
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 
 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                 

  

 SLAVA ISUSU XRYSTU! 
  PRAISED BE JESUS CHRIST!  

 

    April 5, 2020 
 KVITNA^VERBNA NEDIL|   

PALM/WILLOW  SUNDAY 
 

                      Triod./Triod. *   Ap./Ep. Fyl./Phil. 4:4-9   Wv./Gospel  Iv./Jn. – 12:1-18 

 

 



УВАГА!    Всі Богослуження Квітної неділі, Страсного тижня та Великодня 

служитимуться без фізичної присутності громади вірних. 

ATTENTION!  All the Liturgical Services from the Palm Sunday, Holy Week and Pascha will be 

celebrated without the participation of the assembly of faithful. 
 

PLEASE READ ATTENTIVLY THE NEW MEMORANDUM OF THE BISHOPS OF THE UKRAINIAN CATHOLIC 
CHURCH  IN THE USA ON (COVID-19) AT THE END OF THE BULETTIN  or at   http://www.smucc.org. 

 

                      KVITNA^VERBNA NEDIL|    PALM/WILLOW  SUNDAY 
                         

                      Triod./Triod. *   Ap./Ep. Fyl./Phil. 4:4-9   Wv./Gospel  Iv./Jn. – 12:1-18 

                                    Blahoslovenn\ Lozy   Blessings of Willows  

Sat.   04/04    4:00PM   For Parishioners, Lord’s Mercy & Help of the Holy Spirit and BVM    
Sun.  04/05    8:30AM   Eva  ZASTAWSKY – req. by Ilia & liuba Semczysyn 
 

                     10:30AM   Божественнa Літургія за Парафіян, Боже Милосердя та Поміч  
                                      Святого Духа і Пресвятої Богородиці Приснодіви Марії. 

SV|TYJ I VELYKYJ TY}DEN:   �  HOLY AND GREAT WEEK 

04/08 Wednesday   8:00AM  LITURHI| PEREDOSV|?ENYX DARIV 

04/09 Thursday SV|TYJ VELYKYJ ?ETVER *  HOLY THURSDAY  

9:00AM   Vesper-Liturgy of St. Basil the Great. 
6:00PM   UTRENN| STRASTEJ   MATINS OF THE PASSION 

04/10 Friday SV|TA j VELYKA P|TNYC| * GOOD FRIDAY 
 
 

             Note:  DAY OF STRICT FAST & ABSTINENCE!    DEN: SUVOROHO POSTU! 

1:00PM   VE?IRN| Z VYSTAVLENN|M PLA~ENYCI  
     VESPERS WITH THE PPLACEMENT OF THE HOLY SHROUD     
6:30PM  WRUSALYMS:KA UTRENN|*JERUSALEM MATINS 
 

04/11 Saturday SV|TA j VELYKA SUBOTA * HOLY  SATURDAY 
 

 Note: Today we abstain from meat!  Pist vid m’\snyx strav! 

11:00AM   Vesper-Liturgy of St. Basil the Great.  Private Intention 
 
                            

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

      Sunday 04/12               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  
    8:00AM    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 

  04/13                                  BRIGHT MONDAY    СВIТЛИЙ ПОНЕДIЛОК 
                           9:00AM      За Парафіян * Pro Populo  
  04/14                                  BRIGHT TUESDAY    СВIТЛИЙ ВIВТОРОК   
                           9:00AM      За Парафіян * Pro Populo 
  04/15                8:00AM      Private Intention                                       
  04/16                8:00AM      Private Intention                                           
  04/17                8:00AM      Private Intention                                           
  04/18                8:00AM      Eva ZASTAWSKY – req. by Josephine Humennyj 

                     NEDIL| PRO TOMU � THOMAS  SUNDAY 

                               VELYKDEN: V UKRA+NI 
                    Ap./Ep. Di\./Acts. 5:12-20   Wv./Gospel  Iv./Jn. – 20:19-31 

Sat.   04/18      4:00PM   Walter KOSAR – req. by Teresa Gluch 
Sun.  04/19      9:00AM   VOSKRESNA BO}ESTVENNA LITURHI|  
                                             ЗА ВСІХ ПАРАФІЯН (za Qli\ns;kym kalendarem) 
                                    

 

 



 

Таїнство Покаяння / сповіді:  У разі конечної потреби, щоб приступити до святої 
Тайни Сповіді, прошу персонально та приватно домовитись з священиком. Також 
прошу пам’ятати, що цьогорічний обов’язок Великодної сповіді продовжено до 
свята Зіслання Святого Духа.(31-го травня). 
The Sacrament of Reconciliation / Confession:  In case of urgent need to receive the 
Holy Sacrament of Confession, I ask for a personal and private arrangement with the priest. 
Also, please remember that this year's obligation of the Easter Confession is extended until 
the Feast of Pentecost. (May 31). 
 

Вербна лоза / Willow: У Квітну Неділю відбудеться благословення вербної лози, 
яка залишиться у церкві до часу закінчення карантину, коли Ви самі вже зможете 
безпечно прийти до Церкви та її взяти. 
 

There will be a blessing of the willow on Palm Sunday, which will remain in the church until 
the end of quarantine and time, when you can safely come to the Church and take them. 
 

Artos / Артос:  Артос (прісний хліб), що символізує присутність Воскреслого 
Спаси теля між нами та Його перемоги над смертю, буде освячений на Воскресній 
Літургії Паски потім роздріблений в суботу світлого тижня та заморожений до 
часу повного відновлення літургічного життя у церкві.  У принагідний час вуде 
розданий усім парафіянам. 
 

The ARTOS (a single large loaf of leavened bread that symbolizes Christ's Resurrection 
and His physical presence among us) will be blessed with a special prayer and spinkling 
with Holy Water at the Easter Paschal Liturgy, then broken on Bright Saturday of Holy 
Week and frozen until the time of the full restoration of liturgical life in the church. In 
appropriate time the Artos will be distributed to all parishioners. 

 
Memorandum fron our Bishops of the Ukrainian Catholic Church in the United States of 

America Regarding Blessing of Wil-lows and Easter Baskets during the COVID-19 
pandemic. 

Звернення Єпископів Української Католицької Церкви у Сполучених Штатах 
Америки щодо благословення верби та великодніх кошиків під час COVID-19 

пандемії. 
 

1. The faithful can participate in the celebration of Divine Liturgies and the 
Blessing of Wil-lows and Easter Baskets via live-streamed services. The blessing 
pronounced in our churches will extend to the respective items in our homes.  The prayer 
of blessing is the key element in these sacramental rituals.  The faithful who have holy 
water in their homes may sprinkle it on these items while participating in the prayer via 
internet or by saying the prayers of blessing alone or together as a family or household.   
 
 

1. Вірні можуть приймати участь у відправах Божественних Літургій та 
благословення верби та великодніх кошиків через пряму трансляцію відправ з 
церкви. Благословення промовлене у наших церквах буде включати вербу чи 
великодні кошики у наших домах. Молитва благословення є ключовим елементом під 
час освячення. Вірні, які мають освячену воду у своїх домівках, можуть покропити 
нею ці предмети, беручи участь у молитві через онлайн-трансляцію чи, навіть, 
промовляючи молитви разом, як сім’я.   

 
 



 

СЕРДЕЧНО ДЯКУЄМО:  Сердечно дякуємо усім хто зміг підтримати нашу церкву в 
цей важкий для всіх час пересилаючи ваші недільні пожертви поштою в також через 
безготівкове пересилання PayPal, безпосередньо з нашої церковної веб сторінки 
http://www.smucc.org/ 

Нехай Всемилосердний Господь відплатить Вам сторицею! 
 

HEARTILY THANK YOU:  We heartily thank everyone who has been able to support our 
church during this difficult for all of us time by sending your weekly offerings by mail also 
via PayPal cashless delivery directly from our church website http://www.smucc.org. 

May the Almighty Lord repay you a hundredfold! 
 

� 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!  
  

� NOTE: From Palm Sunday the Memorial services for the deceased (except for funerals) are 
forbidden in church. Funerals on Great Monday through Great Wednesday may be celebrated in 
church using the Service of Burial of the Deceased as prescribed by the Trebnyk. Bodies of the 
deceased may never be brought into church from Great Thursday through Easter Sunday. In the 
latter case, funerals must take place at the funeral home chapels. 
   

�  VI?NA LAMPA     ETERNAL LIGHT   An offering has been made for the Eternal Light 
to be lit for one (1) week, beginning Sunday, April 5th 2020, through April 11th 2020, in Memory of 
Stefan Mokrycki, by Patricia Mokrycki. 
 

�  VI?NA LAMPA     ETERNAL LIGHT   An offering has been made for the Eternal Light 
to be lit for one (1) week, beginning Sunday, April 12th 2020 through April 19th  2020, in Memory 
of  Nello Bongiovanni, by Patricia Mokrycki. 
 
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= 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. 
 
                  

PRAYERS AT THE BLESSING OF FOOD ON THE HOLY AND GREAT SUNDAY OF PASCHA 
 

Blessed is our God: Amen. 
Paschal Troparion 

Christ is risen from the dead, trampling down Death by death, and upon those in the tomb 
bestowing life. (Thrice.) 
 



Flesh-meat 

Let us pray to the Lord. Lord have mercy. 

O Lord Jesus Christ, our God, look down upon this meat, and sanctify it, as You sanctified the 
ram which the faithful Abraham brought to You, and as the lamb which Able offered to You as a 
whole-offering; likewise, also, the fatted calf which You commanded to be slain for Your prodigal 
son when he returned to You, that, as he was counted worthy to delight in Your good things, so 
may we also delight in those things that are sanctified and blessed by You for the nourishment of 
us all. For You are the true Nourishment, and the Giver of good things, and to You we send up 
glory, together with Your Father Who is without beginning, and Your Most-holy, Good, and Life-
creating Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen. 

Cheese and eggs and other foods 

O Master, Lord our God, Author and Creator of all things: Bless the cheese and the eggs, and 
preserve us in Your goodness, that, as we partake of them, we may be filled with Your gifts, 
ungrudgingly bestowed, and with Your ineffable goodness. For Yours is the might, and Yours is 
the Kingdom, and the power, and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, 
now and ever, and unto ages of ages. Amen. 

The foods shall be sprinkled with Holy water. 
 

ЧИН БЛАГОСЛОВЕННЯ ПАСОК І ІНШОЇ ПОЖИВИ У СВІТЛУ НЕДІЛЮ ПАСХИ 

Ієрей починає: Слава святій, єдиносущній, животворящій і нероздільній Тройці: Отцю, і 
Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. 

Лик: Амінь. 
Ієрей співає: Христос воскрес із мертвих: (3) 

Потому ієрей читає оці молитви: 
Молитва на благословення хліба 

Ієрей: Господу помолімся. 
Лик: Господи, помилуй. 
Ієрей: Владико Святий, Отче Вседержителю, Предвічний Боже, благоволи освятити хліб 

цей Твоїм святим духовним благословенням, щоб був він усім, що споживають його, на 
спасення душі, на здоров’я тілесне і захист проти всіх недуг, всякого ворожого підступу. 

Милістю і щедротами єдинородного Сина Твого, що з Ним благословен єси, з пресвятим 
і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. 

Лик: Амінь. 
Молитва на благословення пасхального агнця 

й іншої м’ясної поживи 
Ієрей: Господу помолімся. 
Лик: Господи, помилуй. 

Ієрей: Споглянь, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, на агнця цього й на всю іншу м’ясну 
поживу, благослови й освяти їх, як благословив і освятив єси агнця, що його Тобі привів 
вірний Авраам, і агнця, що його Тобі Авель приніс від плодів, також і теля годоване, що його 
звелів єси заколоти для сина блудного, що знову повернувся до Тебе. І як той сподобився 
насолодитися Твоєю ласкою, так і ми від Тебе, цих благословенних і освячених страв 
споживаючи, Твоє благословення зі здоров’ям всі одержимо, чесного ради хреста Твого й 
тридневного з мертвих воскресення. 

Бо Ти є істинна Пожива й Податель благ, все благословляєш і освячуєш, Христе Боже 
наш, і Тобі славу возсилаємо з безначальним Твоїм Отцем і пресвятим і благим і 
животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. 

Лик: Амінь. 



Молитва на благословення молочної 
й іншої поживи 

Ієрей: Господу помолімся. 

Лик: Господи, помилуй. 

Ієрей читає молитву: 

Владико Господи Боже наш, що все сотворив, благослови сир, молоко, яйця й іншу 
поживу, й нас збережи у благості Твоїй, щоб ми, насолоджуючись цими Твоїми щедро 
поданими дарами, наситились і невимовної твоєї благости, ради пресвітлого з мертвих 
тридневного воскресення Господа нашого Ісуса Христа. Бо Твоя є влада, Отця, і Сина, і 
Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. 

Лик: Амінь. 

Ієрей кропить свяченою водою, виголошуючи: 

Благословляється і освячується вся пожива ця окропленням цієї свяченої води в ім’я 
Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 

Ієрей чинить відпуст дня: 

Христос, що воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя 
дарував, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері і всіх святих, помилує і спасе 
нас як благий і чоловіколюбець. 

Лик: Амінь. 
 

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. 

 
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. 

 



 
METROPOLITAN ARCHEPARCHY OF PHILADELPHIA   

Ukrainian Catholic 
810 North Franklin Street 

Philadelphia, Pennsylvania 19123-2005 
Phone (215) 627-0143 Fax (215) 627-0377 

ukrmet@ukrcap.org 
 
No. 214/2020 O 
 
 

EASTER PASTORAL OF THE UKRAINIAN CATHOLIC HIERARCHY OF 
 THE U.S.A. TO OUR CLERGY, HIEROMONKS AND BROTHERS, RELIGIOUS SISTERS, 

SEMINARIANS AND BELOVED FAITHFUL 
 

CHRIST IS RISEN!                                                    INDEED HE IS RISEN! 
 
 Pascha is the greatest and most joyful feast in the liturgical calendar, a feast of over-
flowing happiness.  It is interesting to note however, that the Feast of Pascha begins with 
sorrow and emptiness. 
 
 The Evangelists, in their telling of the story of Pascha, begin, not with the joy of the 
Resurrection, but with the sadness of the empty tomb.  Mary Magdalene and the other women 
come, lamenting and sorrowful, early in the morning, to the grave of Jesus in order to anoint 
the body of their beloved teacher.  Instead of Jesus’ body, however, they discover an empty 
tomb.  Horrified, they think that someone has inexplicably stolen the body!  Only then, do they 
hear the angel’s announcement of Christ’s Resurrection: “He is not here for he has risen, as he 
said he would.  Come and see the place where he lay.” (Mt. 28:6)  Only then do they encounter 
the risen Christ and embrace him: “And suddenly, coming to meet them was Jesus….and the 
women came up to him and, clasping his feet, did him homage” (Mt. 28:9) Only then, do they 
receive their commission from Jesus: “Do not be afraid; go and tell my brothers that they must 
leave for Galilee; there they will see me.” (Mt. 28:10)  
 
 First comes emptiness, then comes fulfillment.  First comes sorrow, then comes joy.  
First comes death, then comes life.  Pascha begins with nothing and ends with everything! 
 
 When we think about it, we can say that there is a tiny reflection of the Paschal story in 
each of our lives.  Just as Pascha begins with emptiness so do our lives begin with emptiness.  
Before we take our first breath, we are called to leave the comfort of our mother’s womb.  And 
every day afterward in our life, every time we take a step forward, we are called to empty 
ourselves and leave something behind.  Before we make a commitment to our spouse in 
marriage, we are called to let go of our independence.  Before we respond to a vocation call or 
make a career choice, we are called to let go of other opportunities.  At every step of life, in 
order to receive new life, we are called to empty ourselves in some way.  And so it is in our 
spiritual life as well. 



 Emptiness is part of the human experience.  Sometimes it can be seen as pain, yet it can 
also be treated as a gift.  We each need that emptiness in ourselves: that space that makes 
room for something new, that space that can be opened to God. 
 
 This is why during the time of Great Lent, which has just passed, the Church in her 
wisdom, has asked us to empty ourselves of the sins, temptations and daily preoccupations that 
clutter up our lives.  Why?  In order to make room for Christ who rises triumphantly from the 
tomb today and fills our spiritual emptiness with the promise that his Resurrection brings each 
of us - the promise of eternal life! 
 
 Our prayerful wish for each of you today on this glorious Feast of Pascha is that the 
indescribable and incomparable joy of Our Lord’s Resurrection from the tomb, fill our hearts 
and souls.  May this joy fill every emptiness within us, wipe away all pain and fear, conquer 
every doubt and temptation, and remain with us forever! 
 
 Let us take our example from the holy women who visited the tomb early on that first 
Easter morning.  Let us embrace the Risen Christ who comes to fill our emptiness and let us 
with confidence and in the sureness of our faith, in word and deed, spread the Good News of 
his Resurrection in our world! 
 

Christ is Risen!                  Indeed he is Risen! 
 

+Borys Gudziak  
Archbishop of Philadelphia for Ukrainians 

Metropolitan of Ukrainian Catholics in the United States 
 

+Paul Chomnycky, OSBM (author) 
Eparch of Stamford 

 
+Вenedict Aleksiychuk 

Eparch of St. Nicholas in Chicago 
 

+Bohdan J. Danylo  
Eparch of St. Josaphat in Parma 

 
+Andriy Rabiy 

Auxiliary Bishop of Philadelphia 
 
 
 
Easter, 2020 
 
/oak 
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ВЕЛИКОДНЄ ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ ЄРАРХІВ У США  
ДО СВЯЩЕНИКІВ, ЄРОМОНАХІВ ТА БРАТІВ, СЕСТЕР МОНАХИНЬ, СЕМІНАРИСТІВ ТА 

ДОРОГИХ ВІРНИХ  
 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!                                       ВОІСТИНУ ВОСКРЕС! 
 
Пасха – це найбільший і найрадісніший празник у літургічному календарі, празник 
сповнений радості. Однак, цікаво відзначити, що свято Пасхи починається із смутку та 
порожнечі.  
 
Євангелисти, розповідаючи історію Пасхи, починають не з радості Воскресіння, а із смутку 
через віднайдення порожнього гробу. Марія Магдалина та інші жінки, оплакуючи і 
сумуючи, рано-вранці приходять, до гробу Ісуса, щоб намастити тіло улюбленого вчителя. 
Однак, замість тіла Ісуса, вони виявили порожній гріб. Вони з жахом думають, що хтось 
незрозуміло викрав тіло! Та згодом, вони чують сповіщення ангела про Христове 
Воскресіння: «Нема його тут, бо воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, 
де він лежав». (Мт. 28, 6) Після цього  вони зустрічаються з воскреслим Христом і 
обіймають його: "Аж ось Ісус зустрів їх ......ті підійшли й кинулися йому в ноги і 
вклонилися." (Мт. 28:9) Тільки тоді, вони отримують від Ісуса своє доручення: "Не бійтеся; 
ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею: там мене побачать». (Мт. 
28:10) 
 
Спершу настає порожнеча, потім настає сповнення. Спочатку приходить смуток, а згодом 
приходить радість. Спершу приходить смерть, а потім - життя. Пасха починається нічим, а 
завершується усім! 
 
Роздумуючи над цим, ми можемо сказати, що у житті кожного з нас є частково 
відображення Пасхальної історії. Подібно до того, як Пасха починається з порожнечі, так і 
наше життя починається з порожнечі. Перед тим, ніж зробити перший подих, ми 
покликані залишити затишне материнське лоно. Згодом щодня у своєму житті, коли 
робимо крок вперед, ми покликані очистити себе і залишати щось позаду. Перш, ніж взяти 
на себе свої подружні обов’язки, ми покликані залишити свою незалежність. Перш, ніж 
відповісти на духовний поклик чи обрати кар’єру, ми покликані відмовитись від інших 



можливостей. На кожному кроці життя, для того, щоб отримати нове життя, ми покликані 
очистити себе та звільнити. Подібно є і в нашому духовному житті. 
 
Порожнеча – це частина людського пережиття. Іноді це можна сприймати як біль, але 
також як і подарунок. Кожен з нас потребує тієї внутрішньої порожнечі: тобто такого 
простору, який створює місце для чогось нового, простору, який можна відкрити для Бога.  
 
Саме тому під час Великого посту, який щойно завершився, Церква у своїй мудрості 
попросила нас звільнитися від гріхів, спокус та щоденних клопотів, які забруднюють наше 
життя. Чому? Саме для того, щоб звільнити місце для Христа, який сьогодні тріумфально 
воскрес із гробу і наповнив нашу духовну порожнечу запевненням, що своїм Воскресінням 
він дарує кожному з нас обіцянку вічного життя! 
 
Наше молитовне побажання сьогодні усім та кожному з вас, у цей славний празник Пасхи, 
полягає в тому, щоб невимовна і незрівнянна радість Воскресіння Господа з гробу 
наповнила наші серця і душі. Нехай ця радість заповнить кожну порожнечу всередині нас, 
нехай знищить весь біль і страх та переможе всі сумніви і спокуси, залишаючись з нами 
назавжди! 
 
Наслідуймо приклад святих жінок, які того першого пасхального ранку відвідували гріб 
Господній. Приймімо Воскреслого Христа, який приходить, щоб заповнити нашу 
порожнечу, та впевнено з вірою, словом і ділом поширюймо Добру Вістку про Воскресіння 
Господа Ісуса Христа у нашому світі! 
 
 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!                                       ВОІСТИНУ ВОСКРЕС! 
 

+Високопреосвященний Борис Ґудзяк   
Митрополит Української Католицької Церкви у США 

Архиєпископ Філадельфійський для Укpаїнців 
 

+Преосвященний Павло Хомницький, ЧСВВ  (автор) 
Єпископ Стемфордської єпархії 

 
+Преосвященний Венедикт Алексійчук 

Єпископ Чиказької єпархії святого Миколая 
 

+Преосвященний Богдан Данило  
Єпископ Пармської єпархії святого Йосафата 

 
+Преосвященний Андрій Рабій 

Єпископ-Помічник Філадельфійський 
 
 
 
Великдень, 2020 
 
 
/oak 
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Звернення  
Єпископів Української Католицької Церкви у Сполучених Штатах Америки  

щодо богослужень Квітної Неділі, Страсного тижня та Великодня 
під час COVID-19 пандемії 

 
Дорогі всечесні отці, богопосвячені особи та усі вірні! 

 
Христос - між нами! 

 
Намагаючись стримати поширення коронавірусу, державні органи та органи охорони 

здоров’я в нашій країні, продовжили дію наказу «перебувати вдома» до кінця квітня 2020 р. 
Піклуючись про загальне добро, а також про фізичне та духовне здоров’я всіх людей, ми, єпископи 
Української Католицької Церкви в Америці, закликаємо вас у цей критичний час увійти глибше у 
суть нашої християнської віри, дотримуючись приписів органів державної влади. Ми просимо вас 
святкувати величні тайни нашого спасіння в Христовій смерті та воскресінні удома. Разом з вами 
визнаємо велику жертву, яку ми покликані пережити, не будучи фізично присутніми на 
богослуженнях Страсного тижня та Великодня, та віддалені одні від одних.  
 
  Через благодать, яка випливає із споминання страстей, смерті та воскресіння нашого 
Господа, ми пам’ятаємо, що радість Воскресіння починається з особистої зустрічі з Воскреслим 
Господом. Що перемінило сльози Марії Магдалини на Великодню радість? Лише зустріч з 
воскреслим Христом! Тому, Великоднє Євангеліє є розповіддю не лише про нове життя, яке 
приходить після смерті, але також про зустріч Марії з Господом. Ісус Христос зустрічається з нами, 
- кличе кожного з нас по імені, відкриває наші очі та закликає нас побачити Його і бути з Ним у 
Воскресінні. Незважаючи де ми є або що відбувається в нашому житті, навіть серед смертельної 
кризи як теперішня пандемія, ми є покликані до духовної радості через Божу любов, яка долає 
смертю смерть і дає життя вічне.   
 

Ми заохочуємо вас якнайповніше брати участь у богослуженнях Страсного тижня та 
Великодня за допомогою радіо, телебачення або прямих трансляцій по Інтернету. Ми заохочуємо 
вас почернути з скарбниці молитви нашої Церкви, молячись індивідуально або родина в домашній 
церкві. Христос є направду серед нас!   
 

Ми просимо духовенство продовжувати служити богослуження під час Страсного тижня та 
Великодня без (фізичної) участі вірних:   



 

 

 
1. Вірні можуть приймати участь у відправах Божественних Літургій та благословення 

верби та великодніх кошиків через пряму трансляцію відправ з церкви. Благословення 
промовлене у наших церквах буде включати вербу чи великодні кошики у наших домах. Молитва 
благословення є ключовим елементом під час освячення. Вірні, які мають освячену воду у своїх 
домівках, можуть покропити нею ці предмети, беручи участь у молитві через онлайн-трансляцію 
чи, навіть, промовляючи молитви разом, як сім’я.  
 

2. Вечірня у Велику П’ятницю з виставленням Плащаниці та Воскресна Утреня повинні 
служитися у церкві без процесії. Обхід зі Святою Плащаницею може відбуватися навколо вівтаря, 
а також царські двері іконостасів можуть бути використані замість дверей до храму під час 
Воскресної Утрені.  
 

3. Таїнство Покаяння / сповіді надалі буде доступне для віруючих індивідуально. 
Священики повинні вказати парафіянам, коли і де вони можуть уділяти Сповідь своїм вірним, 
дотримуючись безпечної відстані між священиком і каяником. У разі неможливо пруступити до 
сповіді, вірних проситься збудити досконалий жаль у собі та промовити Акт досконалого жалю за 
гріхи, де каянник щиро жаліє за свої гріхи, не з остраху перед Божим справедливим покаранням, а 
тому, що образив Люблячого Бога. Цього року обов’язок піти до сповіді під час великоднього 
періоду є продовженим до свята Зіслання Святого Духа.   
 

Дорогі вірні! Скоро одного дня буде оголошено, що ми всі разом знову публічно 
служитимемо Божественну Літургію та інші відправи. Ми з нетерпінням очікуємо цього дня, коли 
вітатимемо вас у церкві. Це буде радісний день, і ми усі будемо тішитися з нагоду зустрітися разом 
більше ніж коли-небудь скоріше, дякуючи за Божий дар сопричастя у Церкві, Христовому Тілі, якого 
ми є членами.  
 

Наша гаряча молитва лине сьогодні, щоб наш Воскреслий і Живий Господь дарував свій мир 
і благодать вам і вашим близьким, нашій спільноті, нашій державі і світові! Просимо приєднуватися 
до нас у молитві за всіх, хто страждає від коронавірусу, за всіх медичних працівників та волонтерів, 
а також за зменшення тривоги та напруги, викликаних цією пандемією. Віддаючись під 
материнську опіку Божої Матері і Матері нас усіх, єднаймо наші страждання з стражданнями 
Господа нашого Ісуса Христа, та покладімо нашу надію та віру у Його славне воскресіння.   
 

Благословення Господнє на Вас! 
 
+ Високопреосвященний Борис Ґудзяк  
Митрополит Української Католицької Церкви у США  
Архиєпископ Філадельфійський для Укpаїнців  
 
+ Преосвященний Павло Хомницький, ЧСВВ  
Єпископ Стемфордської єпархії  
 
+ Преосвященний Венедикт Алексійчук  
Єпископ Чиказької єпархії святого Миколая  
 



 

 

+ Преосвященний Богдан Данило   
Єпископ Пармської єпархії святого Йосафата  
 
+ Преосвященний Андрій Рабій  
Єпископ-Помічник Філадельфійський 

 
Дано 1 квітня 2020 року 

Катедра Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії у Філадельфії 
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Memorandum of the 
Bishops of the Ukrainian Catholic Church in the United States of America 

Regarding Palm Sunday, Holy Week, and Easter celebrations 
during the COVID-19 pandemic 

Dear beloved clergy, religious, and faithful! 

Christ is among us! 

  In order to help curb the spread of the Coronavirus the civil and health authorities in our country 
have extended the “Stay at Home Order” until the end of April 2020. Out of deep concern for the spiritual 
and physical well-being of all persons —we the bishops of the Ukrainian Catholic Church in America urge 
you at this crucial time to enter more deeply into the very heart of our Christian faith while following the 
directives of civil authorities. We ask you to celebrate the great mysteries of our salvation in Christ’s 
Death and Resurrection at home. Together with you, we recognize the sacrifice we are all called to make 
by being physically distanced from the Holy Week and Pascha services in church and from one another.  

Trusting in the graces flowing from the celebration of the Passion, Death and Resurrection of Our 
Lord, we remain mindful that paschal joy has its source in a personal encounter with the Risen Christ. 
What did it take for Mary Magdalene’s tears to give way to Easter joy?  Nothing less than meeting the 
risen Christ! The Easter Gospel is not only about Christ’s passage from death to life, but also about the 
encounter Mary has with the Lord.  Jesus meets us – calls us by name, opens our eyes, and invites us to 
see him and be with and in Him in the Resurrection. No matter where we are or what may be happening 
in our lives, precisely in the midst of a deathly crisis such as the present pandemic, we are called to 
spiritual joy through the love of God who conquers death by death and gives eternal life.   

We encourage you to participate as fully as you can in Holy Week and Pascha services by way of 
radio, television or live-streamed broadcasts. We encourage all the faithful to turn to the Church’s 
treasury of prayer, praying individually or as a family in the domestic church. Christ is truly among us!  

We request the clergy to continue Holy Week and Pascha services without the physical presence 
of the body of the faithful:     



 

 

1. The faithful can participate in the celebration of Divine Liturgies and the Blessing of Wil-lows 
and Easter Baskets via live-streamed services. The blessing pronounced in our churches will extend to 
the respective items in our homes.  The prayer of blessing is the key element in these sacramental rituals.  
The faithful who have holy water in their homes may sprinkle it on these items while participating in the 
prayer via internet or by saying the prayers of blessing alone or together as a family or household.  

2.  The Great Friday Vespers with the placement of the Holy Shroud and Resurrection Matins 
services ought to take place within the church with no processions.  The procession with the Holy 
Shroud can take place around the holy altar, and the opening rituals of Resurrection Matins can be 
conducted in front of the royal doors of the iconostasis instead of at the outside church doors.  

3. The faithful can continue to approach the Sacrament of Reconciliation/Confession on an 
individual basis. Priests should indicate to parishioners when and where they are available for 
confessions maintaining the prescribed safe distance between priest and penitent. When confession is 
not possible, faithful are encouraged to make Acts of Perfect Contrition, when a penitent sincerely 
regrets his or her sins, not merely out of fear of God’s just punishment, but because of having offended 
our Loving Lord.  This year, the canonical obligation of going to confession in the season of Easter can be 
fulfilled in the time period extending to the feast of Pentecost.  

  Our beloved faithful, one day soon, an announcement will be made that we can celebrate the 
Divine Liturgy and other services all together again.  We look forward to that joyous day. We will 
appreciate seeing each other more than ever, giving thanks for God’s gift of communion in the Church, 
the Body of Christ of which we are members!   

Our fervent prayer is that our Resurrected and Living Lord may bestow his peace and grace upon 
you and your loved ones, upon our community, our nation and the world!  Please join us in praying for 
all who are suffering from the Coronavirus, for all health care workers and first responders, and for an 
easing of the anxiety and tension caused by this pandemic. Relying on the care of the Mother of God and 
the Mother of us all, we unite our sufferings to those of Our Lord Jesus Christ, and we place our hope 
and trust in His glorious Resurrection.  

The blessing of the Lord be upon you! 

+ Borys Gudziak 
Archbishop of Philadelphia for Ukrainians 

Metropolitan of Ukrainian Catholics in the United States 
 

+ Paul Chomnycky, OSBM 
Eparch of Stamford 

 
+ Вenedict Aleksiychuk 

Eparch of St. Nicholas in Chicago 



 

 

 
+ Bohdan J. Danylo 

Eparch of St. Josaphat in Parma 
 

+ Andriy Rabiy 
Auxiliary Bishop of Philadelphia 

 
Given on April 1, 2020 

Metropolitan Cathedral of Immaculate Conception in Philadelphia, PA 
 



 

     St. Michael’s Ukrainian Catholic Church                                                                                         April 5, 2020 
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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! 
 

 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) 


