
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

SLAVA ISUSU XRYSTU!
PRAISED BE JESUS CHRIST!

November 26, 2017
25-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA

25TH SUNDAY AFTER PENTECOST
Tone 8 Ap./Ep. Ef./Eph. 4:1-6; Wv./Gospel Lk./Luke. – 10:25-37.



25-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA
25TH SUNDAY AFTER PENTECOST

Tone 8 Ap./Ep Ef./Eph. 4:1-6; Wv./Gospel Lk./Luke. – 10:25-37.
Sat.    11/25    4:00PM For Parishioners * Pro Populo
Sun.   11/26 8:30AM Pomynal;na slu]ba i panaxyda za ]ertvy henocydu v sumni 84-ti

rokovyny Holodomoru Ukra[ns;ko[ naci[ ta za polehlyx hero[v
@Majdanu@ ta ATO

 Commemorative Divine Liturgy for the victims of the Ukrainian Great
Famine-Holodomor of 1932-33 and for follen Heros of “Maidan” & ATO

followed by Panakhyda Service
10:30AM Taras KUBIV – req. by wife Maria Kubiv

26-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA
26TH SUNDAY AFTER PENTECOST

Tone 1 Ap./Ep. Ef./Eph. 5:9-19; Wv./Gospel Lk./Luke. – 12:16-21
Sat. 12/02 4:00PM Health & God’s blessing for Zofia KAPIJ – req. by Jaroslaw, Bohdana & Mark
Sun.   12/03 8:30AM  For All Deceased Members of RUDENSKI Family – req. Martha Lomaga

10:30AM Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в Україні

27-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA
27TH SUNDAY AFTER PENTECOST

Tone 2 Ap./Ep. Ef./Eph. 6:10-16; Wv./Gospel Lk./Luke. – 13:10-17.
Sat. 12/09 4:00PM For Parishioners * Pro Populo
Sun. 12/10 8:30AM Oksana KUBIV – req. by mother Maria Kubiv

10:30AM Божественнa Літургія за парафіян і мир 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.

 SERDE?NO VITAWMO vsix naшyx parafi\n, `o sv\tkuvatymut; u lystopadi-hrudni
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!

11/27 Monday 8:00AM Private Intention
11/28 Tuesday 8:00AM Private Intention
11/29 Wednesday 9:00AM Alexandra RUDZINSKI,(40th Day Memorial)-req. by Nadia Fedytnyk
11/30 Thursday 8:00AM Tymish MELNYK,(26th Anniversary) – req. by Krawec Family
12/01 Friday 8:00AM Private Intention
12/02 Saturday 8:00AM Private Intention

12/04 Monday 8:00AM Private Intention
12/05 Tuesday 8:00AM Private Intention
12/06 Wednesday 8:00AM Private Intention
12/07 Thursday 8:00AM Private Intention
12/08 Friday 8:00AM Private Intention
12/09 Saturday The Conception of the Most Holy Mother of God by Saint Anna

Za/att\ sv\to= Anny, koly za/ala Presv\tu Bohorodycq
9:00AM Alexandra RUDZINSKI – req. by Teresa Gluch



OUR SINCERE PRAYERS AND WISHES To our parishioners who celebrate their Birthday, Name
Day and Anniversary in the months of November-December. 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, November 26th 2017, through December 2nd 2017, in
Memory of Bohdan Kolinsky, by Kolinsky Family.

 НАПРЕСТОЛЬНА СВІЧКА ALTAR CANDLE An offering has been made for the Altar
Candle Light to be lit for one (1) week, beginning Sunday, November 26th 2017, through December
2nd 2017, for Maidan, Heavenly Hundred & ATO Patriots, by UCCA Hartford

 STAMFORD DIOCESE CHARITIES APPEAL 2017 UNDERWAY
The month of May is the start of the Stamford Diocese Charities Appeal for 2017 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 Ltc. & Mrs. Patricia Snihurowych

Lets make our goal of $9,000.00!
Year-to-date Total $8,140.00

Thank You for Your kind generosity
PO}ERTVA NA CERKVU / CHURCH DONATION

In Memory of  Alexandra Rudzinski
$50.00 Soares Family; $25.00 Mr. & Mrs. R. Leskiw; $25.00 Mr. & Mrs. Stephan Syrotiuk.

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

 Запрошуємо діточок з парафії на щонедільні репетиції до
свята Різдва Христового. Репетиції триватимуть щонеділі
після другої Служби Божої протягом 30 хвилин. За
додаткову інформацію звертайтесь до п. Лесі Рудик 860-
331-9333.
We are inviting all parish children for Sunday rehearsals that will
include a caroling program for the feast of the Nativity of Jesus

Christ. 30 minute rehearsals will take place every Sunday, after the second Divine
Liturgy. For further information please contact Lesya Rudyk 860-331-9333.

 ЦЕРКОВНИЙ ХОР OUR CHURCH CHOIR AT ST. MICHAEL’S PARISH
Церковний Хор при Парафії святого Михаїла відновлює свою діяльність і запрошує
всіх зацікавлених звернутися до диригента – пана Олеся Кузьми – за дальшими
інформаціями і на переслухування. Вимоги до членства в хорі не занадто строгі. Не
потрібно мати формальної музичної освіти, і не треба вміти читати ноти, хоч це
звичайно дуже помічне. Потрібно нових членів по всіх частинах хору – сопранів,



альтів, тенорів і басів. Приймається дорослих і дітей від 11 років і старших. Не
конечно мати сильний голос - лиш музичний слух і бажання прославляти Бога і
збагатити церковний спів. Починаємо підготовку до Різдвяних відправ. Просимо
дзвонити на телефон: (860) 652-0041 або (773)355-1910, чи вислати е-мейл на
адресу: oleskuzma@gmail.com. Репетиції плановано в неділю між Літургіями -
залежачи від найбільш відповідного часу для членів.

Our church choir at St. Michael’s parish invites new members to audition as the choir will
soon be preparing for our Christmas celebrations. Knowledge of Ukrainian, sight-reading
and prior musical training are helpful, but not essential to join the choir. Transliterated
texts will be made available for non-Ukrainian speakers. Our church choir is now
rebuilding, to help secure a vibrant spirit for our church, to nurture the beauty of our choral
tradition, and to ensure that our children will have the benefit of beautifully sung Liturgies
and wedding ceremonies into the foreseeable future.. To schedule an audition, please call
Alex Kuzma at (860)652-0041 or send an email to oleskuzma@gmail.com.

RIZDV|NYJ BAZAR
CHRISTMAS BAZAAR

SOQZ UKRA+NOK AMERYKY (VIDDIL 106)

ZAPRO"UW VAS  na RIZDV|NYJ BAZAR
u subotu 2-ho hrudn\ vid 10 do 4 hodyny po

poludnq
u nedilq 3-ho hrudn\ vid 9 do 1 hodyny po poludnq
u ‘k'il;nomu zali Cerkvy Sv. Myxa=la

Prykrasy na \lynku, podarunky, obrazy, vy`yvka, bi]uteri\, kny]ky, kartky,
ru/na robota i in`e. Sma/nyj obid, Pe/yvo, Kava

U.N.W.L. of America Branch 106 cordially invites you to a Christmas Bazaar
Saturday 12/2 (10-4pm) and Sunday 12/3 (9-1pm) in our School Hall.

Ornaments, Embroidery, Jewelry, Paintings, Handmade Items, ets.
Tasty Lunch, Pastries, Coffee…

 MAPLE HILL CHAPELS –TALARSKI FUNERALS continues to operate from its beautiful
new location in West Hartford at 906 Farmington Avenue, just 20 minutes away from your
church.
Since 1900, Maple Hill Chapels –Talarski has continuously served the greater Hartford area
and especially the Ukrainian community at Saint Michael’s Ukrainian Catholic Church.
We consider it a privilege and honor to continue to serve you.
We are offering you the following thank you gifts, when you come to us for service:

 We will pay for the funeral Liturgy
 We will make a donation to your church in your family’s name

In addition we will offer 25% off the price of any casket purchased.
Note that you can also plan ahead and make arrangements with us now, to have your wishes
respected in the future. Funds are held in an interest bearing, segregated account for future



use towards a burial, so loved ones are not burdened. Should you have these pre-
arrangements with another funeral home and wish to transfer them to us, this can be done at
no cost and we’d be happy to assist you.
John Console* is the current owner of “Maple Hill Chapels – Talarski” and has worked
with the Talarski family since 1972.
Contact Information: John Console Office 860-246-1377; John Console Cell 860-982-2460

State of CT license #00687; Licensed Directors available 24 hours a day

 BULLETIN ADVERTISING: A reminder to those who
provided advertisements for 2017 for which a payment has not
been made and would like to renew or update their
announcements to be listed in 2018, please do so by
December 31st. Please see Fr. Pawlo after each Divine
Liturgy or call at 860-525-7823

1.

21 ЛИСТОПАДА - ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ

21 листопада в Україні відзначається День Гідності
та Свободи.

Цього дня, з інтервалом у дев’ять років, розпочалися
дві доленосні для сучасної України події:
Помаранчева революція 2004-го та революція
Гідності 2013-го.

Під час президентських виборів 2004-го року
здійнялися акції протесту.

За попередніми результатами другого туру,
оголошеними 21 листопада Центральною виборчою комісією, перемогу в
президентських перегонах здобув Віктор Янукович. Масові та брутальні фальсифікації
під час голосування та підрахунку голосів збурили українське суспільство.
Прихильники опозиційного кандидата – Віктора Ющенка, 22 листопада вийшли на
мітинги незгоди. Протестний рух охопив найбільші міста України, а центром став
Майдан Незалежності у Києві. Внаслідок цих подій відбувся повторний другий тур
президентських виборів за результатами якого переміг Ющенко.

У листопаді 2005 року новообраний Президент заснував свято – День Свободи.

У грудні 2011 року наступний Президент України Віктор Янукович скасував День
Свободи і об’єднав його з Днем Соборності.

21 листопада 2013-го року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція
протесту проти рішення Кабінету Міністрів України призупинити підготовку до
підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Спочатку зібралося декілька сотень, а
вже 24 листопада – понад сто тисяч прихильників євроінтеграції. Після того як 29
листопада на Євромайдані відбувся мітинг із закликом до відставки уряду та



дострокових парламентських виборів, влада застосувала силу. 30 листопада вночі
відбувся кривавий розгін майданівців. Стало зрозуміло, що країна рухається до
авторитаризму, засадничі принципи якого відчуло на собі українське суспільство:

зневага до прав людини, корупція, свавілля правоохоронних органів, репресії проти
незгідних. Протести перетворилися з проєвропейських на антиурядові та стали
значно масштабнішими.

18-20 лютого – в найтрагічніші дні Революції, сталися сутички в центрі Києва,
підпалено Будинок профспілок, снайпери вбили понад 70 євромайданівців, які стали
Героями Небесної сотні.

Вночі на 22 лютого тодішній президент Янукович втік з України. Відбулися
позачергові президентські вибори, які засвідчили європейський вектор орієнтації.

Україна вдруге отримала шанс для цивілізаційного вибору, демократії, очищення від
впливу тоталітарного, людиноненависницького комуністичного минулого.

На відміну від подій Помаранчевої революції, відстоювання власної гідності та
свободи коштувало Україні багатьох життів патріотів.

13 листопада 2014 року чинний Президент України Петро Порошенко підписав Указ
«Про День Гідності та Свободи». Метою запровадження пам’ятної дати є
утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, вшанування патріотизму й
мужності громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод
людини, національних інтересів держави та її європейського вибору.

25 ЛИСТОПАДА УКРАЇНА ВШАНУЄ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ

Голодомор — помста за свободу. Історики пояснюють: Сталін організував
геноцид, щоб покарати українців за незалежність 1917—1921 років.

25 листопада українці та світ, як і щороку, вшанують пам’ять убитих Голодомором
1932–33 років. Жалобні заходи традиційно відбуваються також у 32 країнах світу.

Національні пам’ятні заходи до 84 роковин геноциду пройдуть під гаслом "Голодомор
— помста за свободу, помста за революцію".

Як відомо, у 1917—1921 українці відродили
власну державність. Українська Революція
не лише повернула нашу батьківщину на
мапу світу. Нова держава задекларувала
демократичний лад та дотримання
основних прав і свобод людини. З перших
днів Українська Народна Республіка
протистояла російській інформаційній та
військовій агресії. Втім війна більшовиків

проти України не завершилася із падінням державності.



Вже через десятиліття більшовики завдадуть остаточного, на їх думку, удару по
окупованій Україні. В Інституті національної пам’яті пояснюють: насильницьке
вилучення продовольства, блокада сіл та цілих районів, заборона виїзду за межі
охопленої голодом України, репресії — все це мало знищити українське прагнення
незалежності й самих українців.

“Голодомор — це помста за свободу. Українців карали смертю за здобуту
незалежність від імперій. Геноцид знищив ключові свободи: мільйони позбавлені
життя, в країну повернено рабство — селянам обмежили пересування і відібрали
паспорти, колгоспи застосовували примусову працю, люди не могли сподіватися на
недоторканість житла, не мали свободи релігії, їх обмежили в культурних правах. Але
режим не зумів досягнути головного – Україну не зламали. І свою незалежність ми
змогли підтвердити вже 1991 року”, — говорить Володимир В’ятрович історик, Голова
Українського інституту національної пам’яті.

Всесвітньовідома історик, лауреатка Пулітцерівської премії Енн Еплбаум, яка
перебуває з візитом у Києві, зокрема з нагоди виходу її нової книги «Червоний голод:
Війна Сталіна проти України» відзначила під час виступу на Благодійному вечорі
Києво-Могилянської академії.
“Історія Голодомору — це трагедія, але історія України — не трагедія. Незважаючи на
мільйони вбитих під час війни Сталіна проти України, ваша країна є на мапі світу”.

Голодомор – злочин геноциду проти
Українського народу, результат
спеціально організованого
комуністичним керівництвом штучного
голоду у 1932–1933 роках, що
спричинив загибель мільйонів людей.

Визнання Голодомору 1932–1933 років
геноцидом Українського народу
законодавчо закріплено Законом
України “Про Голодомор 1932 – 1933

років в Україні”.
Голодомор залишається історичною темою, що демонструє найбільший консенсус
українців в оцінці минулого. За цьогорічною соціологією, 77% вважає його геноцидом.

Папа: Участь в Євхаристійному богослужінні –
це сходження на Голготу

Брати участь у Святій Месі означає брати участь у перемозі Воскреслого та бути
просвіченими Його світлом, входячи у Божественне життя. На цьому Папа
Франциск зосередив своє повчання, виголошене під час загальної аудієнції у
середу, 22 листопада 2017 р., тема якого була: «Свята Меса – це спомин
Христового пасхального таїнства».



Як зауважив Святіший Отець, щоб зрозуміти цінність Святої Меси, ми повинні,
насамперед, зрозуміти біблійне значення слова «спомин». Катехизм Католицької
Церкви навчає, що це «не лише пригадування подій з минулого, але в спогадуванні
вони стають певним чином присутніми й актуальними. Саме так Ізраїль розуміє
своє визволення з Єгипту: кожного разу, коли святкується Пасха, події Виходу
стають присутніми в пам'яті віруючих, щоб вони згідно з ними укладали своє
життя».

«Ісус Христос, Своїми страстями, смертю, воскресінням та вознесінням на небо,
привів Пасху до сповнення, – вів далі Папа. – А Свята Меса є спомином Його
Пасхи, Його “виходу”, який Він звершив за нас, щоб вивести нас із рабства та
привести до обіцяної землі вічного життя. Вона не є просто згадкою, але чимось
більшим: це є уприсутненням того, що сталося двадцять сторіч тому».

За словами Святішого Отця, Пресвята Євхаристія завжди веде нас до вершини
спасенної дії Господа Бога, адже Ісус, «ставши задля нас розламаним хлібом»,
виливає на нас «усе Своє милосердя та любов», щоб «оновлювати наше серце,
наше життя та спосіб будувати стосунки з Ним і ближніми». Кожне Євхаристійне
богослужіння є «променем того незахідного сонця, яким є воскреслий Ісус
Христос», а тому брати в ньому участь, зокрема, щонеділі, означає «входити у
перемогу Воскреслого, бути просвіченими Його світлом й зігрітими Його теплом».

«Через Євхаристійне богослужіння Святий Дух вчиняє нас учасниками
Божественного життя, що здатне перемінити все наше смертне буття. А Своїм
переходом від смерті до життя, від часу до вічності, Господь Ісус тягне також і нас
за Собою, щоб звершити Пасху. Під час Святої Меси здійснюється Пасха. На
Святій Месі ми перебуваємо з умерлим та воскреслим Ісусом, а Він тягне нас за
Собою вперед, до вічного життя. Під час Святої Меси ми єднаємося з Ним. Більше
того, Христос живе у нас, а ми – в Ньому», – сказав Святіший Отець, цитуючи
Послання святого Павла до Галатів.

Як підкреслив Папа, Ісусова кров визволяє нас від смерті та від страху перед
смертю. Звільняє нас не лише від панування фізичної смерті, але й від «духовної
смерті, якою є зло, гріх, і яка опановує нас щоразу, коли падаємо жертвами
власного чи інших гріха». Тоді наше життя «втрачає красу та в’яне», але «Христос
повертає нам життя», бо Він є «повнотою життя, й коли вийшов назустріч смерті, то
навіки її знищив».

«Христова Пасха є остаточною перемогою над смертю, бо Він перемінив Свою
смерть у найвищий акт любові. Він вмер з любові! Й у Пресвятій Євхаристії Він
прагне передати нам цю Свою пасхальну й переможну любов. Якщо приймаємо її з
вірою, то також і ми зможемо по-справжньому любити Бога й ближнього, любити
так, як Він полюбив нас, віддавши життя», – сказав Наступник святого Петра,
додаючи:



«Якщо в мені перебуває Христова любов, то я здатний повністю жертвувати себе
іншій людині, з внутрішньою впевненістю у тому, що якщо вона й поранить мене, я
не вмру. Бо в іншому випадку я б мусів захищатися. Мученики віддали своє життя
саме з огляду на цю впевненість у Христовій перемозі над смертю. Лише тоді, коли
досвідчимо цю Христову силу, силу Його любові, станемо дійсно вільними, щоб
безстрашно віддавати своє життя».

Підсумовуючи, Папа наголосив, що Свята Меса є саме цим, участю в Ісусових
страстях і воскресінні, сходженням на Голготу. І варто замислитися, уявивши собі
цей момент: якщо б ми прийшли на Голготу, знаючи, що та людина на хресті – це
Ісус, чи дозволили б ми собі балакати, фотографувати, робити з цього видовище?..

«Ні! Бо це ж Ісус! Ми, без сумніву, будемо мовчати, плакати, але також радіти
спасінням. Тож коли входимо до церкви для участі в Службі Божій, згадаймо про
це: виходжу на Голготу, де Ісус віддає Своє життя за мене. І тоді зникнуть
видовища, балачки, коментарі та інші речі, які віддаляють нас від того прекрасного,
чим є Свята Меса – тріумфу Ісуса», – сказав Святіший Отець, додаючи:

«Думаю, що тепер стало зрозумілішим, як Пасха уприсутнюється та стає дієвою
кожного разу, коли служимо Святу Месу, тобто, яким є значення спомину. Участь в
Пресвятій Євхаристії вводить нас у Христове пасхальне таїнство, даруючи нам
перехід разом з Ним від смерті до життя. Свята Меса – це повторення Голготи, а
не видовище». Vatican Radio

ТОБІ Є ЗА ЩО ДЯКУВАТИ БОГОВІ:

†...За дітей, які шумлять вдома: це означає, що у тебе є сім'я....
†...За посуд, який потрібно мити: значить, у тебе є їжа.
†...За килими, які треба пилососити, вікна, які треба мити...: значить у тебе є житло.
†...За промоклі від дощу черевики: значить, ти ще здатний ходити і тобі є, що взути.
†...За пробки на дорогах: значить, у тебе є автомобіль.
†...За уроки та іспити, до яких потрібно готуватися: значить, у тебе є можливість
отримувати освіту.
†...За начальника, який робить зауваження: значить у тебе є робота.
†...За гору прання: значить, у тебе є одяг.
†...За сльози і посмішки: значить, ти ще можеш відчувати.
†...За тих, хто заподіює тобі біль: значить, ти можеш зрозуміти, як не потрібно
чинити і подарувати у відповідь прощення і любов.
†...За втому в кінці дня: значить, ти ще можеш активно працювати.
†...За будильник, який будить вдосвіта: значить, Бог розбудив тебе до нового дня.
Цінуй те, що маєш! Дякуй Богу частіше – адже багато хто мріє про таке життя, як у
тебе!



November 26 25TH SUNDAY AFTER PENTECOST Tone 8

TROPAR (Tone 8): You came down from on high, O Merciful One, and accepted three days of
burial to free us from our sufferings. O Lord, our life and our resurrection, glory be to You.

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

KONDAK (Tone 8): When You rose from the tomb, You also raised the dead and resurrected
Adam. Eve exults in Your resurrection, and the ends of the world celebrate Your rising from the
dead, O most merciful One.

now and for ever and ever.  Amen

THEOTOKION (Tone 8): To You, O Mother of God, the invincible leader, we, Your servants,
ascribe these victory hymns in thanksgiving for our deliverance from evil. With Your invincible
power free us from all dangers that we may cry out to You: “Hail, O Bride, and pure Virgin!”

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

A reading from the Epistle of St. Paul to the Ephesians (4:1-6)

Brothers, I therefore, the prisoner in the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling
to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing
with one another in love, making every effort to maintain the unity of the Spirit in the bond
of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope of
your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all
and through all and in all.

ALLELUIA (Tone 8) Come, let us rejoice in the Lord; let us acclaim God our Savior. Alleluia. (3)
Verse: Let us come before His countenance with praise and acclaim Him with psalms.
Alleluia. (3)

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

Wojtyla, the “Islamist” invasion and those words spoken to Bush Jr.
ANDREA TORNIELLI  Vatican Insider Pubblicato il 21/11/2017

VATICAN CITY

Saint John Paul II was a mystic, “he dialogued” with Our Lady and had prophetic visions. One
of these visions has to do with the future of Europe and a potential “Islamist
invasion”. But there is also talk of a war that “will not be between religions”. And of a
strong sentence pronounced by the Pope to American President George Bush Jr.

Some details about the supernatural phenomena that accompanied the prayer of the Polish
Pontiff who died in 2005 had gone public after his death, others emerged in the aftermath of
the rapid trial that brought Karol Wojtyla on the altars, first as blessed and then as saint. New
stories, not without disturbing details, have surfaced thanks to the testimony of
Monsignor Mauro Longhi, priest of the Opus Dei clergy, for a decade in service to the



Congregation of the clergy. The prelate from Trieste, who from 1985 to 1995, when he was
still a student, accompanied John Paul II on his mountain hikes in the province of L’Aquila,
gathering his confidence, gave a lecture (without knowing that it would be videotaped and its
content put online) to the hermitage of Saints Peter and Paul of Bienno, in Val Camonica, on
October 22nd, 2017, on the day when the Church celebrates the Pope’s memory.

Longhi, among the many episodes and anecdotes mentioned, from which emerges the faith
of Pope Wojtyla and the strength that he attributed to prayer, cited one concerning a vision
of Europe. Wojtyla - the Monsignor explained – having told me one of his nocturnal visions,
tells me: “Remind this to those whom you will meet in the Church of the third millennium. I see
the Church plagued by a mortal wound. More profound, more painful than those of this
millennium”, referring to those of Communism and Nazi totalitarianism. “It is called
Islamism. They will invade Europe. I have seen the hordes come from the West to the
East”, and then lists to me each country: from Morocco to Libya to Egypt, and so on till the
East. The Holy Father adds, “They will invade Europe, Europe will be a basement, old
relics, penumbra, cobwebs. Family memories. You, Church of the third millennium,
must contain the invasion. But not with weapons, weapons will not be enough, with
your faith lived with integrity.” Longhi places this story in the year in which the Catechism
of the Catholic Church was published, i.e. 1992. It is certainly a strong image, which has been
immediately relaunched by those who have long feared the risk of an Islamist invasion in
Europe, and they would like to see a more “muscular” attitude on the part of Christians.

It must be remembered, however, that it is highly unlikely for Pope Wojtyla to be “enlisted” in
the ranks of those who wish for a new crusade spirit. Apart from the fact that in the
confidence recounted by Monsignor Longhi, it is the Pope himself who speaks of the need
for prayer. One cannot forget that Saint John Paul II was one of the great architect of
dialogue with Islam. How can we fail to remember Wojtyla’s great speech in front of a stadium
filled with young Muslims in Casablanca, in 1985, when he said, “ Christians and Muslims, we
have many things in common, as believers and as human beings. We live in the same
world, marked by many signs of hope, but also by multiple signs of anguish. For us,
Abraham is a very model of faith in God, of submission to his will and of confidence in his
goodness. We believe in the same God, the one God, the living God, the God who
created the world and brings his creatures to their perfection”.

One might object: perhaps the vision of the invasion of Europe follows after that courageous
speech which was in line with the Council’s statement “Nostra aetate”. Perhaps the great
Pope who came from Eastern Europe has changed his attitude after having prophetically
“seen” these presages on the future of the Old Continent. But that is not the case. In 1986
John Paul II wanted to convene the inter-religious meeting of Assisi , in which the Muslims
took part. In 2001, he was the first Pontiff to set foot in a mosque, visiting that of the
Omayyyads in Damascus, during his trip to Syria: he entered with a trembling pace and bare
feet in the place of Islamic prayer. And after the attacks of 11 September he did not promote
any crusades or make any warlike or identity proclamations. In January 2002, he
summoned a new prayer meeting with the Islamists in Assisi, trying to remove any
religious justification for terrorism and any abuse of God’s name to justify violence.



But that’s not all. Vatican Insider reached Monsignor Mauro Longhi by telephone, who, in
addition to saying that he was sadden for how his stories were used, added a couple of
episodes for the readers of our newspaper. Scraps of conversation with John Paul II, which
show how difficult the attempt to “enlist” the Polish Pope is. I remember - Longhi confides us -
that on another occasion he spoke to me of his dialogue with Our Lady, who had told
him, “The war will not be between religions, but between atheists and believers,
between those who are without God and believers”. The prelate adds yet another very
illuminating and even more interesting detail, as it does not refer to mystical episodes or
supernatural dialogues (all phenomena that should always be taken with due caution). It is in
fact a dialogue that has taken place in recent years - probably in 2004 - between President
George W. Bush and Pope Wojtyla.

Let us remember the context: there had been the attacks by Bin Laden’s terrorists on
America, the President of the United States had attacked Afghanistan, the security of
Western countries was on the agenda. Pope Wojtyla told me - Monsignor Longhi reveals -
that Bush had told him, “Holiness, we just want security! And the Pope answered him,
“At the feet of this idol that you call security, you want to sacrifice all human dignity”.

Pope: Every Mass means entering into the Risen Lord's victory
11/22/2017

In his continuing catechesis on the Eucharist during his General Audience, Pope Francis
on Wednesday reflected on the Mass “as the memorial of Christ’s passover from
death to life.”
The Pope explained that in the Bible, a “memorial” is more than a mere remembrance of
a past event; It is he said, “the making present of that event, which enables us to share in
its saving power.”
Jesus, the Holy Father stressed, pours out his mercy upon us at every celebration of the
Eucharist, “in order to renew our hearts, our lives and our entire world.”
Every Mass, said Pope Francis, is a ray of the sun where there is no sunset and
participating in this celebration, especially on Sunday, means entering into the Risen
Lord's victory, and being illuminated by his light…”
By making present the Lord’s paschal mystery, he continued, “the Eucharist
strengthens us to bear witness, like the martyrs of old, to his triumph over death and to
love others as he does, freely giving of ourselves for their good.”
Mass is not a show
The Mass, underlined the Pope “is not a show”. We don’t chat or take photos during the
celebration because it is the memorial of the Jesus’ Passion, which he accomplished for
us, in order to free us from oppression and to enter into the promised land of eternal life.
Concluding his Catechesis, the Holy Father said, that when we enter a church to
celebrate Mass, let us think about Jesus giving his life for us. “The show disappears, the
gossip, the comments and the things that lead us away from this beautiful thing, which is
the Mass, the triumph of Jesus.”



Trump mentions God 8 times in Thanksgiving address.
Obama refused to mention God once

FLORIDA, November 23, 2017 (LifeSiteNews) -- In his first-ever Thanksgiving address as
President, Donald Trump mentioned God eight times, reversing former President Obama’s
refusal to mention the name of God even once in his Thanksgiving Proclamations since
2009.

President Trump in his address today thanked God for his providence and asking God to
continue to bless the nation. He gave his address from his Mar-a-Lago Resort in Florida. A
cheery crackling fire in the background set the thanksgiving mood.

Twitter Ads info and privacy

Trump recounted how thanking God for his blessings and asking him for his continued
blessing is part of the American way. He noted that when the pilgrims arrived in Plymouth
almost four hundred years ago, their “first act was to pray.”

“On their first Thanksgiving, they came together to rejoice after their harvest and praise
God for his provision. Since then, Americans have always remembered the blessings of
freedom and the glory of God,” he said.

Trump said that George Washington, in his first year as president, “proclaimed a day of
public thanksgiving and prayer. He asked all citizens to unite in sincere and humble thanks
for God’s providence and the founding of our country.”

Trump mentioned how President Lincoln in the midst of the civil war made the last
Thursday in November a national holiday, calling on Americans to “come together with one
heart and one voice to thank God for his gracious gifts and to ask him to heal the wounds
of the nation and to restore it.”

The president went on to thank all the “warriors” in uniform who have kept America safe.
He thanked God for all those who have kept the nation safe.

“Together we give thanks for the loved ones who grace our lives and for the heroes who
protect our nation. And we ask for God’s continued blessings on this magnificent land,” he
said.

He ended his address mentioning God twice: “God bless you, and God bless America.”

Trump’s explicit references to God comes as a stark contrast to his predecessor President
Obama.

Obama made history in his first year in the White House in 2009 as the first president to
omit a direct mention of God in his Thanksgiving Proclamation, and he continued the trend
during his remaining years in office.

Last year in his Thanksgiving address, then President-elect Trump also asked God to bless
the nation.
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