
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) 
 

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

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

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

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

bulletin. 
 

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

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

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

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

Bulletin Sponsorship* - $5 per week 
 

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

 

     St. Michael The Archangel 
      Ukrainian Catholic Church 

 

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

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

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

 

Very Rev. Pawlo Martyniuk    o. Pavlo Martynqk 

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

Children's First Holy Communion Program Director: Irene Bobriwnyk 
 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

SLAVA ISUSU XRYSTU! 
  PRAISED BE JESUS CHRIST!    

       February 14, 2021 
  SUNDAY of CHEESEFARE  
NEDIL| VSEPRO~ENN| 

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

. 
 



 

     

                      NEDIL| SYROPUSNA     SUNDAY of CHEESEFARE 

                    NEDIL| VSEPRO~ENN|  �  FORGIVENESS SUNDAY 

                         Tone 4  Ap./Ep. Rym. /Rom. 13:11-14:4  . Wv./Gospel  Mt./Mt. 6:14-21 
Sat.    02/13    4:00PM   For Parishioners * Pro Populo      
                                                (A Rite of Forgiveness will follow.)       

 Sun.  02/14    8:30AM   Божественнa Літургія в наміренні парафіян * Pro Populo 
                                            (?yn vzawmnoho pro`en\.)                           
                        10:30AM   God Blessing’s & Health for KOTYK Family –req. by Kotyk F. 
                                                (?yn vzawmnoho pro`en\.)      

                                                                                                                                          1:00PM   Baptism  
                      

 

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

 

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

        Nedil\ pravoslavi\  �  Sunday of Orthodoxy 

  Divine Liturgy of St. Basil the Great  Bo]estvenna Liturhi\ Sv. Vasyli\ Velykoho 
                             Tone 5  Ap./Ep. Wv./Heb. 11:24-26,32-12:1-2. Wv./Gospel  Iv./Jn. – 1: 43-51 

 

Sat.   02/20   4:00PM    Theodore KUSIO,(10th Anniv.) – req. by Myroslawa Kusio       
                                                    Following the Ambon Prayer – BLESSING OF THE ICONS    

Sun.  02/21   8:30AM     Divine Liturgy of Gratitude and Thanksgiving to God for All   
                                      His Blessings and Graces received – req. by Liudmila Galai    
                                        Pisl\ zaamvonno[ molytvy - BLAHOSLOVENN| IKON                                                
                 10:30AM    ZA POLEHLYX HERO+V MAJDANU TA UKRA+NY 

                                      Panaxyda za polehlyx  Героїв Небесної Сотні 
                                                        Pisl\ zaamvonno[ molytvy - BLAHOSLOVENN| IKON            

 

  2-yj ty]den; velykoho postu    �  2nd Week of the Great Fast  
02/22   Monday  Aliturgical day 

02/23 Tuesday  9:00AM   Gabriel MYHAJCZUK – req. by daughter Helen M. Thomson 
02/24 Wednesday   There is no offered intention 
02/25 Thursday  6:00PM   For deceased members of OMELIACH-PEKHNIK & ZHINKO Fam.                                          
02/26 Friday  8:00AM   LITURHI| PEREDOSV|?ENYX DARIV 

 7:00PM   STATIONS OF THE CROSS / XRESNA DOROHA 

02/27 Saturday  9:00AM    2-HA ПОМИНАЛЬНА СУБОТА * SOROKOUSTY                                      

          SOROKOUSTY Divine Liturgy for all deceased followed by Panakhyda.   
 

  2-ha NEDIL|  VELYKOHO POSTU  2nd SUNDAY of the GREAT FAST 

                          Sv. Hryhori\ Palamy   �   St. Gregory  Palamas 

 Divine Liturgy of St. Basil the Great   Bo]estvenna Liturhi\ Sv. Vasyli\ Velykoho 
Tone 6  Ap./Ep. Wv./Heb. 1:10-2:3. Wv./Gospel  Mk./Mk. – 2: 1-12 

 

Sat.    02/27    4:00PM   Bohdan & Veronica CIROPALOVCH – req. by Teresa Gluch       
Sun.   02/28    8:30AM   Osyp TESLUK – req. by daughter Martha & Adrian Derhak  
                     10:30AM    Божественнa Літургія за парафіян та в наміренні миру i  
                                                єднoсті в  українському народі * Pro Populo    
 

 

 

02/15 Monday  Per`yj Den; Postu        First  Day of the Great Fast 
Note: A day of abstinence from both meat & dairy products. 
        STROHYJ PIST! Zder]uvatys\ vid m#\snyx j molo/nyx strav 

02/16 Tuesday  There is no offered intention 
02/17 Wednesday  There is no offered intention 
02/18 Thursday  There is no offered intention 
02/19 Friday  7:00PM   STATIONS OF THE CROSS / XRESNA DOROHA   
02/20 Saturday  There is no offered intention 



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

Ukrainian Catholic Church.  Our Church is opened for Divine Liturgies on Saturday 4:00PM 

and Sunday 8:30AM and 10:30AM 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.   
 

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 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 8:30 та 10:30 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. 

 
WELCOME to Our Visitors and Guests 

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



 
 

 

 

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 lqtomu 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 February. May Our Lord Jesus Christ bestow his 
blessings of Good Health, Happiness, Peace and Grant You Many Blessed Years to Come!  
 

�  ADDRESS CHANGES   If you have moved and had a change of address or if you have or 
changed your phone number in the past year, please make sure you have notified the office of 
the change(s).   
 

�   THE MONTH OF FEBRUARY:    Our parish has 2 envelopes the first being "Sower" our 
Diocesan Newspaper, which costs $20.00 annually. The newspaper provides information on the 
work of Our Patriarch, Our Bishops and Parishes. The second is "Andrew's Pence" for the needs 
of the office of our Beloved Patriarch Sviatoslav. 
 

Each envelope can be found in your box the envelopes. As a parish we have an assessment. 
Please bring these envelopes to church with your donation enclosed or can be mailed to the parish 
office. Please do not mail to Stamford as our parish will not receive proper credit. 
Thank you for your kind support. 

 
 

FEBRUARY IS CATHOLIC PRESS 

MONTH 
Don’t forget to renew your annual  

subscription to our diocesan newspaper  
“THE SOWER”- $20  February 7, 2021 

 

 

LQTYJ - MIS|C:  
KATOLYC:KO{ PRESY 

Ne zabud;te vidnovyty ri/nu peredplatu 
na na' Diwcezial;nyj /asopys  

@SIVA?@-$20  7-ho si/n\, 2021. 
  

 

Annual “ANDREW’S PENCE” or Gift of 

Love collection for the needs of the Office of    

Patriarch Sviatoslaw is scheduled for Sunday, 

February 21st, 2021 

 
 

 

Ri/na zbirka @ANDRI{V HRI"@ 
vidbudet;s\ u Nedilq 21-ho lqtoho.  Ce 

na' dar lqbovi 
Patriarxovi Sv\toslavu ta vklad na 

kone/ni potreby ur\duvann\ ta 
funkciqvqnn\ ekzarxativ na'o[ Cerkvy 

na sxidnij Ukra[ni 
 

 

Church in Need 
The Second Sunday of Great Lent 

 

Церква в Потребі 
Друга неділя Великого посту 

 

 



Lenten Regulations 2021 
 

Lenten Regulations 2021 
Ukrainian Catholic Diocese of Stamford 

 

By the threefold discipline of fasting, prayer and almsgiving the Church keeps the Great 
Fast/Lent from Monday, February 15 (March 15 - Julian Calendar), after Cheesefare 
Sunday to the day before Easter, Holy Saturday, April 3 (May 1). 
 

The following regulations apply, in general, to all Ukrainian Catholics of the Stamford 
Eparchy between ages 21 to 60: 
 

Abstinence from meat and dairy products on the First Day of the Great Fast, February 15 
(March 15), and on Good Friday, April 2 (April 30). 
 

The following regulations apply, in general, to all Ukrainian Catholics of the Stamford 
Eparchy between ages 14 to 60: 
 

Abstinence from meat is to be observed on all Fridays of the Great Fast. 
Abstinence from meat is suggested and encouraged on all Wednesdays of the Great Fast. 
 

Note: The following are exempt from abstinence: 1. The poor who live on alms; 2. The sick 
and the frail; 3. Convalescents who are returning to their strength; 4. Pregnant women, and 
women who are nursing their children; and 5. Persons who perform hard labor. 
 

Meat is to be understood as including not only the flesh, but also those parts of warm-
blooded animals that cannot be rendered, i. e., melted down, e. g., the liver, lungs, blood, 
etc. meat gravy or soup made from meat is included in this prohibition. 
 

Dairy products are to be understood as comprising products derived from mammals and 
birds, but not regarded as meat, e. g., cheese, lard, butter, milk, eggs, etc. 
 

Eucharistic Fast: 
A fast of one hour from food (prior to service starting time) should be kept by those 
receiving the Eucharist at the evening celebration of the Divine Liturgy of the Presanctified 
Gifts, as well as the Divine Liturgy of St. John Chrysostom and St. Basil the Great 

 
 

�   SOROKOUSTY    SOROKOUSTY   Slu]by za pomerlyx – sorokousty slu]ytymemo 
c;oho 2021 roku v nastupni suboty>  
       27-ho lqtoho< 6-ho ta 13-ho berezn\< ta 22-ho travn\. Vprodov] velykoho postu my 
pomynawmo i molymos; za na’yx pomerlyx ridnyx ta blyz;kyx.  |k`o vy ba]awte pom#\nuty 

va’yx pomerlyx, pro’u podaty =xni imena ta vaøi po]ertvy dl\ 
pomynal;nyx zaupokijnyx slu]b.   
 

All Souls Saturdays 

The Church sets aside certain days as "Saturday of the Souls."  In the 
Slav tradition: the Saturday of Meatfare, the 2nd, 3rd, and 4th Saturdays 
of the Great Fast, and the Saturday before Pentecost.  
 

ALL SOULS SATURDAYS      "The Holy Fathers were convinced 

that the commemoration of the departed by alms and sacrifices 

(Divine Liturgies) brings great comfort and benefit to them" 
 

 

 



 

 

 

 

 

MEMORIAL SERVICE for the DEAD:     The memorial service for the deceased – Sorokousty 
– will be held on Saturdays:  Feb. 27th 

& March – 6th,13th and the 22nd of May 2021. 
LENTEN SOROKOUSTY: During Lent we remember our Deceased loved ones. If you wish to 
join in this prayer, please provide me with a list of names before the Thursay Feb. 4th 2021, to be 
remembered at the first All Soul’s Saturday. Print or type all names to be prayed for, insert them 
in the designated “SOROKOUSTY” envelope along with your offering and drop in the collection 
basket. 

 
СИРОПУСНА НЕДІЛЯ 

Що таке "сиропуст"? Свята Церква, помалу готуючи нас до посту, у М'ясопусну неділю 

наказала не їсти м'ясні страви. У часі сиропусної або сироїдної седмиці Церква дозволяє 

споживати тільки молочні стра- ви. Та в Сиропусну неділю треба й від цих страв 

відмовлятися. Звідси й назва "сиро-пуст", тобто відпущення сира. Цей тиждень називався в 

народі сирний або масляний, а Сиропусна неділя мала назву пущення, тобто утримання від 

усіх молочних продуктів. У цю неділю в нас справляли "запусти", тобто останні передпісні 

забави. У Західній Європі наші "запусти" називалися "карнавалом", що означало те саме, що 

й м'ясопуст, від італійського "карне-вале" — дослівно: прощай м'ясо! У латинській Церкві 

Великий піст почи-нається щойно в середу нашого першого тижня посту, у т. зв. Попільну 

середу, коли посипають голови попелом на знак покути. До того дня в латинській Церкві ще 

можна їсти м'ясо й робити забави, що подекуди бувають дуже гучні. Практика сиропусного 

тижня і неділі дуже давня. Про неї згадує вже олександрійський патріярх Теофіл († 412), а 

перед тим установлена М'ясопусна седмиця й неділя. Синаксар на сирну суботу каже, що, на 

думку декого, сиропусний тиждень став законом за грецького цісаря Гераклія (610-641).  

Той шість літ воював з перським царем Хозроєм і дав обітницю, що коли виграє війну, то не 

буде їсти м'яса цілий тиждень перед Великим постом. У суботу перед Сиропусною неділею 

свята Церква, щоб дати нам приклад і заохотити до посту й покути, відзначає пам'ять усіх 

святих мужів і жінок, що від найдавніших часів провели своє життя в молитві, пості й покуті.  

Тут передовсім ідеться про тих, хто протягом віків жив життям посту й покути чи то по 

монастирях, чи на пустині одинцем. Богослужба Сиропусної седмиці прибирає щораз більше 

пісний вид, особливо в середу, п'ятницю і в неділю при кінці вечірні. У вівторок на вечірні 

вже починаються поклони, що тривають цілий піст.  
 

ОБРЯД ПРОЩЕННЯ В СИРОПУСНУ НЕДІЛЮ 
 

У давнину в монастирях Сходу був гарний звичай: відбувати обряд взаємного прощення в 

Сиропусну неділю. Цей обряд викону-вався ввечері після скромної вечері. Усі монахи у 

присутності вірних просили один в одного прощення за свої провини, обій-малися і давали 

поцілунок миру. Миряни також просили один в одного взаємне прощення. Подекуди при 

обряді прощення співали стихири Пасхи: "Пасха священная нам днесь з'явилася... ". Остання 

стихира закінчується закликом до взаємного прощення: "... і друг друга обіймім! Промовмо: 

"Браття", — і тим, що ненавидять нас; простім усе... ". Цей спів стихир Пасхи мав означати, 

що як у дні Христового Воскресення, так і тепер, на вступі до Великого посту, треба один  



 

 

одному все пробачити задля Христа, що задля нас постив, терпів і воскрес. Цей дуже 

зворушливий обряд прощення зберігався ще в Києво-Печерській Лаврі до часу приходу влади 

комуністів. І тут усі монахи мали спочатку скромну передпісну вечерю. Потім усі, на-стоятелі 

й звичайні монахи, одягалися в монаші мантії і йшли до церкви. Усі настоятелі Лаври, від 

найвищого до найнижчого, ста-вали поряд посередині церкви, а вся братія Лаври, яких 

кількасот осіб, підходили до настоятелів, падали на коліна один перед одним і зі словами: 

"Прости мені, Отче", — чи — "Прости мені, Брате", трикратно цілували один одного. А 

митрополичий хор співав при тому стихиру з великої вечірні Сиропусної неділі: "Сіде Адам 

прямо рая, і свою наготу ридая плакаше... ". Після обряду прощення всі мовчки розходилися.  

Справді, яке велике значення для нашого духовного життя мають ті чотири передпісні неділі. 

Хто разом з митарем бився в груди й учився від нього покори; хто з притчі про блудного сина 

навчився довір'я до Божого милосердя; хто в М'ясопусну неділю з розважання про Страшний 

Суд набрав боязни перед Божою справедливістю, яка так сильно діткнула наших прародичів, 

про що говорить Сиропусна неділя, — для того тепер піст не буде страш-ний. Він радше буде 

для нього потребою його серця й душі. Він тепер сам бажатиме постити й бити поклони, 

знаючи, що молитва, піст і жаль за гріхи найкраще приготує його душу до зустрічі світлого 

празника Христового Воскресення.  

СТИХИРА ЗІ СТИХОВНІ ВЕЧІРНІ СИРНОЇ НЕДІЛІ: "Засіяла Твоя благодать, Господи, засіяло 
просвічення душ наших. Ось час сприятливий, ось час покаяння! Відложім діла тьми та 
одягнімся у зброю світла, щоб, перепливши велике море посту, ми осягнули тридневне 

воскресення, Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, який спасає наші душі". 
 

 

CHEESEFARE SUNDAY. SUNDAY OF FORGIVENESS. 

Introduction 

The Sunday of Forgiveness is the last Sunday prior to the commencement of Great Lent. During the 

pre-Lenten period, the services of the Church include hymns from the Triodion, a liturgical book that 

contains the services from the Sunday of the Publican and the Pharisee, the tenth before Pascha 

(Easter), through Great and Holy Saturday. On the Sunday of Forgiveness focus is placed on the 

exile of Adam and Eve from the Garden of Eden, an event that shows us how far we have fallen in 

sin and separated ourselves from God. At the onset of Great Lent and a period of intense fasting, this 

Sunday reminds us of our need for God’s forgiveness and guides our hearts, minds, and spiritual 

efforts on returning to Him in repentance.  

Biblical Story 

The Sunday of Forgiveness, the last of the preparatory Sundays before Great Lent, has two themes: 

it commemorates Adam’s expulsion from Paradise, and it accentuates our need for forgiveness. 

There are obvious reasons why these two things should be brought to our attention as we stand on 

the threshold of 

 Great Lent. One of the primary images in the Triodion is that of the return to Paradise. Lent is a time 

when we weep with Adam and Eve before the closed gate of Eden, repenting with them for the sins 

that have deprived us of our free communion with God. But Lent is also a time when we are preparing  



 

to celebrate the saving event of Christ’s death and rising, which has reopened Paradise to us once 

more (Luke 23:43). So sorrow for our exile in sin is tempered by  

 The second theme, that of forgiveness, is emphasized in the Gospel reading for this Sunday and in 

the special ceremony of mutual forgiveness at the end of the Vespers on Sunday evening. Before we 

enter the Lenten fast, we are reminded that there can be no true fast, no genuine repentance, no 

reconciliation with God, unless we are at the same time reconciled with one another. A fast without 

mutual love is the fast of demons. We do not travel the road of Lent as isolated individuals but as 

members of a family. Our asceticism and fasting should not separate us from others, but should link 

us to them with ever-stronger bonds.  

The Sunday of Forgiveness also directs us to see that Great Lent is a journey of liberation from our 

enslavement to sin. The Gospel lesson sets the conditions for this liberation. The first one is fasting—

the refusal to accept the desires and urges of our fallen nature as normal, the effort to free ourselves 

from the dictatorship of the flesh and matter over the spirit. To be effective, however, our fast must 

not be hypocritical, a “showing off.” We must “appear not unto men to fast but to our Father who is 

in secret”.  

The second condition is forgiveness—“If you forgive men their trespasses, your Heavenly Father 

will also forgive you”. The triumph of sin, the main sign of its rule over the world, is division, 

opposition, separation, hatred. Therefore, the first break through this fortress of sin is forgiveness—

the return to unity, solidarity and love. To forgive is to put between me and my “enemy” the radiant 

forgiveness of God Himself. To forgive is to reject the hopeless “deadends” of human relations and 

to refer them to Christ. Forgiveness is truly a “breakthrough” of the Kingdom into this sinful and 

fallen world.  

 
At the onset of Great Lent and a period of intense fasting, this Sunday reminds us 

of our need for God’s forgiveness and guides our hearts, minds, and spiritual efforts 
on returning to Him in repentance. 

 

 

МОЛИТВА СВЯТОГО ЄФРЕМА СИРІНА 

Диякона й Доктора Церкви (що жив біля 306-373 р.Б.) 
(Під час Великого посту читаємо цю покаянну молитву з поклонами). 

 

Господи і Владико життя мого! Духа лінивства, 
безнадійності, владолюбства і пустослів'я 

не дай мені. (земний поклін) 
 

Духа чистоти, смиренності, терпеливості і любові 
даруй мені, рабу Твоєму. (земний поклін) 

 

Так, Господи, Царю! Дай мені бачити гріхи мої і не 
осуджувати брата мого, бо Ти благословенний на 

віки віків. Амінь. (Земний поклін). 
(Після цього дванадцять малих поклонів, промовляючи:) 

 

Боже, очисти мене грішного. (І знову молитва святого 
Єфрема і один земний поклін). 

 

Ця молитва вичисляє всі негативні і позитивні елементи 
покаяння і визначає список наших індивідуальних подвигів.  



 
 
Мета цих подвигів — визволити нас від основних духовних хворіб, які знесилюють наше 
духовне життя і не дають можливости навернутися до Бога. 
Основна недуга — це млявість (лінивство). Звідси — переконання в неможливості, а 
отже й небажання щось міняти, цинічне ставлення до духовного життя — мовляв, хіба це 
щось міняє? 
Млявість тягне за собою є недбайливість (униніє), яка, згідно навчання великих учителів 
духовного життя, є великою небезпекою для душі. Людина, що перебуває в полоні 
недбайливості, позбавлена можливості бачити добрі, позитивні речі. Униніє воістину 
диявольська спокуса, тому що саме диявол, батько брехні, наповнює життя темрявою і 
запереченням. Людина, поневолена недбайливістю, не здатна бачити світло і прагнути його. 
 

Владолюбство є наслідком млявости і недбайливости. Ці спотворюють наше ставлення 
до життя, спустошують його і позбавляють будь-якого смислу; щопримушує нас шукати 
компенсацію в неправильному ставленні до інших людей.Якщо душа людини не звернена до 
Бога, не шукає вічних цінностей, вона неминуче стане егоїстичною, егоцентричною, а це 
означає, що інші люди стануть для неї засобами для задоволення бажань. 
Владолюбство не завжди виявляється як бажання командувати і панувати над людьми — 
це може бути й байдужість, зневага, відсутність інтересу, уваги й пошани до інших людей. У 
цьому випадку дух млявости і недбайливости спрямований на інших; духовне самовбивство 
тут поєднане з духовним убивством. 
І нарешті — пустослів’я. Серед сотворінь лише людина має дар мови. Всі святі отці 
вбачають у цьому «відбиток» Божого образу в людині, бо сам Бог явлений нам як Слово (Ів 
1:1). Мова виражає саму суть людини, її сповнення і саме тому може стати і знаряддям 
падіння, самознищення, обману і гріха. Слово спасає і вбиває, надихає і отруює; правду 
виражають словом, але й диявольска брехня користується словом. Володіючи найвищою 
позитивною силою, слово може мати і величезну негативну силу. Коли слово віддаляється 
від свого божественного джерела, воно стає пустим, стає знаряддям гріха. 

 
Це чотири духовні недуги, з яких треба оздоровитися; але це може зробити лише Бог. Тому 
перша частина цієї великопосної молитви — це крик із глибини людської немочі. Після цього 
молитва представляє чотири позитивні цілі навернення. 
 

Доброчесність/стриманість/чистота — позитивна протилежність духа млявости. 
 
 Млявість означає насамперед розсіяння, поділеність, спотвореність наших опіній і понять, 
нашої енергії, неспроможність бачити речі, як вони є, в їх цілості. Протилежністю млявости 
є цілісність. Якщо доброчесність вважають зазвичай чеснотою, протилежною сексуальній 
розбещеності, то це тільки тому, що спотвореність нашого існування ніде так ясно себе не 
виражає, як у розпусті, у відчуженні життя тіла від життя духа, від духовного контролю. 
Перший чудесний плід доброчесности — смиренність. Це насамперед перемога правди в 
нас самих, знищення брехні, в якій ми звичайно живемо. 
За доброчесністю і смиренням природно йде терпіння. «Упала» в своїй природі людина — 
нетерпелива, бо, не бачачи самої себе, вона схильна судити і осуджувати інших. 
 

Терпеливість — воістину божественна прикмета. Коли людина є мірилом самої себе, вона 
нетерпелива і з собою (бо хоче успіхів негайно), і з іншими, (яких осуджує). Але Бог дивиться 
глибше, і чим більше ми наближаємося до Бога, тим терпеливішими стаємо і тим більше 
відбиваємо в собі притаманну лише Богові пошану до кожної окремої істоти. 
Вінець і плід усіх чеснот — любов, яку може дати і якої може навчити тільки Бог; це дар, 
який є ціллю усіх духовних вправ. Усе це підсумовує остання частина молитви, в якій  
 



 
просимо ласки побачити свої прогрішення і не осуджувати свого ближнього. Врешті-решт, 
існує лише одна небезпека: пиха. Пиха є джерелом зла, і зло є джерелом пихи. 
Не вистачить, однак, тільки пізнати свої гріхи, бо й це може бути обернутися в пиху; святі 
отці перестерігають від фальшивого благочестя, яке під прикриттям смирення і 
самоосудження, може привести до диявольської пихи. 
Після кожного прошення молитви творимо доземний поклін. Поклони є прикметною рисою 
всього великопосного богослуження, але в цій молитві їх значення розкривається найкраще. 
Ціла людина, душею і тілом, відпала від Бога; і, щоб повернутися до Нього, має бути 
оновлена цілком. 
Гріх — це перемога плоті, ірраціональної похоті в нас, над духовною природою. Але тіло — 
це Божий храм, настільки святий, що сам Бог «став тілом». Покаяння — це не зневага до 

тіла, а намагання повернути йому його правдиву гідність храму 
людської душі. Християнська аскеза — це боротьба 
не протитіла, а за нього. Тим-то доземні поклони є душевно-
тілесним знаком покаяння і покори, богопоклоніння і 
слухняности. 
 

The Prayer of St. Ephrem 
By the Most Reverend Basil H. Losten, D.D., S.T.L., LL.D 

Eparch Emeritus, Eparchy of Stamford, UGCC 
 

 

O Lord, and Master of my life, give me not the spirit of 
slothfulness, faintheartedness, lust for power, and vain 

talking; 
Instead, grant to me. Your servant, the spirit of integrity, humility,  

patience and love; 
O Lord and King, grant that I may see my own transgressions, and not judge my 

brother, for You are blessed. Amen. 
Unlike most prayers offered aloud in our services, the priest recites this prayer in a speaking voice, 
audibly but not very loudly. Customarily we make a prostration after each clause, three in all. We 
repeat this short prayer at virtually every service on the weekdays of Lent, so the church attaches 
great importance to it. It is the typical prayer of Lent. Because it is so short, it is easily memorized. 
If we cannot come to church on a given day, we may offer this prayer in our homes. We may use it 
quietly throughout the day, wherever we happen to be. 

 

The Meaning of the Prayer 
“O Lord and Master of my life.” This short phrase confesses that we depend utterly on Jesus 
Christ our God. We acknowledge again what we acknowledged at baptism, that our first allegiance 
is to God, that God has given us life, that we must live in accordance with God’s will, and that it is 
for God to call us from this earthly life. In these few words we turn away from all idolatry, we reject 
everything, which might take the place of God. 
 

“Give me not the spirit of slothfulness” or in plain English, laziness! Life, especially the 
Christian life, is an effort. That does not mean at all that we should never “enjoy life”; Christ 
promised to give us joy. But real joy has nothing in common with laziness. Laziness steals our time 
and gives us no joy at all; one only discovers that one has done nothing, neither what one should 
have done nor what one might have done. Exercise is a good cure for laziness; Lent is a spiritual 
exercise, to cure us of spiritual laziness. 
 
 

 



 

“Faintheartedness” is a vice or temptation allied to laziness. This is the notion that we cannot 
accomplish anything anyway, so why bother to try? What for? We will only fail, so why make the 
effort? Those are the questions of the devil. Even in ordinary life, the person who really never 
succeeds is the person who never tries. And in the Christian life, there is good news: God does 
not demand that we must always succeed! When we try, and fail, God is always there to “pick us 
up” with His love, and help us try again. A sinful Christian, who has tried all his life to lead a 
Christian life and thinks that he has never really succeeded but still keeps trying will have a place 
of honor in the Kingdom of Heaven. But that is only part of the good news. God is with us, and 
God is there to help us. The help does not come on our schedule, but it comes. When we make 
the effort persistently, even though we fail. God replaces our failures with Christ’s Victory! In the 
long run, if we will only try. God will give us the success that we cannot achieve for ourselves. So, 
deliver us from faintheartedness, and give us the strength to make a beginning and try again! 
“Lust for power.” Most of us would say at once “that’s not me; I’m not important enough to be 
lusting for power!” Well, think again. The original temptation to the sin that deprived the human 
race of paradise was the lying promise of Satan “you shall be as gods!” And the ambition to be 
gods is still one of the most basic temptations of the human soul. 
In our fallen state, each individual wants to be the center of the universe. Even an infant wants the 
whole world to revolve around him. How often, if we are honest, do we not find ourselves trying to 
manipulate other people into doing what we want? How often do we not abuse other people? How 
often do we not abuse creation? All this is lust for power. Repentance, with the grace of God, can 
undo the original sin for each of us, as Jesus Christ has undone original sin for all of us. But we 
must ask God’s help to put aside this lust for power, this ludicrous desire to be the center of the 
universe, and instead we must allow God to be truly “the Lord and Master of my life,” all day, every 
day. 

“And vain talking”! This gets right down to business. How much damage do we do by idle chatter, 
let alone deliberately vicious slander? Ask the bishop, if you wish, and I will tell you that I cannot 
begin to count the harm done to families, to parishes, to communities, and to individuals by foolish 
words, often spoken in haste. How truly does the Epistle of James teach that anyone who does 
not sin in speech must be perfect! 
Vain talking also involves vain listening, at least most of the time. How much idle listening do we 
do? How often do we watch television or listen to the radio, not to learn something, not to enjoy 
something, but just “to kill time.” God gives us time to use, not to kill. Lent is a good occasion to 
begin to keep track of the “idle talk” that comes in through our eyes and ears, as well as the idle 
talk we generate ourselves. Consider also the reverse: what is more precious than a reputation for 
speaking the truth, with love and respect for others? How much do we admire people who never 
speak slightingly of others? 
So we ask God to deliver us from these four sins and temptations. We also ask for specific 
virtues: “Integrity.” We all admire this virtue. When we call someone a person of integrity, we are 
paying a high compliment. Integrity is the virtue by which we recognize God’s plan for us and do 
our best to live in accordance with that plan. By the virtue of integrity, we understand that sin not 
only damages other people, but that sin damages the sinner. When I commit sin, the very act of 
sin diminishes me. God, however, can restore me to my lost integrity, and is willing, even anxious, 
to do so if I will only ask it and cooperate with His grace. 
“Humility.” In common speech, this might sound like almost the opposite of integrity. When we 
say that someone is a person of integrity, we imply that this person has great dignity. Yet we often 
think of humility as lacking dignity. Genuine humility is not at all undignified; as I said above, 
humility is freedom from illusion. Humility is clear-sightedness. Consider a very simple, homely 
example. Some people waste money by purchasing overpriced merchandise because they do not 
know the real value of the goods, and because they wish to display their wealth. Prudent people  



 
 
who do know the value of the goods, and who shop carefully, will receive real value for money. 
The careful, informed shopper who obtains good value is far more dignified than the show-off who 
ostentatiously wastes money. So, likewise, if we have an accurate view of life, spiritual and 
temporal; if we have the humility from God to enable us to see ourselves and everything else with 
realism, we have authentic dignity instead of pretentiousness. 
“Patience.” What an essential virtue, and what a difficult one! We 
naturally want  everyone and everything to run on our own schedule. 
Yet reality does not run on our own schedule. We must be patient 
with God, we must be patient with others, and we must even be 
patient with ourselves. To be patient with God: for how many years 
have I not asked people to pray for the persecuted Church in Eastern 
Europe? And as the years went by, it grieved me to hear, sometimes, 
the answer “Bishop, please don’t ask us that. We have prayed, and 
it does no good. God is not listening to our prayers!” This is a frightful 
temptation, and a very painful one. 
God always hears our prayers, and responds to them. But there is 
no guarantee that the response will be what we happen to want at 
the time. God knows better than we do when He shall do this and 
when He shall do that. We are not forbidden to ask Him to hurry, and 
indeed the Gospel teaches that God shortens the time of trial for the 
sake of His faithful. But we must be patient, as God is patient with us, and we must know that 
God’s schedule is not our schedule. God is the Author of times and seasons; He is not bound by 
them. And, conversely, we must be patient with God! When God did reveal that He had heard our 
prayers, and brought down the Communists, and restored freedom to the Church, what did I hear 
then? “It’s too fast!!” Again, sometimes God moves too fast for our convenience. 
We must believe that God knows better than we do, and we must adjust our schedules accordingly! 
We must be patient, whether God seems too slow or too fast. We must be patient with each other.  

There is almost no need to elaborate; it’s remarkable how quickly people sometimes excuse their 
own faults but nevertheless require the highest standards of behavior from those around them! 
Lent is especially a time when we should practice patience towards one another. A good test of 
our fasting is our behavior towards each other. If we find ourselves becoming more irritable and 
cross with one another, our fasting is doing us no good and we should look again, very carefully, 
at how we are keeping Lent. And, strange as it may sound, we must be patient with ourselves. 
That is to say, we must persevere in the effort of repentance, the effort of virtue and Christian 
living, even though we fall many times. We must be convinced that we can do better, and that 
Godloves us and values our effort. When we seem to be getting nowhere, when we are tempted 
to believe that we are as good as we are ever going to be, we must be patient with ourselves and 
keep trying! 
“Love”! We ask for the gift of real, authentic love. Christian love is not a sentiment or an emotion; 
Christian love is an act of the will, a virtue. Christian love is a gift of God’s grace, but we must make 
the effort to exercise that gift of grace. We must love God, and we must love one another. If we do 
that we shall live according to the law of the Gospel of Jesus Christ. Whoever wishes to know what 
Christian love is should read the thirteenth chapter of the First Epistle to the Corinthians. In two 
thousand years, no one has ever improved on Saint Paul’s discourse on love. I could wish that we 
all knew it by heart, and that this passage were written indelibly upon our souls as well.  
After praying for these four virtues, we make two more requests of God: “O Lord and King, grant 
that I may see my own transgressions, and not judge my brother,” How often do we not do 
the reverse? We overlook our own transgressions completely, or cover them with lame excuses 



 
 
 that we would never accept from anyone else, and then we turn around and judge other people 
by the very highest standards, never thinking of mitigating circumstances, and of the likelihood that 
we are quite wrong anyway. 
 

I need to see my own transgressions for two good reasons: to teach me to know myself honestly, 
without dissembling, and to enable me to improve my Christian life. If I conceal my sins from 
myself, I will never overcome them. A person who has convinced himself that he has never told a 
lie in his life is unlikely to become more truthful! And so it goes. A serious examination of 
conscience, in the light of God’s loving truth, is an indispensable part of repentance, just as a 
serious physical examination is an indispensable part of good medical treatment. We must know 
what is wrong before we can put it right. 

“And not to judge my brother” – The Bible asks us “who are you that you should judge another 
man’s servant?” Each of us shall answer to the Lord; God forbid that we should judge each other. 
We should be afraid ever to judge others, because Jesus Christ himself warns us: “Judge not, that 
you be not judged. For with what judgment you judge, you will be judged!” When we realize how 
harsh we are in judging other people, it is terrible to think that God might judge us in the same 
way. 
So instead of judging, let us pray to God to make us always merciful, as God is merciful to us. 

 

PRAYER FOR THE BEGINNING OF LENT 

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

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

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

FIRST PENITENTIAL PSALM 

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

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

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

 



 

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

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

Школа біоетики УКУ про вакцини від Covid-19 та етичні виклики 
Фахівці Школи біоетики УКУ, яку очолює отець-доктор Ігор Бойко, відповідають на запитання 
про етичні виклики, пов’язані з вакцинами проти Covid-19.   Світлана Духович – Ватикан 
У період пандемії, перед обличчям невидимого ворога Covid-19, суспільство переживає 
безпрецедентний для сучасної історії стан непевності. Напруження спричинене також і тим, 
що кожна людина в різних сферах свого життя повинна приймати рішення, які впливають не 
тільки на власне здоров'я, але й на здоров'я інших: від того, чи носити захисну маску, до 
того, чи щепитися від Covid-19. Зокрема, коли це заторкує моральні питання. Саме тому в 
такій ситуації надзвичайно важливо мати доступ до достовірної інформації, що походить з 
авторитетних джерел. 
На прохання Радіо Ватикану – Vatican News, Школа біоетики Українського Католицького 
Університету, яку очолює отець доктор Ігор Бойко, відповіла на запитання про етичні 
виклики, пов’язані з вакцинами від Covid-19. Цій публікації передувала серйозна праця 
команди цієї школи, до якої, окрім її очільника о. д-ра Ігора Бойка, входять д-р біоетики Марія 
Ярема, лікар-педіатр Ярина Пікулицька, докторанти біоетики Соломія Бойко й Наталя Цюпка 
та ліценціат біоетики Наталя Чернявська. 
 

Фахівці Школи біоетики УКУ 
Під час засідання ВРЦіРО, що відбулося 27 січня 2021 року у Києві, Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав Шевчук наголосив на важливості того, аби держава забезпечила громадянам 
вільний вибір щодо того, чи вакцинуватися чи ні, а також – якою саме вакциною. Він 
підкреслив, що вибір вакцини важливий не лише з точки зору її ефективності та 
безпечності, а також і технології її створення, адже деякі вакцини створюються у спосіб, 
який порушує значні етичні питання. Чи могли би Ви прокоментувати ці слова? Про які 
етичні питання йде мова? 
Питання вакцинації торкається ряду важливих питань та етичних дилем: автономії, 
ефективності, етичної дозволеності, спільного блага, особистої та суспільної 
відповідальності. Зокрема, щодо етичної дозволеності вживання вакцин, то тут іде мова про 
вакцини, які створюються за допомогою ліній ембріональних клітин людини. Такі лінії були б 
етично нейтральними, якби ці клітинні лінії походили від ембріонів, які померли природньою 
смертю. Однак, коли ми говоримо про походження цих ліній клітин, то мова іде про 
абортованих ембріонів в 60-их, 70-их та 80-их роках минулого століття. Ці аборти не були 
зроблені з метою виготовлення вакцин, а з особистих причин жінок. Все ж моральна 
проблема залишається і полягає в тому, що будь-яке використання клітин абортованих 
ембріонів є заохоченням до підтримки абортивної індустрії. 
На даний момент є 4 лінії ембріональних клітин, а саме: WI-38, MRC-5, HEK293 та PER.C6. 
Їхній вік 50-60 років. Ці лінії ембріональних клітин є добрим матеріалом (з медичної точки 
зору) оскільки вони постійно діляться і служать середовищем для того, щоб виробляти 
вакцини та/або перевіряти їх ефективність. 
Фахівці Школи біоетики подають короткі дані щодо ситуації з вакциною проти COVID-19 
Є різні класифікатори вакцин, але, відносно вакцини від коронавірусу, важливо розділити 
вакцини на вірусні, векторні, білкові та вакцини на основі нуклеїнових кислот. На різних 
етапах вироблення вакцин від COVID-19 використовувалась лінія ембріональних клітин 
HEK293. Лінія HEK293 – це клітини ембріональної нирки людини, взяті з абортованого плоду 
і вирощені голландським біологом Алексом ван дер Ебом на початку 1970-х. Ця та інші лінії 



 
 
 (WI-38, MRC-5 та PER.C6) іноді сьогодні використовуються для створення вакцин. Будь-яка 
вакцина, яка на своїх етапах розвитку використовує дані лінії ембріональних клітин людини, 
не потребує нових абортів. 
Важливо зазначити, що вакцини від COVID-19, які на даний час (січень 2021 року) довели 
свою ефективність – або на етапі виготовлення, або на етапі тестування – використовували 
лінію ембріональних клітин HEK293. 
Однак є також ті вакцини, які є етично бездоганними, але, на жаль, вони поки-що 
знаходяться на етапі преклінічних досліджень. Це означає, що ми поки не можемо надати 
жодних даних стосовно їхньої ефективності. 
Нижче подаємо посилання на джерело, де вказані всі виробники вакцин від коронавірусу та 
використання лінії HEK293 на різних етапах виготовлення вакцин: 
https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/ 
Україна належить до глобальної (світової) ініціативи COVAX, яку створено на платформі 
Глобального альянсу із вакцин та імунізації (GAVI). До цієї ініціативи належать ще 
щонайменше 180 країн, які, так само, як і Україна, можуть розраховувати на безкоштовну 
вакцину або на вакцину зі зниженою ціною. Шлях «COVAX» один з-поміж інших, який дасть 
можливість провакцинувати 20% населення України від COVID-19. Іншим шляхом, яким 
попадуть вакцини до України, є кошти державного бюджету. На сьогоднішній день, Україна 
уклала договір про закупівлю вакцини виробника Sinovac Biotech Co., Ltd. (Китай) у кількості 
1.9 млн доз. Цей шлях разом з попереднім дасть можливість протягом наступних двох років 
провакцинувати 50% населення від коронавірусної хвороби. Важливо зазначити, що на 
даному етапі, як до COVAX, так і до держзакупівель, можуть попадати виробники вакцини 
Pfizer BioNtech, Moderna, Sinovac Biotech Co., Ltd., Sinopharm та AstraZeneca (ті, які на даний 
час показали свою ефективність), але в майбутньому можуть бути і інші. 
Відомо, що виробники вакцини від COVID-19 Sinovac Biotech Co., Ltd (Китай), Moderna 
(США), Pfizer/BioNTech (США/Німеччина) на етапі тестування використовували лінію 
ембріональних клітин HEK293, виробник AstraZeneca (США і Англія) використовували 
HEK293 на всіх етапах виготовлення вакцин. Дані про вакцину від китайського виробника 
Sinopharm свідчать, що лінія клітин HEK293 не використовувалась на жодному етапі 
виробництва вакцини. Однак, також відомо, що з Європейських країн лише Угорщина 
затвердила вакцину виробника Sinopharm для рутинної вакцинації своїх громадян від 
COVID-19. 
Що означають морально заплямлені клітинні лінії? Яким чином сюди задіяні аборти? 
Морально заплямлені клітинні лінії – це біоматеріал, який використовується на різних етапах 
створення вакцин (розробка, виготовлення чи тестування) і є недопустимим з моральної 
точки зору (ембріональна лінія HEK 293), оскільки клітини походять від людських 
абортованих плодів. Такі вакцини не є «бездоганно чистими» і їхнє використання викликає 
етичні зауваги. 
Що означають відмінні рівні у моральній відповідальності за використання клітин, взятих 
з людських абортованих плодів? 
Коли йдеться про використання клітин абортованого плоду для створення клітинних ліній 
для вжитку у наукових дослідженнях – існують різні ступені відповідальності за співучасть у 
злі (пор. Dignitas Personae, 35). В організаціях, де використовують лінії клітин незаконного 
походження, відповідальність тих, хто приймає рішення про їх використання, та 
відповідальність тих, хто такого рішення не приймає, є різною (пор. Dignitas Personae, 
35; Звернення щодо моральності використання деяких вакцин проти Covid-19 Конгрегації 
доктрини віри, 1, https://www.facebook.com/theo.phil.ucu/posts/5371110869565590/). 
 
 



 
 
Рівень моральної відповідальності особи, яка знає про походження вакцини і її використовує, 
є суттєво іншим від рівня моральної відповідальності особи, яка використовує вакцину, не 
знаючи про спосіб її виготовлення. Слід наголосити на тому, що в такому випадку не йде  
 мова про пряму та безпосередню співпрацю у злі, а радше про непряму та віддалену. 
«Основною причиною вважати морально дозволеним використання цих вакцин є те, що вид 
співпраці у злі здійсненого аборту, з якого походять ці клітинні лінії (пасивна матеріальна 
співпраця), з боку тих, хто використовує отримані вакцини, є віддалений», – сказано 
у Зверненні Конгрегації доктрини віри (3). 
Також суттєво відмінним буде рівень відповідальності осіб чи громадян, які не мають 
жодного впливу на державне рішення щодо закупівлі тих чи інших вакцин, але для захисту 
свого здоров’я та життя змушені погоджуватися з обраними для них вакцинами. Важливо 
підкреслити, що найбільша відповідальність лежить на фармацевтичних компаніях, які, 
володіючи достатньою інформацію, займаються розробкою вакцин та вибором необхідних 
матеріалів, а також на владних структурах, які приймають необхідні рішення щодо щеплення 
та захисту життя своїх громадян. 
Чи визнання з боку Церкви моральної допустимості вакцин із заплямленими клітинними 
лініями означає, що Церква визнає моральність використання таких клітин? 
Визнання моральної допустимості цих вакцин не означає, що Церква визнає моральність 
використання заплямлених клітинних ліній. Така позиція Церкви радше зумовлена 
неможливістю на даний момент використання «етично бездоганних вакцин». Моральний 
дозвіл на використання таких клітин і, відповідно, вакцин пов’язаний з високим ризиком 
зараження, а також соціальною відповідальністю. 
Ватикан дав свою ствердну відповідь щодо можливості використання вакцин з огляду на 
високу смертність та складну ситуацію, викликану COVID-19: «Коли етично бездоганні 
вакцини проти Covid-19 недоступні (наприклад, у країнах, де вакцини без етичних проблем 
не надаються лікарям та пацієнтам, або де їх розподіл ускладнений через особливі умови 
зберігання та транспортування, або коли різні типи вакцин розповсюджуються в одній країні, 
але органи охорони здоров’я не дозволяють громадянам вибирати вакцину, якою потрібно 
робити щеплення), морально прийнятним є використовувати вакцини проти Covid-19, в 
дослідженнях та процесі виробництва яких вжиті клітинні лінії від абортованих плодів» 
(Звернення щодо моральності використання деяких вакцин проти Covid-19, 2). Водночас 
Церква закликає фармацевтичні компанії розробляти вакцини, які не створюють жодних 
етичних проблем ні медичним працівникам, ні особам, які роблять щеплення, і стверджує, 
що дозвіл використання етично не бездоганних вакцин ніяким чином не є підтримкою 
використання клітин абортованих ембріонів (пор. Звернення щодо моральності 
використання деяких вакцин проти Covid-19, 4). Вартує також підкреслити, що дозвіл 
Католицької Церкви використовувати небездоганні вакцини не є безумовним. Є кілька умов, 
при дотриманні яких таке використання є морально допустимим: 1) існує гостра необхідність 
захисту суспільства від поширення небезпечної хвороби і немає інших засобів це зробити, 
ніж через використання небездоганних вакцин; 2) ті, які використовують вакцини, 
виготовлені на клітинній лінії абортованої дитини, повинні протидіяти аборту як такому; 3) 
вакцинування повинне бути добровільним. 
Що Ви можете сказати про вакцинацію в контексті відповідальності за власне здоров’я 
та за здоров’я інших? 
Вакцинація є важливим досягненням суспільства та медичної науки. Саме завдяки вакцинам 
вдалося подолати багато небезпечних хвороб. Однак при виборі вакцин необхідно 
 
 
 



 

 враховувати їхню якість, а також етичні аспекти. Для ефективної імунізації населення 
необхідно, щоб 95% суспільства були вакцинованими. Вакцинація, водночас, не може бути 
здійснена в примусовому порядку. 

Необхідно створювати такі умови та обставини, в яких людина буде свідома та 
відповідальна не лише за власне здоров’я, але й також за благо суспільства: «Вакцинація, 
як правило, не є моральним обов’язком, і тому вона повинна бути добровільною. У будь-
якому випадку, з етичної точки зору, моральність вакцинації залежить не тільки від обов’язку 
захищати власне здоров’я, а й від обов’язку сприяти спільному благу» (Звернення щодо 
моральності використання деяких вакцин проти Covid-19, 5). Основною метою вакцинації 
є сприяння охороні здоров’я та життя як окремої особи, так і цілого суспільства. 

https://www.vaticannews.va/uk/world/news/2021-02/shkola-bioetyky-ucu-pro-vakczyny-vid-covid-
19-ta-etychni-vyklyky.html?fbclid=IwAR2pCXQJFs6DbIIp_p3dm5NNF7-
z66qeqGxKAIoL8BDHqR-_bVXJYl6ZVus 

 

Interesting analogy: 

- When God wanted to create fish, He turned to water (Book of Being, see. 1). 

- When God wanted to create trees, He turned to the earth. 

- When God wanted to create man, He turned to Himself. 

- And God said, ′′ Let's create a man according to our image and our 
likeness ". 

Pay attention: 

- If you take fish out of the water, it will die; and when you pull a tree out 
of the ground, it dies too. 

- The same way when a man separates from God, he dies. 

- God is the source of our lives. We are created to live in His presence. 

- We need to be the only one with Him, because only in Him exists life. 

- Let's remember that water without fish remains water, and fish without 
water is nothing. 

- The soil without a tree remains soil, and the tree without soil is nothing. 

- God without man remains God, but a man without God is nothing. 

God bless us all ". 
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