
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!
February 19, 2017

NEDIL| M#|SOPUSNA
SUNDAY of MEATFARE

Tone 7 Ap./Ep. 1Kor/1Cor 8:8-9:2. Wv./Gospel Mt./Mt. 25:31-46



NEDIL| M#|SOPUSNA  SUNDAY of MEATFARE
Heavenly Hundred Remembrance Day
День Пам’яті Героїв Небесної Сотні

Tone 7 Ap./Ep. 1Kor/1Cor 8:8-9:2. Wv./Gospel Mt./Mt. 25:31-46
Sat.    02/18      4:00PM Helen HUNCHAK – req. by Mrs. Nadia Fedytnyk
Sun.   02/19      8:30AM ZA POLEHLYX HER+V MAJDANU TA UKRA+NY

Panaxyda za polehlyx  Героїв Небесної Сотні
10:30AM Божественнa Літургія за парафіян та в наміренні миру i

єднoсті в  українському народі * Pro Populo
Panaxyda za Патріарха Йосифа СЛІПОГО (125 ліття з дня народження)

12:15PM Baptism

NEDIL| SYROPUSNA  SUNDAY of CHEESEFARE
NEDIL| VSEPRO~ENN|  FORGIVENESS SUNDAY
Tone 8 Ap./Ep. Rym. /Rom. 13:11-14:4  . Wv./Gospel Mt./Mt. 6:14-21

Sat.    02/25 4:00PM For Parishioners * Pro Populo
(A Rite of Forgiveness will follow.)

Sun.   02/26 8:30AM Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в
Україні. (?yn vzawmnoho pro`en\.)

10:30AM Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в
Україні. (?yn vzawmnoho pro`en\.)

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

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

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

Sat.   03/04 4:00PM For Parishioners * Pro Populo
Following the Ambon Prayer – BLESSING OF THE ICONS

Sun.  03/05 8:30AM Божественнa Літургія за мир та єднiсть в українському народі.
Pisl\ zaamvonno[ molytvy - BLAHOSLOVENN| IKON

10:30AM Божественнa Літургія за парафіян та в наміренні миру i
єднoсті в  українському народі * Pro Populo

Pisl\ zaamvonno[ molytvy - BLAHOSLOVENN| IKON

Коли прийдеш, Боже, на землю зо славою і затрепече все, а ріка вогненна потече
перед судищем, і книги розгортаються, і таємне з’являється, – тоді ізбав мене

від вогню невгасимого і сподоби мене праворуч тебе стати, Судде
найправедніший. (Кондак М’ясопусної неділі)

02/20 Monday 8:00AM Private Intention
02/21 Tuesday 8:00AM Private Intention
02/22 Wednesday Aliturgical day
02/23 Thursday 8:00AM Semen KRAWEC,(20th Anniversary) – req. by Krawec Family
02/24 Friday Aliturgical day
02/25 Saturday 9:00AM For deceased members of OMELIACH-PEKHNIK Families

02/27 Monday Per`yj Den; Postu First Day of the Great Fast
Note: A day of abstinence from both meat & dairy products.

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

02/28 Tuesday 8:00AM
03/01 Wednesday 8:00AM  Private Intention
03/02 Thursday 8:00AM  Private Intention
03/03 Friday 9:00AM Stephanie BOREJKO,(7th Anniversary) – req. by Peter Borayko

7:00PM STATIONS OF THE CROSS / XRESNA DOROHA
03/04 Saturday 9:00AM Irene YURCHYSHYN – req. by Eugene and Lana Babij.

February 27 – March 2, 2017 the mandatory annual clergy retreat at the
Mt. Alvernia Retreat Center, NY

Zobov#\zuq/i ri/ni sv\`eny/i rekolekci[ Stemfords;ko[ Wparxi[



WELCOME to Our Visitors and Guests
We, welcome you to our community. We are honored and pleased for your
participation at the Divine Liturgies.  We invite you to raise your hearts, mind and
bodies in praise to God.  All Catholics may receive Holy Communion. Infants and
children of the Eastern Churches(Canon 710) who have received Communion at the
time of their Baptism and Chrismation may receive Communion through the faith of
their parent(s).  Orthodox Faithful may also receive Holy Communion (Canon 671).  If you have
any question or would like to be part of our community, please kindly see Fr. Pawlo Martyniuk.
 SERDE?NO VITAWMO vsix naшyx parafi\n, `o sv\tkuvatymut; u lqtomu-berezni
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!
OUR SINCERE PRAYERS AND WISHES To our parishioners who celebrate their Birthday, Name
Day and Anniversary in the months of February-March. May Our Lord Jesus Christ bestow his
blessings of Good Health, Happiness, Peace and Grant You Many Blessed Years to Come!

 VI?NA LAMPA ETERNAL LIGHT An offering has been made for the Eternal Light to
be lit for one (1) week, beginning Sunday, February 19th 2017, through February 25th 2017, in
Memory of Heavenly Hundred & ATO patriots, by UCCA Hartford.

 VI?NA LAMPA ETERNAL LIGHT An offering has been made for the Eternal Light to
be lit for one (1) week, beginning Sunday, February 25th 2017, through March 4th 2017, in
Memory of Helen Hunchak, by Eva Zastawsky.

 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 Mr. & Mrs. Andrew Mostovych
In Memory of Waltraut Rokycky

$100.00 Mr. & Mrs. Omelan Markiw
Nexaj Vselaskavyj Hospod; vidplatyt; Vam storyceq!

Thank You for Your kind generosity and love for Your Parish Church!

 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=.

 THE MONTH OF FEBRUARY: Our parish has 2 envelopes the first being "Sower" our
Diocesan Newspaper, which costs $20.00 annually. The newspaper provides information on the
work of Our Patriarch, Our Bishops and Parishes. The second is "Andrew's Pence" for the needs
of the office of our Beloved Patriarch Sviatoslav.
Each envelope can be found in your box the envelopes. As a parish we have an assessment.
Please bring these envelopes to church with your donation enclosed or can be mailed to the
parish office. Please do not mail to Stamford as our parish willnot receive proper credit.
Thank you for your kind support.



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 Sviatoslav 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

 SOROKOUSTY  SOROKOUSTY Slu]by za pomerlyx – sorokousty slu]ytymemo
c;oho roku v nastupni suboty>

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.

MEMORIAL SERVICE for the DEAD: The memorial service for the deceased
– Sorokousty – will be held on Saturdays: 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 to be
remembered at the All Soul’s Saturdays. 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.

 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.

ШКОЛА УКРАЇНОЗНАВСТВА ЗАПРОШУЄ ВСІХ НА
Літературне Свято Творчості

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА та ІВАНА ФРАНКА
Учні та вчителі Школи Українознавства при церкві

Св. Михаїла в Гартфорді запрошують українську
громаду та гостей на Літературне Свято Творчості

Тараса Шевченка та Івана Франка.
Концерт відбудеться 5 березня о 1-й годині в

Українському Народному Домі.
Students and teachers of St. Michael's Ukrainian School of
Hartford invite the Ukrainian community and guests for the

annual Celebration of Taras Shevchenko's and Ivan
Franko’s life and works. The event will take place March 5th at

1pm at The Ukrainian National Home
961 Wethersfield Ave, Hartford, CT 06114



 PRO M#|SOPUSNU NEDILQ Nedil\ pro Bludnoho Syna na/e hovoryla do nas>
Bludni dity, zavernit; z dorohy hrixa ta v pokori j ka\tti vertajtes\ do bat;kivs;koho
domu, bo na’ Otec; Nebesnyj bezkone/no myloserdnyj, to prostyt; i vam.   A nedil\
M#\sopusna hriznym tonom peresterihaw nas> Hospod; Boh ne til;ky bezkone/no
myloserdnyj ale j bezkone/no spravedlyvyj, to] ne hrajtes\ z hrixom, ale bijtes\
stroho= ruky Bo]o= spravedlyvosty j kary.  Den; Stra’noho Sudu vsim nam pryhaduw
velyku vidpovidal;nist;, \ka /ekaw ko]noho z nas za na’e ]ytt\.  A skora j du]e
stroha Bo]a kara, perekonuw ko]noho, `o z Bohom nema ]artiv.  To] c\ nedil\ \sno
pokazuw nam kone/nist; popravy na’oho ]ytt\, ]alq za hrixy, postu j pokuty, bo
til;ky todi zmo]emo maty nadiq na Bo]e myloserd\ u den; Stra’noho Sudu.
~o ce @m#\sopust@& Ty]den;, `o nastupaw po nedili Bludnoho Syna, nazyvawt;s\
m#\sopusna i kin/yt;s\ nedileq tiw= samo= nazvy.  Nedil\ M#\sopusna ce v]e ostannij
den; pered Velykym Postom, u \komu `e dozvol\los\ =sty m#\so.  Zvidsy j nazva ciw=
nedili> M#\sopust, `o zna/yt; vidpu`enn\, zaly’enn\ m#\sa.  O/evydno, my tut mawmo
na dumci ti /asy, koly v nas Velykyj Pist zberihavs\ u vsij svo=j strohosti.

SUNDAY of MEATFARE On the Sunday of the Prodigal Son the Church spoke to us, saying:
Wayward children, turn away from the path of sin and in all humility and repentance return to the
father’s house, for our Heavenly Father is infinitely merciful and He will forgive you also.  The
Sunday of Meatfare, on the other hand, warns us in threatening tones:  The Lord God is not only
infinitely merciful, but also infinitely just, therefore, do not toy with sin but fear the severe hand of
God’s justice and punishment.

The Day of Judgment reminds all of us about the strict and comprehensive account we shall
have to render concerning our life.  The quick and very severe punishment of God should
convince us that with God there is no playing games.  Therefore this Sunday points out to us the
need of amendment of life, sorrow for sins, fasting and penance, for only in this way can we hope
to obtain the mercy of God on the day of the Last Judgment.
What do we mean by “meatfare”? The week following the Sunday of the Prodigal Son is called
Meatfare week and it ends on the Sunday called Meatfare.  Meatfare Sunday is the last day on
which it was still permissible to eat meat before the Great Fast.  Meatfare means “farewell to
meat.”  Hence, the name “meatfare” Sunday.  Of course, we are speaking here of the times when
the Great Fast was observed in all strictness.
In the Byzantine Tradition, the Sacred Lenten Season begins on the Monday following the
Sunday of Cheese-Fare. The Roman Rite begins its Lenten Season on Ash Wednesday of that
same week. According to the Byzantine Rite, Holy Week is not included in the forty-day period as
in the Roman Rite. In the Byzantine Tradition Holy Week has its own liturgical observance.

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



Please realize how truly blessed we are, and help others less fortunate than us.
God will reward us, for He is Good and loves mankind.
“…For I was an hungry, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me
drink: I was a stranger, and ye took me in:  Naked, and ye clothed me: I was sick,
and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me. …..Verily I say unto
you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye
have done it unto me.” (St Math. 25:35-40)

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



 ЦЕРКОВНІ ПРИПИСИ ЩОДО ВЕЛИКОГО ПОСТУ

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

понеділок 27- го лютого та у Велику П’ятницю, 14-го квітня.
3. Здержуватися від м’ясних страв зобов’язані всі християни у віці від 14-ти до 59-ти років.
Звільнені від посту є всі, що не мають ще 14 років і ті, які осягнули вже 59 років, а також
вбогі, що живуть з милостині, вагітні жінки і ті що кормлять дитину грудьми, хворі, немічні
та важко працюючі. Великий Піст це час молитви і покаяння, тому,
зберігаючи духа святості, належить уникати зайвих розваг (танців, весіль).
Усі християни-католики зобов’язані прийняти Тайни Сповіді і Євхаристії
у Пасхальному Часі (від першого дня Великого Посту – до Празника
Вознесіння).

 CHURCH LENTEN REGULATIONS

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

February 27th 2017, and Good   Friday, April 14th 2017.
3. Abstinence from meat is required by all Christians ages 14 – 59. The following are exempt from
abstinence; those under age of 14 and over 59, poor, who live on alms, pregnant and nursing women,
the sick and frail, and those who perform hard labor. Great Lent is a time of prayer and repentance.
This is why unnecessary entertainment (dancing, parties) should be avoided in order to keep the
spirit of sanctity. All Catholic Christians are required to receive the Sacraments of Confession and
Holy Eucharist during Paschal period (from the first day of Great Lent until the Feast of Ascension).

СИРОПУСНА НЕДІЛЯ
Що таке "сиропуст"? Свята Церква, помалу готуючи нас до посту, у М'ясопусну неділю
наказала не їсти м'ясні страви. У часі сиропусної або сироїдної седмиці Церква дозволяє
споживати тільки молочні стра- ви. Та в Сиропусну неділю треба й від цих страв
відмовлятися. Звідси й назва "сиро-пуст", тобто відпущення сира. Цей тиждень називався в
народі сирний або масляний, а Сиропусна неділя мала назву пущення, тобто утримання від
усіх молочних продуктів. У цю неділю в нас справляли "запусти", тобто останні передпісні
забави. У Західній Європі наші "запусти" називалися "карнавалом", що означало те саме, що й
м'ясопуст, від італійського "карне-вале" — дослівно: прощай м'ясо! У латинській Церкві
Великий піст почи-нається щойно в середу нашого першого тижня посту, у т. зв. Попільну
середу, коли посипають голови попелом на знак покути. До того дня в латинській Церкві ще
можна їсти м'ясо й робити забави, що подекуди бувають дуже гучні. Практика сиропусного
тижня і неділі дуже давня. Про неї згадує вже олександрійський патріярх Теофіл († 412), а
перед тим установлена М'ясопусна седмиця й неділя. Синаксар на сирну суботу каже, що, на
думку декого, сиропусний тиждень став законом за грецького цісаря Гераклія (610-641). Той
шість літ воював з перським царем Хозроєм і дав обітницю, що коли виграє війну, то не буде
їсти м'яса цілий тиждень перед Великим постом. У суботу перед Сиропусною неділею свята
Церква, щоб дати нам приклад і заохотити до посту й покути, відзначає пам'ять усіх святих
мужів і жінок, що від найдавніших часів провели своє життя в молитві, пості й покуті. Тут
передовсім ідеться про тих, хто протягом віків жив життям посту й покути чи то по
монастирях, чи на пустині одинцем. Богослужба Сиропусної седмиці прибирає щораз більше



пісний вид, особливо в середу, п'ятницю і в неділю при кінці вечірні. У вівторок на вечірні
вже починаються поклони, що тривають цілий піст.

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

просвічення душ наших. Ось час сприятливий, ось час покаяння! Відложім діла тьми та
одягнімся у зброю світла, щоб, перепливши велике море посту, ми осягнули тридневне

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

CHEESEFARE SUNDAY. SUNDAY OF FORGIVENESS.
Introduction

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



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

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

on returning to Him in repentance.

«БУДЬМО СОБОЮ!»  ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА ДО ВІРНИХ УГКЦ ТА ВСІХ
ЛЮДЕЙ ДОБРОЇ ВОЛІ З НАГОДИ СТОДВАДЦЯТИП'ЯТИРІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

ПАТРІАРХА ЙОСИФА СЛІПОГО

Господи, навчи мене творити волю Твою, бо Ти єси Бог мій (Пс. 143, 10).
Дорогі в Христі брати і сестри! Сімнадцятого лютого цього року сповнюється 125-ліття з дня
народження патріарха Йосифа Сліпого – ісповідника віри та довголітнього предстоятеля нашої
Церкви. Синод Єпископів Української ГрекоКатолицької Церкви доручив усім вірним упродовж цього
року вшанувати його пам’ять і молитися за його прославлення тут, на землі, серед лику блаженних і
святих. Життя патріарха Йосифа проминуло у вирі складних і драматичних подій ХХ століття. Він, як
ніхто інший, досвідчив чи не всі  тягарі та страждання того історичного періоду. Його життєвий шлях
пролягав на тлі революцій і двох світових воєн, розвалу імперій і постійної зміни державних
кордонів, він перейшов через ув’язнення, заслання і, нарешті,  вимушену еміграцію... Патріарх
поєднав у собі досвіди сотень тисяч або й мільйонів українців, для яких ці
десятиліття стали справжньою via dolorosa per aspera ad astrа (хресною дорогою через терни до

зірок). Саме такий девіз – «Крізь терни до зірок» – Йосиф Сліпий помістив у 1939 році на своєму



єпископському гербі. Його таємна хіротонія відбулася в умовах гонінь супроти Церкви під час
першої радянської окупації Західної України. Митрополит Андрей Шептицький, прикутий важкою
хворобою до інвалідного крісла, старався забезпечити подальший провід Церкви і шукав особу, «яку
б не зламали жодні випробування». Молодий єпископ Йосиф, напевно, відчував, що його служіння
буде дорогою крізь терни. Однак, як зорі для мореплавця є орієнтиром, щоб не згубитися в
бурхливому морі, так світло Христове, що просвічує всіх, стало для майбутнього патріарха
дороговказом у власному житті та в служінні іншим. Він прийшов у цей світ підданим Австро-
Угорської монархії, а покинув його як вигнанець останньої імперії ХХ століття – Радянської. У
дитинстві малий Йосиф мріяв стати священиком або науковцем. За благословення та підтримки
владики Андрея Шептицького він зумів здійснити і поєднати цих два великих покликання, хоч
зовнішні обставини далеко не завжди сприяли їх повній реалізації. Його студентські роки припали на
лихоліття Першої світової війни та відчайдушних спроб нашого народу здобути незалежність і
об’єднатися в одну державу. Свої ієрейські свячення Йосиф Сліпий отримав із рук митрополита
Андрея у вересні 1917 року, коли той нарешті зміг повернутися з російського полону. Вищі
богословські студії в Інсбруку, а згодом у Римі проходили в умовах повоєнної розрухи і великої
суспільно-політичної та духовно-моральної кризи в тогочасній Європі. У 1922 році, після завершення
закордонного навчання, отець Йосиф повернувся вже в нову політичну реальність на рідних землях.
Цього разу це була відновлена Польська держава, в якій українці знову опинилися в ролі
дискримінованої національної та релігійної меншини. Саме тому Глава Церкви доручив йому провід
Духовної семінарії, заснування Українського богословського наукового товариства та розбудову
грекокатолицької Богословської академії у Львові, які стали провідними науково-освітніми
осередками не лише для церковного середовища, а й на загал для української громади Галичини.
Та попереду було ще більше випробування – Друга світова війна. Українські «скривавлені землі»
потрапили до центру зіткнення двох тоталітаризмів – гітлерівського та сталінського, кожен з яких
будував свій «новий порядок» на кістках мільйонів невинних жертв та запереченні віковічних
християнських і загальнолюдських цінностей. У листопаді 1944 року, після повернення в Західну
Україну більшовицької влади та відходу у вічність митрополита Андрея, владика Йосиф перебрав
провід нашої Церкви. Розповідають, що навіть високопоставлений чиновник радянських спецслужб,
якого послали до Львова для координації плану насильницької ліквідації УГКЦ, побачивши молодого
владику на похоронній процесії в архиєрейському облаченні, чи то з жалем, чи зі «знанням справи»,
зауважив: «Скільки хрестів наклали на того єпископа! Як то він усіх їх винесе?» А вже в ніч на 11
квітня 1945 року нового предстоятеля УГКЦ разом з іншими владиками і визначними священиками
було заарештовано. Наступні 18 років він провів у застінках радянської карально-репресивної
системи, невтомно і незламно несучи свій хрест  ісповідника та скріплюючи в надії інших. Глибока
віра в Бога, віра в те, що Провидіння Господнє повинно зберегти Церкву, яку заснував сам
Спаситель і якої ніхто не зможе знищити, були для нього духовними опорами й орієнтирами, щоб не
згубитися серед колючого терня жахливих випробувань. Отримавши звільнення у 1963 році завдяки
старанням св. папи Івана ХХІІІ і американського президента Джона Кеннеді та прибувши до Рима,
митрополит Йосиф так ніколи й не зрікся свого українського (хоча й радянського) громадянства.
Бодай таким чином «депортований без права
повернення» архипастир хотів бути разом зі своїм стражденним народом, бодай на віддалі
солідаризуватися зі своїми вірними, які залишалися «в домі неволі». Перебуваючи на Заході, він
доклав багато зусиль, щоб віднайти та згуртувати тих, кого чи то матеріальна нужда, чи політичні
умови на Батьківщині розкидали по всьому світу. Патріарх-ісповідник розумів, що без солідних
духовних та інтелектуальних основ народ буде приречений на забуття своїх коренів, на
розгубленість і самоприниження, на цілковите підкорення й асиміляцію. Тому свої перші декрети «у
вільному світі» владика Йосиф Сліпий  видає про заснування і розбудову двох інституції:
Українського католицького університету та собору Святої Софії. Незважаючи на вже поважний вік,
не шкодуючи підірваних роками неволі сил і здоров’я, він об’їжджав кожну нашу єпархію та екзархат
на поселеннях, відвідував мало чи не кожну парафію, збираючи не лише кошти, а й гуртуючи всіх «у
розсіянні сущих» в єдиний, сповнений власної гідності народ Божий у своїй помісній Церкві.
Патріарх і кардинал Йосиф Сліпий не дожив всього кілька років до того часу, коли Радянський Союз
захитався і таки впав. Він спочив у Бозі 7 вересня 1984 року і лише його тлінні останки в серпні 1992
року велично й урочисто «повернулися» з Рима до Львова, після  того як український народ здобув
свою державну незалежність, а переслідувана Церква вийшла з катакомб. Але справжній спочинок



для своєї невтомної душі наш Великий патріарх заповідав лише тоді, коли «з волі Божої та бажання
Українського Божого люду складуть [його] домовину в підземеллях оновленого Собору Святої
Софії» у Києві як знак єдності та соборності всього нашого народу і його об’єднаної Київської
Церкви. І над цим завданням нам усім ще належить немало потрудитися, щоб сповнити останню
волю цього церковного мужа! Роздумуючи над сторінками життєпису патріарха Йосифа, можемо
припустити,  що в молодості, мріючи про своє майбутнє, він і не думав, що йому доведеться зазнати
скільки  лихоліть і випробувань. Одначе, як знаємо з його спогадів, він завжди себе запитував: «Що
від мене очікує Господь?» А ще він часто роздумував над питанням: «Що скаже одного дня про мене
історія, із чим я постану перед Господом на Страшному суді Христовому?» Зрозуміло, що Йосиф
Сліпий став великою людиною не в якусь одну мить. Із дня у день він зростав у молитві, святості,
мудрості, у почутті відповідальності, а передусім – у відданості Божій волі. Його життя, як і кожного з
нас, було не прямою дорогою, а радше лабіринтом, в якому кожний вибір є важливим. Адже на
кожному повороті можна схибити, обравши не ту дорогу. Щоб не загубитися на цьому шляху, ми
потребуємо внутрішнього компаса, який підказуватиме нам правильну путь. Слуга Божий Йосиф не
шукав орієнтирів у минущих ідеях чи марних сподіваннях. У своєму посланні «Про поєднання в
Христі» (3 червня 1976 року) він звернувся до своєї пастви з простою порадою: «Будьмо собою!» Це
«буття собою» народжується в кожному з нас у той момент, коли ми в молитві до Отця Небесного
розпізнаємо Його волю щодо нашого життя. І кожен з етапів біографії патріарха Йосифа позначений
цим знаком автентичності, в серці якої перебуває Христос. Він був собою, коли відкрив у собі потяг
до науки і присвятив цьому все своє життя не так власною академічною працею, як творенням умов
та інституцій для інших. Він був собою, коли відчув поклик до священства і віддав цьому покликанню
всього себе, незважаючи на обмеження і заборони здійснювати це служіння. Він був собою, коли
відмовився від обіцяної свободи та високих посад, якщо відречеться від своєї Церкви. Він був
собою, коли, потрапивши на Захід, став голосом і символом «мовчазної Церкви» у СРСР та всіх
переслідуваних безбожною тоталітарною владою. Він був собою, коли обстоював право релігійної
спільноти, яку очолював, на патріаршу гідність. Лише така позиція дала йому можливість не
залежати від карколомних змін довкола нього і гідно пройти всі ці перипетії історії. Сьогодні, коли ми
часто чуємо про те, що живемо «плинні часи» чи навіть у «добу постправди», коли все навколо
постійно змінюється, нема нічого тривкого й надійного, істини не існує, є лише «точки зору», має
рацію той, у кого влада і гроші, а популярність можна здобути дешевими гаслами й обіцянками, −
запрошення Йосифа Сліпого до автентичності, до «буття собою» знову набуває неабиякого
значення.  Бути собою ніколи не було легко, ще важче здійснювати своє покликання в часи
непевності, які ми переживаємо тепер. На перший погляд, набагато легше і комфортніше
пристосуватися до змін, прилаштуватися до зовнішніх обставини, відмовитися від визнання
абсолютної Правди… Але горе людині яка перестає бути собою, яка втрачає себе. Життя патріарха
Йосифа, воскресіння з катакомб нашої Церкви та її подальший динамічний розвиток свідчать, що
лише той долає непостійність і плинність історії, хто постійно у своєму осерді залишається тим, ким
сотворив його Господь. Цей шлях, хоч важкий та тернистий, є можливим і приносить людині велике
внутрішнє задоволення та радість саме тому, що вона виконує свій християнський обов’язок та волю
Божу і тільки так може бути собою.

Тому в цей ювілейний рік нашого патріарха Йосифа заохочуємо всіх замислитися, ким ми є та яким
є наше завдання в цьому земному паломництві до вічності, у нашій сьогоднішній мандрівці «крізь
терни до зірок». І хай сам Господь Ісус Христос, який єдиний є Дорогою, Правдою і Життям, буде
для нас тією провідною зорею, що дозволить здолати всі перепони на цьому шляху істинного
пізнання самих себе через Його хрест і воскресіння. Життєва доля патріарха Йосифа переконує нас
у тому, що з глибокою вірою та Божою допомогою людина незламної волі, яка не зрікається своєї
Богом даної сутності, не зраджує свого покликання та здійснює своє служіння, за будь-яких обставин
переможе у двобої зі злом та неправдою.

Благословення Господнє на вас, з Його благодаттю і чоловіколюб’ям, завжди, нині, і повсякчас, і на
віки вічні. + СВЯТОСЛАВ

Дано в Києві, при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
у день празника Стрітення ГНІХ, 15 лютого 2017 року Божого



February 19, 2017 MEATFARE SUNDAY
(Tone 7)

On this Sunday we commemorate the final judgment of all.
TROPAR (Tone 7): By Your cross You destroyed death; You opened
Paradise to the thief; You changed the lamentation of the myrrh-bearers to
joy, and charged the apostles to proclaim that You are risen, O Christ our
God, offering great mercy to the world.

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

KONDAK (Tone 1): When You come on earth, O God, in glory, and the
universe trembles, while the river of fire flows before the seat of judgement, and the books are
opened and all secrets disclosed, then deliver me from the unquenchable fire, and count me
worthy to stand at Your right hand, O Judge who are most just.

PROKIMEN (Tone 3): Great is our Lord and great is His strength; and of His knowledge there is
no end.
Verse: Praise the Lord, for a psalm is good; may praise be sweet to Him.
Great is our Lord and great is His strength; and of His knowledge there is no end.

A reading from the First Epistle of St. Paul to Corinthians (8:8-9:2)
Brothers and Sisters, “Food will not bring us close to God.” We are no worse off if we do not eat,
and no better off if we do. But take care that this liberty of yours does not somehow become a
stumbling block to the weak. For if others see you, who possess knowledge, eating in the temple
of an idol, might they not, since their conscience is weak, be encouraged to the point of eating
food sacrificed to idols? So by your knowledge those weak believers for whom Christ died are
destroyed. But when you thus sin against members of your family, and wound their conscience
when it is weak, you sin against Christ. Therefore, if food is a cause of their falling, I will never
eat meat, so that I may not cause one of them to fall. Am I not free? Am I not an apostle? Have I
not seen Jesus our Lord? Are you not my work in the Lord? If I am not an apostle to others, at
least I am to you; for you are the seal of my apostleship in the Lord.

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

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

MLK’s niece: I’m sick of politicians who want the black vote while saying
‘abortion is good for blacks’

ATLANTA, Georgia, February 16, 2017 (LifeSiteNews) — Liberal and progressive politicians
who want the black vote while maintaining that “abortion is good for blacks” are “enemies of
civil rights and human rights,” stated Dr. Alveda King, niece of famed civil rights activist
Martin Luther King.
Americans must not tolerate pro-abortion politicians who use the “race card” to deceive
black voters into supporting them while ignoring the real crisis in communities across the
country, namely abortion, King said in a message released this week on the occasion of
Black History Month.



“For at least the last four decades or so, race baiting … ha[s] been used to distract the
American people from the plague that has had the greatest negative impact on human life –
abortion,” she wrote.
King said race baiting happens when politicians use the “vantage point of skin color or
ethnicity as an emotional trigger to stir up the public and distract people from reasonably
understanding and responding to pertinent issues at hand.” She called it a “deceptive and
counterproductive political practice.”
Race-baiting, along with Bible-baiting and sexism, have “clouded one of the major civil rights
issues of our times – the right to be born,” she said.
Politicians must stop this practice, she said, and focus on addressing the real issues.
“For years liberals and progressives have skillfully appealed to the Black communities, vying
for the African-American vote while maintaining that abortion is good for blacks and,
conversely, that those who are pro-life are somehow anti-African-American.”
“People become so distracted by the racial, gender and religious posturing that they forget
just how many Americans are dying from abortion, sickness, poverty, violence and other
forms of genocide and eugenics in our nation.”
“Enough is enough! Today we are calling on a ‘cease fire’ of using race, sexism, and religion
as emotional fodder to adversely stir the hearts and distract the minds of the people of
America from the issues at hand,” she said.
King said that if Planned Parenthood founder Margaret Sanger were around today, she
would likely join pro-abortion politicians in pulling the “race card” to advance her “racist”
agenda.
“Margaret Sanger, the founder of Planned Parenthood, certainly would want fewer poor
people around. Sanger, who happily spoke to a women’s branch of the Ku Klux Klan and
received invitations to speak to a dozen more, said: ‘Birth control … means the release and
cultivation of the better racial elements in our society, and the gradual suppression,
elimination and eventual extirpation of defective stocks – those human weeds which
threaten the blooming of the finest flowers of American civilization.’”
Wrote King: “Mrs. Sanger was a progressive in her era and she would be a progressive
today, supporting the race baiters and calling for an end to the Hyde Amendment. She
wanted fewer of those she called ‘unfit.’ She wanted what she called ‘a cleaner race.’"
King has noted on various occasions how Planned Parenthood disproportionately targets
black women, with the majority of abortion facilities located in or near minority communities.
In New York City, more black babies are aborted annually than are born alive.
King said pro-abortion politicians who use race-baiting “do not care for us. They care for
themselves and their power.”
"The next time a self-proclaimed progressive from any political party uses sexism, Bible-
baiting or race baiting to say that abortion benefits the African-American community, ask
how the termination of 17 million black babies since 1973 helps anyone.”
“You might be called a ‘devil’ and a ‘racist’ for asking, but those 17 million saints in heaven
will call you ‘friend,’” she wrote.











in cooperation withSt. Basil 
Seminary 

present:

Lectures in Bioethics

March 9 - 12 

St. Basil Seminary
195 Glenbrook Road
Stamford, CT 06902

Presenters:

Rev. Ihor Boyko, STD
rector of Holy Spirit Seminary
Lviv, Ukraine

Nataliya Tsyupka, STL
Ukrainian Catholic University
Lviv, Ukraine

For more information, please, call: 203-324-4578, 631-506-6260 (cell)



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.



у співпраці зСемінарія 
св. Василія 

представляють:

Лекції з Біоетики
9 - 12 березня 

Семінарія св. Василія
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



St. Basil Seminary 
Cantors Program

St. Basil Seminary 
195 Glenbrook Road 
Stamford, CT 06902 

203-324-4578 
ukrcathsem@optonline.net

Services of the 
Holy Week
March 24-26, 2017



Cantors Workshop 

The Holy Week Services 

St. Basil Seminary: March 24-26, 2017 

 

Agenda 

 

Friday – Мarch 24, 2017 

3:00 – 4:00 p.m.  Registration 

4:00 -5:30  Holy Week Services & their specification  

6:00    Dinner 

6:45 – 7:45  Anaphora of St. Basil’s the Great 

8:00 – 9:00  Anaphora of St. Basil’s the Great 

9:00   Fraternity 

 

Saturday – March 25, 2017 

7:00 a.m.   Divine Liturgy  

8:00    Breakfast  

9:00 – 10:15   Vespers Melodies & Liturgy of Great Thursday (Eng & Ukr)  

10:30 – 11:45  Vespers Melodies & Liturgy of Great Thursday (Eng & Ukr) 

12:00 p.m.   Lunch  

1:00 – 1:45  Passion Matins (Ukr) 

2:00 – 2:45   Passion Matins (Eng) 

3:00 – 4:15   Vespers of the Shroud (Ukr) 

4:30 – 5: 45  Vespers of the Shroud (Eng)  

6:00     Dinner  

7:00 – 8:15   Jerusalem Matins (Eng & Ukr) 

8:30 – 9:15   Celebration of Vespers in Chapel  

Fraternity 

 

Sunday – March 26, 2017 

8:00 a.m.   Divine Liturgy  

9:30-10:00  Brunch  

10:15 – 11:30  Review of some parts as needed  

11:45 – 1:00 pm        Recording of noted parts/ Comments, Suggestions, Evaluations  

 



Семінарія Св. Василія 
Дяківська Школа

St. Basil Seminary 
195 Glenbrook Road 
Stamford, CT 06902 

203-324-4578 
ukrcathsem@optonline.net

Богослужіння 
Страсного Тижня
24-26 березня, 2017
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