
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!
April 2, 2017

5-ta NEDIL|  VELYKOHO POSTU
5TH SUNDAY of the GREAT FAST

Tone 5 Ap./Ep. Wv./Heb. 9:11-14. Wv./Gospel Mk./Mk. – 10: 32-45



5-ta NEDIL|  VELYKOHO POSTU  5th SUNDAY of the GREAT FAST
PREPODOBNO+ MARI+ WHYPETS:KO+  MARY OF THE EGYPT VENERABLE

Divine Liturgy of St. Basil the Great  Bo]estvenna Liturhi\ Sv. Vasyli\ Velykoho
Tone 5 Ap./Ep. Wv./Heb. 9:11-14. Wv./Gospel Mk./Mk. – 10: 32-45

Sat.    04/01 4:00PM For Parishioners * Pro Populo
Sun.   04/02 8:30AM Божественнa Літургія за Парафіян і мир та єднiсть в Україні

10:30AM God’s Blessings & Health for Anna NAKONECZNA on occasion of
of Her 90th Birthday – req. by daughter Liudmila Galai.

 6-yj ty]den; velykoho postu  6th Week of the Great Fast
04/03 Monday Aliturgical day
04/04 Tuesday Aliturgical day
04/05 Wednesday 9:00AM Mary Danyluk PLASKONOS,(40th Day Memorial);

Andrew & Anna DANYLUK- req. by Teklia Hanchuk & Family
04/06 Thursday Aliturgical day
04/07 Friday 7:00PM STATIONS OF THE CROSS / XRESNA DOROHA
04/08 Saturday LAZAREVA SUBOTA * LAZARUS SATURDAY

9:00AM Alexander & Anna PRYSHLAK – req. by Teresa Gluch

KVITNA^VERBNA NEDIL| * PALM/WILLOW SUNDAY
Triod./Triod. * Ap./Ep. Fyl./Phil. 4:4-9 Wv./Gospel Iv./Jn. – 12:1-18

Blahoslovenn\ Lozy ta Myrovann\ Blessings of Willows and Myrovannia
Sat.    04/08 4:00PM For Parishioners * Pro Populo
Sun. 04/09 8:30AM Orest HANCHAR – req. by Myron & Maria Kuzio

10:30AM Stefan MOKRYCKI,(8th Anniv.) – req. by Patricia Mokrycki

SV|TYJ I VELYKYJ TY}DEN:  HOLY AND GREAT WEEK
04/10 Monday Aliturgical day
04/11 Tuesday 8:00AM Mykola KRAWEC,(8th Anniversary) – req by Krawec Family
04/12 Wednesday 9:00AM Anna PRYSHLAK,(40th Day Memorial) – req. by Family
04/13 Thursday SV|TYJ VELYKYJ ?ETVER * HOLY THURSDAY

9:00AM   Vesper-Liturgy of St. Basil the Great.
7:00PM UTRENN| STRASTEJ MATINSS OF THE PASSION

04/14 Friday SV|TA j VELYKA P|TNYC| * GOOD FRIDAY
Note: DAY OF STRICT FAST & ABSTINENCE! DEN: SUVOROHO POSTU!

1:00PM VE?IRN| Z VYSTAVLENN|M PLA~ENYCI
VESPERS & PROCESSION WITH HOLY SHROUD

6:00PM WRUSALYMS:KA UTRENN| * JERUSALEM MATINS
04/15 Saturday SV|TA j VELYKA SUBOTA * HOLY SATURDAY

Note:Today we abstain from meat! Pist vid m’\snyx strav!
11:00AM Vesper-Liturgy of St. Basil the Great. Private Intention
2:00PM BLAHOSLOVENN| PASOK BLESSING OF EASTER FOODS
4:00PM BLAHOSLOVENN| PASOK BLESSING OF EASTER FOODS

VOSKRESINN| HOSPODA  I BOHA NA"OHO ISUSA XRYSTA
RESURRECTION OF OUR LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST

Sunday 04/16 Ap./Ep. Di\./Acts. 1:1-8 Wv./Gospel Iv./Jn. – 1:1-17
7:00AM NADHROBNE * NADHROBNE (Removal of the holy shroud to the altar)
7:30AM VOSKRESNA UTRENN| * MATINS OF THE RESURECTION
8:30AM SV|TA PASXAL:NA LITURHI| *  DIVINE LITURGY

ZA BO}E BLAHOSLOVENN| DL| PARAFI|N.
GOD’S BLESSINGS FOR OUR PARISH FAMILY
Blahoslovenn\ Artosa Blessing of the ARTOS after the Ambon Prayer
Myruvann\ After the Divine Liturgy - Anointing and distribution of prosphora



ATTENTION! On Sunday April 23, 2017 (St. THOMAS SUNDAY) there will be ONLY ONE
Divine Liturgy served at 10:00AM

UVAHA! U nedilq 23-ho kvitn\ (parafi\l;ne sv\/ene) my budemo vidpravl\ty
TIL:KY ODNU Bo]estvennu Liturhiq o10>00 ranku

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 kvitni 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 April. 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, April 9th 2017, through April 15th 2017, in Memory of
Stefan Mokrycki, by Patricia Mokrycki.

 VI?NA LAMPA ETERNAL LIGHT An offering has been made for the Eternal Light to
be lit for one (1) week, beginning Sunday, April 16th 2017, through April 22nd 2017, in Memory of
Helen Kusio,(5th Anniv.), by Myroslawa Kusio and Szahaj Family.
PO}ERTVA NA CERKVU / CHURCH DONATION

In Memory of Waltraut Rokycky
$50.00 Patricia Hunchak;

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

 VIDVIDUVANN| NEDU}YX Dl\ udilenn\ Sv\tyx Tajn nedu]ym ta
nemi/nym  parafi\nam, pro'u povidomyty paroxa. Obov’\zok velykodno[
spovidi mo]na vykonaty do praznyka Voznesenn\ H.N.I.X.

VISITING OF SICK. To arrange for Sacraments for elderly and sick at home,
Please call the Parish Office at (860)-525-7823.

Please note: there will be NO confessions heard from Good Friday until Bright Tuesday except in the
case of an emergency! Easter Duty may be fulfilled until the Feast of Ascension.

 PARAFI|L:NE SV|?ENE vidbudet;s\ v nedilq 23-ho kvitn\, o 12>00
hodyni po poludni u na'omu 'kil;nomu zali.  Vartist; kvytkiv $20.00 dl\
doroslyx ta $8.00 dl\ ditej vikom 8-13 rokiv. Kvytky mo]na prydbaty
pisl\ nedil;nyx vidprav v cerkovnomu zali u pani Lqsi Halaj (860) 529-
8105  abo o. Pavla pisl\ vidpravy u subotu (860)-525-7823.

PARISH EASTER DINNER will be held on Sunday April 23rd, 2017 at 12 noon in our
School hall.  Ticket donations are: $20.00 adults, $8.00 for children ages 8-13. To buy the
tickets please see Lucy Galai at Church hall after Sunday Liturgies or Fr. Pawlo after
Saturday Vigil at side room of the Altar or call (860) 525-7823.



 Запрошуємо діточок (віком від 4 до 14 років) з парафії на
щонедільні репетиції до свята Воскресіння. Виступ
відбудеться у шкільному залі 23-ого квітня підчас
парафіяльного пасхального обіду «Свячене». 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 (aged 4 to 14) for Sunday rehearsals for a program in
honor of the feast of the Resurrection. The performance will take place in the school Hall
on April 23rd during our Annual Easter Dinner. 30 minute rehearsals will take place every
Sunday after the second Liturgy . For further information please contact Lesya Rudyk:
860-331-9333.

106-ий відділ СУА має шану
запросити Вас у Квітну Неділю, 9
квітня, 2017р.на Каву, перекуску і
продаж печива.  В цю 50-у річницю

заснування Стипендійної Акціїї Союзу Українок Америки
просимо долучитися до нас, підтримати фінансово чи стати
спонсорами дітей-студентів в Україні,Бразилії та інших країнах.
Усі інформації будуть подані.
On Palm Sunday, April 9, 2017, after each Holy Liturgy, Ukrainian National Women’s League of

America, Branch 106 , cordially invites you to a Bake Sale, Coffee and
refreshments.  On this  50th Anniversary of UNWLA’s
Scholarship/Children-Student Sponsorship Program please show your
generosity through your  financial support or by becoming a sponsor of a
Ukrainian child-student in Ukraine, Brazil or other countries.  All
information will be provided.

 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.

КВІТНА НЕДІЛЯ
Празник торжественного в'їзду Ісуса Христа до Єрусалима належить до
найдавніших празників у Східній Церкві. Свідчення про його святкування
сягають III століття. З того часу маємо проповідь на Квітну неділю
єпископа Методія Патарського († к. 300). Святкування цього празника
почалося в Єрусалимі і невдовзі стало празником усієї Східної Церкви.
Сильвія Аквітанська у щоденнику свого паломництва святими місцями
детально описує, як відбувався цей празник у Єрусалимі в IV столітті.
Там читаємо, що вірні Єрусалима щорічно намагалися наново
переживати подію Христового в'їзду до Єрусалима так, як вона

відбулася перший раз. У Квітну неділю, після ранішніх відправ у храмі Божого Гробу, вірні
збиралися близько першої години пополудні на Оливній Горі коло церкви Христового
Вознесення. Сюди приходив єпископ з дияконами, і коли збирався народ, співали різні
гимни і псалми та читали зі святого Євангелія про подію Христового в'їзду до Єрусалима.
Через яких дві години, коли вже всі зійшлися, починався величавий похід-процесія в





сторону Єрусалима. Під час процесії і старші, й діти, несучи пальмові чи оливкові галузки
співали гимни і псалми, що закінчувалися окликами: "Благословен, хто йде в ім'я Господнє".
Авторка опису завважує, що всі, навіть маленькі діти на руках своїх батьків, мали в руках
пальмові чи оливкові гілки. Похід замикав єпископ із своїми помічниками. І він, подібно як
Христос, їхав на осляті. Процесія ішла через місто аж до храму Божого Гробу. Торжество
закінчувалося відправою вечірні. Про святкування Христового входу до Єрусалима в
неділю перед Великоднем маємо багато свідчень з наступних віків. Святий Епіфаній
Кипрський († 403) залишив дві проповіді на празник Квітної неділі. Святий Єфрем Сирин (†
373) присвятив цьому празникові окремий гимн. Про це свято говорить Кирило Олександ-
рійський († 386) і царгородський патріярх Прокл († 446). Анастасій Синаїт (VII ст. ), монах
синайської обителі й богослов Східної Церкви, перший завважує, що празником Квітної
неділі закінчується свята Чотиридесятниця.
У VII сторіччі різні церковні письменники, наприклад, Андрій Критський, Косма Маюмський,
Йоан Дамаскин, Теодор і Йосиф Студити, уклали стихири й канони на цей празник. Квітна
неділя, хоча належить до великих Господських празників, не має ані передані
попразденства в церковній службі, бо її святкують у часі посту.
У VI-VII століттях цей празник перейшов до Західної Церкви під назвою Пальмової неділі. У
цей день на Заході практикували організовувати процесії з пальмовими віттями. Посвячені
пальми зберігають аж до Попільної середи наступного року. Тоді їх спалюють і попелом
посипають в середу голови на знак покути.

ЗВИЧАЇ КВІТНОЇ НЕДІЛІ
Квітна неділя в наших богослужбових книгах має такі
назви: "неділя Ваїй", Цвітна, Цвітоносна і Цвітоносія", а в
народі ще: "неділя Шуткова, Вербна чи Вербниця". Усі ті
назви пов'язані із звичаєм благословляти й роздавати того
дня в церкві пальмові чи оливкові галузки. Через брак
пальмового чи оливкового віття в нашій країні ми маємо
прадавній звичай використовувати гілки лози чи верби, бо
вони навесні найшвидше розвиваються.

У жидів і давніх римлян пальмова гілка була символом перемоги. Тому її несли в руках під
час переможного походу. На людних ігрищах переможців також нагороджували пальмою, як
символом перемоги. У Новому Завіті пальмова галузка стала символом мучеництва. У
катакомбах ставили пальму на гробах мучеників як символ тріюмфу мученика. Оливкова
галузка є символом миру. У нашому требнику, у молитві на благословення лози, вербна
галузка зветься також символом воскресення. У грецькій мові пальмові галузки звуться
"баія", по-церковно-слов'янському "ваія", а звідси й назва неділі Ваїй. Не можна точно
сказати, коли прийшов звичай благословляти в церкві віття пальми, оливки чи иншого
дерева. Здається, що благословення галузок уже було в практиці десь у VII ст., хоч сам
обряд благословення з'являється в літургійних пам'ятках щойно в IX столітті.
Благословення ваїй за приписами нашого обряду буває у Квітну неділю під час утрені після
Євангелія на 50 псалмі. На Східній Україні був також звичай у містах благословляти й
роздавати лозу в суботу ввечері, а по селах — у Квітну неділю вранці. Там разом з лозою
вірні діставали також свічечку як символ воскресення.
З посвяченою лозою в нашого народу пов'язані різні дії, деколи навіть забобонні. Посвяченої
лози ніхто не нищив. Її ставили вдома за ікони або садили на городі. Нею благословляли
худобу, коли перший раз виганяли на поле пасти. З посвяченою вербою господар обходив
своє обійстя, щоб відігнати нечисту силу. Деякі навіть проковтували пуп'янки лози, "щоб
горло не боліло". Подекуди посвячену лозу давали померлим до рук, щоб при загальному
воскресенні вони йшли назустріч Христові із символом перемоги. При виході з церкви у



Квітну неділю люди легко вдаряли один одного по рамені лозою кажучи: "Не я б'ю, лоза б'є,
за тиждень буде Великдень". Так пригадували собі, що за кілька днів буде празник Пасхи.
За прикладом єрусалимської Церкви і в Греції у ІХ-Х віках у Квітну неділю в часі процесії з
ваями вулицями Царгорода патріярх їхав на осляті.

ДУХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ КВІТНОЇ НЕДІЛІ
Жидівський народ хотів бачити свого Месію в силі і славі. Тож Ісус Христос воскресенням
Лазаря і своїм тріюмфальним в'їздом до Єрусалима довів свою силу і славу. Прилюдно
показав, що Він не тільки пан живої й мертвої природи, але й пан людських сердець. Такого
тріюмфального походу Єрусалим уже давно не бачив. Це підкреслює святий євангелист
Матей: "І коли Він увійшов у Єрусалим, заметушилося усе місто, питаючи: "Хто це такий?"
Народ же казав: "Це пророк, Ісус із Назарету в Галилеї" (21, 10-11).
Христова слава тривала коротко, бо за ним, наче тінь, уже йшла зрада Юди, зрада народу,
ішла тінь осуду жидівською старшиною, тінь мук, хресної дороги і розп'яття. Ті самі, що
сьогодні вигукують: "Осанна", — за кілька днів кричатимуть: "Розпни".
Квітна неділя показує нам нестійкість людської слави та марність земного щастя. Радість і
смуток на землі — це дві нерозлучні сестри. Тож, коли хочемо колись тріюмфувати з
Христом у небі, мусимо спочатку тут, на землі, прожити з Ним страсний тиждень і Голготу. А
щойно тоді зможемо, як Він, увійти туди, де вічний тріюмф, радість і воскресення.

Страсний четвер, з якого починаються особливі
приготування до Пасхи

У Страсний четвер у богослужінні згадуються чотири
важливі події з життя Христа Спасителя: Тайна вечеря,
на якій Господь встановив новозавітне Таїнство
Євхаристії. Господь Ісус Христос уклав Новий Заповіт між
Богом і людьми ціною Власної Крові.
Цього дня у храмі служать Літургію св. Василя Великого,
а єпископи вмивають ноги 12 священнослужителям, як це
вчинив Ісус Христос дві тисячі років тому своїм учням на

знак глибокого смирення і любові до них, а також як повчання всім християнам не шукати
влади один над одним, а слугувати один одному. Згадується молитва Господа в
Гетсиманському саду, коли Христос від душевних терпінь плакав кривавими сльозами.
У Великий четвер в монастирях традиційно починаються всі приготування до Великодня.
Вважається, що цього дня потрібно встати ще до світанку і з самого ранку очищати душу і
серце молитвами. Тільки після цього можна приступати до фарбування яєць та
приготування Пасок.
Страсний четвер також називають чистим четвергом, бо з цього дня починаються особливі
приготування до святкування Пасхи — віруючі очищають житло від бруду, а також
починають пекти паски та фарбувати великодні крашанки. Цього дня звершується
єпископами освячення мира.

СВЯТА ПЛАЩАНИЦЯ
"Благообразний Йосиф, з древа знявши пречистеє тіло Твоє, плащаницею чистою обвив і
ароматами, в гробі новім, покривши, положив" (Тропар Великої п'ятниці).
Богослуження Великої п'ятниці характеризуються гарними обрядами, зворушливими
напівами і глибокими змістом гимнами та стихирами. Головна їхня тема — це муки і смерть
Господа нашого Ісуса Христа.
"Днесь висить на дереві, — співаємо на 15 антифоні утрені Великої п'ятниці, — Той, що на
водах землю повісив. Вінцем з терня вінчається — Цар ангелів. У ложну багряницю



одягається Той, що небо одягає хмарами. Дістає поличник Той, що в Йордані висвободив
Адама. Цвяхами пригвозджений — Жених церкви. Копієм проколений — Син Діви.
Поклоняємось страстям Твоїм, Христе, поклоняємося страстям Твоїм, Христе,
поклоняємося страстям Твоїм, Христе, покажи нам і славне Твоє воскресення".
В осередку величних відправ і зворушливих обрядів Великої п'ятниці стоїть свята
плащаниця. Ця свята ікона Христа в гробі стала складовою частиною обрядів вечірні
Великої п'ятниці й утрені Великої суботи. Під час тих відправ ми особливо прилюдно
вшановуємо святу плащаницю, бо на ній кривавими літерами виписана історія спасення
людського роду. Свята плащаниця говорить нам і про строгу Божу справедливість і про
безконечну Божу любов і безмежне милосердя до нас, грішних.

ІСТОРІЯ СВЯТОЇ ПЛАЩАНИЦІ
Використання святої плащаниці в богослужбах Великої п'ят-
ниці й суботи так як ми її тепер почитаємо, відносно недавнє,
бо має за собою заледве кількасот літ, але своїм
походженням вона сягає самої смерти Ісуса Христа.
Плащаниця це ніщо инше, як те простирало чи саван, у якому
було завинуто мертве Тіло Христа Господа, коли його
покладено до гробу. Східна Церква у відправах Великої
п'ятниці й суботи не знала плащаниці майже півтори тисячі літ!
Християни єрусалимської Церкви перших століть почитали у
Велику п'ятницю хресне дерево, яке на початку IV віку

віднайшла свята Єлена, мати цісаря Костянтина. Обряд того почитання записала нам
паломниця IV століття Сильвія Аквітанська. У її щоденнику паломництва читаємо, що у
Велику п'ятницю єпископ в оточенні дияконів сідав на престолі, поставленому на Голготі, де
був розп'ятий Христос. Перед ним ставили застелений стіл, а на столі клали святе хресне
дерево і напис, що був на хресті. Єпископ держав кінці святого дерева у своїх руках, а вірні
один за одним підходили до столу, робили доземний поклін, торкалися хреста й напису
своїми чолами й очима, а відтак цілували хрест і відходили.
Звичай почитати святий хрест у Велику п'ятницю перейшов пізніше до грецької Церкви. У
Велику п'ятницю в часі утрені після 5 страсного Євангелія, коли співали стихиру "Днесь
висить на дереві... ", священик або єпископ виносив зі святилища запрестольний хрест і
ставив його на середині церкви. При співі слів стихири: "Поклоняємося страстям Твоїм,
Христе", — священик і всі вірні робили три доземні поклони і цілували святий хрест.
Під впливом Східної Церкви почитання святого хреста у Велику п'ятницю в середині VII
століття перейшло до Західної Церкви, де практикується і сьогодні.
Під час святої Літургії Східна Церква накриває на проскомидії Чесні Дари великим
прямокутним покровом. Цей покров, який називають також воздухом, єрусалимська Церква
почала вживати в Літургії за святого Сави Освященого († 532), творця єрусалимського
богослужбового уставу. Святий Герман, царгородський патріярх (713-730) учить, що воздух
є символом того каменя, яким
Йосиф з Ариматеї прикрив Господній гріб. А за Симеоном Солунським († 1429), воздух —

це символ нагого й мертвого Ісуса, якого несуть до гробу. Тому, каже він, на воздусі деколи
зображено покладення Христа до гробу. На Великому Вході диякон несе цей воздух перед
Чесними Дарами. А потім священик накриває ним чашу і хліб на престолі і при цьому тихо
відмовляє тропар "Благо-образний Йосиф... ".
Цей грецький звичай зображати на воздусі ікону Христа в гробі прийшов до нас у XIV віці
разом з єрусалимським уставом. І це він дає початок нашій плащаниці.
За приписами єрусалимського уставу тропар "Благообразний Йосиф" співається також на



вечірні Великої п'ятниці й на утрені Великої суботи. Виглядає, що наші побожні предки,
співаючи цю похоронну пісню на честь Спасителя, хотіли не тільки переживати її духом, але
й очима бачити його ікону зложення до гробу. Тому за тим тропарем спочатку на утреню
Великої суботи, а відтак і на вечірню Великої п'ятниці приходить також через своє
символічне значення і воздух, наша перша плащаниця.
У XVI ст. з'являється звичай нести воздух-плащаницю з іконою мертвого Ісуса в час входу з
Євангелієм на великому славослов'ї утрені Великої суботи. Вхід закінчувався співом
"Благообразний Йосиф... ", поклонами і цілуванням воздуха-плащаниці. Після утрені його
знову ставили разом з Євангелієм на престол. У цьому столітті воздух з іконою Христа у
гробі у нас називається плащаницею.
Обряд почитання святої плащаниці перенесено згодом з утрені Великої суботи на вечірню
Великої п'ятниці. Це сталося, мабуть, тому, що тропар "Благообразний Йосиф" у відправах
страсного тижня співається перший раз на вечірні Великої п'ятниці.
Тепер на нашій плащаниці, крім ікони Христа в гробі, зображають ще Богородицю, Йосифа
з Ариматеї й побожних жінок, що брали участь у похороні Ісуса Христа. А довкола
плащаниці видніються слова тропаря Великої п'ятниці: "Благообразний Йосиф... ".

ОБРЯД ПОКЛАДЕННЯ ПЛАЩАНИЦІ
У наших рукописних уставах до XVI віку нічого не
сказано про обряд покладення святої плащаниці,
бо вона щойно починала входити у практику.
Оскільки свята плащаниця ввійшла до відправ
вечірні Великої п'ятниці й утрені Великої суботи
не окремим приписом, а звичаєм Церкви, то до
сьогодні нема одного обряду покладення
плащаниці, бо різні Церкви витворили свої звичаї.
Почитання святої плащаниці в XVII-XVIII ст. стає
загальною практикою і звичаєм усієї Східної
Церкви.
Обряд виносу й покладення плащаниці, за
Типиком о. Дольницького, відбувався у

катедральних церквах Галичини так: на вечірні Великої п'ятниці, під час співу стихири на
стиховні "Тебе одіющагося світом яко ризою... ", був обхід довкола церкви з плащаницею,
яку несли за чотири кінці священики або старші парафіяни. Після обходу плащаницю клали
на окремий до того приготований стіл посередині церкви. При кінці вечірні в часі
трикратного співу "Благообразний Йосиф... " усі на колінах приступали до святої плащаниці
й побожно її цілували. Божий гріб був прикрашений квітами й лампадами, а за ним стояв
хрест без Розп'яття з обрусом на його перехресті.
Отець Дольницький згадує також, що в нас, у Галичині, був звичай при обході з
плащаницею нести і Святі Тайни, що їх відтак ставили для почитання або на Божому гробі,
або на престолі. Він завважує, що цей звичай узято від латинської Церкви. Звичай
виставляти Святі Тайни при плащаниці є цілком несумісний ні з духом Великої п'ятниці, ні з
духом Східної Церкви. Свята плащаниця є якраз символом Ісуса Христа в гробі, тому тут
немає місця на прилюдне почитання Святих Тайн. Західна Церква у Велику п'ятницю
подекуди усуває Святі Тайни з кивота та лишає його відчиненим на знак, що там нема
Христа, бо Він у гробі.
Типик А. Микити каже, що на Закарпатті при обході з плащаницею сам священик несе її на
своїх плечах і тримає її двома руками на голові, а другий її кінець піддержує двоє людей.
Обхід буває тільки один раз.



Святу плащаницю, буває, виставляють для почитання аж до воскресної утрені. Перед
утренею, після відправи надгробного, плащаницю заносять до святилища і кладуть на
престол. Нема окремого припису, де треба ставити святу плащаницю у воскресному часі.
Одні церкви тримають її на престолі до Томиної неділі, а відтак поміщають за престолом на
стіні над горним сідалищем. В инших церквах плащаниця стоїть на престолі до неділі Миро-
носиць. У наших церквах плащаниця лежить на престолі аж до віддання празника Пасхи,
тобто 40 днів, на знак Христового 40-денного перебування на землі після свого
воскресення.
У нашому народі свята плащаниця користується справді великим почитанням і любов'ю.
Загал наших вірних дотримується у Велику п'ятницю повного посту і приступає натще до
святої плащаниці, наче до святого причастя. До неї приходять не инакше, як на колінах і то
часто аж від вхідних дверей церкви. Коло Божого гробу, зазвичай, стоїть почесна сторожа
наших молодіжних і старших організацій, подекуди навіть цілу ніч з Великої п'ятниці на
суботу. Поклоніння святій плащаниці і її цілування для наших вірних це справді глибоке
духовне переживання і нагода відновити свою віру в Христа й любов до Господа, що з
любови до нас умер на хресті.

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
"Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав,і тим, що в гробах,
життя дарував" (Тропар Пасхи).

З усіх великих празників нашого церковного року найбільш давній,
урочистий і радісний — це світлий празник Христового
Воскресення. Він, як сказано в ірмосі 8 пісні пасхального канону
утрені: "Цар і Господь, празників празник і торжество торжеств".
Святі Отці Церкви особливо підкреслюють значення і велич цього
празника. "Пасха в нас, — каже святий Григорій Богослов у своєму
пасхальному слові, — це празників празник і торжество торжеств,
яке настільки перевищує всі инші торжества, не тільки людські,
але і Христові, що в його честь відбуваються, наскільки сонце
перевищує звізди". А святий Йоан Золотоустий у проповіді на
Пасху так звеличує Христове Воскресення: "Де твоє, смерте,
жало? Де твоя, аде, перемога? Воскрес Христос і ти провалився.

Воскрес Христос і впали демони. Воскрес Христос і радіють ангели. Воскрес Христос і життя
панує. Воскрес Христос і нема ні одного мерця в гробі, бо Христос воскрес із мертвих і став
первістком померлих".
Тож у світлому й радісному дні Христового Воскресення свята Церква закликає небо й
землю до святої Божої радости: "Хай небеса достойно веселяться, хай радіє земля, хай
празнує увесь світ видимий і невидимий, бо Христос устав, радість вічна" (Тропар 1 пісні
канона).

БОГОСЛУЖБОВІ ОСОБЛИВОСТІ
Христове Воскресення відбулося дуже рано в неділю третього дня після Його смерти. З
того часу в Церкві існує дуже давній звичай, який нагадує, що пасхальний піст закінчується
в суботу вночі, а воскресні торжества починаються опівночі, невдовзі після неї, або на
світанку. Через те, що не було одної практики по всіх Церквах, Шостий Вселенський Собор
(691) постановив: "Вірні, що проводять дні спасенних страстей у пості, молитві і скрусі
серця, мають закінчувати піст посеред ночі після Великої суботи, тому що божественні
євангелисти Матей і Лука, перший словами "після вечора суботи" (28, 1), а другий словами
"рано-вранці" (24, 1) вказують на глибоку ніч" (Правило 89).Воскресні торжества
починаються обходом довкола церкви під супровід дзвонів. Цей обхід є символом ходу
жінок-мироносиць вранці у неділю до Господнього гробу.



Типик о. Дольницького зауважує, що під час обходу не треба нести плащаниці, бо цю
практику заборонив кардинал Сембратович, який вважав, що це несумісно з радістю
Воскресення. Зате треба нести ікону Воскресення. Инші устави говорять ще про святе
Євангеліє, ікону Божої Матері й инші ікони. "Про несення святих Тайн у процесії, — каже о.
Дольницький, — наші устави не говорять, і того звичаю не мають ані греки, ані римляни,
тільки місцеві латинські церкви наших сторін, тобто польські. Як у Велику п'ятницю
символом Христа є плащаниця, так тепер символом Христа є ікона Воскресення, тому й тут
немає місця на виставлення святих Тайн".
Після обходу, перед зачиненими дверима церкви, наче перед запечатаним Божим гробом,
починається воскресна утреня. Тут перший раз чуємо радісне: "Христос воскрес із
мертвих... ", — і при співі тієї ж пісні священик хрестом відчиняє двері церкви на знак, що
Христова смерть відчинила нам двері до неба.
У найдавніших наших уставах сказано, що в кінці воскресної утрені під час співу стихир
Пасхи при словах "і друг друга обіймім" відбувалося взаємне цілування, яке в нас називали
"христосуванням". Устав о. Дольницького каже, що в нас нема звичаю взаємного цілування

в церкві, а вірні підходять до священиків і цілують святий хрест, святе Євангеліє, артос з
іконою Воскресення й инші ікони, причому взаємно вітаються: "Христос воскрес! — Воістину
воскрес!".
Великодній привіт "Христос воскрес" перший раз злетів з уст ангела до жінок-мироносиць
при Господньому гробі. Цей радісний привіт уже сотні-сотні років живе у нашому народі
впродовж цілого пасхального часу. Цим привітом ми висловлюємо великодню радість і
визнаємо нашу віру в Христове й наше воскресення.
Святу Літургію в день Пасхи служать дуже урочисто. У Євангелії того дня сказано про
Христову божественність, бо якраз Христове Воскресення є найкращим доказом Його
божественности. Коли є більше священиків, то Євангеліє читають кількома мовами.
Зазвичай єврейською, грецькою і латинською мовами, бо тими мовами було написано на
хресті Ісуса, а також і народною мовою. Читання Євангелія різними мовами означає, що
Христова наука голоситься всіма мовами та поміж усіма народами. Коли припиняють
читати Євангеліє, чути дзвонення на дзвіниці, що є символом голошення Христового
благовістя всьому створінню.
Упродовж цілого Світлого тижня святі двері в іконостасі зостаються увесь час відчиненими
на знак того, що Христос своїм Воскресенням відчинив нам двері Божого Царства, як це
співаємо в пасхальному каноні: "... Отворив Ти нам райські двері" (Шоста пісня).
У день Пасхи на святій Літургії, після заамвонної молитви, відбувається благословення
артоса. Артос з грецької означає "хліб", — і є символом хліба вічного життя — Господа
нашого Ісуса Христа. На артосі видно ікону Воскресення. Артос цілий Світлий тиждень
стоїть на престолі або на тетраподі. У Світлу суботу після спеціяльної молитви його
роздроблюють і роздають вірним у Томину неділю.
У період П'ятдесятниці, а саме від празника Пасхи аж до празника Зіслання
Святого Духа, на знак воскресної радости не робимо поклонів, не стаємо на коліна.
Нікейський Собор (325 р. ) проголосив: "Тому що деякі стають на коліна в дні Господнім і в
днях П'ятдесятниці, то для однообразности у всіх єпархіях, ухвалив Собор, щоб у тому часі
приносити Богові молитви стоячи" (Правило 20). Подібне рішення має також Шостий
Вселенський Собор у 90 правилі.
Під час святкування Пасхи, а подекуди й упродовж цілого Світлого тижня, буває цілоденне
дзвонення на знак перемоги Ісуса Христа над смертю і над адом.



THE LORD'S ENTRANCE INTO JERUSALEM

Meditate On These Things: Philippians 4:4-9, especially vs.
8: "Finally brethren, whatever things are true, whatever things
are noble, whatever things are just, whatever things are pure,
whatever things are lovely, whatever things are of good report, if
there is any virtue and if there is anything praiseworthy - meditate
on these things." What could be more true, noble, just, pure,
lovely, of good report, virtuous and praiseworthy than our Lord
Jesus Christ! Today, we are at the gateway to the greatest of
weeks, the holiest of weeks, to the week that is filled with more
than enough events and truth for all meditations through all time
and forever. Indeed, "Let us hasten, O believers, moving from

one divine festival to another; from palms and branches to the fulfillment of the august and saving
sufferings of Christ...and let us sing unto Him!"
Again this week, we shall witness the turbulence of evil and the God-hating which stain human
history and so frequently erupt in cruelty, injustice, war, lies, and the rejection of Truth in the flesh.
Herein Truth is arrested and put on trial by mankind - unbelievable! Herein Truth is executed in

order to silence Him; yet herein, we actually see Truth trampling down death by death and
bestowing Life on all, ineffable Truth Who may be known and received only by open hearts.
What nobility is displayed by the God-Man as He rides upon the colt! Look upon Him Who sits
astride the small beast of burden, He Who is acclaimed with Hosannas. The cries that greet the
noble One actually are a blend of two Hebrew words, "hosha" and "na." In Psalm 117:25 LXX we
translate these words as "O Lord save." The original Hebrew conveys not only the petition for
salvation, but, by the addition of the "na," the deepest yearning and pleading.
What is just about the events we consider this week? The mobs are fickle! There are studied
efforts to "take Him by trickery and put Him to death" (Mk. 14:1). What is just about betrayal?
What is just about a trial held at night away from public view so that the travesty of its will is not
exposed? What is just about releasing a criminal in order to obtain the Blood of the just One? Still,
Jesus our Lord is just and He is merciful. God introduces the highest meaning to this word "just,"
filling it with His compassion and forgiveness, even for those who execute Him.   Purity is here.
While everything around Him is tainted with corruption and moral impurity, there is revealed to the
eyes of the pure in heart the One Who is the Source of all purity: He Who with a word makes a
thief pure so as to enter Paradise; He Who purified an adulterous woman, a blustering coward, a
man filled with doubt and suspicion, or any one of us! Look carefully at the Pure One, for it is His
will to cleanse and purify us all, if we will have Him.
The Apostle urges us to meditate upon "whatever is lovely," in the sense of some thing or some
One Who draws our hearts to love Him. Ben Sirach uses the same word to tell us that "A wise
man by his words makes himself beloved" (Sir. 20:13 LXX). Here is the One Whose words and
deeds and suffering for us puts the fire of love in our hearts for Him, One truly lovely.  Soon we
shall be able to stand among God's Holy People at the Paschal Liturgy and hear and receive a
truly "good report" with joy: Christ is Risen! He hath trampled down death by death. "Verily, all
creatures have been filled with light, the heaven and the earth."
And virtue! St. Peter makes the point that the Lord Jesus is the Only Sinless One. He is the One
Who "...hath called us to glory and virtue" (2 P. 1:3). How impressive it is that His integrity and
virtue radiate with heavenly light even in the midst of the gloom of humanity which is revealed
through the course of Great and Holy Week. He alone is worthy of praise!



MYSTICAL HOLY SUPPER

Is there mere coincidence to the fact that both the
Mystical Supper and Pentecost took place in the
same upper room on Mount Zion? In this more than
mere coincidence we have become both Christ and
Church, and for this we sing and pray and cry out: O
Christ God, how wondrous are thy ways! Christ
came into the world that we might have life and have
it abundantly (Jn. 10:10).

There is life in the celebration of the liturgy, in the revelation of the Eucharist, that True Bread
which comes down from heaven and without which there is no life in us (Jn. 6:35-51), the only
life that endures even death itself and lives–quick, before you die, taste the resurrected life!
There is abundant life, for the more we worthily partake of the holy mysteries of Christ's death
and ever-life, the more the Holy Spirit of God comes to dwell within us and fill us to overflowing:
"Out of his [one] heart shall flow [myriad] rivers of living water" (Jn. 7:38-9).

How small the morsel of the Eucharist, and yet how immense its power to change everything:
we who are dust of the galaxies are invited, in Christ, to be filled with all the fullness of God, the
very meaning of life! And for this we sing: Glory to thee, our God, glory to thee!

PRAYER AT THE HOLY SHROUD

O Lord Jesus Christ, our God, we thank You and we
praise You as our Savior and Benefactor, since You
helped us, Your unworthy servants, to pass through
this holy and divine season of Lent; to attain to the
resurrection of Your friend, Lazarus, who remained
in his grave for four days; to reach to Your
triumphant entry into Jerusalem on the colt of a

donkey and, following the example of the Jewish children, to welcome You with palm branches
and cries, ‘Hosanna in the highest; to behold Your most holy and salutary Passion; to venerate
Your divine Crucifixion and burial according to the flesh in the hope of arriving at Your most
glorious and divine resurrection.
And now, in all humility, we prostrate ourselves and sincerely implore You for Your servants,
who came under this roof of Your holy temple: Receive their confession and their repentance
as You received the Publicans sighing and, for the sake of Your holy resurrection on the third
day, forgive them all their voluntary and involuntary sins, cleanse them as You did the
repentant adulteress, and receive them as You have received Peter, who, after having denied
You, bitterly repented.
Place Your fear in their hearts, that they may honor You and love You with their whole heart
and walk according to Your holy will. Grant them to partake, without condemnation, of Your
most pure Body and of Your most precious Blood that they may be worthy to take part in Your
heavenly kingdom with all the Saints.    For You are a God of mercy and salvation, and we
render glory to You, Father, Son and Holy Spirit, now and ever, and forever. Amen.

ST. MARY OF EGYPT
April 1 is the feast of a little-known saint whose story demonstrates the power of the Church as
the home of forgiveness, redemption and mercy. St. Mary of Egypt was a prostitute for 17 years
before she received the Eucharist and chose the life of a hermit.



Born in 344 A.D., Mary of Egypt moved to the city of Alexandria
when she was 12 years old and worked as a prostitute. With the
intention of continuing her trade, she joined a large group that was
making a pilgrimage to Jerusalem for the Feast of the Exaltation of
the Holy Cross.
On the feast day itself, she joined the crowd as it was headed to
the church in order to venerate the relic of the True Cross, again
with the intention of luring others into sin. When she got to the door
of the church, she was unable to enter. A miraculous force
propelled her away from the door each time she approached. After
trying to get in three or four times, Mary of Egypt moved to a
corner of the churchyard and began to cry tears of remorse.
Then she saw a statue of the Blessed Virgin. She prayed to the
Holy Mother for permission to enter the church for the purposes of
venerating the relic. She promised the Virgin Mother that if she

were allowed to enter the church, she would renounce the world and its ways.
Mary of Egypt entered the church, venerated the relic and returned to the statue outside to pray
for guidance. She heard a voice telling her to cross the Jordan River and find rest. She set out
and in the evening, she arrived at the Jordan and received communion in a church dedicated to
St. John the Baptist.
The next day, she crossed the river and went into the desert, where she lived alone for 47 years.
Then, while making his Lenten retreat, a priest named Zosimus found the hermitess. She asked
him to return to the banks of the Jordan on Holy Thursday of the following year and to bring her
Communion. The priest was true to his word and returned bearing the Eucharist. Mary told him to
come back again the next year, but to the place where he had originally met her.
When Zosimus returned in a year’s time, he found Mary’s corpse. On the ground beside it was a
written request that she be buried accompanied by a statement that she had died one year ago, in
421 A.D., on the very night she had received Holy Communion.

Prayer To Jesus Crucified
As I gaze upon You, O Jesus, in this Holy Icon from which graces and
miraculous cures radiate constantly, I begin to realize Who You are and
what I am.
You are good, merciful and overflowing with love—I, wretched, unforgiving
and weighted down with sin. Conscious of this I fearfully prostrate myself
before You and as David, repentantly cry out to You: Have mercy on me, O
God, according to your mercy; according to the multitude of your kindness
blot out my iniquity, O ever merciful Jesus.
To the blind who have come to adore You before this Holy Icon, You have given sight. Enlighten
me also with the rays of your grace so that I may see the malice of my transgressions.
The mute, You have restored speech. Grant that I may become insensible to shame and mute to
malice so that I could confess my sins with a heart truly contrite.
You cleansed the wounds of lepers, cleanse my soul which is covered with the vileness of sin.
O Jesus, Infinite Love, hear the prayers of your servant whom you redeemed not with silver or
gold, but with the priceless drops of Your Most Sacred Blood.
Hear me, as I humbly call to You and do not turn your loving glance from me, lest the enemies of
my soul mockingly reproach me saying: You trusted in Him!
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The First Antiphon Psalm of the Typica:
Bless the Lord, O my soul,* Blessed are You, O Lord.
Bless the Lord, O my soul,* and all that is within me bless His holy Name.
Bless the Lord, O my soul,* and forget not all His benefits:
Who forgives all of your sins,* Who heals all your afflictions;
Who redeems your life from destruction,* who crowns you with mercy and compassion.
The Lord, is compassionate and merciful,* long-suffering and of great mercy.
Bless the Lord, O my soul,* and all that is within me bless his holy Name.*
Blessed are You, O Lord.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,* now and always, and
forever and ever. Amen. Only-Begotten Son and Word of God …

The Third Antiphon The Beatitudes:
Remember us, O Lord,* when you come into Your Kingdom.
Blessed are the poor in spirit,* for theirs is the Kingdom of Heaven.
Blessed are those who mourn,* for they will be comforted.
Blessed are the meek,* for they shall inherit the earth.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,* for they will be satisfied.
Blessed are the merciful,* for they will obtain mercy.
Blessed are the poor in heart,* for they will see God.
Blessed are the peacemakers,* for they shall be called the children of God.
Blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness,* for theirs is the
Kingdom of Heaven.
Blessed are you when men reproach you,* and persecute you,* and say all manner of evil
against you falsely on my account.
Rejoice and be exceedingly glad,* for great is your reward in Heaven.

Entrance:
Come, let us worship and fall down before Christ.
Son of God, risen from the dead, save us who sing to You: Alleluia.

TROPAR (Tone 5): Let us the faithful acclaim and worship the Word, co-eternal with the
Father and the Spirit, and born of the Virgin for our salvation. For He willed to be lifted up on
the cross in the flesh, to suffer death and to raise the dead by His glorious resurrection.

TROPAR (Tone 8 ): In you the image of God was preserved faithfully, mother Mary,* for you
took up your cross and followed the Lord.* By your own example you taught us to care not so
much for our flesh which passes away,* but rather for our immortal souls.* So now your spirit,
venerable Mary,* rejoices with the angels.

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

KONDAK (Tone 3): Even though you once were defiled by all sorts of sin,* because you
repented, you now shine radiantly as the bride of Christ.* In her pursuit of an angelic life she
overcomes demons with the cross as her weapon.* And so Mary has become a highly revered
bride of the kingdom.





PROKIMEN (Tone 5): You, O Lord, will guard us and will keep us from this generation, and for
ever.
Verse: Save me, O Lord, for there is no longer left a just man.
You, O Lord, will guard us and will keep us from this generation, and for ever.

A reading from the Epistle of St. Paul to Hebrews (9,11-14)

Brothers and Sisters, when Christ came as a high priest of the good things that have
come, then through the greater and perfect tent (not made with hands, that is, not of this
creation), he entered once for all into the Holy Place, not with the blood of goats and
calves, but with his own blood, thus obtaining eternal redemption. For if the blood of goats
and bulls, with the sprinkling of the ashes of a heifer, sanctifies those who have been
defiled so that their flesh is purified, how much more will the blood of Christ, who through
the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead
works to worship the living God!
ALLELUIA (Tone 5) : Your mercies, O Lord, I will sing for ever; from generation to generation I
will announce Your truth with my mouth. Alleluia. (3)
Verse: For You have said: Mercy shall be built up for ever; in the heavens Your truth shall be
prepared.   Alleluia. (3)

INSTEAD OF "It is truly right..."
In thee rejoices, O thou who art full of grace, all creation, the assembly of the angels and the

race of man, O Sanctified Temple and rational Paradise, Boast of Virgins, of whom God was
incarnate and became a child, even our God, who is before the ages, for He made of thy body a
throne and thy womb did He form more spacious than the heavens. In thee rejoices, O thou who
art full of grace, all creation. Glory to thee.

COMMUNION HYMN:
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.  Alleluia. (3)
The righteous will be remembered forever; they have no fear of evil reports. Alleluia. (3)

Prayer for the 5th Sunday of Lent
Thou Who art the support of all them that fall, and the restoration of the
shattered, O Christ our God, Who came down without leaving the
Father's side, and was incarnate of the Holy Virgin Mary, coming into
the world so as to bestow Thy care on our fallen nature that was cast to
thieves, and fearfully corrupted and wounded by them, that Thou might
restore us to our homeland of old: Thyself, O Master, heal our unseen
sores, and bind the wounds of our soul, by Thy Precious Blood which
Thou didst shed for us, and Thy Holy Chrism which Thou hast
bestowed upon us;  and deliver us from the blows that strike us
incessantly, from invisible enemies striving to snatch away from us faith
and hope in Thee, and to deprive us of Thy Grace.
Take not Thy merciful love from us, and Thy salutary healing:  that,

being made whole, and cleansed from every stain, we may be found worthy of the calling of the
firstborn, whose names are written in heaven.  For Thou art the Healer of ills both unseen and
manifest, and that doest battle for the Christians.
For Thou art our God, and to Thee do we send up glory: to the Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages.    Amen.
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