
SERVICE SCHEDULE
WEEKDAYS: MONDAY–FRIDAY 9:00AM or 7:00PM TBA
SATURDAY: 9:00AM; 4:00PM (Vigil Sunday-Eng)
SUNDAY: 8:00 AM; 10:00 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!

August 6, 2017
9-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA

9TH SUNDAY AFTER PENTECOST
Tone 8 Ap./Ep. 1Kor./1 Corinth. 3:9-17; Wv./Gospel Mt./Math. –14:22-34.



9-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA
9TH SUNDAY AFTER PENTECOST

PREOBRA}ENN| HOSPODA I BOHA NAШOHO ISUSA XRYSTA
TRANSFIGURATION OF OUR GOD AND SAVIOR JESUS CHRIST

Blahoslovenn\ per'oplodiv po zaamvonnij molytvi.
Blessing of the first fruits of the season after the Ambon Prayers

Anointing and the distribution of prosphora (МИРУВАННЯ)

Festal  Tone Ap./Ep. 2Пт/2 Peter 1:10-19; Wv./Gospel Mt./Math. –17:1-9;
Sat.    08/05     4:00PM For Parishioners * Pro Populo
Sun.   08/06     8:00AM Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в Україні

10:00AM Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в Україні

10-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA
10TH SUNDAY AFTER PENTECOST

LEAVE-TAKING OF THE TRANSFIGURATION OF OUR GOD AND SAVIOR JESUS CHRIST
Tone 1 Ap./Ep. 1Kor./1 Corinth. 4:9-16;Mt./Math. –17:14-23.

Sat. 08/12 4:00PM For Parishioners * Pro Populo
Sun. 08/13 8:00AM Irena CHAIKOVSKY,(1st Anniversary) – req. by Children and Families

10:00AM Nikolai MOSKAL, (28th Anniversary) – req. by Antonia Moskal & Nadia Slover

11-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA
11TH SUNDAY AFTER PENTECOST

Postfeast of the Dormition Posv\tt\ Uspenn\ Presv\to= Bohorodyci
Tone 2 Ap./Ep. 1Kor./1 Corinth. 9:2-12; Wv./Gospel Mt./Math. –18:23-35.

Sat. 08/19 4:00PM For Parishioners * Pro Populo
Sun.   08/20     8:00AM Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в Україні

10:00AM Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в Україні

WELCOME to Our Visitors and Guests
We, welcome you to our community. We are honored and pleased for your participation at the
Divine Liturgies.  We invite you to raise your hearts, mind and bodies in praise to God.  All
Catholics may receive Holy Communion. Infants and children of the Eastern Churches(Canon
710) who have received Communion at the time of their Baptism and Chrismation may receive
Communion through the faith of their parent(s).  Orthodox Faithful may also receive Holy
Communion (Canon 671).  If you have any question or would like to be part of our community,
please kindly see Fr. Pawlo Martyniuk.

08/07 Monday 8:00AM Private Intention
08/08 Tuesday 9:00AM Anna GLUCH,(20th Anniversary) – req. by Teresa Gluch
08/09 Wednesday 9:00AM Fr. Pavlo PUSHKARSKY,(40th Anniversary) – req. by Teresa Gluch
08/10 Thursday 7:15PM Ivan MIKHALYUK,(4th Anniversary)– req. by Children & Families
08/11 Friday 8:00AM Private Intention
08/12 Saturday 8:00AM Private Intention

08/14 Monday 8:00AM Private Intention
08/15 Tuesday USPENN| PRESV|TO{ BOHORODYCI Zobov#\zuq/e sv\to.

DORMITION OF THE MOTHER OF GOD Note: Holy day of obligation
Blahoslovenn\ zill\ ta kvitiv.

Blessing of the flowers and herbs after the Ambon Prayers
Myruvann\ z rozda/eq prosfory  Anointing

9:00AM Za Parafi\n * Pro Populo
7:00PM Private Intention

08/16 Wednesday 8:00AM Private Intention
08/17 Thursday 8:00AM Private Intention
08/18 Friday 8:00AM Private Intention
08/19 Saturday 8:00AM Private Intention



 SERDE?NO VITAWMO vsix naшyx parafi\n, `o sv\tkuvatymut; u serpni 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 August. May Our Lord Jesus Christ bestow his blessings of
Good Health, Happiness, Peace and Grant You Many Blessed Years to Come!

 МНОГАЯ ЛІТА! - MANY HAPPY YEARS! ...to Dimitriy Nicolay Kosovay and
Stephanie Gallant, who accepted the Holy Mystery of Matrimony on Sunday July 30, 2017.
On this joyous occasion, we offer our best wishes for the newlyweds and pray that the Lord
showers them with His blessings.

 НАПРЕСТОЛЬНА СВІЧКА ALTAR CANDLE An offering has been made for the
Altar Candle Light to be lit for one (1) week, beginning Sunday, August 6th 2017, through August
12th 2017, in Memory of Paul Kolinsky, by Kolinsky Family.

 VI?NA LAMPA ETERNAL LIGHT An offering has been made for the Eternal Light
to be lit for one (1) week, beginning Sunday, August 6th 2017, through August 12th 2017, in
Memory of Alice 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, August 13th 2017, through August 20th 2017, in
Memory of Maria Jakymiw, by daughters Iryna, Chrystia, Nadia.

 SUMMER GIVING…
Remember that we never take a vacation from God, or from our obligation to attend Divine
Liturgy.  When traveling, make sure you check out the Mass schedule for the area
churches and attend Divine Liturgy.
Please remember as well, that while parishioners may be away and on vacation, the parish
is not.  Expenses continue as thay do throughout the year.  Please remain consistent in
your gifts to St. Michael’s Parish.  Your weekly Sunday offering is important to our financial
well-being.  If you are away, (especially during summer) we appreciate it when you forward
your “make-up” donations.  The financial stability of the parish counts on regular Sunday
contributions.  Please continue to be generous.

 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.

 EPARXIAL:NYJ XARETATYVNYJ FOND 2017
Z mis\c\ Traven\ my po/ynawmo zbirku na xarytatyvnyj fond naшo[ Eparxi[ - `o w
nadzvy/ajno va]lyvoq ta najbil;ш vidpovidal;noq zbirkoq dl\ usix naшyx parafij
Stemfords;ko[ Diwcezi[.  Finansovyj fond z ciw[ zbirky w osnovoq utrymann\ cilo[
Eparxi[ ta usix [[ instytucij (Eparxial;no[ kancel\ri[, seminari[, muzeq, biblioteky ta
inшyx cerkovnyx ta hromads;kyx orhanizacij.) Z c;oho fondu naшa Eparxi\ tako] daw
po]ertvy na potreby Ukra[ns;ko[ Katolyc;ko[ Cerkvy ta ukra[ns;kyx orhanizacij v
Ukra[ni, Wvropi, Azi[ i Pivdennij Ameryci. ~yro prosymo buty ]ertvennymy ta
dopomohty vykonaty naш parafial;nyj obov#\zok dl\ Eparxi[. Prosymo vz\ty Va'i
formy u cerkovnomu zali ta vypysuvaty Va'i /eky na cerkvu Sv. Arxystratyha
Myxa[la



 STAMFORD DIOCESE CHARITIES APPEAL 2017 UNDERWAY
The month of May is the start of the Stamford Diocese Charities Appeal for 2017 This fund is
collected to provide financial support of our Eparchy and its many institutions (i.e., seminary,
museum, library and offices which promote and support our church and community).  The funds
raised from this appeal also help the many needs of our Ukrainian Catholic Church, as well as
our needy brothers and sisters in Ukraine, Europe, Asia and South America.  Please help this
fund as you have in the past. Please send/bring all donations to our St. Michael’s church. Do not
send them to Stamford.  We need to get proper credit for our parish’s pledge. Please take your
Bishop’s Appeal form in Church Hall and make your checks payable to St. Michael’s Church

DONATION TO THE DIOCESE APPEAL PAST TWO WEEKS
$50.00 Mr. & Mrs. Oleksandr Batih; $50.00 Mr. & Mrs. Jaroslaw Kapij;

$100.00 Mrs. Tania Osadca.
Lets make our goal of $9,000.00!
Year-to-date Total $5,420.00

Thank You for Your kind generosity
 SV|TO-USPENS:KA PRO~A  HOLY DORMITION PILGRIMAGE
C;oho roku, 12-13-ho serpn\ vidbudet;s\ 63-t\ Sv\to-Uspen;ska Pro`a do Sester
Slu]ebnyc; v Slovcburg N.J.  Prosymo na`yx parafi\n vz\ty najaktyvni`u
u/ast; i cij najbil;`ij duxovnij pro`i na`o[ Eparxi[. Bil;'e informaci[ na do'ci
oholo'en;.
HOLY DORMITION PILGRIMAGE The Immaculate Conception Province of the Sisters
Servants of Mary Immaculate cordially invites you for the 63rd annual Holy Dormition
Pilgrimage in Sloatsburg, New York on August 12 & 13, 2017. Please check the “Bulletin
Board” for more information.

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

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

In addition we will offer 25% off the price of any casket purchased.
Note that you can also plan ahead and make arrangements with us now, to have your
wishes respected in the future. Funds are held in an interest bearing, segregated account
for future use towards a burial, so loved ones are not burdened. Should you have these
pre-arrangements with another funeral home and wish to transfer them to us, this can be
done at no cost and we’d be happy to assist you.
John Console* is the current owner of “Maple Hill Chapels – Talarski” and has worked
with the Talarski family since 1972.
Contact Information: John Console Office 860-246-1377; John Console Cell 860-982-2460

State of CT license #00687; Licensed Directors available 24 hours a day
*Note that the legal entity under which business is conducted is J. Console Services LLC.



 CONNECTICUT STATE UKRAINIAN DAY FESTIVAL The Connecticut State Ukrainian
Day Committee wishes to invite all parishioners to attend this 50th and last State Ukrainian Day
Festival to be held on Sunday, September 10, 2017, on the grounds of St. Basil’s Seminary, 161
Glenbrook Road, Stamford.  The day begins with a Pontifical Divine Liturgy at 11:00AM,
celebrated by the Most Rev. Basil H. Losten, Bishop Emeritus. Immediately following the liturgy,
Ukrainian food, picnic food, and other refreshments will be available.  In the afternoon, a lively
and colorful program of Ukrainian dances, songs, and music begins, which will include dance
groups from various areas of Connecticut and out of state.  Tours will be given at the Ukrainian
museum on the grounds as well as the Diocesan Cultural Center and you can browse the
outdoor arts and crafts exhibits of over fifteen vendors who have a variety of items for sale.
Advance general admission tickets are $5 per person, (12 and over), $10 at the gate. The
raffle $1.00 tickets are available for prizes $200.00;  $100.00;  $50.00.  To buy the tickets
please see Lucy Galai (860-529-8105) or Fr. Pawlo (860-525-7823)
As announced this will be the last year for the festival. I ask our parishioners for your assistance
in volunteering for the State festival, which has helped sustain our Diocese, Seminary and our
Ukrainian People. To volunteer, please sign up in the "Volunteer list" on the Bulletin table, see

Fr. Pawlo or call the Church office at (860) 525-7823.

Blessing of First-Fruits at the Feast of the Transfiguration
On the feast of the Transfiguration the Church blesses the first-fruits of the harvest both as a
giving back to the Lord what is His and has come from Him (1 Chronicles 29:14) and as a
celebration of the promise of the final transfiguration of all things in Christ. The Divine Light
glimpsed by the Apostles on Mount Tabor will transform all creation to its most perfect
flowering and fruitfulness.
In Constantinople and the Greek world grapes were placed on a table in the center of the
temple and offered and blessed at the end of the Divine Liturgy and then partaken of by the
faithful. Over time this blessing was extended as other first-fruits were brought to be offered
and blessed. The Trebnyk (Euchologion or Book of Needs) offers several different prayers,
one of which is offered here:

Prayer for the Blessing of First-Fruits
O Lord God Jesus Christ, You said to Your disciples: "Whatever you ask in prayer, believe that
you have received it, and it will be yours." We now humbly beseech You, bless + and sanctify
these first-fruits which Your faithful servants have brought into Your temple today. Preserve the
life and health of all those who partake of them, those who are present here and those who absent.
Grant that these blessed first-fruits be an effective medicine for those who are sick and ailing, and
a protection against the assaults of the enemy for those who keep them in their homes. May all
those who partake of them enjoy the fullness of Your goodness and blessing. For You, O Christ
God, are our true nourishment and the Giver of all that is good, and we send up glory to You,
together with Your Father, Who is without beginning, and with Your all-holy, good, and live-
giving Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen.
.

USPENN| PRESV|TO+ BOHORODYCI

Den; smerti Presv\to= Bohorodyci v na'i= Cerkvi nazyvawt;s\ Uspenn\, bo == tilo ne
zaznalo tlinnosti pisl\ smerti, ale razom z du'eq bulo vz\te do neba. Same tomu po-
in'omu ce sv\to nazyvawt;s\ Nebovz\tt\.  U nas nemaw istory/nyx danyx skil;ky /asu



Pre/ysta Diva probula na zemli pisl\ Xrystovoho Voznessin\
na nebo. Evanheli= ne hovor\t; nam koly, de /y \k vona
pomerla.  Osnovu sv\ta Uspenn\ znaxodymo v sv\tij tradyci=
Cerkvy apostol;s;kyx /asiv, neustannij viri Bo]oho Lqdu ta
odnoholosnij pozyci= sv\tyx otciv per'oho tys\/olitt\
Xrysty\nstva.

Тропар: У різдві дівство зберегла ти, в успінні світа не
оставила ти, Богородице. Переставилася ти до життя,
бувши Матір'ю Життя. І молитвами твоїми ізбавляєш від
смерти душі наші.
Кондак: В молитвах невсипущу Богородицю і в
заступництвах незамінне уповання гріб і умертвіння не
втримали. Бо як Матір Життя до життя переставив той, хто
вселився в утробу приснодівственну.

DORMITION OF THE MOTHER OF GOD
The day of the death of the Most Holy Mother of God is called the Dormition (or falling asleep) in
our Church, for her body did not know corruption after death, but together with her soul was
taken up to heaven; hence, another name for the feast is “the Assumption”. We have no
historical data to indicate how long the Mother of God remained on earth after the ascension of
Christ into heaven, nor when, where, or how she died, for the Gospels say nothing of this. The
foundation for the feast of the Dormition is to be found in a sacred tradition of the Church dating
from the apostolic times, the constant faith of the People of God and the unanimous opinion of
the holy Fathers of the first thousand years of Christianity.

Prayers to the Mother of God
Rejoice Mary, Mother of God, Virgin, full of grace, the Lord is with thee: blessed art thou
among women and blessed is the Fruit of thy womb, for thou hast borne the Savior of our
souls. Meet it is in truth, to glorify thee, O Birth-giver of God, ever blessed, and all undefiled,
the Mother of our God. More honorable than the Cherubim, and beyond compare more
glorious than the Seraphim, thou who without stain didst bear God the word, true Birth-giver
of God, we magnify thee.
O gracious Mother of the gracious God, O most pure and blessed Mary, the Mother of God,
pour the mercy of thy Son and our God upon my impassionate soul, and with thine
intercessions set me unto good deeds, that I may pass the rest of my life without blemish
and, with thine aid, attain heaven. O Virgin mother of God, the only one who art pure and
blessed. O Queen of the Heavenly Host, Defender of our souls: being delivered from evil, as
thy servants, O Mother of God, we offer unto thee the hymns of thanks and victory; but as
thou hast power invincible, deliver us from all calamity, that we may cry unto thee: Rejoice,
O ever-Virgin Bride!
O virgin, spotless, undefiled, unstained, all-chaste and Pure Lady, Bride of God, who by the
glorious birth-giving hast united God the Word with Man and linked our fallen nature with
Heavenly Things; who art the hope of the hopeless, the helper of the oppressed, the ready
protection of those who haste unto thee, and the refuge of Christians; despise me not, who
am defiled and sinful, who by my wicked thoughts, words and deeds, have become an
unworthy servant, and by my slothfulness have turned into a slave to evil affections.



O Mother of the God of Love, have mercy and compassion upon me, a sinner and a
prodigal. Accept this prayer which is offered to thee from my impure lips; and putting forward
thy maternal influence with thy Son, my Lord and Master, beseech Him to open unto me the
loving kindness of His grace; beseech Him to overlook my countless transgressions, to give
me true repentance and to make me to be a zealous doer of His commandments. And thou,
being gracious and compassionate and tender-hearted, be thou ever present with me in this
life as my defender and helper, so that I may turn aside the assault of my enemies, and
guide me into salvation; help my poor soul at the hour of my death, and drive far from it all
the dark forms of the evil ones. And in the dreadful Judgment Day, deliver me from
everlasting punishment, and present me as an inheritor of the ineffable glory of the son, our
God.
O may I obtain this, most-holy Lady and Birth-giver of God, through thine intercessions and
mediations, by the grace and exceeding great love of thine Only-Begotten son, my Lord and
God and Savior, Jesus Christ, to Whom is due, with the eternal Father and the All-Holy,
Good and Life-Giving Spirit, all honor and glory and worship, now and ever, and unto ages
of ages. Amen.
O most glorious Ever-Virgin Mary, Mother of Christ our God, accept our prayers and present
them to thy son and our God, that He may, for thy sake, enlighten and save our souls.

Папа: щоб прийняти скарб Божого царства, потрібні пошук та
жертва

Вівторок, 1 серпня 2017 р.

Христовий учень – це не той, хто позбавляє себе чогось суттєвого, але той, хто віднайшов
щось набагато більшого. На це звернув увагу Папа Франциск перед проказуванням
молитви «Ангел Господній» у неділю, 30 липня 2017 р., присвятивши свої роздуми
Ісусовим притчам про закопаний скарб і цінну перлину.
Як зауважив Святіший Отець, згадані Христові порівняння підкреслюють рішучість їхніх
головних діячів, яка полягає в тому, аби продати все, що мають, задля того, щоб придбати
цінність, яку вони відкрили. В першому випадку мова йде про землероба, який випадково
знайшов скарб, закопаний на полі, на якому працював, й оскільки це поле не було його
власністю, він вирішив ризикнути: продати все своє майно, аби придбати поле й не
втратити цю виняткову нагоду. Друга історія розповідає про купця, який бувши експертом,
розпізнав дуже цінну перлину, й вирішивши поставити все на неї, продає інші, аби її
придбати.
«Ці притчі підкреслюють дві ознаки, які стосуються посідання Божого царства: пошук та
жертва. Це правда, що Боже царство є відкритим для всіх, воно є даром, подарунком,
благодаттю, але воно не дається нам на срібному полумиску, а вимагає певного
динамізму: йдеться про те, щоб шукати, прямувати вперед та засукати рукави», – сказав
Наступник святого Петра, пояснюючи:
«Наставлення шукання є суттєвою умовою для того, щоб знайти; необхідно, щоб серце
палало бажанням досягнути цінне благо, тобто, Боже царство, яке уприсутнюється в особі
Ісуса. Бо це Він – прихований скарб, дуже цінна перлина. Він є фундаментальним
відкриттям, яке може стати вирішальним поворотним моментом в нашому житті,
наповнивши його значенням».
Папа звернув увагу на те, що землероб і купець перед обличчям цього неочікуваного



відкриття усвідомлюють, що мова йде про «унікальну нагоду, яку не можна втрати». А
тому продають все, що мають. Мова йде про те, що належне цінування «безмежної
вартості скарбу» веде до рішення, «яке включає також жертву, втрату й зречення».
«Коли скарб і перлину відкрито, тобто, коли ми знайшли Господа, необхідно подбати про
те, щоб ця знахідка не залишилася безплідною, але пожертвувати задля неї будь-якою
іншою річчю. І мова не йде про те, щоб гордувати всім іншим, але про те, аби
підпорядкувати все Ісусові, ставлячи Його на першому місці», – пояснив Святіший Отець,
додаючи:
«Христовий учень – це не той, хто позбавив себе чогось важливого, це той, хто знайшов
щось набагато більше: він знайшов повноту радості, яку може дати лише Господь. Мова
йде про євангельську радість зцілених хворих, прощених грішників, розбійника, перед
яким відчиняються двері раю».
У цьому контексті Папа Франциск пригадав основну думку свого першого Апостольського
напоумлення, яке так і називається: «Радість Євангелія». У ньому він пригадує, що радість
Євангелія наповняє серця та життя тих, які зустрічають Ісуса. Ті, хто дозволяє, аби Він їх
спас, визволяються від гріха, смутку та внутрішньої порожнечі і самотності. Адже з Ісусом
Христом завжди народжується та відроджується радість.
«Сьогодні у притчах нам запропоновано споглядати радість рільника та купця. Це радість
кожного з нас, коли ми відкриваємо у своєму житті близькість і сповнену відрадою
присутність Ісуса. Присутність, яка перетворює наше серце та відкриває його на потреби й
відкритість для співбратів, особливо – найслабших», – підсумував Святіший Отець,
закликавши: «Молімося за заступництвом Пречистої Діви Марії за те, щоби кожен з нас
щоденними жестами і словами вмів свідчити про радість, яка випливає з того, що ми
віднайшли скарб Божого царства, тобто, любов, яку Отець подарував нам через Ісуса».
У спільній молитві з Папою брала участь с. Марія Сліз, зі Згромадження Сестер
Служебниць Господа і Пречистої Діви, відомих як Сестри Воплоченого Слова, яка
походить з Аргентини, а від 1999 року зійдснює служіння в Україні. Наш колега Альберто
Ґороні попросив її залишити коментар для слухачів Радіо Ватикану:
Джерело: Радіо Ватикан

Дослідження: Щедрі люди щасливіші, а скупі швидше старіють
Середа, 26 липня 2017 р.

Нове дослідження, проведене вченими з Швейцарії, показує, що люди, які щедрі і
зосереджені на тому, щоб допомогти іншим, відчувають себе більш щасливими, ніж ті, хто
орієнтується в основному на власні інтереси.
Філіп Тоблер і Ернст Фер з Департаменту економіки Цюріхського університету разом з
групою міжнародних дослідників провели експеримент з 50 людьми. Команда прагнула
дослідити, як області мозку взаємодіють, щоб отримати відчуття щастя.
Учасникам дослідження було обіцяно 25 швейцарських франків на тиждень протягом
чотирьох тижнів. Двадцять п'ять з них попросили витратити гроші на інших; іншим же 25
сказали, що вони можуть витратити їх на себе.
«Робити щось приємне для іншої людини дає багатьом людям те приємне відчуття, яке
поведінкові фахівці називають "теплим світінням", - говорилося в прес-релізі Університету
Цюріха.
Учасники постійно повідомляли про те, що прояви щедрості змушували їх відчувати себе
добре. МРТ-сканування їх мозку проводилося одночасно і показало, що одна область
мозку викликає реакцію в іншій області, яка пов'язана зі щастям.
«У нашому дослідженні представлені поведінкові і нейронні дані, які підтримують зв'язок



між щедрістю і щастям», - пояснила дослідницька група в журналі Nature Communications.
Дослідники розглянули три області мозку: «одна пов'язана з альтруїзмом і соціальною
поведінкою, друга - зі щастям, а третя область - з процесом прийняття рішень».
Ті, хто сказав, що вони віддали б гроші, сказали, що вони були щасливіші, ніж більш скупі
люди.
У той час, як їх мозок піддавався перевірці, їм задавали питання, які «викликали сценарії,
які показували б власні інтереси учасників проти інтересів бенефіціарів їх
експериментальної щедрості».
Повідомлялося, що ступінь щастя у них не була пов'язана з сумами, які вони подарували.
Дослідницька група також заявила, що їх результати мають наслідки для інших сфер
культури, таких як охорона здоров'я, освіта, економіка і політика.
«Щедрість і щастя покращують індивідуальне благополуччя і можуть сприяти суспільному
успіху», - сказали вони.
«Однак у повсякденному житті люди недооцінюють зв'язок між щедрістю і щастям і тому
не бачать переваг у витратах на інших», - продовжили вони. Вчені, які вивчають феномен
щедрості вже мало кого можуть здивувати.
Крістіан Сміт, соціолог університету Нотр-Дам, зауважив в книзі «Парадокс щедрості:
даючи, ми набуваємо», що накопичений обсяг досліджень виявив позитивний вплив
щедрості на мозок.
Посилаючись на фахівців з нейробіології, Сміт писав: «Експериментальні дослідження
показали, що збільшення кількості окситоцину в неврологічних системах людей значно
збільшує їх щедрість, співпереживання і любов».
«Але відносини можуть працювати в обох напрямках: посилення почуття співпереживання
до інших і практика щедрості, мабуть, здатні збільшити викиди окситоцину в мозок
людини».
Крім того, відсутність щедрості може мати протилежний ефект, стимулюючи негативні
нейрохімічні процеси. Сміт привів дослідження, що показує, що у скупих людей,
виділяється більше кортизолу в мозок, гормону стресу, який відомий тим, що від нього
старіє тіло. Джерело: cnl.news

ПРАГНУТИ ЗАХИСТИТИ ІСЛАМ ВСЯКОЮ ЦІНОЮ ОЗНАЧАЄ ЗРАДИТИ ІСТИНУ

У цьому інтерв’ю єгипетський мелхіт-католик єзуїт о. Генрі Булад пояснює чому, на
його думку, ісламські терористи застосовують те, чого їхня релігія вчить їх, і чому
Церква не є спроможною реагувати, оскільки стала жертвою лівацької ідеології, що
руйнує Захід.
Розмовляв Едвард Пентін
Церква не повинна захищати іслам «усілякою ціною» і прагнути «звільнити його від
усіляких жахіть, які щодня чиняться в його ім’я», бо в такому випадку вона «зрештою
зрадить віру» - вважає провідний єзуїтський науковець у сфері ісламу.
Мелхіт-католик єзуїт о. Генрі Булад вважає, що коли йдеться про справи з ісламом,
Католицька Церква піддалася «ліберальній лівацькій ідеології, що руйнує Захід»,
базуючись на приводі «відкритості, толерантності та християнського милосердя».
Отець Булад розповів, що поділився цими думками з Папою Франциском в листі, якого
написав йому в серпні минулого року, зазначаючи, що багато хто вважає, що власні
погляди Папи на іслам є «пов’язані з цією ідеологією, і тому, заради самовдоволення,
відбувається перехід від одної поступки до іншої, від компромісу до компромісу,
втрачаючи таким чином істину».
«Християни», - як пише отець, - «очікують від Вас чогось іншого, ніж невизначені і
безболісні заяви, що можуть викривляти реальність».



Дехто говорив, що Папа зайняв дипломатичну, однак трохи твердішу позицію щодо
ісламу, виступаючи в університеті Аль Ажар в Каїрі наприкінці квітня.
85-річний Отець Булад, єгиптянин і родич єзуїтського вченого у сфері ісламу, о Саміра
Халіла Саміра, також в цьому інтерв’ю розповів, чому він вважає, що ісламісти просто
виконують те, що їх навчає релігія, чи іслам здатний на реформи, і як, попри проблеми,
релігія може допомогти Церкві діяти як бастіон проти секулярної ідеології.
Отче Булад, які є докази того, що іслам по своїй суті є насильницьким?
Ось чіткі фрази з самого Корану:
«Вбивай невіруючого, де б ти його не знайшов» (Коран 2:191)
«Воюй проти невірних, що живуть з тобою по сусідству» (Коран 9:123)
«Коли виникає нагода, вбивай невірних, де б ти їх не спіймав» (Коран 9:5)
«Будь-яка релігія, крім ісламу, є неприйнятна» (Коран 3:85)
«Юдеї і християни – відступники; борись з ними» (Коран 9:30)
«Каліч і розпинай невірних, якщо вони критикують іслам» (Коран 5:33)
«Карай невіруючих палаючим одягом, зв’язаними залізними прутами, кип’ячою водою;
плав їхню шкіру і животи» (Коран 22:19)
«Невіруючі – дурні; закликай мусульман боротись з ними» (Коран 8:65)
«Мусульмани не повинні брати невірних за друзів» (Коран 3:28)
«Тероризуй і обезголовлюй тих, хто вірить в писання, інше від корану» (Коран 8:12)
«Мусульмани повинні опанувати усіляку зброю, щоб тероризувати невірних» (Коран
8:60)

На додаток до цього є кілька прикладів з вчення і життя Мухамеда. Ось кілька цитат з
мусульманських джерел:
- «Мені наказали боротись проти людей, поки вони не визнають, що не існує іншого
бога, крім Аллаха, і що Мухамед – посланець Аллаха» (Muslim 1:33)
- «Борись з усіма таким чином, як Аллах, і вбивай тих, хто не вірить в Аллаха» (Ibn
Ishaq 992). Життя Мухамеда було послідовністю війни, плюндрування і вбивств… і
кожного мусульманина закликається наслідувати цей верховний «зразок для
наслідування».
- Мухамед мав і торгував рабами - (Sahih Muslim 3901), і наказував своїм
послідовникам каменувати жінок за перелюб - (Muslim 4206)
- Він сам обезголовив 800 юдейських чоловіків і хлопців (Abu Dawud 4390), наказував
вбивати жінок (Ibn Ishaq 819, 995) і вбив тих, хто його ображав - (Bukhari 56:369, 4:241)
- За його словами, джихад, як його вчить Аллах, піднімає становище людини в раю в
сотню разів - (Muslim 4645)
- За останні десять років його життя, він наказав провести 65 військових кампаній і
рейдів. - (Ibn Ishaq) і вбив заручників, захоплених в битвах. - (Ibn Ishaq 451)
- Він заохочував своїх послідовників ґвалтувати полонених жінок (Abu Dawood 2150,
Quran 4:24), відступників він карав смертю, захоплював чуже майно і жив з нього,
захоплював і робив своїми рабами немусульман.
- Після смерті Мухамеда його послідовники напали і підкорили населення 28 країн та
проголосили священну війну представникам п’яти найбільших світових релігій.

Приклади з історії ісламу:
- Впродовж перших 240 років 11 з перших 32 халіфів були вбиті їхніми колегами
мусульманами.
- Мусульманське духовенство завжди було задіяне в тероризм чи поблажливо
ставились до нього впродовж усієї історії аж до сьогодні.



- Щодня відбувається релігійне насильство стосовно індусів, юдеїв, буддистів,
мусульман, християн. Тих, хто навертається в християнство, обезголовлюють.
- Кількість жертв работоргівлі, якими впродовж майже десяти століть торгували араби,
становить десятки мільйонів.
- Кожного року тисячі християнських домів і церков підпалюють або підривають
натовпи мусульман, а сотні християн, священиків, пастирів, монахинь та інших
церковних працівників вбивають ісламські екстремісти. Вони себе виправдовують,
звинувачуючи своїх жертв в апостазії, євангелізації, «богохульстві» чи «образі» ісламу.
Віддані мусульмани вбивали невинних людей навіть через малюнки. Іслам – це
відкрита декларація війни проти немусульман.

На Вашу думку, чи екстремісти є просто вірними автентичному ісламу?
Чітко ТАК. Екстремісти просто застосовують те, чого їх вчить їхня релігія.

Чи не слід Папі і Ватикану відкинути те, що дехто вважає політичною
коректністю, і говорити про іслам як про реалію, якою його вважають
науковці та інші особи?
Звичайно. Щоб пояснити мою думку, я процитую кілька уривків з мого особистого листа
до Папи Франциска, якого я написав йому в серпні минулого року:
«Мені здається, що – під приводом відкритості, толерантності та християнського
милосердя – Католицька Церква попала в засідку лівацької ліберальної ідеології, що
руйнує Захід. Будь-що, що не підтримує цю ідеологію, неодмінно таврується в ім’я
«політичної коректності». Багато хто вважає, що певна кількість ваших позицій
пов’язані з цією ідеологією, і тому, заради самовдоволення, відбувається перехід від
однієї поступки до іншої, від компромісу до компромісу, втрачаючи таким чином
істину».
«Захід перебуває в етичній і моральній катастрофі, як релігійній, так і духовній. І цим
суспільствам не допомогти вийти з їхньої проблеми шляхом релятивізації болючої
реальності. Захищаючи іслам усілякою ціною і намагаючись звільнити його від усіляких
жахіть, які щодня чиняться в його ім’я, зрештою людина зраджує істину».
«Ісус сказав нам: «Істина визволить вас». Він знав яка його чекає доля і відкинув
усілякі компроміси в цій справі. Наслідуючи Його, численні християни обирали
мучеництво замість компромісу, як і у випадку Єгипту чи будь-де інакше в наші часи».
«Становище християн – як на Заході, так і на Сході – зараз дуже крихке, і вони
очікують від Вас чогось іншого, ніж невизначені і безболісні заяви, що можуть
викривляти реальність. Ваш попередник, Папа Бенедикт XVI, мав відвагу зайняти чітку
і однозначну позицію. Його ставлення підняло багато щитів і принесло йому багато
ворогів. Але ж чи не є щира конфронтація здоровішою від діалогу, що базується на
компромісі? Коли юдейські старшини сказали апостолам припинити звіщати Євангеліє,
вони відповіли: «Щодо нас, ми не можемо не звіщати те, що ми побачили і почули…»
(Діяння 4,20).
«Настав час вийти із ганебної і збентеженої тиші перед обличчя цього ісламізму, що
атакує Захід і решту світу. Систематичне погоджувальне ставлення більшість
мусульман вважає знаком страху і слабкості. Якщо Ісус сказав нам: «Блаженні
миротворці», Він не сказав: блаженні пацифісти. «Мир є миром за будь-який кошт, за
будь-яку ціну» - така позиція є чистою і простою зрадою істини».

Наскільки насильство є більш арабською проблемою, враховуючи значно
меншу кількість атак в, наприклад, Індонезії, найбільшій мусульманській нації?



Можна сказати, що «араби» є насильницькими по своїй природі. Але те ж саме можна
сказати про варварів, які в минулому захоплювали Європу. Цих загарбників поступово
«цивілізувала» християнська віра, щоб вони стали тими, ким є зараз. На мою думку,
релігійний елемент відіграє визначальну роль у формуванні суспільства. Той факт, що
християнські араби відрізняються від мусульманських арабів, є доказом сильного
зв’язку між релігією і суспільством.

Чи є якісь дієві і реальні можливості реформи ісламу, і чи може бути
ефективним діалог?
Усілякі спроби з боку ліберальних неупереджених мусульман реформувати іслам були
невдалими, і я сумніваюсь, що «реформований іслам» залишиться «ісламом». Ось
шість прикладів неуспішних спроб реформувати іслам за останніх два століття:
1. Реформізм в 19-ому столітті: Afghani, Mohamed Abdo, Rashid Reda
2. Ренесанс — чи Nahda — в кінці 19-поч. 20 століття: Yasji, Girgi Zeidan, Taha Hussein,
Salama Moussa, Tewfik el-Hakim…
3. Кемалізм і секуляризація Турецької держави — Kemal Atatürk — 1923
4. Баас і його ідеологія панарабізму: Michel Aflaq, Bitar, George Habash та PLO
5. Єгипетський націоналізм і нейтральність держави (принцип секуляризму) – 1919 :
Saad Zaghloul: "Релігія – Божа справа, а держава - загальна"
6. Відміна декрету про скасування і анулювання. На заклик установи Ель-Ажар,
Махмуд Могамед Таха був повішений 18.01.1985 за те, що хотів віддати перевагу
миролюбним віршам Mekkan над віршами Medina, що закликають до війни, ненависті
та нетерпимості.

В минулому Церква часто об’єднувалась з ісламськими країнами заради
захисту життєвих питань. Ісламські країни також можуть стати свого роду
фільтром проти секуляризованих ідей, не даючи таким трендам як гендерна
ідеологія увійти в їхнє суспільство. Яким чином можна використати у цих
сферах силу ісламу, попри асоціації його з насильством?
В таких етичних та інших питаннях Церква повинна об’єднуватись з мусульманами
заради боротьби з тим, що принижує і руйнує людську особу. Це – плідний ґрунт для
порозуміння між двома релігіями. Він також може прокласти нам шлях до того, щоб
засудити усе, що є морально неприйнятним в ісламському вченні.
Переклад: «Католицький оглядач» за матеріалами National Catholic Register

АМЕРИКАНСЬКИЙ ЄПИСКОП: ДІАЛОГ НЕ МОЖЕ ВІДБУВАТИСЯ
ЗА РАХУНОК ІСТИНИ

Єпископ Род Айленду (США) нагадав тим, хто закликає Церкву до діалогу з ЛГБТ,
феміністичними та іншими групами, які мають особливі програми, що Ісус не
послав своїх апостолів, щоб вони слухали, а щоб вони звіщали – пише сам род-
айлендський архипастир владика Томас Дж. Тобін у своєму блозі.

Владика Тобі зауважив, що Церква готова слухати ці групи, але необхідно, щоб ці
групи слухали Церкву, оскільки Церква, яку провадить Святий Дух, зберігає і
просуває істини Євангелії. Зустрічі й діалог, пише владика Тобін, є добрими
практиками, але вони не можуть відбуватися за рахунок істини. "КАТОЛИЦЬКИЙ
ОГЛЯДАЧ"



THE HOLY TRANSFIGURATION OF OUR LORD GOD
AND SAVIOR, JESUS CHRIST

(Aug. 6)

FIRST ANTIPHON
Shout to the Lord, all the earth; sing now to His Name, give glory to
His praise.

Through the prayers of the Mother of God, O Savior, save us.
The clouds poured down rain, the skies sent forth their voice; Your
arrows flashed to and fro.

Through the prayers of the Mother of God, O Savior, save us.
Lord God, how great You are, clothed in majesty and glory,
wrapped in light as in a robe.

Through the prayers of the Mother of God, O Savior, save us.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever and
ever.

Through the prayers of the Mother of God, O Savior, save us.
THIRD ANTIPHON

Those who trust in the Lord are like Mount Sion, which is immovable; which forever
stands.

TROPAR (Tone 7) : You were transfigured on the mountain, O Christ our God,
revealing as much of Your glory to Your Disciples as they could behold. Through the
prayers of the Mother of God, let Your everlasting light also shine upon us sinners. O
Giver of Light, glory be to You.
As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord surrounds His people both
now and forever.

TROPAR: You were transfigured.....
O Lord, who shall be admitted to Your tent? Who shall dwell on Your holy mountain?

TROPAR: You were transfigured.....
Who can ascend the mountain of the Lord? Who can stand in His holy places?

TROPAR: You were transfigured.....

Entrance:
Send forth Your light and Your fidelity, O Lord; they shall lead me on and bring me to
Your holy mountain.

TROPAR: You were transfigured on the mountain, O Christ our God, revealing as
much of Your glory to Your Disciples as they could behold.  Through the prayers of the
Mother of God,  let Your everlasting light also shine upon us sinners.  O Giver of Light,
glory be to You.

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

KONDAK (Tone 7) : You were transfigured on the mountain, O Christ our God, and
Your Disciples beheld as much as they could of Your glory, so that when they would
see You crucified, they would understand that You suffered willingly; and they would
preach to the world that You are truly the reflection of the Father.



PROKIMEN (Tone 4) : How great are Your works, O Lord ! In wisdom You have made
them all.
Verse: Bless the Lord, my soul ! Lord God, how great You are!
How great are Your works, O Lord ! In wisdom You have made them all.

A reading from the Second Epistle of St. Peter (2 Peter l:10-19)
Brothers, Be all the more eager to make your call and election firm, for, in doing so,
you will never stumble. For, in this way, entry into the eternal kingdom of our Lord and
Savior Jesus Christ will be richly Provided for you.

Therefore, I will always remind you of these things, even though you already know
them and are established in the truth you have. I think it right, as long as I am in this
"tent" to stir you up by a reminder, since I know that I will soon have to put it aside, as
indeed our Lord Jesus Christ has shown me. I shall also make very effort to enable
you always to remember these things after my departure.

We did not follow cleverly devised myths when we made known to you the power
and coming of our Lord Jesus Christ, but we had been eyewitnesses of his majesty.
For he received honor and glory from God the Father when that unique declaration
came to him from the majestic glory. "This is my Son, my beloved, with whom I am
well pleased." We ourselves heard this voice come from heaven while we were with
him on the holy mountain. Moreover, we possess the prophetic message that is
altogether reliable. You will do well to be attentive to it, as to a lamp shining in a dark
place, until day dawns and the morning star rises in your hearts.

ALLELUIA (Tone 8) : The heavens are Yours, the world is Yours. Alleluia! (3)
Verse: Happy are the people who acclaim such a King. Alleluia! (3)

INSTEAD OF "It is truly proper.."
O my soul, extol the Lord transfigured on Mount Tabor.
You gave birth without blemish; for it was God Who came forth from your womb,

appearing in the flesh upon the earth and dwelling among us. Therefore, O Mother of
God, we all extol you.

COMMUNION HYMN: Let us walk in the light of Your countenance, O Lord. Let us
rejoice in Your Name forever. Alleluia! (3)

Archbishop Chaput: ‘The future belongs to people with
children, not with things’

NAPA, California, August 1, 2017 (LifeSiteNews) – Archbishop Charles Chaput
delivered a searing analysis of problems facing the Western world and encouraged
Catholics seeking to restore culture to get married, have children, and raise them in
the faith.



Speaking at the Napa Institute conference, Chaput lamented the current cultural crisis
in the United States.

"The nature and the pace of changes in our culture today have no precedent," Chaput
observed. "They’re extraordinarily fast. They’re also accelerating."

Such changes are really "transformations — in our legal philosophy; our sexual
mores; our demography; educational philosophy; economy and technology," he said.

"The birth control pill and the separation of sex from procreation have altered the
fundamental meaning of sex," said Chaput. And same-sex "marriage" activism has
moved from demanding not just acceptance but approval, he said.

"Same-sex activism now runs on a moral passion for gay rights and social
acceptance," he warned. "From a biblical point of view, that passion is deeply flawed.
The arguments for religious liberty and erotic liberty stem from two very different ideas
of who the human person is and what our sexuality means. But a moral passion, even
when it’s wrong, is always powerful."

"Thus, concessions to nominal gay equality are no longer enough," he continued,
noting that a major LGBT activist and donor, Tim Gill, recently said he wants to
"punish" those who disagree.

Chaput praised Becket Law (formerly the Becket Fund for Religious Liberty) and
Alliance Defending Freedom for their work protecting the rights of people to not be
forced to violate their consciences.

'Things rust and break. But every child is a universe of possibility that reaches
into eternity'

"America is a much less biblically influenced nation than it was at its founding. And our
moral vision of who we are and what our lives mean is much more fragmented," said
Chaput. "The only way to create new life in a culture is to live our lives joyfully and
fruitfully, as individuals ruled by convictions greater than ourselves and shared with
people we know and love. It’s a path that’s very simple and very hard at the same
time. But it’s the only way to make a revolution that matters."

He continued:

When young people ask me how to change the world, I tell them to love each other,
get married, stay faithful to one another, have lots of children, and raise those children
to be men and women of Christian character. Faith is a seed. It doesn’t flower
overnight. It takes time and love and effort. Money is important, but it’s never the most
important thing. The future belongs to people with children, not with things. Things rust
and break. But every child is a universe of possibility that reaches into eternity,
connecting our memories and our hopes in a sign of God’s love across the
generations. That’s what matters. The soul of a child is forever.



If you want to see the face of Europe in 100 years, barring a miracle, look to the faces
of young Muslim immigrants. Islam has a future because Islam believes in children.
Without a transcendent faith that makes life worth living, there’s no reason to bear
children. And where there are no children, there’s no imagination, no reason to
sacrifice, and no future. At least six of Europe’s most senior national leaders have no
children at all. Their world ends with them. It’s hard to avoid a sense that much of
Europe is already dead or dying without knowing it.

Chaput cited Cardinal Robert Sarah and his acclaimed new book The Power of
Silence.

"God renews the world by first renewing each precious, immortal individual person in
the quiet of his or her soul," he said. "God is not absent from the world. We just make
it impossible to hear him. So the first task of the Christian life today is to unplug, carve
out the silence that allows us to listen for God’s voice, and make room for the
conversation we call prayer."

Chaput said the Internet can be "a source of isolation."

"The human spirit begins to gradually starve" when we only rely on technology, he
said. "We use our tools, but our tools also use us. They shape the way we think, the
way we act, and the way we see the world. Technological man sees the world not as
a gift of God — with its own purpose and meaning, to be treasured and stewarded —
but as a collection of dead material to be organized and used."

Such an attitude "eventually spreads to the way we treat the environment, other living
creatures, other people, and our own bodies and selves."

God allows us to 'add to the great story of His creation'

"We don’t see the full effects of the good we do in this life," Chaput concluded,
recalling how a friend once saw a tapestry that up close was just "hundreds of ugly
knots and tangles of stray thread in a chaos of confused shapes that made very little
sense." It was the Tapestry of the Apocalypse of St. John, a famous European work of
art.

"It’s one of the most stunning and beautiful expressions of medieval civilization, and
among the greatest artistic achievements of the European heritage," said Chaput. "So
much of what we do seems a tangle of frustrations and failures. We don’t see — on
this side of the tapestry — the pattern of meaning that our faith weaves."

"But one day we’ll stand on the other side," he said. "And on that day, we’ll see the
beauty that God has allowed us to add to the great story of His creation, the revelation
of his love that goes from age to age no matter how good or bad the times. And this is
why our lives matter."

AUSTRALIA’S WAR ON CHRISTIAN KIDS
Catholic League president Bill Donohue explains why Cardinal George Pell will not be
able to secure a fair trial in October:



If it weren’t for Cardinal George Pell, it would not matter a whole lot to
the Catholic League if a free nation like Australia decided to emulate
the totalitarian regime in North Korea. But he does matter, and that is
why we are concerned. He has been the target of character
assassins for a very long time, and will appear in a Melbourne court
on October 6. Judging from recent events, it seems near impossible
for him to get a fair trial.
Queensland, Australia’s second largest state, declared war on

Christian children last week: they have been told to stop talking about Jesus in the school
yard. Christmas cards that refer to the birth of Jesus have been banned, as have creating
Christmas tree decorations. Beaded bracelets that share “the good news about Jesus”
have also been prohibited.

“Christians, prepare for persecution.” That is the conclusion of Australian journalist
Andrew Bolt. “I am not a Christian,” he says, “but am amazed that your bishops and
ministers are not warning you of what is already breaking over your heads.” Bolt is
correct. Cowardice in the face of oppression never works, yet this lesson has not been
learned by many Catholic and Protestant leaders.

Anti-Christian bigotry in Australia is widespread. Bolt notes that just last week “two
Christian preachers were summoned to Tasmania’s Anti-Discrimination Tribunal for
preaching their faith’s stand on traditional marriage and homosexuality.” Two years ago,
Hobart Archbishop Julian Porteous, Australia’s most outspoken Catholic defender of the
faith, was ordered to explain to the authorities “by what right he spoke against same-sex
marriage.”

Australian journalist Bill Muehlenberg has written a splendid column, “The Ongoing War
on Christianity in Australia,” that details the extent of censorship being enforced
throughout the nation. He references an article that he wrote in 2015 about the crackdown
on religious speech in the Australian state of Victoria, home to Cardinal Pell’s trial. Those
policies went after the kids, banning the singing of Christmas hymns.

As usual, the gag orders are motivated by a libertine conception of freedom. Pro-life
demonstrators have had their rights abridged, and all discourse that is not deemed gay
friendly is subject to censorship.

If this were simply an anti-Christian phobia, it might not matter too much. But it is much
more than that. It is cultural fascism sponsored by the state.

In 2012, the late Chicago archbishop, Cardinal Francis George, noted the increasingly
hostile milieu for Christian expression in America. He said that while he expected to die in
bed, “my successor will die in prison and his successor will die a martyr in the public
square.”

Looks like Cardinal George’s prediction is proceeding at a gallop pace in Australia. It does
not bode well for Cardinal Pell—the cultural climate is poisonous to Catholics.



63rd  ANNUAL  HOLY  DORMITION 
(ASSUMPTION) PILGRIMAGE 

AUGUST  12 – 13, 2017
SISTERS SERVANTS OF MARY IMMACULATE
ST. MARY’S VILLA / SLOATSBURG, New York 

Theme: Sisters Servants of Mary Immaculate 
Celebrate 125 Years

Glory to God!   Honor to Mary!   Peace to Us! 
CONFESSIONS ARE AVAILABLE 

THROUGHOUT THE ENTIRE WEEKEND
Saturday, August 12

12:00 p.m. Food Available at Pavilion
1:00 p.m.  Akathist to the Mother of God – Rev. Jack Custer, SSL, STD, 

Rector of St. Michael’s Cathedral, Passaic, NJ
2:30 pm     Presentation – Sr. Janice Soluk, SSMI (St. Mary’s terrace)

former SSMI Superior General – theme: “Glory to God!  Honor to Mary!  Peace to Us!”
3:15  p.m.  Children’s Activity – Sr. Eliane, SSMI     (St. Mary’s terrace)
3:30 p.m.  Blessing of the Sick  (Grotto steps and St. Mary’s Chapel)

Blessing of Religious Articles   (front of St. Joseph’s Home) 
5:00 p.m.  Divine Liturgy – Fr. James Spera, main celebrant /homilist   (grotto – English)

Choir: St. Mary’s Byzantine Catholic Church, Hillsborough, NJ
Blessing of Water at St. Mary’s Fountain

7:30  p.m.   Panakhyda      (Blessed Mother’s circle in front of St. Mary’s Villa)
8:00 p.m.  Moleben to the Mother of God with candlelight procession (grotto – English)

Most Rev. Kurt Burnette – Bishop of Passaic Eparchy - main celebrant / homilist
Sunday, August 13

8:30 a.m.  Materi Molitvy / Mothers in Prayer – Rosary / Singing (St. Mary’s Chapel)
10:30 a.m. Pontifical Divine Liturgy with procession to the grotto       

followed by blessing of flowers
Most Rev. Stefan Soroka, Metropolitan Archbishop of Philadelphia 
Most Rev. Paul Chomnycky, OSBM, Bishop of the Eparchy of Stamford (homilist)
Most Rev. Bohdan Danylo, Bishop of the Eparchy of Parma
Most Rev. Basil Losten, Bishop Emeritus of the Eparchy of Stamford

Choir: Holy Ghost Ukrainian Catholic Church, Brooklyn, NY
12:00 p.m. English Divine Liturgy - Rev. Bohdan Hedz, main celebrant / homilist  (St. Mary’s Chapel)

St. John the Baptist Ukrainian Catholic Church, Riverhead, NY
1:30 p.m. Blessing of the Sick     (Grotto steps and St. Mary’s Chapel)

Blessing of Religious Articles(front of St. Joseph’s Home) 
2:00 p.m. Presentations - 

Sr. Tekla Gnatyuk, SSMI (St. Mary’s terrace - Ukrainian)
Sr. Janice Soluk, SSMI  (Our Lady of Perpetual Help  Shrine - English)

2:30 p.m.   Stations of the Cross – Basilian Fathers
2:45  p.m. Children's & Teens’ Activity  - Sr. Eliane, SSMI , Sr. Natalya, SSMI   (St. Mary’s terrace)
3:30 p.m.    Moleben to the Mother of God  (Grotto)

Rev. Andriy Dudkevych - St. Nicholas, Passaic, NJ– main celebrant / homilist
Blessing of cars and buses – Rev. Ivan Tyhovych -  Holy Ghost Parish, Brooklyn, NY

A DVD of the Life & Ministry of the SSMI’s will be showing 
throughout the weekend in the Gallery

Rt. Rev. Mitred Msgr. John Terlecky, Pilgrimage Spiritual Moderator



63-таРічна Успенська Проща  
12 – 13 Серпня, 2017

Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії
ST. MARY’S VILLA / SLOATSBURG, New York

Tема: Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії
Святкують 125 років

Слава Богу! Честь Марії! Мир нам!  
Сповідь протягом неділі  

12 Серпня (субота)
12:00 p.m. Обід у павільйоні 

1:00 p.m.  Акафіст до Богородиці  – о. Джек Кластер, ректор 
Катедра Св. Михаїла (Пассейк, Нью-Джерзі)

2:30 pm     Презентація: “Слава Богу! Честь Марії! Нам Мир!” - Сестра Дженис Солюк, СНДМ, 
вислужена Генеральна Нстоятелька СНДМ  (тераса монастиря Св. Марії)    

3:15  p.m.  Програма для дітей – с. Еліяна, СНДМ    (тераса монастиря Св. Марії)  
3:30 p.m.  Оливопомазання хворих      (в каплиці та перед Гроттою на сходах)

Благословення вервиць та ікон      (біля Дому Св. Йосифа)
5:00 p.m.  Божествення Літургія – о. Джеймс Спера 

Співає Хор парафії Св. Марії (Хілсборо, Нью-Джерзі)
Чин Водосвяття 

7:30  p.m.   Панахида    (біля монастиря Св. Марії)  
8:00 p.m.  Молебен до Пресвятої Богородиці (Англійською мовою) процесія із Свічками до Гроти

Преосв. Керт Бернетт, Епарх Пассейку 

13 Серпня (неділя)
8:30  ранку    Вервиця – спільнота«Матері в Молитві»     (в каплиці Св. Марії) 

10:30 a.m. Архиєрейська Божественна Літургія з процесією до Гроти 
Служителі:

Високопреосвященніший Владика Стефан Сорока, 
Митрополит Філадельфійський

Преосвященний Владика Павло Хомницький, ЧСВВ, Епарх Стемфордський
Преосвященний Владика Богдан Данило, Епарх Пармський
Преосвященний Владика Василь Лостен, Єпископ-Емерит

Співає Хор парафії  св. Духа  (Бруклін, НЙ)
Посвячення Квітів та Зілля після Літургії

12:00 p.m.   Божественна Літургія (англійською мовою вкаплиці Св. Марії)  – о. Богдан Гедзь
Парафія св. Івана Христителя (Рівергед, НЙ)

1:30 p.m. Оливопомазання хворих     (в каплиці та перед Гротто на сходах)
Благословення вервиць та ікон    (біля Дому Св. Йосифа)

2:00 p.m. Презентації: 
Сестра Текля Гнатюк, СНДМ (укр.) – (тераса монастиря Св. Марії)          
Сестра Дженис Солюк, СНДМ (англ.) - (святиня Неустаючої Помочі)

2:30 p.m.  Хресна Дорога – оо. Василіяни
2:45  p.m. Програма для дітей та молоді – c. Еліяна, СНДМ,   c. Наталія, СНДМ   (тераса Св. Марії)  
3:30 p.m. Молебен до Богородиці – о. Андрій Дудкевич, Парафія св. Миколая  (Пассейк, Н Дж.)   

Благословення автомобілів та автобусів – о. Іван Тихович, Парафія св. Духа  (Бруклін, Н Й)

DVD про служіння Сестер Служебниць буде показано у суботу та неділю в галереї

Духівник Прощі – о. Мітрат Іван Терлецький







 
Eparchial Family Day Retreat  

“The Christian Family in Today’s World” 

 
October 1st, 2017 

Sisters Servants of Mary Immaculate, 

St. Mary’s Villa 

150 Sisters Servants Lane, Sloatsburg, NY 

 

Program 

9:00   Registration  

 

10:00    Divine Liturgy  

 

11:30    Lunch  

 

12:30 PM  Presentations: 

 

 The Christian Family in Today’s World / 

Rev. Bohdan Tymchyshyn STD, PhD 

 

 The Challenge of Raising Children in a Christian Way in the 

21St Century / Dr. Barbara Lutz 

 

 Strategies for strengthening families and coping with the 

complexities of family life / Fr. Yaroslav Nalysnyk 

 

 How to provide spiritual care for divorced Catholics and 

broken families in our Eparchy/ Fr. Martin Canavan   

 

 

4:00    Moleben to the Mother of God with the Rite of Anointing  

 

Children’s Program (Coordinators: Sisters Servants) 
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961 Wethersfield Avenue, Hartford
New England’s Premier Ukrainian Cultural Center
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