
SERVICE SCHEDULE 
 

WEEKDAYS: MONDAY–FRIDAY 8:00AM 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 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

XRYSTOS VOSKRES! VOISTYNU VOSKRES!  
  CHRIST IS RISEN! INDEED HE IS RISEN!  

 

      April 1, 2018 
VOSKRESINN| HOSPODA  I BOHA NA"OHO ISUSA XRYSTA     

RESURRECTION OF OUR LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST 

 Ap./Ep. Di\./Acts. 1:1-8   Wv./Gospel  Iv./Jn. – 1:1-17 

 

 



                              

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

      Sunday 04/01               Ap./Ep. Di\./Acts. 1:1-8   Wv./Gospel  Iv./Jn. – 1:1-17 
 

       7:00AM   NADHROBNE * NADHROBNE (Removal of the holy shroud to the altar)  
     7:30AM   VOSKRESNA UTRENN| * MATINS OF THE RESURECTION  
       8:30AM   SV|TA PASXAL:NA LITURHI| *  DIVINE LITURGY  
                     ZA BO}E BLAHOSLOVENN| DL| PARAFI|N. 
               GOD’S BLESSINGS FOR OUR PARISH FAMILY   
                 Blahoslovenn\ Artosa   Blessing of the ARTOS after the Ambon Prayer 

                       Myruvann\  After the Divine Liturgy - Anointing and distribution of prosphora 
 

                           

  04/02                                  BRIGHT MONDAY    СВIТЛИЙ ПОНЕДIЛОК 
                           9:00AM      Za Parafi\n * Pro Populo  
  04/03                                  BRIGHT TUESDAY    СВIТЛИЙ ВIВТОРОК   
                           9:00AM      Liturgy of Thanksgiving for all God’s Graces & Mercies  
                                             yet to received – req. by Liudmila Galai 
  04/04                9:00AM      Health & God’s Blessings for Melania PLATOSH – req. by Sonia Platosh                                      
  04/05                8:00AM      Private Intention                                           
  04/06                8:00AM      Private Intention                                           
  04/07                    8:00AM       Private Intention      

                     NEDIL| PRO TOMU � THOMAS  SUNDAY 

                               VELYKDEN: V UKRA+NI 

                    Ap./Ep. Di\./Acts. 5:12-20   Wv./Gospel  Iv./Jn. – 20:19-31 

Sat.   04/07      4:00PM   For Parishioners  * Pro Populo 
                                            Anointing and the distribution of ARTOS.   
Sun.  04/08     8:30AM   VOSKRESNA BO}ESTVENNA LITURHI|   
                                 (za Qli\ns;kym kalendarem) 
                                            Za Bo]e blahoslovenn\ dl\ na'o[ parafi[ 
                                     Myrovann\ ta rozda/a ARTOSA 
                                 Blahoslovenn\ pasok ta in'yx strav.  
                      10:30AM   Божественнa Літургія за парафіян та в наміренні                                                               
                                        миру i єднoсті в  українському народі * Pro Populo   
                                                    Myrovann\ ta rozda/a ARTOSA 
 

On Sunday April 15, 2018 there will be ONLY ONE Divine Liturgy Served followed by Easter Dinner 
U nedilq 15-ho kvitn\ (parafi\l;ne sv\/ene) my budemo vidpravl\ty TIL:KY ODNU 

Bo]estvennu Liturhiq o10>00 ranku 
 

 

NEDIL|  PRO MYRONOSYC: 

SUNDAY OF THE MYRRH-BEARING WOMEN   
Tone 2 Ap./Ep. Di\./Acts. 6:1-7   Wv./Gospel  Mk./Mk. – 15:43-16:8 

  Sat. 04/14     4:00PM    For Parishioners  * Pro Populo 
 Sun. 04/15   10:00AM    Za Parafi\n * For Parishioners  
                                Za Bo]e blahoslovenn\ dl\ na'o[ parafi[ 
                                        

               12:00PM    PARAFI|L:NE SV|?ENE    PARISH EASTER DINNER  
 

04/09   Monday  8:00AM   Private Intention   
04/10 Tuesday  8:00AM   Semen KRAWEC – req. by Krawec Family   
04/11 Wednesday   8:00AM   Stefan MOKRYCKI – req. by daughter Partricia Mokrycki 
04/12 Thursday  8:00AM   Mykola KRAWEC – req. by Krawec Family   
04/13 Friday  8:00AM   Halyna ROHATYNSKA – req. by Krawec Family   
04/14 Saturday  8:00AM   Private Intention   

 



 
 
 

WELCOME to Our Visitors and Guests 
 

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

� SERDE?NO VITAWMO vsix naшyx parafi\n, `o sv\tkuvatymut; u kvitni mis\ci svo[ 
imenyny, urodyny ta qvile[. ~yro ba]awmo usim Vam `edryx Bo]yx lask, `astt\, zdorov#\ 
ta blahopolu//\ na Mnohi[ ta Blahi[ Lita! 
OUR SINCERE PRAYERS AND WISHES To our parishioners who celebrate their Birthday, Name 
Day and Anniversary in the month of April. May Our Lord Jesus Christ bestow his blessings of Good 
Health, Happiness, Peace and Grant You Many Blessed Years to Come! 
 

SERDE?NO VITAWMO! CONGRATULATIONS to Justin Dingfelder and Zoryana Dingfelder, 
whose daughter Mila Marie Dingfelder was Baptized and Chrismated on Sunday, March 25, 2018.  
Na Mnoha\ i Blaha\ Lita! 
 

�  VI?NA LAMPA     ETERNAL LIGHT   An offering has been made for the Eternal Light to 
be lit for two (1) week, beginning Sunday, April 1st 2018, through April 7th 2018, in Loving Memory 
of Mykola & Ksenia Duzy, by Nadia & Halia. 

 

�  VI?NA LAMPA     ETERNAL LIGHT   An offering has been made for the Eternal Light to 
be lit for one (1) week, beginning Sunday, April 8th 2018, through April 14th 2018, in Loving Memory 
of Stefan Mokrycki, by Patricia Mokrycki. 

 

�  PARAFI|L:NE SV|?ENE  vidbudet;s\ v nedilq 15-ho kvitn\, o 12>00 
hodyni po poludni u na'omu 'kil;nomu zali.  Vartist; kvytkiv $20.00 dl\ 
doroslyx ta $8.00 dl\ ditej vikom 8-13 rokiv. Kvytky mo]na prydbaty pisl\ 
nedil;nyx vidprav v cerkovnomu zali u Lqsi Halaj, (860) 529-8105 Natali 
|snikovsko= abo o. Pavla pisl\ vidpravy u subotu (860)-525-7823.  

PARISH EASTER DINNER    will be held on Sunday April 15th, 2018 at 12 noon in our School 
hall.  Ticket donations are: $20.00 adults, $8.00 for children ages 8-13.  To buy the tickets 
please see Lucy Galai, Nataliya Yasnikovsky at Church hall after Sunday Liturgies or Fr. Pawlo 
after Saturday Vigil at side room of the Altar or call (860) 525-7823. 

 

 

 

The Annual Meeting of the Membership of 

UKRAINIAN SELFRELIANCE NEW ENGLAND FEDERAL CREDIT UNION 
will take place on 

 

SUNDAY APRIL  29, 2018 AT 1:00 PM 
at the Ukrainian National Home 

961 Wethersfield, Avenue, Hartford, CT. 
 

Registration begins at 12:30 PM. 
Lunch will be served. 



�  VIDVIDUVANN| NEDU}YX   Dl\ udilenn\ Sv\tyx Tajn nedu]ym ta 
nemi/nym  parafi\nam, pro'u povidomyty paroxa. Obov’\zok velykodno[ 
spovidi mo]na vykonaty do praznyka Voznesenn\ H.N.I.X. 10-ho Travn\. 
VISITING OF SICK.   To arrange for Sacraments for elderly and sick at home,   
Please call the Parish Office at (860)-525-7823.  

Easter Duty may be fulfilled until the Feast of Ascension. May 10, 2018 
 

�   ETERNAL MEMORY!   VI?NA| PAM#|T:! 
Your prayers are requested for the repose of the soul of Zofia Ciurylo 
who fell asleep in the Lord on March 19th, 2018. May God grant her eternal peace! 

 
 

Ти, коли промовляєш “Христос воскрес!”, що ти маєш на увазі? 
 

Воскресіння Христа святкуємо кожного року. Це свято, багате на традиції та звичаї, 
рівно ж має бути багате у духовістю і душі кожного. Ісус умер і воскрес, щоб ми разом 
з ним “умерли і воскресли”. (Так каже апослол Павло)     Це пасхальне таїнство ми 
можемо пережити кожного разу, коли приходимо до св.Сповіді. Умираємо у нашому 
покаянні відносно гріха і воскрешаєм у прощенні Люблячого Батька-Бога.  
Важливо знати, що згідно літургічної традиції ми причащаємось воскреслим Христом. 
Це стається тоді, коли священик з’єднує освячений євхаристійний хліб із освяченим 
вином в св.Чаші. Ця частина Божественної літургії нам пригадує про славне Його 
воскресіння.  
Не дивно, що кожен, хто приступає до причастя, той єднається із живим Богом.  Богом, 
який воскрес і воскрешає кожного грішника.   Не дивно, що кожен, хто прийняв живого 
Бога, той з радістю воскрикує: Христос воскрес! Воскрикує, бо ділиться не тільки із 
історичною подією 2000-річної давності, а звіщає найновішу подію власного життя! 
Звіщає про особисте воскресіння. 
 

ЧИ СТАЄМО НА КОЛІНА ПІД ЧАС ВЕЛИКОДНОЇ ЛІТУРГІЇ? 
 

Радість Воскресіння – в традиції нашої Церкви клякання символізує покуту та 
покаяння. Тому-то в часі посту ми багато клякали та били поклони. Великдень – це час 
радості з воскреслим Ісусом, тому Свята Церква поучає нас не клякати у дні від 
Воскресіння до Зіслання Святого Духа. 
Ні Церковний Устав, ні сам Чин Літургії ніде не згадують про стояння на колінах в часі 
Божественної Служби. А постанови Вселенських соборів (20 правило Першого і 90 
правило Шостого соборів) забороняють колінопреклонення від неділі Пасхи аж до 
неділі П'ятидесятниці - на знак того, що Христос своїм Воскресінням підняв нас із 
тління. 
Christ is risen from the dead, conquering death by death,  

and to those in the tombs, giving life. 
 

This hymn is repeated a number of times while the priest and 
all the faithful walk in procession around the church with a cross, 
the Book of the Gospel, censer, banners and icons. This glorious 
Paschal procession - marking passage from sin to salvation 
through the Lord's Resurrection. Standing before the doors of the 
church, the priest knocks on the doors with the cross, announcing 
that the Son of God is risen from the dead. The doors are opened 



wide and the priest and faithful enter the church as if entering the heavens now open to 
humankind. During the Paschal service priest censes the congregation many times, each time 
exclaiming "Christ is Risen" and the congregation joyfully responds   "Truly, He is Risen." 
For the Forty Days from the Feast of Feasts Holy and Glorious Pascha to the Great Feast of 
the Ascension, we celebrate the Holy and Glorious Resurrection of our Lord, God, and Savior 
Jesus Christ from the dead. By His death He has trampled upon death and given life to the 
world. By breaking down the gates of Hades, He has opened Heaven to all. 
We greet each other by saying "Christ is risen! Indeed He is risen! (He is truly risen!)"  Also, we 
say "Glory to His Resurrection on the Third Day! We glorify His Resurrection on the Third Day!". 
Finally, we sing the Tropar of Pascha repeatedly in the Divine Liturgy ("Christ is risen from the 
dead   and by His death He has trampled upon death, and has given life to those who are in the 
tombs!"), 
We feast for Forty Days! We do not fast, not even on Fridays. Fasting is forbidden. 
During Bright Week the Holy Doors and Deacon Doors remain open. This action is to symbolize 
how Christ's Resurrection has opened Heaven. 
The Paschal Candle, the first one lit by the New Light of Pascha, burns brightly on the Holy 
Table. 
 

Standing from the Feast of Feasts Holy and Glorious Pascha until the Great Feast of 
Pentecost.      Symbolically, we stand erect in the Presence of our Lord. This is a visible sign 
of the Happiness we experience due to Jesus' Resurrection. 
The Council of Nicea (325 AD) provided the following wording: "Since there are some who kneel 
on the day of the Lord and during the season of Pentecost, for the sake of uniformity in all 
eparchies, the Council decrees that during that time prayers be offered up to God while 
standing". The 6th Ecumenical Council (681 AD) issued a similar decree. 
We stand! We do not kneel. Kneeling is forbidden until the beginning of the Vespers of the Great 
Feast of Pentecost. 

Церковно-обрядові звичаї Великодня - Пізнай свій обряд 
Це день, що його створив Господь, возрадуємося і возвеселімося в нім" (Прокімен 

Пасхи). 

Празник Христового Воскресення багатий не тільки на величні богослуження, 
маєстатичні співи і глибокосимволічні обряди, але він багатий також на прегарні 
церковно-обрядові й народні звичаї. Деякі з тих звичаїв — це вплив християнського 
культу, а инші походять ще з передхристиянських часів, коли наш народ у той 
самий час відзначав свято привітання весни й весняного сонця. Християнська 
релігія багато з тих прадавніх народних звичаїв освятила, надала їм християнського 
значення і символіки та визнала своїми. 

Професор Степан Килимник, описуючи великодню ніч, так каже про звичаї 
Великодня: "Коли б сьогоднішня людина спроможна була заглянути на мить у чисту 
душу дитини й відчути ту радість, безмежну радість, коли насправді душа дитини 
витала в імперіях казково-феєричної радости в очікуванні завтрашнього дня — 
Великодня, — то людина зрозуміла б і відчула б той невидимий тисячолітній зв'язок, 
поєднання її душі з душею далеких-далеких прапращурів, прародителів, поєднання 
нинішньої християнської культури з тисячолітньою високою культурою наших 
прадідів... Людина вважала б ці звичаї, традиції українського народу, за святиню й 
велич, хоронила б їх, зберігала б та дотримувалась їх і передавала б своїм 
нащадкам, як дорогоцінний скарб, із роду в рід!" (Український рік у народних 

звичаях. Т. III, с. 82). 



 

БОГОСЛУЖБОВІ ОСОБЛИВОСТІ 
 

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

Воскресні торжества починаються обходом довкола церкви під супровід дзвонів. Цей 
обхід є символом ходу жінок-мироносиць вранці у неділю до Господнього гробу. 

Типик о. Дольницького зауважує, що під час обходу не треба нести плащаниці, бо цю 
практику заборонив кардинал Сембратович, який вважав, що це несумісно з радістю 
Воскресення. Зате треба нести ікону Воскресення. Инші устави говорять ще про святе 
Євангеліє, ікону Божої Матері й инші ікони. "Про несення святих Тайн у процесії, — каже 
о. Дольницький, — наші устави не говорять, і того звичаю не мають ані греки, ані 
римляни, тільки місцеві латинські церкви наших сторін, тобто польські. Як у Велику 
п'ятницю символом Христа є плащаниця, так тепер символом Христа є ікона 
Воскресення, тому й тут немає місця на виставлення святих Тайн". 

Після обходу, перед зачиненими дверима церкви, наче перед запечатаним Божим 
гробом, починається воскресна утреня. Тут перший раз чуємо радісне: "Христос воскрес 
із мертвих... ", — і при співі тієї ж пісні священик хрестом відчиняє двері церкви на знак, 
що Христова смерть відчинила нам двері до неба. 

У найдавніших наших уставах сказано, що в кінці воскресної утрені під час співу стихир 
Пасхи при словах "і друг друга обіймім" відбувалося взаємне цілування, яке в нас 
називали "христосуванням". Устав о. Дольницького каже, що в нас нема звичаю 
взаємного цілування в церкві, а вірні підходять до священиків і цілують святий хрест, 
святе Євангеліє, артос з іконою Воскресення й инші ікони, причому взаємно вітаються: 
"Христос воскрес! — Воістину воскрес!". 

Великодній привіт "Христос воскрес" перший раз злетів з уст ангела до жінок-
мироносиць при Господньому гробі. Цей радісний привіт уже сотні-сотні років живе у 
нашому народі впродовж цілого пасхального часу. Цим привітом ми висловлюємо 
великодню радість і визнаємо нашу віру в Христове й наше воскресення. 

Святу Літургію в день Пасхи служать дуже урочисто. У Євангелії того дня сказано про 
Христову божественність, бо якраз Христове Воскресення є найкращим доказом Його 
божественности. Коли є більше священиків, то Євангеліє читають кількома мовами. 
Зазвичай єврейською, грецькою і латинською мовами, бо тими мовами було написано 
на хресті Ісуса, а також і народною мовою. Читання Євангелія різними мовами означає, 
що Христова наука голоситься всіма мовами та поміж усіма народами. Коли припиняють 
читати Євангеліє, чути дзвонення на дзвіниці, що є символом голошення Христового 
благовістя всьому створінню. 
 

Упродовж цілого Світлого тижня святі двері в іконостасі зостаються увесь час 
відчиненими на знак того, що Христос своїм Воскресенням відчинив нам двері Божого 
Царства, як це співаємо в пасхальному каноні: "... Отворив Ти нам райські двері" (Шоста 

пісня). 



У день Пасхи на святій Літургії, після заамвонної молитви, відбувається благословення 
артоса. Артос з грецької означає "хліб", — і є символом хліба вічного життя — Господа 
нашого Ісуса Христа. На артосі видно ікону Воскресення. Артос цілий Світлий тиждень 
стоїть на престолі або на тетраподі. У Світлу суботу після спеціяльної молитви його 
роздроблюють і роздають вірним у Томину неділю. 

У період П'ятдесятниці, а саме від празника Пасхи аж до празника Зіслання Святого 
Духа, на знак воскресної радости не робимо поклонів, не стаємо на коліна. Нікейський 
Собор (325 р. ) проголосив: "Тому що деякі стають на коліна в дні Господнім і в днях 
П'ятдесятниці, то для однообразности у всіх єпархіях, ухвалив Собор, щоб у тому часі 
приносити Богові молитви стоячи" (Правило 20). Подібне рішення має також Шостий 
Вселенський Собор у 90 правилі. 

Під час святкування Пасхи, а подекуди й упродовж цілого Світлого тижня, буває 
цілоденне дзвонення на знак перемоги Ісуса Христа над смертю і над адом. 

НАРОДНІ ЗВИЧАЇ 
 

У нашого народу є звичай на Великдень благословляти їжу. Після довгого посту свята 
Церква дозволяє усяку їду, для того щоб вірні разом із духовною радістю мали під час 
великодніх свят і радість від земних дарів. Тому вона їх благословить і звільняє від 
посту на цілий Світлий тиждень. Благословення пасхальної поживи відбувається 
урочисто звичайно після святої Літургії на церковному подвір'ї. 

Шкаралупу зі свячених яєць, кришки чи кістки в нас не викидали на сміття, а 
закопували або в городі, або на полі, щоб і землі дати свяченого. Подекуди в Галичині 
шкаралупи зі свячених яєць кидали на стріху хати. 

З благословенням великодніх пасок пов'язані наші славні крашанки й писанки, які 
мають давнє походження. У давніх народів був звичай, за яким перед особою, що 
займала високе становище в суспільстві, не можна було з'являтися перший раз без 
дару. Побожне передання каже, що Марія Магдалина, проповідуючи Христову науку, 
зайшла у двір римського цісаря Тиверія, дала йому в дар червону крашанку зі словами: 
"Христос воскрес!", і лише тоді почала свою проповідь. За її прикладом пішли инші 
християни й почали в день празника Пасхи обдаровувати один одного крашанками чи 
писанками. 

Отже, яйце відіграє таку роль у великодніх звичаях тому, що воно стало символом 
Христового Воскресення. Як з мертвої шкаралупи яйця родиться нове життя, так і Ісус 
Христос вийшов із гробу до нового життя. Червона крашанка є символом нашого 
спасення через Кров Ісуса Христа. З крашанками й писанками пов'язані різні забави 
дітей та дорослих на Великдень. 

Особливим виявом великодньої радости в селах України були гагілки й різні ігри на 
майдані коло церкви. "Дивним є, — каже проф. С. Килимник, — що веснянки-гагілки, 
створені нашими прабабками ще в IV-VI сторіччі (а може й раніше) за часів Антської 
держави, що крізь морок тисячоліть, через століття великих негод, війн, наїздів, 
поневолення — вони дійшли до нас, затримавши свою провідну думку, головну ідею, 
 свій зміст, замінено лише слова стародавні на нові... Веснянки-гагілки — це 
дорогоцінний скарб ранньої культури наших прапрадідів як високомистецькі, а навіть 
неперевершені поетичні твори, як історичний документ про життя, ідеали, психологію, 
віру та вірування, розуміння природи, прагнення до пізнання явищ природи наших 
пращурів" (Український рік у народних звичаях. Т. III, с. 106-107). 



У деяких місцевостях України був звичай родиною йти у Великдень на цвинтар, до 
могил своїх рідних, щоб поділитися з ними воскресною радістю та привітати великоднім 
привітом. У Києво-Печерській Лаврі після воскресного богослуження монахи й вірні 
сходили до підземних печер, щоб померлим монахам принести вістку про Христове 
Воскресення. 
 

Колись давно у нас був звичай розкладати вогні у великодню ніч, щоб привітати весну 
й весняне сонце. За християнською релігією вони були символом вогнів, що їх 
розкладали жовніри, які стерегли Божий гріб, та символом привітання Сонця Правди 
— Воскреслого Христа. 
 

З багатющого скарбу нашої релігійної й культурної традиції ми згадали тільки дещо, 
але уже це свідчить про глибоку віру, любов до свого обряду, традиції та про високу 
культуру духа нашого народу. "Багатство й цінність наших обрядових звичаїв, — каже 
проф. С. Килимник, — нашого фольклору є велетенське. Нам можуть позаздрити 
найкультурніші народи світу. Ці скарби високої культури нашого минулого 
віддзеркалюють наше національне обличчя і є справжніми свідками споконвічного 
прагнення нашого народу до волі, удосконалення, краси й сонця" (цит. твір, с. 97). 
 

ТОМИНА НЕДІЛЯ 
 

Наступна неділя після Христового Воскресення має різні назви: 
 

Неділя Томина — від події у святому Євангелії, де говориться про 
зустріч апостола Томи з воскреслим Христом. 
Неділя Антипасхи, що з грецької означає "замість Пасхи", бо для 
перших християн вона була наче повторенням празника Пасхи. 
У Щоденнику паломництва Сильвії Аквітанської (IV ст. ) читаємо, 
що восьмого дня після Христового Воскресення в Єрусалимі були 
окремі торжества та, що того дня читали святе Євангеліє про 
навернення апостола Томи. 
 

Неділя Нова, або Оновлення, бо вона перша після Пасхи і в ній 
наче оновлялося празнування Пасхи. Цього дня Ісус Христос 
своєю появою обновив для апостолів радість свого Воскресення. 
"У цей день, — каже синаксар Томиної неділі, — в другу неділю 
по Пасці, празнуємо оновлення Христового Воскресення і святого 

апостола Томи діткнення". 
 

Неділя Біла, або "в білому". Колись давно новохрещенці, прийнявши хрещення у 
Велику суботу, упродовж цілого Світлого тижня ходили в білих одежах, а в неділю 
Томину при осібній церемонії ці одежі скидали. Західна Церква до сьогодні називає цю 
неділю "неділя в білому". 
 

Неділя Провідна. Деякі автори виводять цю назву від того, що ця неділя проводить і 
продовжує празник Пасхи. У нашого народу був звичай у Томину неділю 
організовувати проводи, тобто поминання померлих, осібною трапезою та молінням за 
душі померлих на цвинтарі. 

 

Святкування восьмого дня після Пасхи, як завершення торжеств світлої седмиці, з 
давніх-давен вважалося окремим празником. Темою богослужень цього празника, як і 
седмиці, що наступає після нього, є євангельська подія, що описує появу Ісуса Христа 
восьмого дня після Воскресення та зворушливе навернення і визнання віри святого 
апостола Томи.  
 



Про значення святкування цього празника святий Григорій Богослов († 389) у своєму 
слові в Томину неділю так каже: "Давній і в добрій цілі установлений закон шанує день 
оновлення, або радше кажучи, з днем оновлення шанує нові добродійства. Чи ж не 
був днем оновлення і перший воскреслий день, що наступив по священній і 
світлоносній ночі? Чому даємо цю назву сьогоднішньому дневі? Той (тобто Великдень) 
був днем спасення, а цей — днем згадки про спасення. Той день розділяє собою 
погребання і воскресення, а цей — є днем зовсім нового народження... Справжню 
онову ми сьогодні празнуємо, переходячи від смерти до життя. Тож скиньте зі себе 
старого чоловіка й оновіться та жийте в обнові життя". 

 
Артос 

 

Артос (з грецької Áρτος — «квасний хліб») — особливий освячений хліб, спільний для усіх 
членів церкви інакше — «просфора всеціла».Використовуєтьсяу Православній і Греко-
католицькій церкві. 
За своєю рецептурою, артос — прісний хліб, такої ж рецептури, як і просфора. 
На артосі зображений хрест, на якому видно лише терновий вінець, але немає Розп'ятого — 
як ознака перемоги Христової над смертю, або зображення 
Воскресіння Христового. 
Освячується артос особливою молитвою, окропленням святою 
водою й кадінням у перший день 
Святого Великодня на Літургії після заамвонної молитви.’ 
 

Артос покладається на солеї, навпроти Царських Воріт, на 
приготовленому столі чи аналої. Після освячення, аналой з 
артосом ставлять на солеї перед образом Воскресіння 
Господнього, де артос перебуває протягом всієї Святої седмиці 
(першого тижня після Великодня). 
В усі дні святкового тижня після закінчення Літургії з артосом 
урочисто відбувається хресний хід навколо храму. У Світлу 
суботу після заамвонної молитви читається молитва на роздроблення артоса, артос 
роздрібнюється, і наприкінці Літургії при цілуванні Хреста роздається народові як святиня. 
 

Частки артоса, отримані в храмі, благоговійно зберігаються віруючими протягом року. Артос 
вживається в особливих випадках, наприклад, під час хвороб і тяжких переживань та інших 
життєвих іспитів, часто з Богоявленською водою, і завжди зі словами «Христос воскрес!». 
З артосом поєднане і прадавнє церковне передання, яке стверджує, що апостоли залишали 
за столом частину хліба — долю Пречистої Матері Господа на спомин постійного спілкування 
з Нею і після трапези благоговійно ділили цю частину між собою. В монастирях на 
 

сьогоднішній день цей звичай носить назву Чин про Панагію, тобто спомин про Всесвятійшу 
Матір Божу. В парафіяльних храмах цей хліб Богоматері згадується раз у рік в зв'язку з 
роздрібленням артоса. 
 

Артос можна уподібнити старозавітним опріснокам, які древній Ізраїль, звільнений від 
Єгипетського рабства, споживав у дні пасхальної седмиці (Вих. 12, 15-20). Святий Кирило, 
єпископ Туровський, який жив в XII столітті, в Слові на Неділю нову говорить: 
«Як євреї із Єгипту по пустині несли, на своїх головах опрісноки (Вих. 12, 34), доки не 
перейшли Червоного моря, і тоді, посвятивши хліб Богу, розділили його між всіма, і всі, хто їв 
були здорові і страшні для ворогів, так і ми, спасені Воскреслим Владикою від рабства уявному 
фараону-дияволу, виносим з дня Воскресення Христового священний хліб — артос на протязі 
цілого тижня і, накінець, посвятивши цей хліб Богу, споживаємо від нього і зберігаємо його на 
здоров'я тілам і душам нашим» 



 
The Gift of the Risen Christ 

 Acts 1:1-8,: "...John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit....you 
shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to Me...to 
the end of the earth." 
 When St. John the Forerunner began his ministry "in the wilderness of Judea" (Mt. 3:1), he 
preached repentance (vss. 2-3,7-12), he baptized those who came to him 
(vs. 6), and he heard their confessions of sin (vs. 6). But "...the baptism of 
John did not have the power to forgive sins; for John was only preaching 
repentance and bringing them towards the forgiveness of sins, that is, he 
was guiding them to the baptism of Christ, in which there is remission of 
sins." John truly baptized with water, pointing toward that blessed and 
Holy Baptism of the Lord which was to come, by which men may be 
forgiven (vs. 11). Early in the course of His teaching, the Lord said plainly, 
"...unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom 
of God" (Jn. 3:5). Repentance is necessary for entrance into the Kingdom, 
but equally necessary are forgiveness of sins and the regeneration which 
Baptism into Christ effects through the Spirit of God. This is the teaching 
of the Risen Lord given "to the Apostles whom He had chosen, to whom 
He also presented Himself alive after His suffering by many infallible 
proofs" (Acts 1:2,3). In turn, as the Apostles proclaimed the Lord's 
Resurrection and His gift of the Spirit, God prompted many to repent and believe. These were 
baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of their sins, and they received forgiveness 
and the gift of the Holy Spirit (Acts 2:38). This gift of the Spirit from the Risen Lord received in 
Baptism is what causes the Church to set aside the singing of the Trisagion Hymn each year at 
Pascha and to offer up instead the Baptismal Hymn. "As many of you as have been Baptized in to 
Christ have put on Christ. Alleluia." (See Gal. 3:27).  
Christ is Risen! Therefore, Beloved who have put on Christ, "If then you have been raised with 
Christ, seek those things which are above where Christ is, sitting at the right hand of God" (Col. 3:1). 
If you did not fully use the Divinely provided time of Great Lent to purify yourself, do not fret. Accept 
the reassurance of St. John Chrysostom, "He gives rest to him that cometh at the eleventh hour, as 
well as to him that hath toiled from the first." The Spirit of God remains our birthright in Christ. Let 
that same life-giving Holy Spirit Who came upon you in your Baptism support you now in realizing 
the power of Christ's Resurrection in your life.   While we are alive, the Spirit will help us achieve 
repentance, remission of sins, the regeneration of new birth in Christ, the renewing of our minds and 
hearts and wills in Him and the active counsel and presence of the Holy Spirit.  "...if a man is stirred 
by the Wisdom of God which seeks our salvation and embraces everything, and he is resolved for 
its sake to devote the early hours to God and to watch in order to find His eternal salvation (Wis 
7:27; 6:14-20), then, in obedience to its voice, he must hasten to offer true repentance for all his 
sins and must practice the virtues which are opposite to the sins committed. Then...he will acquire 
the Holy Spirit Who acts within us and establishes in us the Kingdom of God." The Risen Christ has 
given His Spirit to us. The Spirit waits for us to force ourselves to despise the fetters of our sins and 

repent, washing their stains away with tears of thankfulness to the Risen 
Lord. The Spirit "is everywhere present and fills all things." Beloved, He 
even dwells mystically in the dank and dismal recesses of our soiled hearts, 
ready to extend God's forgiveness again and again, and to nurture that 
seed of life planted within us at Baptism. Christ is risen!  
 

 

ARTOS 
 

An artos (Greek: Ἄρτος, "leavened loaf", "bread") is a loaf of leavened 
bread that is blessed during services in the Eastern Orthodox[1] and 



 
 Byzantine rite catholic churches. A large Artos is baked with a seal depicting the resurrection for 
use at Pascha (Easter).  
Near the end of the Paschal Vigil, after the Prayer Before the Ambo, a single large loaf of bread, the 
Artos, is brought to the priest. Depicted on the top of the Artos are either the symbol of Christ's 
victory over death—the Cross, surmounted by a crown of thorns—or the Resurrection of Christ. The 
Artos symbolizes the physical presence of the resurrected Christ among the disciples. The priest 
blesses the Artos with a special prayer and sprinkles it with Holy Water. The Artos is then placed on 
a small table before the Iconostasis where it remains throughout Bright Week. It is customary, 
whenever the faithful enter the Temple, for them to kiss the Artos as a way of greeting the Risen 
Christ. On every day of Bright Week, after the Paschal Divine Liturgy (or, alternatively, after Paschal 
Matins), the Artos is carried in a solemn procession around the outside of the church. In monasteries, 
the Artos is carried to the Trapeza every day of Bright Week, where at the end of the festive meal, 
it is lifted in a ceremony called the Lifting of the Artos. The one performing the ceremony will lift up 
the Artos (symbolizing Christ's Resurrection) and say, "Christ is Risen!" All will respond, "He is truly 
Risen!" The celebrant will then make the sign of the Cross with the Artos as he says, "We worship 
His Resurrection on the third day!" Then two Paschal hymns are sung and everyone comes forward 
to kiss the Artos and receive the Superior's blessing, as all sing the Paschal troparion many times. 
 

On Bright Saturday, after the Divine Liturgy, the priest says another prayer over the Artos and it is 
then broken and distributed among the whole congregation along with the Prosphora. 
The significance of the artos is that it serves to remind all Christians of the events connected with 
the Resurrection of Our Lord Jesus Christ. While still living on earth, the Lord called Himself the 
Bread of Life, saying: I am the bread of life; he who comes to Me shall not hunger, and He who 
believes in Me shall never thirst (John 6:35). After His Resurrection, more than once Jesus appeared 
to His disciples, ate before them and blessed their own food. For example, as evening fell on the 
first day of His Resurrection, He was recognized in Emmaus by two of His disciples as He blessed 
and broke bread (Luke 24:13-35). 
 

On the 40th day after His Resurrection, the Lord ascended into heaven, and His disciples and 
followers found comfort in their memories of the Lord: they 
recalled His every word, His every step and His every action. 
When they met for common prayer, they would partake of the 
Body and Blood of Christ, remembering the Last Supper. When 
they sat down to an ordinary meal, they would leave a place at the 
head of the table empty for the invisibly present Lord and would 
lay bread on that place. 
Remembering this custom of the Apostles, the Fathers of the 
Church made it their custom to put out the Artos at the Paschal 
Feast in memory of the appearances of the Risen Lord to His 
disciples, and also in memory of the fact that the Lord Who 
suffered and was resurrected for our justification has made Himself the true Bread of Life and is 
invisibly present in His church always, to the close of the age (Mattew 28:20). 
The Artos may also be compared to the unleavened bread of the Old Testament, of which ancient 
Israel, delivered from their captivity in the land of Egypt, ate during the week of the Passover (Ex. 
12:15-20).  
 

Even as the Jews bore the unleavened bread upon their heads out of Egypt through the desert 
(Exodus 12:34) until they had crossed the Red Sea, after which they dedicated the bread to God, 
divided it amongst all their host, and having all eaten thereof, became...terrible to their enemies, 
even so do we, saved by our Resurrected Lord from the captivity of that Pharaoh of the mind, the 
Devil, bear forth the blessed bread the Artos from the day of the Resurrection of Christ and, finally, 
having dedicated this bread to God, we eat of it and preserve it to the health of body and soul. 



A meditation on the Resurrection 
 

People condemned God to death; with His Resurrection He condemned them to immortality. 
For striking Him, God returned embraces; for insults, blessings; for death, immortality. Never 
did men show more hate towards God than when they crucified Him; and God never showed 
His love towards people more than when He was resurrected. Mankind wanted to make God 
dead, but God, with His Resurrection, made people alive, the crucified God resurrected on 
the third day and thereby killed death! There is no more death. Immortality is surrounding 
man and his entire world.  
With the Resurrection of the God-Man, the nature of man is irreversibly led toward the road 
of immortality and man's nature becomes destructive to death itself. For until the Resurrection 
of Christ, death was destructive for man; from the Resurrection of Christ, man's nature 
becomes destructive in death. If man lives in the faith of the Resurrected God Man, he lives 
above death, he is unreachable for her; death is under man's feet. Death where is thy sting? 
Hell, where is thy victory? And when a man who believes in Christ dies, he only leaves his 
body as his clothes, in which he will be dressed again on the Day of Last Judgment.  
Before the Resurrection of the God-Man, death was the second nature of man; life was first 
and death was second. Man became accustomed to death as something natural. But after 
His Resurrection the Lord changed everything: and it was only natural until Christ's 
Resurrection, that the people became mortal, so after Christ's Resurrection it was natural 
that the people became immortal.  
Through sin, man becomes mortal and temporal; with the Resurrection of the God-Man, he 
becomes immortal and eternal. In this lies the strength, in this lies the power, in this lies the 
might of Christ's Resurrection. Without the Resurrection there is no Christianity. Among the 
miracles, this is the greatest one; all other miracles begin and end with it. From it sprouted 
the faith and the love and the hope and the prayer and the love toward God. 
 
 

It is the day of Resurrection! O people, let us be enlightened by it! It is Pascha, the Lord's 
own Passover, since Christ our God has brought us from death to Life, and from earth to 

Heaven. Therefore, we sing the hymn of victory! 
 

CHRIST IS RISEN FROM THE DEAD! 
 

Святіший Отець Франциск затвердив декрети про видалення 
з монашого стану о. Планчака та інших восьми монахів 

20 березня 2018 
 

Оцим подаємо до загального відома, що 9 лютого 2018 року Святіший Отець Франциск 
затвердив декрети Архиєпископа і Митрополита Василя (Семенюка) про видалення з 
монашого стану дев’яти монахів: ієромонаха Антонія-Григорія (Романа Планчака), ієромонаха 
Андрія (Миколу Костевського), брата Макарія (Миколу Кошарського), брата Йоана (Михайла 
Ратича), брата Вартоломея (Андрія Зубрицького), брата Якова (Дмитра Сасіна), брата 
Пантелеймона (Івана Василика), брата Мар’яна (Муховського), брата Миколу (Хахулу). Це 
рішення Святішого Отця є остаточним і не може бути оскаржене. 
Ці особи є колишніми членами монастиря Святого Теодора Студита в с. Колодіївка 
Тернопільської області. Тепер вони незаконно перебувають у с. Посіч Івано-Франківської 
області.  Згідно із затвердженими декретами, вони втрачають приналежність до монашого 
стану, не мають права носити монаший одяг, втрачають усі права і позбавляються всіх      



обов’язків, які випливають зі складання монаших обітів, та не можуть більше називати себе 
монахами. 
Крім того, згідно з нормами церковного права, отці Планчак і Костевський не мають права 
священнодіяти. Вони не можуть служити Божественної Літургії, уділяти Святі Таїнства та 
здійснювати інші богослужіння у храмі чи поза ним, зокрема звершувати будь-які прилюдні 
моління за хворих, екзорцизми чи подібні практики. 

Довідка 
3 травня 2017 року було оприлюднено заяву Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного 
Архиєпископства з приводу «об’явлень» с. Марії Баран, які поширює о. Антоній-Григорій 
Планчак. З метою вирішення складних проблем, рішенням Блаженнішого Святослава за 
згодою Постійного Синоду, відбулася реорганізація монастиря Святого Теодора Студита у с. 
Колодіївка. Це рішення потвердила Конгрегація для Східних Церков у Ватикані. 
Братія монастиря на чолі з ігуменом Марком (Шняком) прийняла рішення церковної влади і 
продовжує монаше життя в с. Колодіївка згідно з монашою традицією і правилами. Натомість 
частина монахів не прийняла зауважень церковної влади і відмовилася її слухати. Вони 
продовжували порушувати монаші правила і остаточно незаконно поселилися в с. Посіч 
Івано-Франківської області. Вони не бажали виправити своєї поведінки. Після відповідних 
попереджень дев’ять монахів були видалені з монашого стану. Це рішення особисто 
затвердив Римський Архиєрей.  Джерело :Департамент інформації УГКЦ 

 

�  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. 
 

Maple Hill Talarski is offering the following from April 1, to December 31 of this year. 
 

ANY funeral service performed by Maple Hill Talarski the family will receive $500.00 off the entire bill 
for services. 
In addition Maple Hill Talarski will pay for the cost of the funeral mass. And finally, Maple Hill Talarski 
will also make a donation to Saint Michaels Church in the name of the deceased. 
 

We are doing this as we are celebrating our being in business for over 100 years, and serving your 
church for over 50 years. 

 

 
 

                                                               ХРИСТОС ВОСКРЕС!  ВОIСТИНУ ВОСКРЕС! 
                         CHRIST IS RISEN!  INDEED HE IS RISEN! 
 

                                       Дорогi парафiяни! 

Приймiть найщирiшi вiтання та сердечнi побажання, щедрих  Божих 

Ласк i великої Пасхальної Радости!  Здоров’я усiм Вам та мирного й 

щасливого життя у Ваших сiм’ях та родинах тут і в Україні! 
                                

 
 

                                        Dear Parishioners! 

It is with great joy and happiness that we greet you with our sincere and 

Cordial wishes during this Paschal Season! 

May the Risen Lord grant you all, His Heavenly Graces, 

Health, Happiness, and Peace! 
 

 о. Павло Мартинюк з родиною       Fr. Pawlo Martyniuk & family 
 



 

     St. Michael’s Ukrainian Catholic Church                                                                           April 1, 2018 

 

 

 

 

 

 

              SPILKA 
            UKRAЇNS:KOЇ      

           MOLODI 
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For your AD info, message 

Call 860-525-7823 or 

st-michael@att.net 

 

     D’Esopo Funeral 

             Chapel 

          
  Wethersfield    East Hartford    

  860-563-6117    860-568-9420               

PLAST 
UKRA{NS:KA 
SKAVTS:KA 

ORHANIZACI| 
u HARTFORDI 

 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) 


