющі Господнім пришестям... Днесь людські гріхи
йорданськими водами обмиваються. Днесь рай відкривається людям і сонце правди
осяюється нам... Днесь ми ізбавилися від давнього ридання і, як новий Ізраїль,
спаслися. Днесь ми від тьми визволилися і світлом богорозуміння озорюємося... Днесь
світлом просвічується все створіння... Сам, отже, чоловіколюбче Царю, прийди і нині
зішестям Святого Твого Духа, і освяти воду оцю. І дай їй благодать ізбавлення,
благословення Йорданове, сотвори її джерелом нетління, даром освячення, розрі-
шенням гріхів, зціленням недуг, погубною для демонів, для супротивних сил
неприступною, ангельської сили сповненою, щоб усі, що черпають і причащаються,
мали її на освячення душ і тілес, на зцілення від терпінь, на освячення домів, і на
всякий особливий пожиток... І подай усім, що доторкаються до неї і причащаються, і
помазуються нею, освячення, здоровля, очищення і благословення".



 BLAHOSLOVENN| DOMIV JORDAN HOUSE BLESSING 01/08/17– 02/02/17
|k`o Vy ba]awte `ob otec; vidvidav Vas z Jordans;kym Blahoslovenn\m, prosymo zapysaty
Va'e im#\, adresu ta telefon na pony`ij formi ta vkynuty u ko'yk pry zbirci, abo pro'u
zadzvonyty do ofisu 860-525-7823.
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  and put into collection
basket, or call church office at 860-525-7823.

------------------------ Cut Here ----------------- Vidri]te ta vkyn;te u ko'yk -----------------

BLESSING OF THE WATER AND THE SANCTIFICATION OF HOMES

Among the various petitions mentioned in the ceremony during the blessing of the
water is the sanctification of homes. With this the Church imposes a duty and
obligation upon the priests to bless the homes of the faithful entrusted to their
pastoral care at the beginning of the New Year. Theologically speaking, the blessing
of homes constitutes an invocative blessing, meaning that by his prayer and by
the sprinkling of the Holy Water the priest invokes God’s protection upon the home
and those living in it.

As our souls, so also our homes become tainted by the sins of those living in them
and, consequently, lose God’s protective power. Every year, then, at the Feast of
the Epiphany, they should be blessed again to secure for them God’s blessings and

protection. Just as the faithful cleanse their soul of sin at least ONCE A YEAR, and the church is blessed
with the newly blessed water every year, so should the homes of the faithful be yearly blessed to invoke
God’s blessings and protection on it and its inhabitants.      As we renew the insurance on our home
every year, so we should renew our insurance of God’s protection and his blessing which is of greater
importance and more effective. As we welcome our priest during the holy season of Epiphany to bless
our home, let us be mindful that he is bringing to us the "blessing of Jordan," and that unless God protect
and bless our home, we "labor in vain." (Ps. 127:1)

Íà ùàñòÿ, íà çäîðîâ’ÿ, íà Íîâèé Ð³ê!
Íà ùàñòÿ, íà çäîðîâ’ÿ, íà Íîâèé Ð³ê,
Àáè Âàì âåëîñÿ êðàùå í³æ òîð³ê!
Ðàä³ñòü ðîäèëàñü ó Âàø³é õàò³,
â ñåë³ ³ â ì³ñò³,

Ùîá Âè ïðîæèëè ðîê³â òàê ç äâ³ñò³.
Ùîá æèëè â ùàñò³ ³ íå ñòàð³ëè,
À ç êîæíèì ðîêîì , ùîá ìîëîä³ëè!
Ç ìîëîäèì ñåðöåì, ç ëþáîâ’þ ó íüîìó
Æèéòå ùàñëèâî ó Ðîö³ Íîâîìó.

Çè÷èìî Âàì íà Íîâèé ð³ê,
Ùîá ùàñëèâèé áóâ Âàì â³ê,-
Ùîá Âàñ Áîã â îï³ö³ ìàâ,
É íåãàðàçäè â³äâåðòàâ.

JORDANS:KE Please fill in & place in collection basket (PRINT) or call 860-525-7823
BLAHOSLOVENN| HOME BLESSING  AFTER EPIPHANY

Name ________________________________________________

Address ________________________________________________
Phone    ________________________________________________

2017
Happy New Year!



SUNDAY AFTER THE THEOPHANY OF OUR LORD JESUS CHRIST
Sunday January 8, 2017 Tone 1

FIRST ANTIPHON
When Israel went forth from Egypt , * the house of Jacob from a people of strange language.

Through the prayers of the Mother of God, * O Savior, save us!
Juda became His sanctuary, * Israel His dominion!

Through the prayers of the Mother of God, * O Savior, save us!
The sea looked and fled, * Jordan  turned back!

Through the prayers of the Mother  of God, * O Savior, save us!
What ails you, O sea, that you flee? * O Jordan, that you turn back?

Through the prayers of the Mother  of God, * O Savior, save us!
(Glory ... Only Begotten Son ...)

THIRD ANTIPHON
Come, let us sing joyfully to the Lord, let us acclaim God, our Savior.

Son of God, baptized by John in the Jordan, save us who sing to You, "Alleluia."
Let us come before His face with praise, and acclaim Him in psalms.

Son of God, baptized by John in the Jordan, save us who sing to You, "Alleluia."
For God is the great Lord and the great king over all the earth.

Son of God, baptized by John in the Jordan, save us who sing to You, "Alleluia."
Entrance:
Come, let us worship and fall down before Christ.

Son of God, baptized by John in the Jordan, save us who sing to You, "Alleluia."

TROPAR (Tone 1): Though the stone was sealed by the Jews and soldiers guarded Your most
pure body, You arose, O Savior, on the third day, and gave life to the world. And so the
heavenly powers cried out to You, O Giver of life: Glory to Your resurrection, O Christ! Glory
to Your kingdom! Glory to Your saving plan, o only Lover of Mankind.

TROPAR (Tone 1): At Your baptism in the Jordan river, O Lord, worship of the Trinity was
revealed: The voice of the Father bore witness to You, proclaiming You "My beloved Son,"
and The Spirit in the form of a dove confirmed the truth of this declaration. O Christ our God,
Who appeared and enlightened the world, glory to You!

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

KONDAK (Tone 4): You revealed Yourself to the world today, O Lord, and Your light is our
illuminating sign. Thus with understanding we sing to You: "You have come and made
Yourself known to us as the Inaccessible Light."

PROKIMEN (Tone 1): Let Your mercy, O Lord, be upon us, as we have hoped in You.
Verse: Rejoice in the Lord, O you just; praise befits the righteous.
Let Your mercy, O Lord, be upon us, as we have hoped in You.

A reading from the Epistle of St. Paul to Ephesians: (4:7-13)
Brothers and Sisters, each of us was given grace according to the measure of Christ’s gift.
Therefore it is said, “When he ascended on high he made captivity itself a captive; he gave
gifts to his people.” (When it says, “He ascended,” what does it mean but that he had also
descended into the lower parts of the earth? He who descended is the same one who
ascended far above all the heavens, so that he might fill all things.) The gifts he gave were



that some would be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers,
to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until all of us
come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to maturity, to the
measure of the full stature of Christ.

ALLELUIA (Tone 1): God gives me vindication, and has subdued peoples under me.
Alleluia. (3)
Verse: Making great the salvation of the king, and showing mercy to His anointed, to David,
and to His posterity forever. Alleluia. (3)

INSTEAD OF "It is truly proper..."
Rejoice, O my soul, for Christ the King is baptized in the Jordan.

No language of the tongue has the ability to praise you fittingly; even the greatest
minds are at a loss of words, O Mother of God. But in your kindness accept our faith because
you know our divine love; for you are the Protectress of Christians and we praise you.

COMMUNION HYMN: The grace of God has been revealed, offering salvation to the whole
human race. Alleluia! (3)
Praise the Lord from the heavens, praise Him in the highest! Alleluia! (3)

Instead of “Blessed is He who comes…” we sing
All creation is filled with rejoicing today, for Christ is baptized in the Jordan.

Instead of “We have seen the true light…” we sing
All creation is filled with rejoicing today, for Christ is baptized in the Jordan.

Instead of “May our mouths…” and “Blessed be the Name…” we sing:
All creation is filled with rejoicing today, for Christ is baptized in the Jordan. (3)

Prayer and Meditation for Using Holy Water

"By this holy water and by Your Precious Blood, wash away all my sins, O Lord."

St. Theresa of Avila on holy water: "From long experience I have learned that
there is nothing like holy water to put devils to flight and prevent them from
coming back again. They also flee from the cross, but return; so holy water
must have great value."

Holy water is a means of spiritual wealth -- a sacramental that remits venial sin. The Church
strongly urges its use, especially when dangers threaten. The devil hates holy water because
of its power over him. He cannot long abide in a place or near a person that is often sprinkled
with this blessed water.

You revealed Yourself to the world today, O Lord, and Your light is our illuminating sign. Thus
with understanding we sing to You: "You have come and made Yourself known to us as the
Inaccessible Light."  (Kondak)
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