
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 24, 2019 
NEDIL| M#|SOPUSNA 
SUNDAY of MEATFARE 

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

 

 



 
 

                  NEDIL| M#|SOPUSNA   �   SUNDAY of MEATFARE 

                                        Heavenly Hundred Remembrance Day 

                                       День Пам’яті Героїв Небесної Сотні  
                                Tone 7  Ap./Ep. 1Kor/1Cor 8:8-9:2. Wv./Gospel  Mt./Mt. 25:31-46 
 

 Sat.    02/23      4:00PM     For Parishioners * Pro Populo    
 Sun.   02/24      8:30AM     Ivan ZASTAWSKY – req. by Eva Zastawsky and Family  
                                                  Panaxyda za polehlyx  Героїв Небесної Сотні         
                         10:30AM    ZA POLEHLYX HER+V MAJDANU TA UKRA+NY  

                                                  Panaxyda za polehlyx  Героїв Небесної Сотні         
  

                                                          

                    NEDIL| SYROPUSNA      SUNDAY of CHEESEFARE 

                   NEDIL| VSEPRO~ENN|  �  FORGIVENESS SUNDAY 

                        Tone 8  Ap./Ep. Rym. /Rom. 13:11-14:4  . Wv./Gospel  Mt./Mt. 6:14-21 

 Sat.    03/02    4:00PM   Anita SZAHAJ -req. by Mr. & Mrs. Roman Humennyj & Family   
                                                (A Rite of Forgiveness will follow.)  

 Sun.   03/03    8:30AM    Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в  
                                            Україні. (?yn vzawmnoho pro`en\.)   
                      10:30AM    Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в  
                                            Україні. (?yn vzawmnoho pro`en\.)  
  

 

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

 

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

        Nedil\ pravoslavi\  �  Sunday of Orthodoxy 

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

 

Sat.   03/09   4:00PM    Anita SZAHAJ – req. by Mr. & Mrs. Peter Zelez & Family    
                                                      Following the Ambon Prayer – BLESSING OF THE ICONS    
Sun.  03/10   8:30AM     Божественнa Літургія за парафіян та в наміренні миру i  
                                               єднoсті в  українському народі * Pro Populo   
                                        Pisl\ zaamvonno[ molytvy - BLAHOSLOVENN| IKON                               
                       10:30AM     Божественнa Літургія за парафіян та в наміренні миру i  
                                               єднoсті в  українському народі * Pro Populo   
                                              Pisl\ zaamvonno[ molytvy - BLAHOSLOVENN| IKON            

 

Коли прийдеш, Боже, на землю зо славою і затрепече все, а ріка вогненна потече 
перед судищем, і книги розгортаються, і таємне з’являється, – тоді ізбав мене від 
вогню невгасимого і сподоби мене праворуч тебе стати, Судде найправедніший. 

(Кондак М’ясопусної неділі) 
 
 
 

   02/25   Monday  6:00PM  Joseph and Luba ZHINKO – req. by OMELIACH-PEKHNIK Families   
02/26 Tuesday  8:00AM  Private Intention 
02/27 Wednesday   8:00AM  Aliturgical day 
02/28 Thursday  8:00AM  Private Intention  
03/01 Friday  8:00AM  Aliturgical day 
03/02 Saturday  9:00AM  Volodymyr LYALKA – req. by Family 

03/04 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 
 

03/05 Tuesday  8:00AM   
03/06 Wednesday  8:00AM  Private Intention  
03/07 Thursday  8:00AM  Private Intention 
03/08 Friday 8:00AM   Alice MOKRYCKI – req. by Patricia Mokrycki 

7:00PM   STATIONS OF THE CROSS / XRESNA DOROHA   
03/09 Saturday 8:00AM   Private Intention  

 

            March 4 – 7, 2019 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. 
 

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

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

 

�  VI?NA LAMPA     ETERNAL LIGHT   An offering has been made for the Eternal Light to 
be lit for one (1) week, beginning Sunday, February 24th 2019, through March 2nd 2019, in Memory 
of Heroes of Maidan, Heavenly Hundred & ATO patriots, by UCCA Hartford. 
 

�  VI?NA LAMPA     ETERNAL LIGHT   An offering has been made for the Eternal Light to 
be lit for one (1) week, beginning Sunday, March 3rd 2019, through March 9th 2019, in Memory of 
Alice MOKRYCKI, by Patricia Mokrycki. 
 

VISITING OF SICK.   To arrange for Sacraments for elderly and sick at home, please call the Parish Office 
at (860)-525-7823. 
  
Pope Francis Appoints Most Rev. Borys Gudziak as new Metropolitan-Archbishop of 
the Ukrainian Archeparchy of Philadelphia 
 

On Monday, February 18th, 2019, the Vatican Information Service 
announced that the Holy Father has appointed Most Rev. Borys 
Gudziak as Archbishop of Philadelphia for Ukrainians and 
Metropolitan for the Ukrainian Catholic Church in USA and thus 
concurring with the recommendation of the appointment offered 
by the Synod of Ukrainian Catholic Bishops, which met in 
September of 2018 in Lviv, Ukraine. 
The Archeparchy of Philadelphia was declared by Pope Francis 
as “sede vacante” following the resignation of Most Rev. Stefan 
Soroka on April 16, 2018.  Most Rev. Andriy Rabiy was named by 
Pope Francis as the Apostolic Administrator of the Ukrainian 
Catholic Archeparchy of Philadelphia until the appointment of the 
new Metropolitan-Archbishop. 
At the present time Most Rev. Borys Gudziak serves as the eparch 
of St. Volodymyr the Great Ukrainian Catholic Eparchy, which 
includes France, Belgium, the Netherlands, Luxemburg and 

Switzerland. He is the founder and president of the Ukrainian Catholic University in Lviv, 
Ukraine. In addition, Archbishop Borys is the head of Department of External Church Relations 
of the Ukrainian Catholic Church. 
Bishop Andriy Rabiy, Apostolic Administrator, Bishop John Bura, Auxiliary Bishop, clergy, 
monastic orders and faithful of the Archeparchy of Philadelphia wholeheartedly and joyfully 



 welcome the news and invite everyone to the installation of Most Rev. Borys Gudziak as the 
seventh Metropolitan-Archbishop for the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia, which 
will take place on Tuesday, June 4, 2019, at the Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate 
Conception in Philadelphia, PA.  
  

Святійший Отець Франциск призначив Владику Бориса Ґудзяка новим 
Митрополитом-Архиєпископом для Філадельфійської Архиєпархії 
 

У понеділок, 18 лютого 2019 року, Ватиканська Служба Новин 
повідомила, що Святійший Отець Франциск призначив 
Владику Бориса Ґудзяка новим архиєпископом у Філадельфії 
для українців та митрополитом Української Католицької 
Церкви у Сполучених Штатах Америки, оцим потверджуючи 
рекомендацію такого призначення рішенням Синоду 
Єпископів Української Католицької Церкви, який зустрівся у 
вересні 2018 року у Львові. 
У даний час Філадельфійська архиєпархія є “sede vacante” 
згідно проголошення Папи Франциска після прийняття 
зречення з престолу митрополита-архиєпископа Стефана 

Сороки від 16 квітня 2018 року. Владика Андрій Рабій був номінованим апостольським 
адміністратором до часу призначення нового митрополита-архиєпископа. 
На даний час Владика Борис Ґудзяк служить єпархом єпархії св. Володимира Великого, 
яка включає парафії у Франції, Бельгії, Голандії, Люксембурґу та Швейцарії. Архиєпископ 
Борис є засновником та президентом Українського Католицького Університету у Львові. 
Також, він є головою Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Греко-Католицької 
Церкви. 
Владика Андрій Рабій, апостольський адміністратор, Владика Іван Бура, єпископ-
помічник, разом з духовенством та вірними Філадельфійської Архиєпархії радісно та 
сердечно приймають новину призначення та запрошуть усіх на інтронізацію Владики 
Бориса Ґудзяка як сьомого митрополита-архиєпископа Філадельфійської Української 
Католицької Архиєпархії, яка відбудеться у вівторок, 4 червня 2019 року, у 
Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття Діви Марії у Філадельфії.  
 

 

Church in Need 
The First Sunday of Great Lent 

 

Церква в Потребі 
Перша неділя Великого посту 

 
 
 

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

� 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 4-го березня та у Велику П’ятницю, 19-го квітня.  
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,     
    March 4th 2019, and Good Friday, April 19th 2019.   
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). 
 

PRAYER FOR THE BEGINNING OF LENT 

O Lord Jesus Christ, my God, hope of all bounds of the earth and of those far away at sea, You 
have established these holy days of fasting by Your law and the prophets, as a way of my 
mortification and repentance.  In the fullness of time, You manifested Yourself in the flesh on this 
earth, and by Your fast of forty days and nights, You sanctified the practice of fasting and 
commanded me to follow Your example. 

As a merciful and gracious God, enable me to begin these holy days of Great Fast with perfect 
repentance, with humility rather than hypocrisy, with diligent prayer, with hunger and thirst, with  

 



 

frequent prostrations, and with contrite heart. Enable me also to complete this time of the Great 
Fast, without fault and with a pure conscience, keeping my faith intact and achieving victory over 
sin. Send me an angel of peace to watch over my life to protect me from all snares of my enemies, 
and to assist me in the performance of good deeds. Strengthen me by Your power so that I may 
accomplish the ascetic works of the Great Fast. Then, with my passion bridled and my soul and 
body cleansed, I will be worthy to partake, without condemnation, of Your Most Pure Body and 
Your Most Precious and Life-giving Blood. 

For you are the merciful and gracious lover of mankind Who has come to save all, and to You I 
render glory, together with Your Eternal Father, and Your All Holy, Good, and Life-Giving Spirit, 
now and ever, and forever. . . Amen 

FIRST PENITENTIAL PSALM 

O Lord, in your anger rebuke me not, chasten me not in your wrath: Have pity on me, 0 Lord, for I 
am weak; heal me, 0 Lord, for my bones are troubled, And my soul is troubled exceedingly— but 
You, 0 Lord, how long? 

Return, 0 Lord, and free my soul, deliver me for the sake of your love. For in death no one 
remembers You, and in the Abyss who will sing your praise? 

I am exhausted with my moaning: shall I weep every night upon my bed and drench my couch with 
tears? My eyes are troubled with weeping, I am worn out because of all my enemies. 

Be gone from me, all you evil-doers, for the Lord has heard the voice of my lament; The Lord has 
heard my appeal, the Lord has acceded to my prayer. 

Let all my enemies be greatly shamed and vexed, let them at once be routed and mightily brought 
down.  

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 обмежувався 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" 

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) 

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 становить одну десяту цілого року. 

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

Число 40, як числа 3, 7 і 9, з давніх-давен мало символічне значення. Тому воно ввійшло 
і до передпасхального посту радше в символічному, аніж буквальному значенні. У Старому 
Завіті читаємо про 40 днів потопу (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 

 

MOLYTVA SLUHY BO}OHO MYTROPOLYTA ANDRE| NA STRASTI XRYSTOVI. 
 

Ty velykyj Hospody, Sotvorytelq neba j zemli, /udni j velyki Tvo= dila j  
ni\ka mova ne mo]e Tebe dostojno xvalyty, ale vsi Tvo= dila  

perevy`uw bezkone/na vely/ Tvoho myloserd\. 
Ty z neba pryslav nam na zemlq Tvoho Wdynorodnoho Syna.  Vin dl\ nas stav  

/olovikom, narodyvs\ z Pre/ysto= Divy Mari= i hrixy na'i vz\v na Sebe, 
 za nas zranenyj umer na xresti, `ob nas spasty. 

Poklon\wmos\ mukam Tvo=m, Xryste, poklon\wmos\ Tvo=j dobroti, Tvowmu myloserdq j  
ni/oho ne ba]awmo bil;'e, \k Tvow= sv\to= blahodati.  Daj nam usim cinyty +=, \k treba  

j tak ]yty, `ob my += ne vtratyly, a zaslu]yly na vi/ne bla]enstvo u Tvowmu Carstvi. 
 

Моліться за Україну 
Любов до Батьківщини — це велика чеснота. Не може любити Бога людина, яка не 

навчилася шанувати своїх батьків і свою Батьківщину. 
 Добра дитина не кидає матір у стражданні й недолі і не перестає любити її.  

Такою ж має бути любов до рідної землі. 
Благоговійно шанувати Богом дану нам Вітчизну, пізнавати серцем її страдницький 

шлях, її святих і святині, уболівати й молитися за неї, охороняти від знищення 
рідну мову та культуру — це наш святий обов’язок! 

 



February 24, 2019                   MEATFARE SUNDAY                                     (Tone 7)                                                  

The First and Second Finding of the Precious Head of the Holy, Glorious Prophet, 

Forerunner and Baptist John 
On this Sunday we commemorate the final judgment of all. 

 

   

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

TROPAR  (Tone 4):  The head of the Forerunner has dawned from the earth shedding rays of 
incorruption and healing on those who believe; from on high it assembles the multitude of 
angels, from below it summons the human race to glorify Christ God with one voice. 
 

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

KONDAK (Tone 2): O Forerunner of Grace and prophet of God, having obtained your head from 
the earth like a sacred rose, we always receive gifts of healing; for again as of old you proclaim 
repentance in the world. 

now and for ever and ever.  Amen. 
 

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

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

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

ALLELUIA  (Tone 8 ) : Come, let us rejoice in the Lord; let us acclaim God our Saviour.  
Alleluia. (3) 
Verse: Let us come before His face with praise, and acclaim Him in psalms. 
Alleluia. (3) 
The just man shall flourish like the palm tree; and he shall grow like the cedar in Lebanon. 
Alleluia. (3) 
Verse:: They who are planted in the house of the Lord shall flourish the courts of our God. 
Alleluia. (3) 

 

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) 



The Head of the UGCC met with Pope Francis, who assured 
of Ukraine's prayer support 

 

Friday, 22 February 2019, 17:42 

While on a working visit to the Vatican, the Head of the UGCC had the opportunity to meet with the 
Pope Francis on Thursday, February 21. In his conversation with His Beatitude Sviatoslav, the Holy 
Father inquired about the situation in Ukraine, expressed the words of support, and gave his apostolic 
blessing to the Ukrainian people. 

 

From February 21 to 24, the Vatican meets the 

Presidents of the Eastern Churches and Presidents of 

the Episcopal Conferences of the Catholic Church. The 

topic is the Protection of Minors in the Church. The 

meeting takes place on the initiative of Pope Francis in 

order to realize the tragedy of committed acts at the level 

of the entire Catholic Church as well as to express 

attention of the Church hierarchy to the victims and 

demonstrate transparency in overcoming this crisis. 

The UGCC at the World Summit of the Hierarchs of the Catholic Church is represented by His 

Beatitude Sviatoslav. He has repeatedly stated the "zero tolerance" policy adopted by the 

Catholic Church in order to protect minors. We would like to add that in the Catholic Church a 

number of necessary measures were approved, which become a program for the protection of 

minors not only for church communities, but for the whole society as well.                 

Secretariat of the Head of the UGCC in Rome 
 

First and second finding of the Honorable Head of the Holy 
Glorious Prophet, Forerunner, and Baptist of the Lord, John 

Commemorated on February 24 

After the Beheading of the Holy Prophet, Forerunner and Baptist John (August 29), his body 
was buried by disciples in the Samarian city of Sebaste, and his venerable head was hidden by 
Herodias in an unclean place. Saint Joanna (June 27), the wife of King Herod’s steward Chuza 
(Luke 8:3), secretly took the holy head and placed it into a vessel and buried it on the Mount of 
Olives in one of Herod’s properties. 

After many years, this property passed into the possession of a government official who 
became a monk with the name of Innocent. He built a church and a cell there. When they 
started to dig the foundation, the vessel with the venerable head of John the Baptist was 
uncovered. Innocent recognized its great holiness from the signs of grace emanating from it. 
Thus occurred the First Finding of the Head. Innocent preserved it with great piety, but fearful 
that the holy relic might be abused by unbelievers, before his own death he again hid it in that 
same place, where it was found. Upon his death the church fell into ruin and was destroyed. 

During the days of Saint Constantine the Great (May 21), when Christianity began to flourish, 
the holy Forerunner appeared twice to two monks journeying to Jerusalem on pilgrimage to the 
holy places, and he revealed the location of his venerable head. 

The monks uncovered the holy relic and, placing it into a sack of camel-hair, they proceeded 
homewards. Along the way they encountered an unnamed potter and gave him the precious 



burden to carry. Not knowing what he was carrying, the potter continued on his way. But the 
holy Forerunner appeared to him and ordered him to flee from the careless and lazy monks, 
with what he held in his hands. The potter concealed himself from the monks and at home he 
preserved the venerable head with reverence. Before his death he placed it in a water jug and 
gave it to his sister. 

From that time the venerable head was successively preserved by devout Christians, until the 
priest Eustathius (infected with the Arian heresy) came into possession of it. He beguiled a 
multitude of the infirm who had been healed by the holy head, ascribing their cures to the fact 
that it was in the possession of an Arian. When his blasphemy was uncovered, he was 
compelled to flee. After he buried the holy relic in a cave, near Emesa, the heretic intended to 
return later and use it for disseminating falsehood. God, however, did not permit this. Pious 
monks settled in the cave, and then a monastery arose at this place. In the year 452 Saint John 
the Baptist appeared to Archimandrite Marcellus of this monastery, and indicated where his 
head was hidden. This became celebrated as the Second Finding. The holy relic was 
transferred to Emesa, and later to Constantinople. 

 

Pope Francis Proposes 21 ‘Reflection Points’ for Discussion at 

Abuse Summit VATICAN |  FEB. 22, 2019 

VATICAN CITY — Pope Francis on Thursday gave participants in a Vatican summit on 
protection of minors in the Church a list of nearly two dozen discussion points for actions 
Catholic Church leaders could potentially take in the follow-up to the meeting. 

The Pope said during opening remarks Feb. 21 that the criteria were formulated by various 
bishops’ conferences and organized by him into the list, stating they are “guidelines to assist in 
our reflection” and “a simple point of departure.” 

The 21 points include suggestions to have periodic reviews of protocols on safeguarding, 
handbooks of steps authorities should take in abuse cases, provisions for facilitating the 
participation of lay experts in investigations, and the direction to inform civil authorities and 
higher Church authorities in compliance with civil and canonical norms. 

Archbishop Charles Scicluna of Malta, responding to questions from journalists in the afternoon 
on Thursday, said the points are complete and a “road map” for the bishops’ discussions this 
week. 

He also said that were they to be made into concrete proposals, they would need “substantial 
revision.” 

In regard to one point, that broaches the idea of amending the Code of Canon Law to raise the 
minimum age of marriage for women from 14 to 16, Archbishop Scicluna clarified that bishops’ 
conferences already have the power to create their own legislation in regard to the minimum 
marriageable age and that many had already raised the age to 16 for both men and women. 

“The Pope is suggesting making that universal law,” Archbishop Scicluna said. 
  
Other points the Pope raised in the list were to “accompany, protect and treat victims, offering 
them all the necessary support for a complete recovery” and to establish easily accessible 
groups made up of experts, including both clerics and laypeople, to which victims can report 
crimes. 



Several of the suggestions are on the theme of seminary formation of priests and the proper 
penalties for priests or religious who commit abuse. 

One suggests initial and ongoing formation for seminarians and candidates for religious life, to 
help them “develop their human, spiritual and psychosexual maturity, as well as their 
interpersonal relationships and behavior.” 

Another recommends observing “the traditional principle of proportionality of punishment with 
respect to the crime committed,” and another recalls the right to defense and the importance of 
the presumption of innocence. 

“Therefore, it is necessary to prevent the lists of the accused being published, even by the 
dioceses, before the preliminary investigation and the definitive condemnation,” it states. 

Archbishop Scicluna, a canon lawyer and adjunct secretary of the Congregation for the Doctrine 
of Faith, agreed. In reference to a question about releasing names of accused clergy, 
Archbishop Scicluna said, “For simple allegations, it is my opinion it is premature.” 

“You need a credible allegation as the lowest threshold,” he said, in order to not cause undue 
harm to someone’s good name. “We’re for disclosure, but in the right way. It’s legitimate to 
declare there are credible allegations.” 

Peter Isley, a victim of clergy sexual abuse and a representative for “End Clergy Abuse,” 
responded to the 21 reflection points, calling them “not very concrete points.” 

“I’ll tell you what the road map in here is: It’s a circle,” he told journalists Feb. 21. 

Isley was vocal in his opinion that the ideas presented in the list of reflection points do not go far 
enough in implementing “zero tolerance” against priests who have abused minors or bishops 
who have covered it up. “There is nothing there that wasn’t there yesterday,” he stated. 

Referencing a point in the list, he said, “They put together a handbook — [when] this is about the 
rape and sexual abuse of children!” 

Isley added that he believes a priest who has abused a minor “has betrayed the priesthood” and 
should not only be removed from ministry, but should have the “honor” of priesthood taken away 
through laicization. 

If you are a bishop, “you make very, very sure that if your priest has assaulted a child, and you 
know he has, that he’s not going to harm a child in the Catholic Church ever, ever, ever again,” 
he said. 

“You take that man out of ministry. That’s the first thing, because he could harm a child. What 
kind of pastor wouldn’t do that?” 

Archbishop Scicluna said in the news conference that “punishment needs to take care of the 
common good, so they [clerics found guilty of sexual abuse of minors] cannot be in active 
ministry,” echoing a reflection point that says: “Decide that priests and bishops guilty of sexual 
abuse of minors leave public ministry.” 

He added that, in his opinion, however, the decision to dismiss a priest from the clerical state, 
also informally called laicization, should be determined on a case-by-case basis. 

At the presser, Archbishop Scicluna also noted that, while there is currently no compiled 
statistics on abuse cases being handled in the Congregation for the Doctrine of the Faith, the 
material exists. He said that he recently spoke with Cardinal Luis Ladaria, CDF prefect, and he 
said the possibility exists for those statistics to be compiled, contextualized and published “in the 
near future.” 
 



 

 

Luncheon /Fundraiser honoring  Iryna Friz,  Ukraine’s  Minister of Veterans 
Affairs  

Ukrainian American Veterans Posts 33, 14 of Connecticut and St. Michael’s 
Ukrainian Catholic Church in New Haven invite everyone to a luncheon/ 
fundraiser honoring   Iryna Friz, Ukraine’s Minister of Veterans Affairs to be held 
on Sunday, March 3, 2019 in St. Michael’s Church hall.  Minister Friz will arrive in 
Connecticut on Saturday, March 2nd to visit the Veterans Hospital in West Haven, 
the New Haven VETS Center in Orange,  and the CT Veterans Home in Rocky Hill.  
She returns to Ukraine on Monday, March 4th....     

On Sunday March 3rd, there will be only one Divine Liturgy beginning at 10:30 AM. 
The luncheon/fundraiser will begin at 12:00 PM in  St. Michael’s  Church hall , 569 
George Street, New Haven.  In addition to lunch, a brief concert will be 
presented.   Brief remarks by  Minister Friz will follow.  

There will be an update on the Wounded Ukrainian Soldiers Project and on  the 
veterans’ recent  trip to Ukraine .   All proceeds will be used to benefit Ukraine’s 
wounded soldiers.   

 Tickets are  $25.00 per person. Admission for youth  under  18  is free.  

We invite everyone to this special event. We   ask for your support  for Ukraine’s 

wounded heroes.  For information and tickets please contact Post 33 Commander 

Carl R. Harvey by calling 203-389-6076,       e-mail : carlharvey79@gmail.com  or 

Myron Melnyk (203)397-2087 , email: mmelnyk@yahoo.com 





NEWS 
National Catholic Sisters Week 

FEBRUARY 21, 2019  

POSTED IN: CELEBRATION 

 

There will be an open house at the Basilian Sisters’ Mother House on Friday, March 8 to 

commemorate National Catholic Sisters Week. Visit anytime between 1:00 and 4:00 PM 

to get to know some of the Sisters over light refreshments. 

We are also running a contest to win a trip to Ukraine. 

National Catholic Sisters Week is an annual celebration created to honor women religious 

that takes place from March 8-14. Organized by St. Mary’s University of Minnesota, it 

consists of events that instruct, enlighten, and bring greater focus to the lives of these 

incredible women. The week recognizes all they have done for the Church out of 

gratitude and with hope that more young women will choose to follow their example. 

 

 



 

 

           

Учні та вчителі  Школи Українознавства при церкві Св. Михаїла в     

Гартфорді запрошують українську громаду та гостей на Літературне  

Свято присвячене творчості Тараса Шевченка. Концерт відбудеться 

10 березня о 1-й годині в 

Українському Народному Домі. 

 

Students and teachers of St. Michael's Ukrainian School of Hartford invite 

the Ukrainian community and guests for the annual Celebration of Taras 

Shevchenko's life and works. The event will take place 

 March 10th at 1pm at 

The Ukrainian National Home 

961 Wethersfield Ave, Hartford, CT 06114 

 



 

CT Registration # HIC.0637416  Only the finest licensed professionals at your service 
Home Security Solutions LLC, Suffield, CT 06078 Visit us at www.hssalarmsystems.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

860.254.7085 
Includes: 

 3 Wireless Door Contacts 

 1 Wireless Motion Detector 

 1 Wireless Remote 

 GSM Radio Module 

 Desktop Mount Option Only 

* Offer Details: 

 3-yr monitoring agreement required 

 Installation is free 

 Monitoring is via cellular network 

 Quarterly or annual billing only 

 Offer expires 05/31/2019
 

We are proud to support 

St. Josaphat’s & St. Michael’s Ukrainian Catholic Churches 

 

Unmatched Customer 
Service 

Family 
Owned and Operated 

High Quality Workmanship 

Plain and Simple Pricing Attention to Detail 

 

Only $39.95*
per month + Tax 



 

     St. Michael’s Ukrainian Catholic Church  

 

 

 

 

 

              SPILKA 
            UKRAЇNS:KOЇ      

           MOLODI 
           OSEREDOK 
           HARTFORD 
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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! 
 

 
 

 

 
 

 

      

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 ! 

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) 

                              

                            

 

Zolotyj Promin  
Annual Brunch 

 

Sunday March 17th 
 

Ukrainian National Home-
Hartford, Ct. 

 

9:00am -12:30pm 

                                                                   February 24, 2019 

 


