
SERVICE SCHEDULE 
 

WEEKDAYS: MONDAY–FRIDAY 8:00AM or 7:00PM TBA 
 

 

SUNDAY:       9:00 AM (Ukrainian) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bulletin Sponsorship* - $5 per week 
 

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

 

     St. Michael The Archangel 
      Ukrainian Catholic Church 

 

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

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

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

 

Very Rev. Pawlo Martyniuk    o. Pavlo Martynqk 

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

Children's First Holy Communion Program Director: Irene Bobriwnyk 
 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ! 

PRAISED BE JESUS CHRIST! 
 
 

September 13, 2020 

15- ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA 

15TH SUNDAY AFTER PENTECOST 
 

Tone 6  Ap./Ep. Halativ./Galatians. 6:11-18;   Wv./Gospel  Iv./John – 3:13-17. 

 

SATURDAY:  8:00AM; 4:00PM (Vigil Sunday-Eng) 



 
 

 
 

 

15-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA 
15TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

SUNDAY BEFORE THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS 

NEDIL| pered Vozdvy]enn\m ?esnoho Xresta 

Tone 6  Ap./Ep Halativ./Galatians. 6:11-18;   Wv./Gospel  Iv./John – 3:13-17.   

 

             Sat.   09/12    4:00PM    For the repose of the Souls who departed and God's Blessing and Health for     
                                         the Survivors and First Responders due to the tragedy of September 11, 2001. 

 

   Sun.  09/13   9:00AM    Божественнa Літургія за парафіян і мир в Україні 
 
 
 
 
 

                 

                             16-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA 
                                                     16TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

NEDIL| pisl\ Vozdvy]enn\m ?esnoho Xresta 

SUNDAY after the Exaltation of the Cross 

 Tone 7  Ap./Ep  Hal./Gal. 2:16-20;   Wv./Gospel  Mk./Mk – 8:34-38;9,1;                                 

Sat.    09/19   4:00PM   Vasyl & Lesia BODNAR – req. by Teresa Gluch 
Sun.   09/20   9:00AM   Божественнa Літургія за парафіян                                  
                                          
 

 

17-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA 
17TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

Tone 8  Ap./Ep.   2 Kor./2 Corinthians. 4:16-17:1;   Wv./Gospel Mt./Mt. – 15:21-28.      
 

             Sat.   09/26    4:00PM    For Parishioners * Pro Populo 
   Sun.  09/27   9:00AM    Maria FURMAN – req. by Maria Kubiv 

 

 

   ATTENTION!  We welcome back all our faithful parishioners and visitors to St. Michael’s 

Ukrainian Catholic Church.  Our Church is opened for Sundays Divine Liturgies on Saturday 

4:PM and Sunday 9:00AM for the first 60 socially distanced parishioners.  Please remember 

that the COVID19 virus is still very active in our state, therefore, please follow (at minimum) 

these guidelines: 
 

1.  If you are not feeling well, please stay home.   

2. Please use social distancing (6 feet):  

       a. While seating or standing in the pews – between non-family members. 
 

09/14 Monday      VOZDVY}ENN| ?ESNOHO I }YVOTVORNOHO XRESTA 
   THE EXALTATION OF THE PRECIOUS AND LIFE-GIVING CROSS 

    Note:  Today is a day of fasting from meat.  Pist vid m#\sa ta m#\snyx strav 
 9:00AM   Za parafi\n  For Parishioners 

09/18 Friday  5:00PM   Wedding rehearsal   
09/19 Saturday  1:30PM   Wedding Francis Joseph Perry IV - Christine Uzdejczyk     

09/15 Tuesday     10:00AM   Andrij RUDKO,(40th Day Memorial) – req. by Rudko Family            
 09/16 Wednesday  There is no offered intention  
09/17 Thursday  There is no offered intention       

09/21 Monday  8:00AM  Andrij RUDKO – req. by Jaroslaw & Catherine Zastawsky       
09/22 Tuesday  8:00AM  Andrij RUDKO – req. by Oksana Oprysko          
09/23 Wednesday  There is no offered intention                          
09/24 Thursday  There is no offered intention   
09/25 Friday  There is no offered intention   
09/26 Saturday   10:00AM  Lesia RUDKO, – req. by Rudko Family             



 

       b. While standing in line for Communion and returning to the pews. 

3. Veneration of icons, etc. should be done without touching or kissing them. 

4. If you wish to receive Communion, open your mouths wide, do not cough or sneeze. 

5. The use of face masks is mandatory.   
 

Should you feel that the communion spoon becomes contaminated during distribution, please 

be certain that each communicant will receive Holy Sacrament directly by individual wooden 

spoon.  
 

There is no obligation to attend Sunday Liturgy or go to Confession as yet.  Stay home and stay 

safe if you are elderly, have pre-existing conditions, are taking care of a sick or homebound 

person, or are fearful/anxious. Please continue worshiping at home with our live stream. 

May the Lord God bless us as we gather in prayer. 
 

УВАГА!   Сердечно вітаємо всіх наших вірних парафіян та прихожан української 

католицької церкви Святого Архистратига Михаїла у Гартфорді. Наша церква 

відчинена для  бажаючих прийняти участь у публичних недільних Літургічних 

Службах у Суботу о 4-ій по полудню, та Неділю о 9-ій ранком.  Будь ласка пам’ятайте, 

що корона вірус і надалі поширюється нашим штатом, тай по цілій країні, тому Ви 

повинні дотримуватись наступних правил при відвідуванні нашої церкви: 
 

 

 1) Якщо Ви почуваєте себе хворими або маєте інші перешкоди щодо  

        молитви в храмі залишайтеся вдома. 

2) Будь ласка дотримуйтеся соціальної дистанції один від одного. 

      а) Звичайно якщо Ви приходите до церкви сімє’ю і проживаєте в одному 

          помешканні, ця дистанція для вас є непотрібна. 

     б) Прохання формуватися до прийняття Св. Тайни 

         Євхаристії також з дистанцією один від одного. 

3) Не потрібно цілувати ікону на тетраподі. 

4) Приступаючи до Тайни Євхаристії широко відкривайте 

    уста, старайтесь не пчихати і не кашляти02 

5) Зобов’язуючим є вживати маски для лиця. 
  

 

Свята Тайна Пресвятої Євхаристії уділяється індивідуально окремою дерев’яною 

ложечкою для кожного причасника. 

Нехай Всещедрий Господь благословить Вас за участь у Божественній Літургії та 

спільну молитву в нашому храмі. 
 

 
 

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 serpni mis\ci svo[ 
imenyny, urodyny ta qvile[. ~yro ba]awmo usim Vam `edryx Bo]yx lask, `astt\, 
zdorov#\ ta blahopolu//\ na Mnohi[ ta Blahi[ Lita! 
 

�  OUR SINCERE PRAYERS AND WISHES To our parishioners who celebrate their Birthday, 
Name Day and Anniversary in the month of September. 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, September 13th 2020 through September 19th 2020, 
in Memory of  Maria & Mykola Zien, by Jaroslaw & Catherine Zastawsky. 
 
�  VI?NA LAMPA     ETERNAL LIGHT   An offering has been made for the Eternal Light 
to be lit for one (1) week, beginning Sunday, September 20th 2020 through September 26th 2020, 
in Memory of  Nina & Petro Tytor, by Jaroslaw & Catherine Zastawsky. 

 

�   STAMFORD DIOCESE CHARITIES APPEAL     2020 

This year the month of June is the start of the Stamford Diocese Charities Appeal for 
2020. This fund is collected to provide financial support of our Eparchy and its many 
institutions (i.e., seminary, museum, library and offices which promote and support our 
church and community).  The funds raised from this appeal also help the many needs of 
our Ukrainian Catholic Church, as well as our needy brothers and sisters in Ukraine, 
Europe, Asia and  
South America.  Please help this fund as you have in the past. Please send/bring all 
donations to our St. Michael’s church. Do not send them to Stamford.  We need to get 
proper credit for our parish’s pledge.  Please make your checks payable to  St. 

Michael’s Church  Prosymo vypysuvaty Va'i /eky na cerkvu Sv. 
Arxystratyha Myxa[la 
 
 
 

DONATIONS TO THE DIOCESE APPEAL IN THE  PAST TWO WEEKS 

$100.00 Mrs. Halya Balaban;   $100.00 Mr. Peter Borayko; 
$125.00 Ms. Christine Jakymiw;   $200.00 Mr. & Mrs. Ihor Petryshyn; 

 

 

 

                               Let’s make our goal of $9,000.00! 
 

                                    Year-to-date Total $8,735.00 
 

                              Thank You for Your kind generosity 

 
� PO}ERTVA NA CERKVU / CHURCH DONATION 

In Memory of Anya Myketey Hanson (1st Anniv.) 

$50.00 Melanie Kuzma  
 

Thank You for Your kind generosity and love for Your Parish Church! 

 

�   OPOVIDI * BANNS OF MARRIAGE  The banns of marriage are announced for Francis 
Joseph Perry IV and Christine Uzdejczyk (Wedding is scheduled for Saturday September 19th, 
2020).  If anyone knows of any reason why they should not be joined in the Sacrament of 
Matrimony please notify the pastor at 860-525-7823.  
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ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО. 
 

Празник Воздвиження Чесного Хреста належить до дуже старовинних празників, але, як 
історія знайдення св. Господнього Хреста, так і історія установлення празника, покриті 
серпанком різних легенд і нелегко тут відрізнити історичну дійсність від звичайної побожної 
легенди.  
Треба завважити, що у святкуванні цього празника не йдеться про звичайне почитання-
поклоніння св. Хрестові, яке буває в Хрестопоклінну неділю. Тут ідеться про те, що властиво 
становить цей празник та про що говорить сама назва празника: Воздвиження, що значить 
Піднесення, цебто осібний урочистий обряд почитання і прославлення св. Хреста.  
Історики Східньої Церкви загально годяться в тому, що передусім дві події дали мотив до 
установлення цього празника: віднайдення св. Господнього Хреста в 4 ст. і його повернення 
з перської неволі в 7 столітті.  
Початок празникові Воздвиження дало посвячення храму Господнього Воскресіння, що його 
збудував св. Костянтин Великий на Голготі в Єрусалимі. Це посвячення відбулося дуже  
врочисто за єрусалимського єпископа Макарія 13 вересня 335 року. Наступного дня після 
посвячення храму було врочисте воздвиження віднайденого св. Хресного Дерева. В часі 
воздвиження нарід багато разів взивав „Господи помилуй”. Відтоді Східня Церква щорічно 
святкує пам'ять посвячення храму Господнього Воскресіння 13 вересня, а празник 
Воздвиження Чесного Хреста 14 вересня.  
Друга важлива подія, що зробила загальним празник Воздвиження на Сході й на Заході це 
повернення св. Господнього Хреста з перської неволі. Перський 
цар Хозрой у 614 р. був здобув Єрусалим і забрав Господній Хрест 
до своєї столиці в Ктесифоні. Чотирнадцять літ пізніше цісар 
Іраклій (610-641) по своїй перемозі над персами відзискав св. 
Хрест і приніс його до Єрусалиму, де 14 вересня відбулося друге 
врочисте воздвиження-піднесення св. Хреста. Відтепер празник 
носить назву: „Всемірне - це є всесвітнє - Воздвиження Чесного й 
Життєдайного Хреста”. Тому, що празник Воздвиження нагадував 
Христове розп'яття і смерть і ставився нарівні з Великою 
П'ятницею, то від найдавніших часів стало звичаєм св. Церкви в 
цей день зберігати строгий піст. 
 
 

 

THE EXALTATION OF THE PRECIOUS AND LIFE-GIVING CROSS 
 

On September 14th, the priest brings the precious and life-bestowing Cross of Christ, adorned 
with flowers, to the tetrapod for all to venerate. Our faith teaches us that the Cross is a sign of 
salvation. If you think about it, in times of peril and great need or thanksgiving, we are drawn to 
make the sign of Christ, the sign of the cross when beginning our prayers. Since Christ rose from 
the dead, the cross itself becomes a sign of our salvation, for by it, Christ destroys the record of 
our sins and grants great mercy to the world.    The strong connection of salvation through the 
tree (cross) in our faith takes us back to the Garden of Eden where man committed the first sin 
by eating from the tree. We recall this as we sing during Vespers: 
Come all you people, let us venerate the blessed Cross of the Lord through which eternal justice 
came to us. He who deceived Adam, the first man, was conquered by the tree, and the same who 
fettered the royal creation by his cunning has been cast down into nothingness. The venom of 
the serpent has been washed away by the divine blood of Christ. The curse of the rightful sentence 
was lifted when the just Christ was condemned unjustly. By God's plan, death that had come 
from a tree would be conquered by a Tree, and suffering would be healed by the suffering of the 
Lord. Glory to the active presence of your providence in our lives, O Christ, our King. Through 
it, You have brought salvation for all, for You are gracious and the Lover of mankind. 
 
 



 
 

 As we follow the Vespers and Matins services, we notice a continuum through the Old Testament, 
the world of the fallen who suffered because of the tree (in the Garden of Eden), that continues 
into the New Testament, the world of those who were saved because of the Tree (the Cross on 
which Christ died to redeem man of his sin). Satan, who used the tree to his benefit to deceive 
Adam in Genesis, is defeated by Christ, the second Adam, and His Cross. 
 

Apart from many other occasions on which the precious Cross of Christ is venerated in the 
Ukrainian Church, there are two particular feasts completely devoted to its veneration. The first is 
the Third Sunday of the Great Fast, and the second is the feast of the Raising (Exaltation) of the 
Cross, September 14. The second occasion on which the precious Cross is venerated is 
connected with an historic event that took place early in the 7th century. Emperor Heracleios, after 
defeating the Persians in 628, recovered from them the precious Cross and on September 14, 
humbly dressed and wearing no shoes, brought the Cross in procession to the Church of the 
Resurrection that Constantine the Great had built on the site where his mother, St. Helen, had 
found it, and surrendered it to Patriarch Zacharias. The Patriarch raised the Cross before the 
people, which is where the name "The Raising of the Cross" comes from. This Raising of the 
Cross is commemorated on September 14 at a special ceremony at which the Cross is raised in 
church, the people are blessed with it, and are invited to venerate it. 
 

                             МОЛИТВА ДО ЧЕСНОГО ХРЕСТА ПРОТИ ЗЛИХ ДУХІВ 
 

Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від 
Лиця Його ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане 
віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і 
хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє: радуйся, 
Пречесний і Животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів 
силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла 
зійшов, і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, Хрест Свій 
Чесний, на прогнання всякого супротивника. О, Пречесний і 
Животворчий Хресте Господній, допомагай мені зі Святою 
Владичицею, Дівою Богородицею, і з усіма святими навіки. Амінь. 

Молитва за Україну 

Боже Великий, Боже Всесильний! Ми, грішні діти Твої, 

у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо 

голови наші. Отче! Прости провини наші та провини батьків, 

дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру 

молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до 

нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець 

наших. Благослови нашу Батьківщину Україну, долю та 

щастя їй дай. Премилосердний Господи, усім, хто вдається 

до Тебе з благанням, милість Твою подай.  Благаємо Тебе, 

Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік 

і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї 

потребують. 

З’єднай нас усіх в єдину велику Христову сім’ю, щоб усі 

люди, як брати, славили величне ім’я Твоє завжди, і нині, і повсякчас, і на віки віків. 

Амінь. 

 



 

     
 

Дорогі Пластуни та Батьки Пластової Молоді і Гості! 
  

Відкриття Пластового Року  
 

відбудеться  в неділю 20-го вересення, 2020 р.   
 

J. B Williams Park Pavilion, Glastonbury, CT  

 
 

Програма дня: 
                                       
  9:00 – Служба Божа – церква Св. Михаїла, у Гартфорді також Live Broadcast http://www.smucc.org/ 

11:00 – приїзд на місце свята  J.B.William Park 
11:30 –  відкриття дня в одностроях 
12:00 – обід 
  2:00 – закриття дня 
 

Відкриття Пластового Року відбудеться в одностроях. Побачимося на відкриттю у природі! 
Запити: Просимо дзвонити до Петра Ґлуха на тел. 860-205-6796.  
 

С. К. О. Б.!/Готуйсь!      Станична Старшина 
 

Covid-19 - Precautions 

 Church has reduced capacity for in person participation. Live Broadcast http://www.smucc.org/ is also available  

 Wear face covering and observe social distancing in church and outside in park  

 Families may choose to bring their own lunch and water  

 Pizza will be available for safe distribution. 

 Extra masks and hand sanitizer will be available  



Дорогі Пластуни та Батьки Пластової Молоді і Гості! 
  
Відкриття Пластового Року відбудеться  в неділю 20-го вересення, 2020 р.   
J. B Williams Park Pavilion, Glastonbury, CT  
  
Програма дня: 
                                  
  9:00 – Служба Божа – церква Св. Михаїла, у Гартфорді також Live Broadcast http://www.smucc.org/ 
11:00 – приїзд на місце свята  J.B.William Park 
11:30 –  відкриття дня в одностроях 
12:00 – обід 
  2:00 – закриття дня 
 
Відкриття Пластового Року відбудеться в одностроях. Побачимося на відкриттю у природі! 
Запити: Просимо дзвонити до Петра Ґлуха на тел. 860-205-6796.  
 
С. К. О. Б.!/Готуйсь!      Станична Старшина 
 
 
Dear Plastuny, Parents and Guests! 
  
The start of the Plast Scouting year will be on Sunday September 20th, 2020 at    
J. B Williams Park Pavilion, Glastonbury, CT  
  
Program for the day: 
                                  
  9:00 – Liturgy at St. Michael’s Ukrainian Catholic Church also Live Broadcast http://www.smucc.org/ 
11:00 – Arrival at J.B.William Park 
11:30 – Opening ceremonies and promotions in uniforms 
12:00 – Lunch 
  2:00 – Close of day 
 
Events will take place in Plast uniforms.  We look forward to seeing you at our opening in the natural outdoors.  
Questions: call Petro Gluch 860-205-6796.  
 
С. К. О. Б.!  Готуйсь!      Plast Hartford Leaders 
 
 
Covid-19 - Precautions 
• Church has reduced capacity for in person participation. Live Broadcast http://www.smucc.org/ is also available  
• Wear face covering and observe social distancing in church and outside in park  
• Families may choose to bring their own lunch and water  
• Pizza will be available for safe distribution. 
• Extra masks and hand sanitizer will be available 



Transforming Calamity into

Unity, Dignity and Healing

The League of Ukrainian Catholics of America together with Mothers in Prayer

present a virtual conference for the UGCC faithful on Saturday, October 10 th 2020:



On-Line Program◦ Opening Prayer and Introduction:

V. Rev. Archpriest Father Marijan Procyk, National Spiritual Director, League of         
Ukrainian Catholics of America

Sophia Shchur, RN, CDCES. National Board President League of Ukrainian Catholics of 
America

Lesya Muraszczuk, DDS. Regional Coordinator Mothers in Prayer of North America 

◦ Keynote Address

Metropolitan Archbishop Borys Gudziak, 

Archeparchy of Philadelphia

◦ A Time to Heal

Bishop Paul Chomnycky, 

Eparchy of Stamford

◦ Christian Models of Unity in Times of Adversity 

Bishop Bohdan Danylo, 

Eparchy of St. Josaphat, Parma

◦ Spiritual Dignity in Times of Chaos

Bishop Benedict Aleksiychuk, 

Eparchy of Chicago

◦ Discernment and Transformation Post Pandemia

Bishop Andrij Rabiy,

Archeparchy of Philadelphia

◦ Panachyda

For deceased members of the LUC, MIP,  Clergy and Sisters

Online registration opens September 1                
at stamforddio.org

As we, the faithful of the UGCC, shifted from
Vision 2020 into focusing on the study of
immigration, migration, settlements on unity of
our Church, little did we expect to be
catapulted into the biggest test of unity in
recent times. Both the League of Ukrainian
Catholics and Mothers in Prayer had to defer
much anticipated spiritual events. We are
taking this as an opportunity to unite, transform
and heal with Christian dignity.

We are grateful to our beloved UGCC
Archbishops and Bishops for embracing this
opportunity to spiritually support and
strengthening us through this on-line
conference.

On behalf of the LUC and MIP we cordially
invite you to join us.

Sophia & Lesya



Перетворення Нещастя в

Єдність, Гідність і Зцілення

Ліга Українських Католиків Америки разом з Матерями в Молитві

Презентує віртуальну конференцію для вірних УГКЦ у суботу, 10 жовтня 2020:



Віртуальна Програма◦ Молитва відкриття та вступ:

Преподобний о. Мар’ян Процик, Національний Духовний Директор Ліги Українських Католиків
Америки

Софія Щур, RN, CDCES., Національний Президент Ради Ліги Українських Католиків Америки

Леся Муращук, DDS., Регіональний Координатор Матерів в Молитві Північної Америки

◦ Ключова доповідь:

Митрополит Архиєпископ Борис Гудзяк, 

Філадельфійська Архиєпархія

◦ Час для Зцілення

Владика Павло Хомницький, 

Стемфордська Єпархія

◦ Християнські Моделі Єдності в Часи Лиха

Владика Богдан Данило, 

Єпаріхя Св. Йосафата, Парма

◦ Духовна Гідність у Часи Хаосу

◦ Владика Венедикт Алексійчук, 

Чікагзька Єпархія

◦ Розрізнення та Трансформація Після Пандемії

Владика Андрій Рабій,

Філадельфійська Архиєпархія

◦ Панахида

За померлих членів ЛУК, МВМ, Духовенства і Сестер

Обов’язкова реєстрація відкривається
1 вересня: stamforddio.org

Коли ми, вірні УГКЦ, перейшли від «Візії
2020» до фокусу на вивчення імміграції, 
міграції, поселень на єдність нашої Церкви, 
ми не сподівались бути втягнутими у
найбільше випробування єдності останнім
часом. І Ліга Українських Католиків, і Матері
в Молитві повинні були відкласти багато
очікуваних духовних подій. Ми сприймаємо
це як можливість об’єднатися, змінитися і 
зцілитися із християнською гідністю.

Ми вдячні нашим улюбленим 
архиєпископам та єпископам УГКЦ за те, що 
вони прийняли цю можливістю духовно 
підтримувати та зміцнювати нас через цю 
он-лайн конференцію.

Від імені ЛУК та MВМ ми щиро запрошуємо
приєднатися до нас.

Софія та Леся
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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) 


