
SERVICE SCHEDULE 
 

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

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

SUNDAY:  8:30 AM; 10:30 AM (Ukrainian) from October 4th 2020 
 

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 27, 2020 
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.      

 



 

 

 
 

 
 

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 
                 There will be no live-streamed Divine Liturgies from this Sunday going forward.  

                 

                             18-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA 

                                                     86TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

                      Tone 1  Ap./Ep Ep  Kor./2 Corinthians. 9:6-11;   Wv./Gospel  Lk./Luke. – 5:1-11                                    

Sat.    10/03   4:00PM     For Parishioners * Pro Populo 
Sun.   10/04   8:30AM    Volodymyr KUSHNIR,(9th Anniversary) – req. by                                                          
                                         Mariya & Yuriy Pynylo. 
                    10:30AM    Божественнa Літургія за парафіян і мир в Україні                                 
                                          
 

 

19-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA 

19TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

Tone 2  Ap./Ep.   2 Kor./2 Corinthians. 11:31-12:9;   Wv./Gospel  Lk./Luke. – 6:31-36      
 

             Sat.    10/10    4:00PM    Julian & Anna OCHRIM – req. by Irene, Jeannine & Stephan.    
  Sun.   10/11    8:30AM    Yurij RUDENSKY – req. by Martha Lomaga 
                        10:30AM    Божественнa Літургія за парафіян і мир в Україні 
                        2:00PM    Baptism 

 

 

   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. 

       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.   

 

09/28 Monday  There is no offered intention                          
09/29 Tuesday  There is no offered intention                                         
09/30 Wednesday  There is no offered intention  
10/01 Thursday     POKROV PRESV|TO+ BOHORODYCI  * PROTECTION of the MOTHER of GOD 

  9:00AM For Parishioners              
10/02 Friday   9:00AM Maria KRASIJ JAREMA OSTAPA,  

  (40th Day Memorial) – requested by Alice Branco & Family    
  7:00PM  Mothers in Prayer.  Матері в молитві. 

10/03 Saturday   There is no offered intention     

10/05 Monday  There is no offered intention                              
10/06 Tuesday  8:00AM  Andrij RUDKO – req. by Teresa Gluch & Family          
10/07 Wednesday  There is no offered intention                          
10/08 Thursday  There is no offered intention   
10/09 Friday  There is no offered intention   
10/10 Saturday  The Holy Great Martyr Demetrius � Святого великомученика Димитрія  

 8:00AM   Private Intention                                   



 

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-veresni 
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 September-October. 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, October 4th 2020 through Octobber 10th 2020, in 
Memory of Marta & John Jakymiw, by Christine Jakymiw. 
 

� МНОГАЯ ЛІТА!  -  MANY HAPPY YEARS!  ...to Francis Joseph Perry IV 
and Christine Uzdejczyk, who accepted the Holy Mystery of Matrimony on 
Saturday September 19, 2020. On this joyous occasion, we offer our best 
wishes for the newlyweds and pray that our Lord showers them with His 
blessings.  
 

�   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 
 
 
 

THERE WERE NO DONATIONS TO THE DIOCESE APPEAL PAST TWO WEEKS 
 

 

 
                                                   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 Bronislaw Hanchuk 
 

$50.00 Nestor & Martha Bojko;  $50.00 Anatole & Irene Bobriwnyk; 
$50 Walter & Lucyna Kebalo;  $50.00 Myron Kolinsky;  $50.00 Christine Jakymiw; 

$40.00 Daria Budas;  $40.00 Nadine Jakymiw & Rich Marshall; $20.00 Christine Pekar 
 

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

 

�   ETERNAL MEMORY!   VI?NA| PAM#|T:! 
Your prayers are requested for the repose of the soul of Bronislaw Hanchuk 
who fell asleep in the Lord on September 11, 2020. May God grant him eternal peace! 
 

�   ETERNAL MEMORY!   VI?NA| PAM#|T:! 
Your prayers are requested for the repose of the soul of Jaroslawa Winiarskyj 
who fell asleep in the Lord on September 21, 2020. May God grant her eternal peace! 
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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ. (1 жовтня) 

 

Поміж Богородичними празниками нашого церковного року на осібну 
увагу заслуговує празник Покрова Пресвятої Богородиці. Культ 
Божої Матері як Покровительки нашого народу тягнеться золотою 
ниткою від княжих часів аж по сьогодні. Секрет того постійного, 
улюбленого й ревного культу Богоматері як Покровительки, 
лежить, мабуть, в тому, що тут ідеться не про земське і людське, 
але небесне й могуче заступництво. А такого заступництва й опіки 
хоче кожна людина, родина й народ. Від самого початку існування 
нашої держави ми стало мали великих і сильних ворогів. Тож нічого 
дивного, що наш народ шукав такої помочі й опіки, проти якої не 
може встоятися жадна людська сила, а тією поміччю був якраз 
покров Преч. Діви Марії. Тому празник Покрова завжди був і є для 

нашого народу днем великого вияву любови і вдячности для Пресв. Богородиці та днем 
радісної прослави і звеличення її покрова й заступництва. 
Головний мотив, який причинився до установлення цього празника, це видіння св. Андрія 
Юродивого. Царгород, столицю Візантії, облягали араби. Ціле місто й народ у великій 
тривозі. В храмі Пресв. Богородиці на Влахернах, де переховувалася Її риза, правиться 
всеночне. Розмолений народ виповнив церкву по береги. Між народом ревно молиться про 
охорону міста св. Андрій Юродивий зі своїм учнем Епіфаном. Відправа кінчиться. Втім св. 
Андрій бачить, як від царських дверей - так звалися у греків головні входові двері церкви - 
йде світлом осяяна Прес. Богородиця у супроводі Св. Івана Христителя і св. Івана Богослова 
та при співі великого хору Святих. Божа Мати підходить до престола, вклякає, довго 
молиться і заливається сльозами. Відтак встає, здіймає зі своєї голови преясну хустку-
покров-омофор, з грецької мафоріон, і широко простирає її над народом у церкві. Видіння 
зникає. Св. Андрій і Епіфан, які бачили це видіння, зрозуміли, що Пресв. Богомати прийшла, 
щоб рятувати місто. Подія чуда блискавкою розноситься по всьому місті. Вороги 
відступають. Місто врятоване. 
  Від тієї хустки-покрова і празник дістав свою назву. Покров-омофор стали символом опіки 
і заступництва Преч. Діви Марії. 
  Східня Церква у своїх богослужбах залюбки підкреслює три найкращі привілеї Пресв. 
Богородиці: Її Богоматеринство, Її Вседівицтво і Її Заступництво за нами перед Богом і 
якраз цей третій привілей Божої Матері найбільше припав до серця нашому народові.  
Наші князі, наші королі, наше військо, наші козаки й гетьмани радо вибирають Преч. Діву 
Марію за свою Покровительку й Опікунку. 
 

Feast of the Protection of the Most Holy Mother of God 
 

  “We sing your praises, O Most Holy Virgin, Mother of Christ our God, and we glorify your all-glorious 
patronage.” (Hymn of Praise from the Sixteenth Century) 
Among the Marian feasts listed in our Liturgical Year, the feast of the Patronage of the Most Holy 
Mother of God deserves special consideration. The cult of the Mother of God as the Protectress of 
our nation reaches like a golden thread from the times of the Kievan princes to the present day. The 
secret of honouring the Mother of God as a Protectress lies, perhaps, in the fact that we are dealing 
here not with human but with heavenly and more powerful intercession. Every person, family 
andnation would like to enjoy such an intercession and protection. From the very beginning of our 
Kievan State, we have had great and powerful enemies. It is small wonder then that our people 
sought the assistance and protection of the Most Holy Mother of God whose intercession is all-
powerful. For our people, then, the feast of the Patronage has always been, and still remains, a day 
of great manifestation of love and gratitude to the Most Holy Mother of God, a day of joyous praise 
and glorification of her protection and intercession. 



 

The Spirit of the Service of the Feast of the Patronage of the Mother of God. The service of this 
feast reflects the hundreds of years of deep faith of the Eastern Church and of the faith of our people 
in the intercession and protection of the Most Holy Mother of God. 

In the sticheras of the Small vespers service, the Church calls upon all the faithful to celebrate the 
feast of the Patronage: “Come, all you lovers of the feast, and let us 
praise the venerable protection of the Mother of God. For she stretched 
forth her Hands imploringly to her Son, and the world fell under her 
protection. Therefore, let us celebrate gloriously with our lips and hearts, 
with spiritual songs and melodies, together with all lovers of the feast.” 

In the sticheras of Vespers and Matins services, in the troparion and 
canon, holy Church pours forth and expresses her childlike love, her 
unreserved trust in Mary’s powerful protection and immediate help, her 
role in our salvation and her very great maternal mercy: “O Most Pure 
Mother of God,” – we sing in the first stichera of the Great or Solemn 
Vespers service – “you are a great Intercessor for those in sorrow. You 
are swift help, salvation and strength of the world. You are the depth of 
mercy, the fount of divine wisdom, and the protectress of the world. Let 
us, the faithful, extol and glorify her unspeakable and glorious 

patronage. Rejoice, O Full of grace, the Lord is with you, grant the world great mercy.” 

In the Sessional Hymn at the third Ode of the canon we read: “Zealous and invincible Advocate, sure 
and infallible hope, bulwark, protection and refuge of those who have recourse to you, O ever-Virgin 
Pure, together with the angels implore your Son and God to give the world peace, salvation and great 
mercy.” 

The troparion of the ninth Ode of the canon praises Mary’s privilege of curing the sicknesses of soul 
and body and of delivering from misfortune: “As the Mother of God, you received from God the gift 
of healing the ills of all Christians; of delivering them from misfortune; of releasing them from sin and 
of saving them from captivity and all necessity. Therefore, do not despise us either, O Lady, for you 
know what we need: health of body and salvation of soul.” 

In 1912, St. Pope Pius X remarked to our Bishop Nykyta Budka: “Your nation cannot perish, for it 
has two guarantees: your nation loves the Eucharistic Christ and the Most Pure Virgin Mary. With 
these guarantees the nation cannot perish.” 

Yes, we believe firmly, that the fervent devotion our nation has toward the Most Pure Mother of God 
as its Protectress and Advocate is the greatest guarantee that she will never abandon our nation, 
but will intercede in its behalf before her Son and implore from Him that very great grace that the 
kingdom of darkness and slavery will fall in our native land and that the kingdom of her God-Son will 
reign once more. Then again, as in the past, our people shall flock to her altars in the hundreds and 
thousands to pay her veneration as their faithful and untiring Advocate, Guardian and Queen. 

Що означає бути парафіянином? 
Часто в католицьких колах можна почути фразу «хороший парафіянин». Але що ж воно 
таке? Який парафіянин «хороший», а який «поганий»? І взагалі: хто він такий цей 
«парафіянин»? 
Загалом парафіянин має розділяти обов’язки, які є частиною приналежності до певної парафії. 
Чому? Тому що модель парафії схожа на модель родини, а не бізнесу. Парафія – це не бізнес, 
що пропонує святий товар. 
Деякі парафіяни, у зв’язку з хворобою чи похилим віком, можуть бути парафіянами у повному 
сенсі цього слова, хоча їхні фізичні обмеження можуть не дозволяти в повноті  

 



 

жити парафіяльним життям. Дуже важлива молитва цих осіб.  Це – не жертва другого сорту, 
але їх спосіб приєднатись до життя і місії парафії. Саме тому не все, описане нижче, стосується 
їх. 
Ось що означає бути парафіянином: 
1. Брати участь в Літургії в неділю і великі свята (зобов’язуючі) 
Участь в Літургії для католика є центром життя. Під фразою «участь в Літургії» не мається на 
увазі просто  бути присутнім в приміщенні, де відправляється Літургія, але бути задіяним 
думками, словами та діями в прославі Бога.  Коли католик самовільно відмовляється від участі 
в Літургії, то відкидає спосіб зростання у вірі.  
Церква вважає це настільки важливим, що наказує усім католикам брати участь в Літургії в 
неділю, а відмова від цього є важким гріхом. 
 

2. Підтримувати парафію і її служіння 
Ця підтримка – подвійна. Перш за все, це фінансова підтримка. Підтримка надходить перш за 
все через подячну пожертву. Саме так правильно називати збірку грошей на літургії. Збірка 
грошей – це не каса, на якій ми платимо за отримані послуги, але місце, де ми можемо внести 
частину своєї подячної пожертви Богові. 
Саме тому я не є прихильником вести записи зданих коштів. Десятина – це справа між тобою 
і Богом, і саме перед Богом ти за неї відповідатимеш. Десятина – це твоя подяка Богові за ті 
благословення, які Він на тебе зіслав. Десятину слід використовувати, як написано в Писанні, 
на місію Церкви і турботу про бідних. Я вважаю за потрібне говорити про десятину раз на рік, 
оскільки не хочу використовувати час, виділений на молитву Богові, на розмови про гроші. 
Гроші – це лише частина рівняння. Ми також повинні робити свій внесок, присвячуючи свій час 
і сили, щоб допомагати виконувати обов’язки парафії, пов’язані із волонтерством у різних 
справах. Я знаю, що усі - зайняті. Це – факт для більшості людей. Але, як каже стара приказка: 
«Крапля до краплі, і вода камінь сточить». 
Незалежно, чи це навчання когось, робота з молоддю, допомога на Літургії, гуртки чи інші 
різноманітні аспекти парафіяльного життя, - якщо ти приділиш трохи свого часу, це допоможе 
скріпити парафію і продовжувати її місію. 
 

3. Брати участь в місії Церкви 
Місія Церкви спрямована на її розвиток. Батьки сприяють цьому, виховуючи своїх дітей бути 
вірними послідовниками Христа. Ми робимо це, євангелізуючи тих, хто відійшов від віри і 
Церкви. Ми робимо це, будучи вірними свідками в середовищі, що оточує нас.  
 

Ось чому важливими є молитва, участь в Літургії, вивчення того, чим є наша віра, і навчання 
молоді правильно виставляти пріоритети в житті. Церква – не музей для 99 овець, які 
залишаються на місці, але скеровує свою місію на ту одну, яка загубилась.  Метою усякої 
парафії є «іти і робити учнями усі народи» і «навчати усіх того, що Ісус навчив нас». Про це 
завдання Ісуса Христа сказано в кінці Євангелія від Матея. Це – основне послання мого 
проповідування і навчання. 
 

Мій обов’язок, як пастира 
Розповівши про те, якими є обов’язки парафіянина, дозвольте тепер сказати яким я бачу свій 
обов’язок як пастира. Перш за все, я розумію свою роль як пастира душ. Мене називають 
«отець» не просто так. Я маю дбати про добро тих, хто був поставлений під мою пастирську 
опіку. Як парафіяни, ви належите, перш за все, Богові, ви – члени Його стада. Ви – не моя 
власність, але – частина Божої родини, довірена під мою опіку. Я маю обов’язок дбати про 
добро кожного парафіянина навіть тоді, коли вони самі не дбають про своє добро. Коли я 
розглядаю себе як батька парафії, то не бачу себе як шефа, директора, управителя. Моя ціль 
– об’єднати в тому, як я проваджу парафію, усі добрі риси доброго батька. 
 
 



 
Більше того, я хочу навчити того, чого навчає Церква і таким чином, як Вона цього хоче. Я 
«дотримуюсь інструкції» в багатьох випадках, виконуючи мої обов’язки, передбачені в 
документах на кшталт Канонічне Право, Катехизм та Святе Письмо. Я вважаю, що якщо не 
буду поважати владу, поставлену наді мною, то не маю права очікувати поваги від тих, над 
ким я поставлений як пастор. Якщо я вноситиму зміни, то це лише для того, щоб привести нас 
у відповідність з вченням Церкви. Істину слід застосовувати з любов’ю. Моєю ціллю як пастиря 
буде полагодити те, що можливо полагодити, помножити те, що можливо помножити, і 
захистити моє стадо від усіх хижаків, які нападатимуть. 
Я вважаю, що парафії є не для того, щоб виживати, а для того, щоб процвітати. А для цього 
необхідно співпрацювати з Христом. Для цього необхідна благодать таїнств. 

о. Біл Пекмен, Міссурі, США.  Джерело: КАТОЛИЦЬКИЙ ОГЛЯДАЧ 
 

Cardinal Sarah: ‘We must return to the Eucharist’ 
 

 

CNA Staff, Sep 12, 2020 / 11:35 am MT (CNA).- In a letter to the leaders of the world’s episcopal 
conferences, the head of the Vatican’s office for 
worship and sacraments said that Catholic 
communities should return to Mass as soon as it can 
be done safely, and that the Christian life cannot be 
sustained without the Sacrifice of the Mass and the 
Christian community of the Church. 

The letter, sent to bishops this week, said that, while 
the Church should cooperate with civic authorities and 
be attentive to safety protocols amid the coronavirus 
pandemic, “liturgical norms are not matters on which 
civil authorities can legislate, but only the competent 

ecclesiastical authorities.” It also emphasized that bishops can make provisional changes to liturgical 
rubrics in order to accommodate public health concerns, and urged obedience to those temporary 
changes. 

“In listening to and collaborating with civil authorities and experts,” bishops and episcopal 
conferences “were prompt to make difficult and painful decisions, even to the point of suspending 
the participation of the faithful in the celebration of the Eucharist for a long period. This Congregation 
is deeply grateful to the Bishops for their commitment and effort in trying to respond in the best 
possible way to an unforeseen and complex situation,” Cardinal Robert Sarah wrote in Let us return 
to the Eucharist with joy, dated Aug. 15 and approved by Pope Francis Sept. 3. 

“As soon as circumstances permit, however, it is necessary and urgent to return to the normality of 
Christian life, which has the church building as its home and the celebration of the liturgy, especially 
the Eucharist, as ‘the summit toward which the activity of the Church is directed; and at the same 
time it is the font from which all her power flows’ (Sacrosanctum Concilium, 10).” 

Sarah noted that “as soon as is possible... we must return to the Eucharist with a purified heart, with 
a renewed amazement, with an increased desire to meet the Lord, to be with Him, to receive Him 
and to bring Him to our brothers and sisters with the witness of a life full of faith, love and hope.” 

“We cannot be without the banquet of the Eucharist, the table of the Lord to which we are invited as 
sons and daughters, brothers and sisters to receive the Risen Christ himself, present in body, blood, 
soul and divinity in that Bread of Heaven which sustains us in the joys and labours of this earthly 
pilgrimage.” 

 

 



 

We “cannot be without the Christian community,” Sarah added, “cannot be without the house of the 
Lord,” “cannot be without the Lord’s Day.” 

“We cannot live as Christians without participating in the Sacrifice of the Cross in the which the Lord 
Jesus gave himself unreservedly to save, by his death, humanity which had died because of sin...in 
the embrace of the Crucified One all human suffering finds light and comfort.” 

The cardinal explained that while streamed or televised Masses “have performed a great service...at 
a time when there was no possibility of community celebration, no broadcast is comparable to 
personal communication or can replace it. On the contrary, these broadcasts alone risk distancing 
us from a personal and intimate encounter with the incarnate God who gave himself to us not in a 
virtual way,” but in the Eucharist. 

“One the concrete measures that can be taken to reduce the spread of the virus to a minimum have 
been identified and adopted, it is necessary that all resume their place in the assembly of brothers 
and sisters...and encourage again those brothers and sisters who have been discouraged, 
frightened, absent, or uninvolved for too long.” 

Sarah’s letter made some concrete suggestions for the resumption of Mass amid the coronavirus 
pandemic, which is expected to continue to spread in the United States in the fall and winter months, 
with some models predicting a doubling of the death count by the end of 2020. 

The cardinal said that bishops should give “due attention” to “hygiene and safety regulations” while 
avoiding the “sterilisation of gestures and rites” or “instilling, even unconsciously, fear and insecurity 
in the faithful.” 

He added that bishops should be certain that civil authorities not subordinate the Mass to a place of 
priority below “recreational activities” or regard the Mass as only a “gathering” comparable to other 
public activities, and reminded bishops that civic authorities cannot regulate liturgical norms.  

Sarah said that pastors should “insist on the necessity of adoration,” work to ensure the dignity of 
the liturgy and its setting, and ensure that “the faithful should be recognized as having the right to 
receive the Body of Christ and to worship the Lord present in the Eucharist,” without “limitations that 
go even beyond what is provided for by the norms of hygiene issued by public authorities.” 

The cardinal also seemed to address, indirectly, an issue that has been a matter of some 
controversy in the United States -- prohibitions on reception of Holy Communion on the tongue amid 
the pandemic, which seem to contravene a right established by universal liturgical law to receive the 
Eucharist in that manner.  

Sarah did not specifically mention the issue, but he affirmed that bishops can give temporary norms 
during the pandemic, in order to assure safe sacramental ministry. Bishops in the U.S. and other 
parts of the world have temporarily suspended distribution of Holy Communion on the tongue. 

“In times of difficulty (e.g. wars, pandemics), Bishops and Episcopal Conferences can give 
provisional norms which must be obeyed. Obedience safeguards the treasure entrusted to the 
Church. These measures given by the Bishops and Episcopal Conferences expire when the 
situation returns to normal.” 

“A sure principle in order not to err is obedience. Obedience to the norms of the Church, obedience 
to the Bishops,” Sarah wrote. 

The cardinal urged Catholics to “cherish the human person as a whole.” 

The Church, he wrote, “bears witness to hope, invites us to trust in God, recalls that earthly existence 
is important, but much more important is eternal life: sharing the same life with God for eternity is 
our goal, our vocation. This is the faith of the Church, witnessed over the centuries by hosts of 
martyrs and saints.” 

 

 



 

Urging Catholics to entrust themselves and those afflicted by the pandemic to God’s mercy and the 
intercession of the Blessed Virgin Mary, Sarah urged bishops to “renew our intention to to be 
witnesses of the Risen One and heralds of a sure hope, which transcends the limits of this world.”  

https://www.catholicnewsagency.com/news/cardinal-sarah-we-must-return-to-the-eucharist-41228 

 

English bishop urges Catholics to come back to churches 
 

Bishop Philip Egan of Portsmouth. Credit © Mazur / catholicnews.org.uk 

CNA Staff, Sep 14, 2020 / 01:01 pm MT (CNA).- Bishop Philip Egan of Portsmouth wrote Sunday 
to the people of his diocese encouraging them to return to churches for Mass and private prayer. 

He wrote to Catholics and “to everyone of good will, to those 'with ears to hear', to anyone searching 
for God, and to all who wish to meet His Son, Jesus Christ and to know more about His Gospel. I 
say to you all: Come back! Come back to Mass! Come back to church for private prayer! Come back 
to visit Jesus in the Blessed Sacrament! You are truly welcome – we have missed you!” 

Bishop Egan's pastoral letter, 'Come back to me' says the Lord, was issued Sept. 13. 

He called the recent months of the coronavirus pandemic 'extraordinary', and noted the hard work 
of medical staff and key workers, as well as what has been done in the Diocese of Portsmouth by 
priests, parishioners, and chaplains. 

“Now that schools and many others are returning to work, let us keep up this good work,” he 
exhorted. “Let us keep safe. And let us ask the Lord for an end to the pandemic, the invention of a 
vaccine and the restoration or ordinary life.” 

Bishop Egan wrote that “in inviting you back to Mass, I am aware that in some places and for some 
of you – those self-shielding, the sick, the vulnerable – this will not yet be possible. Moreover, we 
are aware too that the infection-rate is varying, and we might even face a local lockdown. Indeed, 
for everyone it will require care, prudence and adjustments. It might mean attending Mass on a 
weekday instead of a Sunday.” 

He indicated that most of the churches in the diocese are now open, with “stringent safety 
procedures,” and asked for volunteers to assist in these efforts. 

“The pandemic has shown us how fragile modern life is,” he reflected. “It has caused us to review 
our priorities. It has made us face our mortality and the question of God.” 

The bishop said that “it is in our churches that the Lord sanctifies, teaches and guides us, uniting us 
together, giving us the Sacraments of eternal life, and sending us out on mission and service.” 

While many “followed Mass online,” he noted that “online has its place and we thank God for all the 
work done to enable this. But online is not the same as 'inline' and being there. It's not the same as 
actually receiving Jesus in Holy Communion. It's not the same as participating in the presence of 
the eucharistic community.” 

“This is why I say: Come back to the Lord to be nourished by His Word and His Sacraments,” Bishop 
Egan exclaimed. 

While the canonical obligation to assist at Mass on Sundays and Holy Days is suspended in the 
Portsmouth diocese, he asked, “surely, we do not follow Jesus our Lord and Master simply out of 
habit or duty? No, we follow Him because we love Him. We follow Him because He has called 
us. We follow Him because He is our Saviour: He has laid down His life for us.” 

https://www.catholicnewsagency.com/news/english-bishop-urges-catholics-to-come-back-to-churches-39657 

 



 

«Царство Боже – це особливий вид стосунків між людьми» 

Царство Боже – це не їжа чи пиття, не якісь земні потреби чи способи співжиття. 
Це особливий вид стосунків між людьми. Це певні цінності, засади, життєві 
правила чи орієнтири. На цьому наголосив Отець і Глава УГКЦ у новій катехизі, 
пояснюючи зміст другого прохання Господньої молитви – нехай прийде Царство 
Твоє.    Середа, 23 вересня 2020, 19:54 

У 19-ій відеокатехизі із циклу «Блаженніший Святослав: #доступно_про_важливе» 
Предстоятель пояснив, що таке Боже Царство, і чому ми щоденно просимо про його прихід. 

«Коли мовиться про Боже Царство, ми розуміємо, що це не якесь земне володарство, 
збудоване на взірець небесної моделі. Згідно зі священними текстами Святого Письма, Боже 
Царство – це присутність живого Бога серед свого народу», – зазначив Глава Церкви на 
початку катехизи. За його словами, лише тоді, коли Бог є серед свого народу, своїх людей, 
коли Він живе з ними, тоді така спільнота називається простором Небесного Царства. 

Посилаючись на святоотцівську спадщину, Блаженніший Святослав також ствердив, що 
Небесним Царством є Ісус Христос, Його Божественна Особа. Адже «присутність в Ісусі 
Христі повноти божества серед людини є започаткуванням Божого Царства тут, на землі. 
Тому Христос каже до своїх учнів: "Царство Боже є між вами"». 

Продовжуючи, Глава Церкви зауважив, що образ Царства Божого відрізняється від 
людського уявлення про царство: «У Царстві Божому не вживаються якісь репресивні 
механізми, воно не має певних структур». 

«Царство Боже – це не їжа чи пиття, не якісь земні потреби чи способи співжиття. Це 
особливий вид стосунків між людьми. Це певні цінності, засади, життєві правила чи 
орієнтири», – наголосив Блаженніший Святослав і запевнив, що Царство Боже вже є між 
нами, але повний його вияв ми зможемо пережити лише тоді, коли Ісус Христос прийде 
вдруге у славі. 

Далі Отець і Глава УГКЦ зазначив, що, просячи про прихід цього Божого Царства, «ми 
передусім просимо, щоби повнота Божої сили і присутності щоразу повніше об’являлася в 
житті віруючих людей – у нашому ставленні одне до одного, у наших стосунках, у наших 
звичаях, у тому, що нам подобається і чого ми цураємося, у тому, що ми передаємо своїм 
нащадкам як дорогоцінну перлину християнської культури, і в тому, чого вчимо їх за всяку 
ціну цуратися і оминати». 

«Нехай прийде царство Твоє – це прохання про поширення простору миру, справедливості і 
справжньої любові серед людей нашого історичного моменту. Тому наші стосунки одне з 
одним виявляють присутність цього Царства. Усвідомлюючи, що ми є недосконалі, слабкі 
люди, просимо Господа, щоб через нас і наше життя Царство Боже виявлялося і 
поширювалося», – пояснив Блаженніший Святослав, посилаючись на слова святого Кипріяна 
Карфагенського. 

Наприкінці катехизи Глава УГКЦ зауважив, що сьогодні ми живемо у період між першим і 
другим приходом Ісуса Христа, і що святим християнським подвижницьким життям, своєю 
працею і молитвою, боротьбою з гріхом ми прикликаємо, наближаємо прихід повноти 
Небесного Царства. «Своїми молитвами ми не тільки ісповідуємо, а й здійснюємо, 
поширюємо новизну стосунків між людьми, будуємо Небесне Царство і кличемо: "Прийди, 
Господи Ісусе"», – сказав Блаженніший Святослав.       Департамент інформації УГКЦ 

 
 



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



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
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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) 


