
SERVICE SCHEDULE 
 

WEEKDAYS: MONDAY–FRIDAY 9:00AM or 7:00PM TBA 
 

SATURDAY:  9:00AM; 4:00PM (Vigil Sunday-Eng) 
 

SUNDAY:       8:30 AM; 10:30 AM (Ukrainian) 
 

CONFESSIONS  are heard before each Divine Liturgy by req. 
Baptism – Arrangement for baptism to be made Personally at 
the Parish Office. Please call rectory for an appointment. 
 

Marriage – Arrangements for marriage are to be made at least 
6 months prior to the Wedding date. 
Please call rectory for an appointment. 
 

Sick Calls – To arrange for Sacraments for the elderly and  
sick at home, please call Parish Office. 
Please advise the rectory of any hospitalization. 
 

Bulletin Notices – Notices for the bulletin must be e-mailed or 
in writing by Wednesday @8PM to be included in that week’s 
bulletin. 
 

Stewardship – Remember St. Michael’s Ukrainian Catholic Church  
in your will. 
 

Office hours – by Appointment Only! Please Call 860-525-7823 
 

Special Share in the Eucharist *– bread & wine offered for a day, 
week, month, or year. Donations: one week - $20. Donors/intentions 
will be listed.  
 

Eternal Light *– offering to light for a week $10.00. 
Altar Candles *- offering to light for a week $10.00. 
 

Bulletin Sponsorship* - $5 per week 
 

Ukra=ns;ka Katolyc;ka Cerkva 
Sv. Arxystratyha Myxa=la 

 

     St. Michael The Archangel 
      Ukrainian Catholic Church 

 

125-135 Wethersfield Ave., Hartford, CT 06114 
Rectory (860)-525-7823; School (860)-547-0858; 

E-mail: st_michael@comcast.net (private intentions)  
   contact@smucc.org (general inquiries) 

Online Bulletins, Announcements & More: www.smucc.org 

 

Very Rev. Pawlo Martyniuk    o. Pavlo Martynqk 

 Trustees : Julie Nesteruk and Adrian Mishtal 
Art and Music Directors: Julia Nesteruk and Lesya Rudyk 

Children's First Holy Communion Program Director: Irene Bobriwnyk 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 SLAVA ISUSU XRYSTU! 
  PRAISED BE JESUS CHRIST!  

 

      February 4, 2018 
NEDIL| M#|SOPUSNA   �   SUNDAY of MEATFARE 

Post-feast of the Encounter 

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

 

 



                       NEDIL| M#|SOPUSNA   �   SUNDAY of MEATFARE 

                                                          Post-feast of the Encounter 

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

 Sat.    02/03      4:00PM     For Parishioners * Pro Populo    
 Sun.   02/04      8:30AM      Божественнa Літургія за парафіян та в наміренні миру i  
                                            єднoсті в  українському народі * Pro Populo   
                           10:30AM     Special Intention – req. by Volodymyr & Svitlana LEVYTSKY 
 
  

                                                              
 
 

                    NEDIL| SYROPUSNA      SUNDAY of CHEESEFARE 

                   NEDIL| VSEPRO~ENN|  �  FORGIVENESS SUNDAY 

                        Tone 3  Ap./Ep. Rym. /Rom. 13:11-14:4  . Wv./Gospel  Mt./Mt. 6:14-21 

 Sat.    02/10      4:00PM    Irene DONAGHER,(40th Day Memorial) – req. by 
                                                   Patricia Mokrycki  
                                                (A Rite of Forgiveness will follow.)  

 Sun.   02/11      8:30AM     Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в  
                                            Україні. (?yn vzawmnoho pro`en\.)   
                         10:30AM    Stefan MOKRYCKI - req. by Patricia Mokrycki 
                                                         (?yn vzawmnoho pro`en\.)   

 

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

 

   1-‘a NEDIL|  VELYKOHO POSTU    1ST SUNDAY of the GREAT FAST 

        Nedil\ pravoslavi\  �  Sunday of Orthodoxy 

  Divine Liturgy of St. Basil the Great      Bo]estvenna Liturhi\ Sv. Vasyli\ Velykoho 
Tone 4  Ap./Ep. Wv./Heb. 11:24-26,32-12:1-2. Wv./Gospel  Iv./Jn. – 1: 43-51 

 

Sat.   02/17   4:00PM    Irene DONAGHER – req. by Walter & Henry Hornat.  
                                                      Following the Ambon Prayer – BLESSING OF THE ICONS    
Sun.  02/18   8:30AM     ZA POLEHLYX HER+V MAJDANU TA UKRA+NY  
                                        Pisl\ zaamvonno[ molytvy - BLAHOSLOVENN| IKON 
                                Panaxyda za polehlyx  Героїв Небесної Сотні         
                       10:30AM     Божественнa Літургія за парафіян та в наміренні миру i  
                                               єднoсті в  українському народі * Pro Populo   
                                              Pisl\ zaamvonno[ molytvy - BLAHOSLOVENN| IKON    
             

 

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

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

 

02/05   Monday  8:00AM  Private Intention 
02/06 Tuesday  9:00AM  Irene  YURCHYSHYN – req. by Eugene & Lana Babij.  
02/07 Wednesday   Aliturgical day 
02/08 Thursday  8:00AM  Private Intention 

02/09 Friday  Aliturgical day   
02/10 Saturday  8:00AM   Private Intention 

02/12 Monday  Per`yj Den; Postu        First  Day of the Great Fast 
Note: A day of abstinence from both meat & dairy products. 
        STROHYJ PIST! Zder]uvatys\ vid m#\snyx j molo/nyx strav 
 

02/13 Tuesday  8:00AM   
02/14 Wednesday  8:00AM  Private Intention  
02/15 Thursday  8:00AM  Private Intention 
02/16 Friday 8:00AM   Private Intention 

7:00PM   STATIONS OF THE CROSS / XRESNA DOROHA   
02/17 Saturday 8:00AM   Private Intention     

          

 

     February 12 – 16, 2018 the mandatory annual clergy retreat at the  
                                           Mt. Alvernia Retreat Center, NY   
    Zobov#\zuq/i ri/ni sv\`eny/i rekolekci[ Stemfords;ko[ Wparxi[  



WELCOME to Our Visitors and Guests 
 

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

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

 

�  VI?NA LAMPA     ETERNAL LIGHT    An offering has been made for the Eternal Light to 
be lit for one (1) week, beginning Sunday, February 4th 2018, through February 10th 2018, in 
memory of Helen HUNCHAK, by Eva Zastawsky. 
 

�  VI?NA LAMPA     ETERNAL LIGHT    An offering has been made for the Eternal Light to 
be lit for one (1) week, beginning Sunday, February 11th 2018, through February 17th 2018, in 
Memory of Stefan MOKRYCKI, by Patricia Mokrycki 

 
 

�  JORDANIAN HOUSE BLESSING THANK YOU!   A Thank You to All Parishioners, who 
requested and welcomed me into your home  this year with Jordan Water for prayer and blessing. 
Your kind hospitality, generosity, best wishes and especially your patience and understanding 
(especially if and when I had to postpone or delay a visit) are most appreciated! May Our Good Lord 
continue to bless you.  
СЕРДЕЧНО ДЯКУЮ всім парафіянам, які запросили мене на відвідання та благословення 
домів з Йорданською водою. Я щиро вдячний Вам за Ваш час та повагу до мене як  
священника, за Вашу гостинність, доброзичливість, щедрість та вирозуміння.  Нехай Господь 
Бог винагородить Вас сторицею.   
 

 
  

�   THE MONTH OF FEBRUARY:    Our parish has 2 envelopes the first being "Sower" our Diocesan 
Newspaper, which costs $20.00 annually. The newspaper provides information on the work of Our 
Patriarch, Our Bishops and Parishes. The second is "Andrew's Pence" for the needs of the office of 
our Beloved Patriarch Sviatoslav. 
 

Each envelope can be found in your box the envelopes. As a parish we have an assessment. Please 
bring these envelopes to church with your donation enclosed or can be mailed to the parish office. 
Please do not mail to Stamford as our parish will not receive proper credit. 
Thank you for your kind support. 

 

 

FEBRUARY IS CATHOLIC PRESS 
MONTH 

Don’t forget to renew your annual  
subscription to our diocesan newspaper  

“THE SOWER” - $20 
 

 

LQTYJ - MIS|C:  
KATOLYC:KO{ PRESY 

Ne zabud;te vidnovyty ri/nu peredplatu 
na na' Diwcezial;nyj /asopys  

@SIVA?@ -$20 
 

 

Annual “ANDREW’S PENCE” or Gift of 
Love collection for the needs of the Office of    

Patriarch Sviatoslaw is scheduled for Sunday, 
February 18, 2018 

 
 

 

Ri/na zbirka @ANDRI{V HRI"@ 
vidbudet;s\ u Nedilq 18-ho lqtoho.  Ce 

na' dar lqbovi 
Patriarxovi Sv\toslavu ta vklad na 

kone/ni potreby ur\duvann\ ta 
funkciqvqnn\ ekzarxativ na'o[ Cerkvy 

na sxidnij Ukra[ni 
 



 

Church in Need 
The First Sunday of Great Lent 

 

Церква в Потребі 
Перша неділя Великого посту 

 

� ST. JOHN’S THE BAPTIST CHURCH DINNER IN GLASTONBURY, CT: On Sunday February 
11th at Noon we will have a Parish fundraising dinner. A three course Menu: Green Salad, Chicken 
Parmesan, Homemade Deserts. Coffee and Soft Drinks. Please invite your family and friends so 
we can raise some money for our Church. For Tickets please see, call, or text Stephan 860-604-
7673. Thank You! 

Donation: Adults $20, Kids 5-10 years of age $10, and Children under 5 for free. 
 

 

� PRO M#|SOPUSNU NEDILQ  Nedil\ pro Bludnoho Syna na/e hovoryla do nas> 
Bludni dity, zavernit; z dorohy hrixa ta v pokori j ka\tti vertajtes\ do bat;kivs;koho 
domu, bo na’ Otec; Nebesnyj bezkone/no myloserdnyj, to prostyt; i vam.   A nedil\ 
M#\sopusna hriznym tonom peresterihaw nas> Hospod; Boh ne til;ky bezkone/no 
myloserdnyj ale j bezkone/no spravedlyvyj, to] ne hrajtes\ z hrixom, ale bijtes\ 
stroho= ruky Bo]o= spravedlyvosty j kary.  Den; Stra’noho Sudu vsim nam pryhaduw 
velyku vidpovidal;nist;, \ka /ekaw ko]noho z nas za na’e ]ytt\.  A skora j du]e 
stroha Bo]a kara, perekonuw ko]noho, `o z Bohom nema ]artiv.  To] c\ nedil\ \sno 
pokazuw nam kone/nist; popravy na’oho ]ytt\, ]alq za hrixy, postu j pokuty, bo 
til;ky todi zmo]emo maty nadiq na Bo]e myloserd\ u den; Stra’noho Sudu.  

~o ce @m#\sopust@&  Ty]den;, `o nastupaw po nedili Bludnoho Syna, nazyvawt;s\ 
m#\sopusna i kin/yt;s\ nedileq tiw= samo= nazvy.  Nedil\ M#\sopusna ce v]e ostannij 
den; pered Velykym Postom, u \komu `e dozvol\los\ =sty m#\so.  Zvidsy j nazva ciw= 
nedili> M#\sopust, `o zna/yt; vidpu`enn\, zaly’enn\ m#\sa.  O/evydno, my tut mawmo 
na dumci ti /asy, koly v nas Velykyj Pist zberihavs\ u vsij svo=j strohosti.  
 

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

     The Day of Judgment reminds all of us about the strict and comprehensive account we shall 
have to render concerning our life.  The quick and very severe punishment of God should convince 
us that with God there is no playing games.  Therefore this Sunday points out to us the need of 
amendment of life, sorrow for sins, fasting and penance, for only in this way can we hope to obtain 
the mercy of God on the day of the Last Judgment. 

What do we mean by “meatfare”?  The week following the Sunday of the Prodigal Son is called 
Meatfare week and it ends on the Sunday called Meatfare.  Meatfare Sunday is the last day on 
which it was still permissible to eat meat before the Great Fast.  Meatfare means “farewell to meat.”  
Hence, the name “meatfare” Sunday.  Of course, we are speaking here of the times when the 
Great Fast was observed in all strictness. 

In the Byzantine Tradition, the Sacred Lenten Season begins on the Monday following the 
Sunday of Cheese-Fare. The Roman Rite begins its Lenten Season on Ash Wednesday of that 
same week. According to the Byzantine Rite, Holy Week is not included in the forty-day period as 
in the Roman Rite. In the Byzantine Tradition Holy Week has its own liturgical observance. 

 



 

СИРОПУСНА НЕДІЛЯ 
 

Що таке "сиропуст"? Свята Церква, помалу готуючи нас до посту, у М'ясопусну неділю 

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

ОБРЯД ПРОЩЕННЯ В СИРОПУСНУ НЕДІЛЮ 
 

У давнину в монастирях Сходу був гарний звичай: відбувати обряд взаємного прощення в 
Сиропусну неділю. Цей обряд викону-вався ввечері після скромної вечері. Усі монахи у 
присутності вірних просили один в одного прощення за свої провини, обій-малися і давали 
поцілунок миру. Миряни також просили один в одного взаємне прощення. Подекуди при 
обряді прощення співали стихири Пасхи: "Пасха священная нам днесь з'явилася... ". Остання 
стихира закінчується закликом до взаємного прощення: "... і друг друга обіймім! Промовмо: 
"Браття", — і тим, що ненавидять нас; простім усе... ". Цей спів стихир Пасхи мав означати, 
що як у дні Христового Воскресення, так і тепер, на вступі до Великого посту, треба один 
одному все пробачити задля Христа, що задля нас постив, терпів і воскрес. Цей дуже 
зворушливий обряд прощення зберігався ще в Києво-Печерській Лаврі до часу приходу влади 
комуністів. І тут усі монахи мали спочатку скромну передпісну вечерю. Потім усі, на-стоятелі 
й звичайні монахи, одягалися в монаші мантії і йшли до церкви. Усі настоятелі Лаври, від 
найвищого до найнижчого, ста-вали поряд посередині церкви, а вся братія Лаври, яких 
кількасот осіб, підходили до настоятелів, падали на коліна один перед одним і зі словами: 
"Прости мені, Отче", — чи — "Прости мені, Брате", трикратно цілували один одного. А 

митрополичий хор співав при тому стихиру з великої вечірні Сиропусної неділі: "Сіде Адам 
прямо рая, і свою наготу ридая плакаше... ". Після обряду прощення всі мовчки розходилися.  
 
 
 



 

Справді, яке велике значення для нашого духовного життя мають ті чотири передпісні неділі. 
Хто разом з митарем бився в груди й учився від нього покори; хто з притчі про блудного сина 
навчився довір'я до Божого милосердя; хто в М'ясопусну неділю з розважання про Страшний 
Суд набрав боязни перед Божою справедливістю, яка так сильно діткнула наших прародичів, 
про що говорить Сиропусна неділя, — для того тепер піст не буде страш-ний. Він радше буде 
для нього потребою його серця й душі. Він тепер сам бажатиме постити й бити поклони, 
знаючи, що молитва, піст і жаль за гріхи найкраще приготує його душу до зустрічі світлого 
празника Христового Воскресення.  
СТИХИРА ЗІ СТИХОВНІ ВЕЧІРНІ СИРНОЇ НЕДІЛІ: "Засіяла Твоя благодать, Господи, засіяло 

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

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

CHEESEFARE SUNDAY. SUNDAY OF FORGIVENESS. 
Introduction 

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

Biblical Story 

The Sunday of Forgiveness, the last of the preparatory Sundays before Great Lent, has two themes: it 
commemorates Adam’s expulsion from Paradise, and it accentuates our need for forgiveness. There 
are obvious reasons why these two things should be brought to our attention as we stand on the 
threshold of Great Lent. One of the primary images in the Triodion is that of the return to Paradise. 
Lent is a time when we weep with Adam and Eve before the closed gate of Eden, repenting with them 
for the sins that have deprived us of our free communion with God. But Lent is also a time when we 
are preparing to celebrate the saving event of Christ’s death and rising, which has reopened Paradise 
to us once more (Luke 23:43). So sorrow for our exile in sin is tempered by  

 The second theme, that of forgiveness, is emphasized in the Gospel reading for this Sunday and in 
the special ceremony of mutual forgiveness at the end of the Vespers on Sunday evening. Before we 
enter the Lenten fast, we are reminded that there can be no true fast, no genuine repentance, no 
reconciliation with God, unless we are at the same time reconciled with one another. A fast without 
mutual love is the fast of demons. We do not travel the road of Lent as isolated individuals but as 
members of a family. Our asceticism and fasting should not separate us from others, but should link 
us to them with ever-stronger bonds.  

The Sunday of Forgiveness also directs us to see that Great Lent is a journey of liberation from our 
enslavement to sin. The Gospel lesson sets the conditions for this liberation. The first one is fasting—
the refusal to accept the desires and urges of our fallen nature as normal, the effort to free ourselves 
from the dictatorship of the flesh and matter over the spirit. To be effective, however, our fast must 
not be hypocritical, a “showing off.” We must “appear not unto men to fast but to our Father who is 
in secret”.  



The second condition is forgiveness—“If you forgive men their trespasses, your Heavenly Father 
will also forgive you”. The triumph of sin, the main sign of its rule over the world, is division, 
opposition, separation, hatred. Therefore, the first break through this fortress of sin is forgiveness—
the return to unity, solidarity and love. To forgive is to put between me and my “enemy” the radiant 
forgiveness of God Himself. To forgive is to reject the hopeless “deadends” of human relations and 
to refer them to Christ. Forgiveness is truly a “breakthrough” of the Kingdom into this sinful and 
fallen world.  

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

on returning to Him in repentance. 
 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ: СМУТОК ЧИ РАДІСТЬ? 
 

 

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

 

 

�   ЦЕРКОВНІ ПРИПИСИ ЩОДО ВЕЛИКОГО ПОСТУ 
 

1.Здержуватися від м’ясних страв у всі п’ятниці.    
2. Здержуватися від м’ясних і молочних страв у перший день Великого Посту –  
     понеділок 12- го лютого та у Велику П’ятницю, 30-го березня.    
3. Здержуватися від м’ясних страв  зобов’язані всі християни у віці від 14-ти до 60-ти років. 
Звільнені від посту є всі, що не мають ще 14 років і ті, які осягнули вже 60 років, а також вбогі, 
що живуть з милостині, вагітні жінки і ті що кормлять дитину грудьми, хворі, немічні та важко 
працюючі. Великий Піст це час молитви і покаяння, тому, зберігаючи духа 
святості, належить уникати зайвих розваг (танців, весіль). Усі християни-
католики зобов’язані прийняти Тайни Сповіді і Євхаристії у Пасхальному 
Часі (від першого дня Великого Посту – до Празника Вознесіння). 

 

�   CHURCH LENTEN REGULATIONS 
 

1. Abstain from meat on all Fridays.  
2. Abstain from meat and dairy products on the first day of Lent – Monday,     
    February 12th 2018, and Good   Friday, March 30th 2018.   
3. Abstinence from meat is required by all Christians ages 14 – 60. The following 
are exempt from abstinence; those under age of 14 and over 60, poor, who live on alms, pregnant and 
nursing women, the sick and frail, and those who perform hard labor. Great Lent is a time of prayer 
and repentance. This is why unnecessary entertainment (dancing, parties) should be avoided in order 
to keep the spirit of sanctity. All Catholic Christians are required to receive the Sacraments of 
Confession and Holy Eucharist during Paschal period (from the first day of Great Lent until the Feast 
of Ascension). 



СВЯТИЙ ВЕЛИКИЙ ПІСТ — ВСТАНОВЛЕННЯ Й ТРИВАННЯ 
"Піст це не новітній винахід, але скарб по батьках. Усе, 
що давнє, гідне похвали. Пошануй же стародавність 
посту! Він такий давній, як саме людство" 
(Святий Василій Великий. Про піст, 1). 

Святий Великий піст, який називають також Чотиридесятницею, це одна з найдавніших і найбільш 
священних установ християнської релігії. Історія Великого посту має довгу й багату традицію. Вона сягає 
апостольських часів. Передпасхальний піст називають Великим не тільки через його тривалість, але й через 
його важливість і значення в житті Церкви і кожного християнина. 

Святі Отці Церкви мають до встановлення святого посту найбільшу пошану й найкращі похвали. 
Святий Василій Великий (329-379) про давність встановлення посту каже: "Нехай буде мені вільно знову 
звернутися до історії і пригадати, що піст дуже давній і те, як усі святі дуже берегли його, наче яку 
спадщину по батьках, що її переказував батько синові. Так то цей скарб через безперервне передання 
дійшов аж до нас" (Про піст, І). — Тож погляньмо на розвій і час тривання цього духовного скарбу нашої 
Церкви. 

ЯК ТВОРИВСЯ ПЕРЕДПАСХАЛЬНИЙ ПІСТ? 

Уже апостоли й перша християнська громада почали заміняти день жидівської Пасхи днем поминання 
Христових мук і смерти. Роковини Христової смерти були для них дуже сумним днем. Тож, щоб його 
належно відсвяткувати, вони зберігали піст у цей день. І так первісна християнська Пасха почала існувати 
у вигляді посту. Це була хресна Пасха. За свідченням святого Іринея (к. 125 — к. 203), про яке говорить 
історик Церкви Євсевій (к. 260 — к. 340), перший зародок нинішнього 40-денного посту в той час обмежу-
вався одним-двома днями посту, який не вважався передпасхальним, а таки самою Пасхою. Пасхального 
посту, за тим свідченням, одні дотримували один день, инші — два дні, инші — ще довше, а ще инші — 40 
годин. (Історія Церкви, 5, 24). 

У післяапостольських часах Церква II-III віків починає звертати увагу не тільки на сумні роковини 
Христової смерти, але й на радісні роковини Його Воскресення. Так, отже, попри хресну Пасху помалу 
приходить і воскресна Пасха із відміною пасхального посту. Ще в апостольських часах одні перестають 
дотримуватися посту у сам день жидівської Пасхи, а инші — наступної неділі. За свідченням історика 
Сократа, (к. 379-440) ті, що святкували Пасху разом із жидами, тобто 14 дня Нісана, твердили, що це їм 
передано від святого апостола та євангелиста Йоана; а ті, які святкували празник Пасхи наступної неділі 
після жидівської Пасхи, доводили, що свій звичай одержали від святих апостолів Петра й Павла. "Але ні 
одні ні другі, — зауважує історик Сократ, — не можуть довести це писемними доказами" (Історія Церкви, 
5, 22). 

Так виникли пасхальні спори між тими, які святкували Пасху разом із жидами і тими, що святкували 
її наступної неділі. Ті довгі спори полагодив Нікейський Собор 325 року. 

У канонічних пам'ятках III сторіччя говориться також про час, коли закінчувався пасхальний піст. За 
канонами Іполита врочисте закінчення посту відбувалось у воскресну ніч на зорі, за Дидаскаліями — о 3-
ій годині ночі, а за Апостольськими постановами — коли почали співати півні. 

ТРИВАЛІСТЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 

У III столітті передпасхальний піст у деяких Церквах триває цілий тиждень. Це той час, який сьогодні 
звемо Страсним тижнем. 

При кінці III століття Великий піст уже сягає 40 днів. Від IV віку маємо перші свідчення про 40-
денний передпасхальний піст. Перше свідчення дає нам Нікейський Собор, котрий каже, щоб помісні 
собори відбувалися "один перед Чотиридесятницею (далі вживатимемо скорочено 40-ця — Ю. К. ), щоб 
після усунення всякого неладу чистий дар приносився Богові, а другий під осінній час" (Правило 5). 

Хоч у IV столітті 40-ця стає вже відомим введенням, усе-таки вона ще не є точно означена і не має 
загального визнання. Подекуди все ще існує 20-денний піст, що триває в період між давнім коротким і 40-
денним. Він був передусім у практиці на Заході, куди 40-ця прийшла дещо пізніше, ніж на Схід. 

Про різну тривалість посту перед Пасхою у різних краях історик Сократ пише: "Посту перед Пасхою 
в різних місцевостях дотримуються по-різному, а саме: в Римі перед Пасхою постять без перерви три тижні, 
крім суботи й неділі. В Ілірії, по всій Греції й Олександрії зберігають піст шість тижнів до Пасхи й 
називають його Чотиридесятниця. Инші знову починають свій піст за сім тижнів перед празником Пасхи" 
(Історія Церкви, 5, 22). 

 



 
Важливим свідченням поступового переходу від короткого посту до 40-ці в Єгипті є пасхальні 

послання святого Атанасія Великого (к. 297-373). У першому з них (329 р. ) він ще не згадує про 40-цю, 
тільки говорить про початок "святого посту", який пов'язаний з понеділком Страсної Седмиці. Зате в 11-му 
пасхальному посланні, писаному з Риму 340 року до Тмуїського єпископа Серапіона, який за час 
відсутности святого Атанасія мав наглядати за єгипетською Церквою, святий Атанасій дає таке доручення: 
"Подати до відома братам про 40-денний піст і при тому повчити про нього, щоб тоді, коли ввесь світ 
постить, ми одні, що живемо в Єгипті, не виставляли себе на сміх за непощення і за те, що в ті дні віддаємося 
радості". А в 19-му посланні з 346 року святий Атанасій уже говорить про дотримання 40-ці як про 
необхідну умову для гідного святкування Пасхи: "Хто нехтує 40-ею і хто наче без уваги й нечистим серцем 
входить у святая святих, той не празнує празника Пасхи". 

Де був у звичаю 6-тижневий піст, там його починали в понеділок другого тижня нашого теперішнього 
посту. За цією практикою наша перша седмиця 40-ці ще не входила до посту. 

За давньою традицією Східної Церкви суботи й неділі не вважалися посними днями. Отже, щоб мати 
число 40, то піст із шістьох продовжено до семи тижнів. При кінці IV століття передпасхальний піст, званий 
40-ця, є вже у практиці як Східної, так і Західної Церкви. 

ЧИСЛО 40 — РЕАЛЬНЕ ЧИ СИМВОЛІЧНЕ? 

 

Хоч говоримо про 40-денний піст, але у Східній Церкві він триває тільки 36 з половиною днів. Сім 
тижнів посту без субот і неділь — це 35 днів. До цього числа треба ще додати Велику суботу і половину 
ночі перед празником Пасхи, що також уважається посним, і тоді наша 40-ця матиме 36 і пів дня, що стано-
вить одну десяту цілого року. 

Латинська Церква має 6-тижневий піст, бо вона й суботу зачисляє до посних днів, тобто у практиці й 
на Заході 40-ця мала тільки 36 днів. Та щоб мати повних 40 днів посту, латинська Церква в VII сторіччі 
додала ще чотири дні на початку посту. Тому Захід починає тепер свій піст у т. зв. "Попільну середу", тобто 
в середу нашого першого тижня посту. 

Число 40, як числа 3, 7 і 9, з давніх-давен мало символічне значення. Тому воно ввійшло і до 
передпасхального посту радше в символічному, аніж буквальному значенні. У Старому Завіті читаємо про 
40 днів потопу (Буг. 7, 4), про 40-літню мандрівку Ізраїля пустинею {Чис. 14, 33), про 40-денний піст 
Мойсея, поки він дістав від Бога таблиці закону (Вих. 34, 28), про 40-денну подорож пророка Іллі до гори 
Хорив (1 Цар. 19, 8). У Новому Завіті святе Євангеліє говорить, що 40-го дня Йосиф і Марія принесли 
Дитятко-Ісуса до святині, про 40-денний піст Ісуса Христа в пустині (Мт. 4, 2), про 40-денне перебування 
Його на землі після свого воскресення (Ді. 1, 2). 

Свята Церква від самого початку освятила число сорок. У перших сторіччях в практиці були 40-денні 
покути, а відтак прийшов 40-денний піст перед Пасхою. У нашому обряді 40-го дня після народження 
приносять дитину до церкви, щоб її уцерквити, а також 40-го дня поминаємо померлих. 

ПРАКТИКА СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТУ 
"Початок посту — це час покаяння, це день спасення. 
Душе, чувай і зачини входи похотей, взираючи до Бога" 
(Канон утрені першого понеділка посту). 

Великий піст — це для кожного християнина час духовної боротьби, у якій беруть участь і душа, й 
тіло. Душа бере участь через ревну молитву й розважання, через чування над змислами, практику чеснот і 
добрих діл. Це внутрішнє наставлення душі проявляється назовні через піст і покутні діла нашого тіла. Без 
умертвлення тіла нема духовного посту. "Наскільки відіймеш тілу, — каже святий Василій Великий, — 
настільки додаси своїй душі блиску духовного здоров'я. Бо не збільшенням сили в нашому тілі, а 
витривалістю душі й терпеливістю в прикрих досвідах здобуваємо силу проти невидимих ворогів" (Про 
піст, І). 

Традиційна практика посту в Церкві відбувається двома способами: або через повне утримання від 
усякої їди й пиття до якогось означеного часу, і це є властивий піст, або через відмову від деяких страв без 
огляду на час їди, що звемо абстиненцією. 
Після того, що ми сказали вже про розвій, тривалість і мету Великого посту, варто сказати дещо про сам 
спосіб посту. 
 
 



 

ПЕРВІСНИЙ ПІСТ 

Первісно, як щодо часу тривання, так і щодо способу і практики Великого посту не було якоїсь 
означеної норми чи приписів Церкви. Усе залежало від доброї волі вірних, тому постили по-різному. 
Історик Сократ (к. 379-440) так говорить про спосіб посту в його час: "Розбіжність полягає не тільки в числі 
посних днів, але й розумінні здержливости від страв. Тому що одні утримуються від їди різних тварин, 
другі з усіх живих створінь їдять тільки рибу, а инші разом з рибою їдять і птиць, кажучи, що птиці, за 
словами Мойсея, також постали з води. Одні не їдять навіть овочів і яєць, другі живляться тільки сухим 
хлібом, деякі і того не приймають, а ще инші постять до 9-ої години (це 3-тя година пополудні) і потім їдять 
усяку страву" (Історія Церкви, V, 22). 

Останні слова Сократа свідчать, що істотним у пості за його часів не був вид страв, а тривалість 
повного утримання від їди. Иншими словами: важливим у пості було те, що протягом дня їли тільки один 
раз, звичайно по 3-ій годині пополудні або після заходу сонця. "До вечора чекаєш без їди, — говорить 
святий Василій Великий, — а цілий день пересиджуєш у суді" (Про піст, І). А святий Йоан Золотоустий 
каже: "Ніхто з нас не буде думати, що одного утримання від їжі до вечора вистачить нам для спасення" (На 
Книгу Буття гомілія, 4). 

У монастирях, де цілий рік приймали поживу тільки раз на день, у 40-цю монахи не їли й по кілька 
днів. Паломниця Сильвія (IV ст. ) говорить про єрусалимських монахів, деякі з яких у 40-цю, "прийнявши 
поживу після Літургії в неділю, не їдять аж до суботи" (§ 28). 

ЗДЕРЖЛИВІСТЬ-АБСТИНЕНЦІЯ ВІД ДЕЯКИХ СТРАВ 

По цілоденному пості первісно вірні їли ввечері усяку страву. Та вже десь у V ст. входить у звичай 
обмеження і щодо роду страв. 

Це сталося під впливом практики пустинників-монахів, які не тільки приймали поживу один раз на 
день, але також обмежували і види страв. Звичайна їда в пустинників — це хліб, вода й овочі. Паломниця 
Сильвія каже у своїх споминах, що єрусалимські монахи в часі 40-ці "не їдять ні кришки хліба, ні оливи, ні 
овочів, а тільки воду і трохи мучної юшки" (§ 28). Помалу така суха їда монахів стає загальною і серед 
мирян під час 40-ці. Лаодикейський Собор (к. 364) наказує: "Через усю 40-цю постити зі сухою їдою 
("сухояденієм")" (Правило 50). 

СУБОТИ Й НЕДІЛІ В ПОСТІ 

У Східній Церкві суботи й неділі в пості не вважаються посними днями, у ці дні нема повної відмови 
від їди до означеного часу, але і в ті дні з часом стали їсти тільки означені види поживи, як хліб, овочі, риба, 
подекуди й молоко. Це значить, що в суботу й неділю не було посту, але була абстиненція. 

Київський митрополит Георгій дозволяє в часі 40-ці всім мирянам в суботу й неділю вживати рибу 
тільки два рази денно. (Білеческій Устав, § 7). Львівський Синод (1891), говорячи про 40-цю, 

зазначає: "що після теперішнього звичаю народу, також суботи й неділі яко посні дні заховуються" 
(Титул, XI). А звертаючи увагу на різницю між стислим постом і здержливістю, Собор каже: "Одначе в тій 
справі треба пам'ятати про звичай і потребу місцевостей" (Титул, XI). 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ У НАШІЙ ЦЕРКВІ 

У нашому народі святий Великий піст завжди дуже шанували і строго його дотримувалися. Київський 
митрополит Георгій (1072-1073) наказує такий піст у 40-цю: "Першого тижня посту: суха їда ("сухояденіє"), 
цебто хліб, вода й овочі, раз на день й нічого не пити. В инші тижні посту — понеділок, середу й п'ятницю: 
суха їда раз на день; у вівторок і четвер: каша (сочевиця) з олією оливковою або маковою раз на день; в 
суботу й неділю: риба два рази денно, на празник Благовіщення: риба (Білеческій Устав, § 7). 

Святий Теодосій Печерський (к. 1035-1074) у своєму Києво-Печерському монастирі, йдучи за 
правилами святого Теодора Студита, запровадив такий піст: упродовж шести перших тижнів посту 40-ці: 
їда раз на день, а саме, першого тижня: суха їда (хліб і овочі). В инші п'ять тижнів у середу й п'ятницю — 
як першого тижня, а в инші дні — ярина і каша без оливи. Першого тижня посту, а потім у середи й п'ятниці 
инших тижнів не дозволено було пити вина, хіба хворим і старим. Замість вина на той час готували окремий 
напій з перцю, кмину й анису. У дні дальших тижнів дозволялось по одній склянці вина. У суботи й неділі 
дозволялось їсти два рази на день і пити вино. У Страсний тиждень піст ще строгіший. 

 
 
 



 
Наші Собори, спочатку Замойський (1720), а потім Львівський (1891) злагіднили дещо той колись 

дуже строгий піст у нашому народі. Замойський Синод дозволив споживання набілу під час 40-ці. У цій 
справі він дав такий припис: 

"Почавши від понеділка по неділі сиропусній до дня святої Пасхи і перед тим постом один тиждень 
тільки з набілом" (Титул, XVI). 

Львівський Синод, крім набілу, у часі 40-ці дозволяє також у деякі дні м'ясні страви під умовою 
проказання певних молитов. 

Найбільше злагіднення всіх постів у цілій Католицькій Церкві прийшло після Другого Ватиканського 
Собору. Йдучи за вказівками цього Собору, українські католицькі єпископи разом з Верховним 
Архиєпископом Йосифом одобрили для нашої Церкви злагіднення всіх постів, і 40-ці також. З окремої 
постанови про піст, яку видав Верховний Архиєпископ Йосиф 1966 року, виходить, що тепер наші вірні 
зобов'язані утримуватися від м'яса в усі п'ятниці цілого року, а в часі 40-ці, крім того, ще в перший день 
посту і Велику п'ятницю відмовлятися від м'яса й набілу. 

Поза тим ця постанова пригадує всім вірним про постійний обов'язок молитви, аскези та плекання 
духовного життя. "Нехай ці великі полекші, — сказано вкінці згаданої постанови, — будуть одночасно і 
сильною спонукою та заохотою до покаяння та оминання гріхів і ображування Бога. Нехай пам'ятають вірні 
християни, що в родині, в якій затихла молитва й заникла практика посту, а навіть забута пам'ять на нього, 
ледве чи ще живе християнський дух. Тому злагіднені пости нехай скріплять ревність у молитві, у 
розважанні і богослужбах, у даванні милостині, у праці і в частих святих сповідях і святих причастях" 
(Благовісник, Рік II, Кн. 2-4). 

“Пізнай свій обряд” о. Юліян Катрій, ЧСВВ 

 

Democrat Senators high-five after voting in favor of late-term abortion 

WASHINGTON, D.C., January 30, 2018 (LifeSiteNews) – Senate Minority Leader Chuck 
Schumer high-fived one of his Democrat colleagues yesterday after she voted in favor of 
late-term abortion. 

Sen. Schumer, D-NY, high-fived and then clasped the hand of Sen. Heidi Heitkamp, D-ND, 
on the floor of the U.S. Senate after she voted “no” on ending debate over the Pain-Capable 
Unborn Child Protection Act. Sixty senators needed to vote to end debate over the bill in 
order for it to have come to an actual vote. 

The Susan B. Anthony List (SBA List) has identified Heitkamp as a “vulnerable” Democrat 
who they aim to unseat this November. 

Immediately after Heitkamp voted against stopping late-term abortions on babies who feel 
pain, SBA List announced a digital ad campaign against her in North Dakota. The pro-life 
political group says it plans to educate low-turnout pro-life voters as well as Democratic 
women and Hispanics on their Senator’s record on life. 

“The American people will not forget the extreme position taken by Senate Democrats to 
block this common sense legislation to stop barbaric late abortions,” said Tony Perkins, 
President of the Family Research Council. 

President Trump asked the Senate to “reconsider” its vote, saying, “we must defend those 
who cannot defend themselves.” 

 

 

 



 

  February 4, 2018                 MEATFARE SUNDAY                    (Tone 2) 
 

     On this Sunday we commemorate the final judgment of all.  
       

Postfeast of the Meeting of our Lord, God and Savior, Jesus Christ 
 

   

TROPAR  (Tone 2): When You went down to death, O Life Immortal, You 
struck Hades dead with the blazing light of Your divinity. When You raised 
the dead from the nether world, all the powers of heaven cried out: "O 
Giver of life, Christ our God, glory be to You!" 
 

TROPAR  (Tone 1) : Hail, Mother of God, Virgin full of grace. * From you 
has shown forth the Sun of Justice, Christ our God, * shining upon those who are in 
darkness. * Rejoice also, you just Elder, Simeon; * for you received in your arms the 
Redeemer of our souls, * Who has given us resurrection. 
 

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

KONDAK (Tone1): When You will come to earth with glory, O God, and all things tremble, 
then a river of fire will flow before Your Judgment Seat, and the books will be opened, and 
the hidden things made public. Then deliver me from the unquenchable fire and grant me to 
stand at Your right hand, O most just Judge. 
 

now and for ever and ever.  Amen. 
 

KONDAK (Tone 1):  O Christ our God, through Your birth You sanctified the Virgin's womb; * 
and blessed, as it was proper, the hands of Simeon. * Today, You have come to bring us 
deliverance. * Give peace to nations at war, * and strengthen our civil authorities;  for You 
alone love mankind. 
 

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

A reading from the First Epistle of St. Paul to Corinthians ( 8:8-9:2 )  
 

 Brethren: Now food will not bring us closer to God. We are no worse off if we do not eat, 
nor are we better off if we do. But make sure that this liberty of yours in no way becomes 
a stumbling block to the weak. If someone sees you, with your knowledge, reclining at 
table in the temple of an idol, may not his conscience too, weak as it is, be “built up” to 
eat the meat sacrificed to idols? Thus, through your knowledge, the weak person is 
brought to destruction, the brother for whom Christ died. When you sin in this way 
against your brothers and wound their consciences, weak as they are, you are sinning 
against Christ. Therefore, if food causes my brother to sin, I will never eat meat again, 
so that I may not cause my brother to sin. Am I not free? Am I not an apostle? Have I not 
seen Jesus our Lord? Are you not my work in the Lord? Although I may not be an 
apostle for others, certainly I am for you, for you are the seal of my apostleship in the 
Lord. 

 

 

 



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

Gospel: Matthew 25:31-46 
    INSTEAD OF "It is truly right..." 

 O Virgin Mother of God, hope of Christians, protect, watch and save those who have 
placed their hope in you. 
 We, the faithful, see the figure of Christ in the shadow and the letter of the law which 
says: ''Every male who opens the womb shall be called holy to the Lord." Therefore, we 
extol the first-born of the Eternal Father and the Virgin Mother. 
 

COMMUNION HYMN:  Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.  
Alleluia. (3) 
Rejoice in the Lord, O you just; praise befits the righteous.  Alleluia! (3) 
 

‘Google Home’ refuses to answer ‘Who is Jesus,’ but has lots to say 

about Muhammed, Buddha, Satan 

BRENTWOOD, Tennessee, January 31, 2018 (LifeSiteNews) – While 'smart' technology 
gives the impression that it knows just about everything, it appears that Google Home 
cannot answer the question, "who is Jesus?" 

Author and television producer David Sams conducted an experiment and streamed it 
live on Facebook. He noted answers from the most popular “smart” machines when 
asked, “Who is Jesus Christ?” 

When he asked Google Home “Who is Jesus Christ?” the reply he received was, “I’m not 
sure how to help you with that.” 

When asked about Jesus, or about Jesus Christ, or about God, Google Home answered, 
“My apologies, I don’t understand.” 

The answer is puzzling given that the Google device has an encyclopedia of answers 
about Mohammed, Allah, Buddha, and other religious figures – even Satan. 

“It’s almost like Google has taken Jesus and God out of smart audio,” Sams said.  

“I even asked Google, who is David Sams?” the speaker told Nashville’s Fox TV affiliate. 
“Google knew who I was, but Google did not know who Jesus was, Google did not know 
who Jesus Christ was, and Google did not know who God was.”  

“Is there somebody at Google that has something against Jesus, something against 
God?” Sams asked. “Is this a corporate mandate of some sort?”   

He said Google should reprogram its speaker to be “Jesus-friendly.” 

The Amazon Echo (“Alexa”) did offer information about Jesus. And Google Home did 
refer to Jesus when asked about the Last Supper. 

Jillian Blackwell first ran the experiment and found the same suspicious ignorance from  

 



the “smart speaker.” In a video post, she facetiously asked if there was a law requiring 
the “separation of church and technology.” 

“They think just taking Jesus out of everything is politically correct these days and I 
think that’s the stem of a lot of our problems,” Martin Collins charged. He says he is 
certain that Google’s removal of Jesus and God is intentional. 

“I don’t know if there’s some kind of wizard making these decisions or if it’s some kind 
of oversight, but whatever it is, they need to address it immediately,” Sams warned. 

“This is the hottest technology trend – and spreading like a wildfire. Soon, smart audio 
will be in our vehicles,” Sams reasoned. “To eliminate ‘Jesus’ from the knowledge base 
of this technology would be so very alarming.” 

Sams appealed to Christians to speak out against such discrimination and censorship.   

“We need to help...the generations to come by making sure that we do everything 
possible to protect and share THE TRUTH,” he posted. 

Google admitted it did withhold information about Jesus, but says the company did so 
not “out of disrespect but instead to ensure respect.” 

Responding to the backlash, Google decided to disable all answers about religious 
figures. A company-issued statement reads, “We’re exploring different solutions and 
temporarily disabling these responses for religious figures on the Assistant.” 

Last year, Amazon’s device told inquirers that Jesus “is a fictional character.” Talk show 
blogger Steven Crowder exposed the historically false answer, which apparently has 
been corrected. 

Home speaker/encyclopedias have grown in popularity, with 40 million people in the 
U.S. – one in every six adults – issuing voice commands and receiving instant answers. 
 Devices like Google Home or Amazon Echo (“Alexa”) play music on request, call 
people, and answer questions. 

Bishop Schneider: ‘Discernment’ now means to ‘allow to sin’ 

January 31, 2018 (LifeSiteNews) – The controversy surrounding Pope Francis’ teaching on 
marriage and family as found in his exhortation Amoris Laetitia can be reduced to allowing 
Catholics “to sin,” said Bishop Athanasius Schneider in an exclusive interview with 
LifeSiteNews.  

The auxiliary bishop of Astana Kazakhstan said that phrases such as “discernment,” 
“pastoral accompaniment,” and “change of paradigm,” while sounding “beautiful” amount to 
a concession to sin. He said it was similar to how Moses allowed the Israelites to sin by 
allowing divorce because of their “hardness of heart.”  

“The suggestion is that now, after 2000 years, the Church has discovered the subjective 
aspect of the truth — that until now the Church has only been presenting the objective part 
of the truth, and now [is presenting] the subjective [part of the truth],” he said.  

“But this language, the so-called ‘discovery of the subjective part of the truth’ is none other, 
when you translate this into common sense language — for every man who still has 
common sense — it ultimately means ‘to allow to sin’ – to give permission to sin, as Moses  



gave because of the hard-heartedness of the people,” he continued.  

This language...ultimately means ‘to allow to sin.’  

“And Jesus Christ condemned this. How can the Apostles and the Successors of the 
Apostles today introduce a pastoral norm which is in substance what Moses did?” he 
added.   

Amoris Laetitia unleashed moral mayhem into the Church upon it’s publication in the spring 
of 2016. Leading Church prelates and various bishops interpreted the teaching as allowing 

 Holy Communion to be given to “remarried” Catholics engaging in sexual relations with one 
another. The teaching has also been used to push homosexuality (here and here)within the 
Catholic Church. It has also been used to suggest that the Church’s teaching against 
contraception as set forth in Humanae Vitae needs to be overturned.   

Amoris Laetitia’s moral core has been called a “theological atomic bomb” that has the 
capacity to destroy all Catholic moral teaching. 

Schneider said in his interview with LifeSiteNews that behind the push to allow adulterers to 
receive Holy Communion is really a hidden agenda to introduce divorce into the Catholic 
Church.  

Advocates for Communion for the “remarried,” he said, are “using this as an implicit tool to 
introduce divorce into the Church, and to introduce...permission to have sexual activity 
outside of a valid marriage.” 

This is to “introduce the spirit of the world today” into the Church, he added. 

Following the teachings of Jesus Christ, the Catholic Church has always taught that the 
marriage bond validly contracted between a husband and wife cannot be broken “till death 
do us part.” This teaching is largely based on the words of Jesus, who taught that “what 
God has joined together, let no one separate" (Mark 10:9). 

The Church teaches that those who engage in sexual relations outside of a valid marriage 
commit adultery, which is prohibited by the Six Commandment. The Church furthermore 
teaches, following St. Paul, that the one who receives Communion with grave sin on his 
soul commits sacrilege and brings “judgment upon himself.” 

Schneider said that giving Holy Communion to those who intentionally perform sexual 
activity outside a valid marriage “is a cruel medicine...a false medicine.”  

“This is confirming them in their disease to continue to live against the will of God, against 
Revelation. And this will never bring the subjective part of the truth to them. This is 
distorting the truth. This is not pastoral love,” he said.  

 

Egyptian priest proselytizes Muslims at the risk of death 

CAIRO, EGYPT, February 1, 2018 (LifeSiteNews) – One Egyptian Coptic Orthodox priest, called 
the “Scourge of Islam,” has risked his life to refute Islam and contrast it with the Christian Gospel. 

Father Zakaria Botros, labeled “Public Enemy #1” by Arabic newspaper al-Insan al-Jadid, was 
responsible for converting millions of Muslims to Christianity. 

Cleric Ahmad al-Qatani estimated at least six million Muslims every year forsook “Allah” for 
Christ, and blamed Fr. Botros for many of those conversions. 

Fr. Botros evangelized on satellite TV – where Islamic leaders could not silence him – by simply 



 and straightforwardly noting inconsistencies in the Koran and other Islamic texts, exposing the 
inhumanity of official teachings of the Ulema, and pointing out any one of the indisputably 
shameful doings of man’s “perfect example” Mohammed recorded in the authoritative Hadith: 

“Are women inferior to men in Islam?” 

“Did Mohammed actually marry a six year old toddler, and rape her at age nine?” 

“Are ‘honor killings’ of family members sanctioned?” 

“Is Islam a religion of hatred of non-Muslims?” 

“Did Mohammed teach that women should ‘breastfeed’ strange men?” 

“Did he instruct Muslims to lie to the infidel? – to lie to quarrelling brothers? – and husbands to 
lie to their wives?” 

“Does Islam tolerate husbands making false accusations against their wives so as to stone them 
to death?” 

“Did Mohammed personally slaughter thousands of captives, and behead six hundred 
defenseless Jews in one day?” 

“Does Sharia Law tell Muslims to drink the urine of Islamic ‘prophets’ to be saved?” 

“Does Mohammed – the quintessential ‘prophet’ – live up to his own definition of a prophet?” 

“Does the Koran bless Muslims to freely rape prisoners as ‘sex slaves’?” 

“Was Mohammed right at first when he said his otherworldly visitor was a demon, or later when 
he said his visitor was the Archangel Gabriel?” 

“Is military ‘holy war’ against all ‘infidels’ an obligation for all Muslims?” 

“Does Islam actually explain away flagrant contradictions in the Koran with a ‘Rule of Abrogation’ 
which says ‘Allah’s’ unchangeable commands in his perfect ‘Word’ are replaceable?” 

“Was Muhammad a messenger from God or Satan?” 

Not surprisingly, numerous fatwas (death warrants) were issued against him. Al-Qaeda has 
allegedly offered sixty million dollars for Fr. Botros, dead or alive. 

His apologetics-based talk shows were not only broadcast live, but with phone lines open for 
anyone.  Arab world Muslims called in droves, but none of his adversaries were able to withstand 
or contradict a single word of his wisdom (Luke 21:15).  He welcomed such debates, but only 
over the telephone, for his own safety. 

Botros finished one show by comparing the life of Mohammed with the earthly ministry of Jesus. 
 Mohammed’s example led to war and terrorism, he argued, while Jesus’ led to peace and 
mercy.   

“Jesus came to save souls,” Botros concluded.  “Mohammed came to sacrifice the souls of others 
in order to create a worldly empire for himself.” 



Multiple people in Egypt tried to have Botros arrested for “high treason.” They sought to have 
his citizenship revoked for “instability and disturbing the public security” of Egypt. 

Significantly, the Egyptian Coptic priest broadcast, spoke, and read from the Koran in Arabic, not 
only to speak in the language of the people but to debate the Koran straight out of its only 
officially accepted language.   

Since the 1960s, the Egyptian priest sought out Muslims with whom to share the Good News.  In 
just over twenty years, Botros personally baptized over five hundred converts.  In 2000, he began 
to use the internet as a tool for evangelism. 

From 2003 to 2010, his “Life TV” carried by the BBC Arabic news portal reached tens of million of 
Muslims every week.  His mass proselytizing led al-Jazeera to curse the channel for its global 
“unprecedented evangelical raid” of Islam. 

At the height of the show’s popularity in 2010, Joyce Meyer, a financial partner for Life TV’s 
parent Hayah Channel, inexplicably informed BBC Arabic that it “decided to stop broadcasting 
Zakaria Botros’s talk show, and this is the last month of its broadcast.” 

Undaunted, in 2011 the Orthodox Egyptian priest started his own satellite station, “Redeemer 
TV.” 

During President Obama’s tenure, Botros (who by that time had dual Egyptian-U.S. citizenship) 
recorded a public message correcting the president’s “shocking” and “saddening” “lack of 
knowledge” in criticizing Christianity at the National Prayer Breakfast. 

Again in 2015, the Coptic priest corrected Obama’s portrayal of Islam as peaceful.  Warning of 
the religion’s intrinsic terrorism, Botros rhetorically asked, “Mr. President, could you or the 
Congress allow the Nazis and Nazism to be exercised freely in the United States?” 

Using Islam to undercut its own arguments 

While the U.S. and her allies fight ISIS with bombs and drone strikes, Father Botros fights 
through persuasion.  The essential difference between him and well-meaning Westerners is 
Westerners limit themselves to secular arguments which only make sense to themselves (Islam 
is “anti-progressive,” “intolerant,” and “misogynist”), but Father Botros cuts to the core driver of 
terrorism: the Islamic faith itself. 

“Father Zakaria...takes it right to the heart of the matter,” Botros biographer and Islam expert 
Raymond Ibrahim observes.  “He sincerely addressed his Muslim viewers: ‘Would God truly want 
you to kill your neighbor, to enslave him? Would the Almighty truly want believers to buy and sell 
other human beings like animals? Think people! Use your minds!  Listen to your hearts —for your 
souls are at stake!’“ 

Secularists fight Islam as if its faults were only political.  Botros speaks to the foundations of 
Islam’s geo-political agenda:  its faith in a false idol.  He seeks to practically demonstrate the love 
of Jesus over the oppression of ‘Allah,’ pulling the weed out at its root, rather than trying to simply 
cut the top of the dandelion. 

But his interest is not in stopping Islamic world-conquest, or even terrorism.  His concern is purer 
than that.   



“His primary interest is the salvation of souls,” Ibrahim states.  His mission “is to attack Islam, not 
to attack Muslims,” he says, “to save them because they are deceived.”  At a Sacramento event 
in 2014, he explained, “I love Muslims as much as I hate Islam.” 

And with that pure a motive, he consistently defeated the world’s greatest military enemy. 

He began and ended his programs by reminding viewers that he loves them, and only wants to 
help them see light and hope and love.   

“Botros’s motive is...to draw Muslims away from the dead legalism of Sharia to...Christ,” 
Ibrahim explains.  “To disempower radical Islam, something (God-centered) and spiritually 
satisfying —not secularism, democracy, capitalism, materialism, feminism, etc.— must be offered 
in its place.” 

Christians, not Christianity, cause Muslims to convert 

A 16-year study from 30 countries revealed that the behavior of Christians is the top reason 
Muslims convert. 

Former Muslims listed the moral integrity and the consistently joyful lifestyle of Christians they 
knew as the number one reason for converting to the Lord Jesus. 

Other converts also noted how Christians have loving marriages or genuinely care about others 
or live simply, without attachment to mammon.  Some also experienced a miraculous healing 
through the prayers of their Christian neighbors. 

While Christianity has no religious kinship with Islam, there is some common ground, including 
the recognition that life begins at conception.  LifeSiteNews co-founder Steve Jalsevac notes 
prolifers work with Muslims on a global scale to fight the United Nations’ pro-abortion agenda. 

“Many Muslims may end up being our great allies against the secularist New World Order 
tyrants,” Jalsevac frankly pointed out.  “We should not write off all or even most Muslims, 
regardless of what is in the Koran and Hadith. Muslims are people and many of them seek peace 
and a fulfilling family life.” 

“Many also sincerely seek God but they have been given a false God,” Jalsevac continued.  “The 
call to all of us is to live a faithful Christian life and then to actively evangelize Muslims – who are 
proving to be very receptive to such evangelization.” 

Nevertheless, Jalsevac advised we must never acquiesce to the politically correct lie that Islam is 
peaceful.   

“Militant Jihadists must be fought with much greater vigor and we need to stop all the politically 
correct special protections being given to them in the West,” he said. 

‘I’d be very happy if al Qaeda or radical Muslims kill me', says Zakaria 

Now nearly 84, Father Zakaria resides in the United States and no longer broadcasts weekly. 

As for the alleged sixty million dollar bounty on his head, Father is unafraid.  He figures that if al-
Qaeda gets its bloody wish, he would gain more than his greatest hope.   

“I’d be very happy if Al Qaeda or radical Muslims kill me,” he told a California television station. “If 
someone takes one shot at me, he takes me to that place [heaven].  I should say ‘Thank you. I 
arrived. I arrived.’” 
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For your AD info, message 

Call 860-525-7823 or 

st-michael@att.net 
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             Chapel 

          
  Wethersfield    East Hartford    

  860-563-6117    860-568-9420               
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 Ukrainian National Home 
 961 Wethersfield Avenue, Hartford 

    New England’s Premier Ukrainian Cultural Center 

                           WEDDINGS●ANNIVERSARIES 
                         BANQUETS●SHOWERS●MEETINGS 

                       Tel. 860-296-5702 or 

                          860-296-4661 

            rentals@ukrainiannationalhome.org 

Welcomes New Members 
Come and meet your fellow 

Ukrainians! 
Serde/no vsix zapro'uwmo! 

 

 
 

 

                      UKRAINIAN  NATIONAL    

                     ASSOCIATION Inc. Br. 277 
 

                     UKRA+NS:KYJ NARODNYJ   
                       SOQZ, Ink. Viddil 277 
                                   Hartford, CT 
 

MYRON KUZIO (860) 633 –1172 

UNSOQZ - ce Va’a orhanizaci\, 
Korystajte z ne=! 

LIFE INSURANCE,  ANNUITIES 

AND MORE….. 

 

 

      

39 E. Cedar St. 

Newington, CT 06111 

(860) 874-2239                              
alexand@century21.com  REALTOR                    
            

Alexandra Terlesky 
 

 Maria Gluch Briggs MD 

Obstetrics & Gynecology 
Starling Physicians 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

www.starlingphysicians.com 
 

533 Cottage Grove Road 
Bloomfield (860) 246-4029 

 

85 Seymour Street (Suite 1019) 
Hartford (860) 246-4029 

 

1260 Silas Deane Highway  (Suite 102A) 
Wethersfield (860) 246-4029 

 

Likar Hlux rozmovl\w ukra=ns;koq 
movoq ta rada Vam dopomohty ! 

                              

                            

 
       

The Ukrainian National Home 
961 Wethersfield Ave, 

Hartford, Ct  
Upper Hall (860) 728-8810 

MAPLE HILL CHAPELS  

TALARSKI FUNERALS 
 

“Ми і надалі обслуговуємо 
українську громаду” 

 

Serving You with Excellence  
 Since 1900  License: 00687 

 

New Location: 906 Farmington Ave. 

West Hartford, CT. 06119 
 

860-246-1377 / 860-982-2460 
John Console (owner) 


