
SERVICE SCHEDULE 
 

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

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

SUNDAY:   8:00 AM; 10:00 AM (Ukrainian) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bulletin Sponsorship* - $5 per week 
 
 

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

 

     St. Michael The Archangel 
      Ukrainian Catholic Church 

 

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

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

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

 

Very Rev. Pawlo Martyniuk    o. Pavlo Martynqk 

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

Children's First Holy Communion Program Director: Irene Bobriwnyk 
 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ! 

  PRAISED BE JESUS CHRIST!     
 

  July 24, 2022 

7-ma NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA    

7TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

 Tone 6  Ap./Ep. Rym./Rom. 15:1-7;   Wv./Gospel  Mt./Math. – 9:27-35. 

 

 



This Billetin is sponsored by Mr. Jaroslaw & Mrs. Catherine Zastawsky                        
 

7-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA 
7TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

The Holy Martyrs Borys and Hlib 

Tone 6  Ap./Ep.  Rym./Rom. 15:1-7;   Wv./Gospel  Mt./Math. – 9:27-35. 
Sat.    07/23   4:00PM   For Parishioners  * Pro Populo   
Sun.   07/24   8:00AM    Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в Україні   
                   10:00AM   Ivan & Antonina GUDZ – req. by Teresa Gluch                                  
 

 

 

8-ma NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA 
8TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

Tone 7    Ap./Ep.  1Kor./1 Corinth. 1:10-18;   Wv./Gospel  Mt./Math. – 14:14-22. 
Sat.    07/30   4:00PM   For Parishioners  * Pro Populo    
Sun.   07/31   8:00AM   Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в Україні  
                    10:00AM   Maria MYCHALCZAK,(1st Anniversary) – req. by daughter Lyudmyla & Family 
 

9-ta NEDIL| PO ZISLANNI SV|TOHO DUXA 
9TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

Post-Feast of the Transfiguration 

Posv\tt\ Preobra]enn\ H.N.I. Xrysta 

                     Tone 8  Ap./Ep. 1Kor./1 Corinth. 3:9-17;   Wv./Gospel  Mt./Math. – 14:22-34. 
  

Sat.    08/06     4:00PM     For Parishioners  * Pro Populo   
Sun.   08/07     8:00AM     Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в Україні 
                                                                                                                                       10:00AM     Божественнa Літургія за парафіян і мир та єднiсть в Україні                                         

 

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. 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. 
 
 

07/25 Monday  There is no offered intention 
07/26 Tuesday  There is no offered intention 
07/27 Wednesday  7:00PM  MOLEBEN * MOLEBEN   Молитва за перемогу українського народу   
07/28 Thursday  9:00AM Jerry P. DYTIUK,(40th Day Memorial) –  req. by Nadia Ratycz  

07/29 Friday   7:00PM  MOLEBEN * MOLEBEN   Молитва за перемогу українського народу    

07/30 Saturday  There is no offered intention     

08/01 Monday   There is no offered intention                                                
08/02 Tuesday   There is no offered intention                                         
08/03 Wednesday          7:00PM  MOLEBEN * MOLEBEN   Молитва за перемогу українського народу                                                        

08/04 Thursday   There is no offered intention                                                                                           
08/05 Friday    7:00PM  Mothers in Prayer / Матері в молитві. (Божественна Літургія за дітей) 
08/06 Saturday   PREOBRA}ENN| HOSPODA I BOHA NAШOHO ISUSA XRYSTA 

       TRANSFIGURATION OF OUR GOD AND SAVIOR JESUS CHRIST 
 

   Blahoslovenn\ per'oplodiv po zaamvonnij molytvi. 
     Blessing of the first fruits of the season after the Ambon Prayers 
 

  9:00AM   For Parishioners  * Pro Populo      
 

You were transfigured on the mountain, O Christ our 
God,  revealing as much of Your glory to Your Disciples 

as they could behold.  Through the prayers of the 
Mother of God,  let Your everlasting light also shine 
upon us sinners.  O Giver of Light, glory be to You. 



 

 
�  SERDE?NO VITAWMO vsix naшyx parafi\n, `o sv\tkuvatymut; u lypni-serpni 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 July-August. 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, July 24th 2022, through July 30th 2022, in Memory of 
Bronislaw HANCHUK, by Roman and Martha Uzdejczyk & Family. 
 
 

�  НАПРЕСТОЛЬНА СВІЧКА       ALTAR CANDLE  An offering has been made for the Altar 
Candle Light to be lit for one (1) week, beginning Sunday, July 24th 2022, through July 30th 2022, 
in Memory of Walodymyr UZDEJCZYK, by  Roman and Martha Uzdejczyk & Family. 
 

 

�  НАПРЕСТОЛЬНА СВІЧКА       ALTAR CANDLE  An offering has been made for the Altar 
Candle Light to be lit for one (1) week, beginning Sunday, July 31st 2022, through August 6th 2022, 
in Memory of Maria CIUPKA,(Remembrance of her birthday), by Lesia O. Ciupka Bongiovanni.                       
 
�  SERDE?NO VITAWMO! CONGRATULATIONS to Paul Alexander Bzowyckyj and Khrystyna 
Nekhai, whose son Damian Alexander Bzowyckyj were Baptized and Chrismated on Saturday, 
July 16, 2022.  Na Mnoha\ i Blaha\ Lita! For Many and Happy Years. 
 
�   SUMMER GIVING… 
Remember that we never take a vacation from God, or from our obligation to attend Divine 
Liturgy.  When traveling, make sure you check out the Mass schedule for the area churches 
and attend Divine Liturgy. 
Please remember as well, that while parishioners may be away and on vacation, the parish 
is not.  Expenses continue as thay do throughout the year.  Please remain consistent in your 
gifts to St. Michael’s Parish.  Your weekly Sunday offering is important to our financial well-
being.  If you are away, (especially during summer) we appreciate it when you forward your 
“make-up” donations.  The financial stability of the parish counts on regular Sunday 
contributions.  Please continue to be generous. 

 

�   STAMFORD DIOCESE CHARITIES APPEAL     2022 
This year the month of June is the start of the Stamford Diocese Charities Appeal for 2022. 
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 
 

�   EPARXIAL:NYJ XARETATYVNYJ FOND  2022 
Z mis\c\ ?ervn\ my po/ynawmo zbirku na xarytatyvnyj fond naшo[ Eparxi[ - `o w 
nadzvy/ajno va]lyvoq ta najbil;ш vidpovidal;noq zbirkoq dl\ usix naшyx  



 
 
parafij Stemfords;ko[ Diwcezi[.  Finansovyj fond z ciw[ zbirky w osnovoq 
utrymann\ cilo[ Eparxi[ ta usix [[ instytucij (Eparxial;no[ kancel\ri[, seminari[, 
muzeq, biblioteky ta inшyx cerkovnyx ta hromads;kyx orhanizacij.) Z c;oho fondu 
naшa Eparxi\ tako] daw po]ertvy na potreby Ukra[ns;ko[ Katolyc;ko[ Cerkvy 
ta ukra[ns;kyx orhanizacij v Ukra[ni, Wvropi, Azi[ i Pivdennij Ameryci. ~yro 
prosymo buty ]ertvennymy ta dopomohty vykonaty naш parafial;nyj obov#\zok 
dl\ Eparxi[. Prosymo vypysuvaty Va'i /eky na cerkvu Sv. Arxystratyha 
Myxa[la 

DONATION TO THE DIOCESE APPEAL PAST TWO WEEKS 
 

$100.00 Mr. John Fedytnyk; 
$100.00*** Mr. & Mrs. Roman Husyak; 
$100.00 Mr. & Mrs. Roman Kolinsky; 
$200.00 Mr. & Mrs. Borys Krupa; 
$50.00 Mr. & Mrs. Bohdan Skoplyak; 
$100.00 LTC & Mrs. Wiroslaw Snihurowych; 
$100.00 Mr. & Mrs. Ihor Stefak; 
$100.00 Mr. & Mrs.  Michael Wichkowsky; 
$200.00 Mr. & Mrs. Jaroslaw Zastawsky; 
$150.00 Mr. & Mrs. Mykola Zawerbnyy; 
 

 

Year-to-date Total $7,615.00 
 

Thank You for Your kind generosity 
 

� ПОЖЕРТВА НА ЦЕРКВУ / CHURCH DONATION 
  

In Memory of Jerry P. Dytiuk 
 

$100.00 Mr. & Mrs. Hryhory Jakymiw 
 

 

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

 

�  SV|TO-USPENS:KA PRO~A � HOLY DORMITION PILGRIMAGE 

C;oho roku, 13-14-ho serpn\ vidbudet;s\ 68-ma Sv\to-Uspen;ska Pro`a do Sester 
Slu]ebnyc; v Slovcburg N.J.  Prosymo na`yx parafi\n vz\ty najaktyvni`u u/ast; 
i cij najbil;`ij duxovnij pro`i na`o[ Eparxi[.     Bil;'e informaci[ na do'ci oholo'en;. 
 

HOLY DORMITION PILGRIMAGE The Immaculate Conception Province of the Sisters 
Servants of Mary Immaculate cordially invites you for the 68th annual Holy Dormition 
Pilgrimage in Sloatsburg, New York on August 13 & 14, 2022.  Please check the “Bulletin 
Board” for more information. 

 

Святе Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. 
 

Шостого серпня наша Церква святкує празник світлого Господнього Преображення. 
Завдання цього празника — звеличувати славну подію Преображення з життя Ісуса 
Христа, яке деякі святі Отці називають другим Богоявленням. Важливість події видно з 
того, що її записали аж три євангелисти: Матей, Марко й Лука. Тож погляньмо на подію 
Преображення, на установлення празника та на дух його богослужби. 

$9,000.00

$7,615.00

$6,500.00

$7,000.00

$7,500.00

$8,000.00

$8,500.00

$9,000.00

$9,500.00

7/24/2022

***  Direct Deposit to Stamford  

        Account by Credit Card 

 

**   Direct Deposit to Stamford 

        Account by Check 



 
 
 
Коротка історія   Святкування цього празника сягає IV ст. В цьому часі св. Єлена, мати 
цісаря Костянтина Великого, збудувала храм на горі Тавор у честь Господнього 
Преображення. Від VI ст. цей празник урочисто святкується у Східній Церкві під назвою „ 

 Господнього Преображення”. В Західній Сирії у VIII столітті він називався „Празником 
Тавору” 

 

Первісно празник Преображення святковано в місяці лютому. Одначе тому, що цей 
радісний празник звичайно випадав у часі Великого Посту, а це було незгідне з духом 
посту й покути, то його перенесено на день 6 серпня. Чому якраз на цей день? Історик 
Євсевій і св. Іван Дамаскин є тієї думки, що Господнє Преображення відбулося 40 днів 
перед Христовою смертю. Тож св. Церква йдучи за цією думкою, перенесла цей празник 
з місяця лютого на 6 серпня тому, бо 40 днів пізніше, це є 14 вересня, випадає празник 
Воздвиження Чесного Хреста — пам'ять Христових мук і смерті. 
Празник Преображення належить до 12 великих празників нашої Церкви. Він має один 
день перед і сім днів попразденства. Стихири й канони празника уложили св. Іван 
Дамаскин і Косма Маюмський. 
Цей празник припадає у тому часі, коли доспівають плоди землі. І від найдавніших часів 
у Східній Церкві того дня на подяку Богові буває благословення первістків 
 земних плодів. Цей звичай перейняла християнська Церква від Старого Завіту, який 
приписував приносити первістки плодів до Господнього Храму. Звичай благословити в 
церкві первоплоди вже приписують Апостольські правила з кінця III ст. 
 
Дух Богослужби Празника 

З богослужби празника випромінює духовна радість, подив Христовій 
величі, силі й славі та прослава Його божества. 
Господнє Преображення несе всім вірним неземну радість. "Все днесь 
наповнилося радістю, — співаємо на утрені, — бо Христос 
преобразився перед учнями". А з тією радістю йде в парі великий 
подив для сили і слави переміненого Христа. "Перед Твоєю смертю, 
Господи, — каже стихира на вечірні, — в часі Твого Преображення 
гора стала небом і облак простягнувся наче намет, і Отець свідчив про 
Тебе. Там був Петро з Яковом і Йоаном, які мали бути з Тобою при 
Твоїм ув'язненні, щоб, бачивши Твої чуда, не побоялися Твоїх 
страстей". На стихословії утрені читаємо: "Ісусе, Ти перемінився на 
горі Тавор і світлий облак прийнявши вид намету покрив апостолів 

Твоєю славою. А вони, безначальний Спасе Христе Боже, впали на землю, бо не могли 
знести світлости недоступної слави Твого обличчя. Ти, що тоді засіяв їм своїм світлом, 
просвіти душі наші". 
 

Та головний зміст і мета празника Преображення є глибоко догматична: визнати і 
прославити Христове божество. На стиховні утрені передпразденства читаємо:  
"Прийдіть, вийдім на святу гору і вірою побачимо пресвітле Господнє Преображення. 
Йому вірно поклонімся і закличмо: "Ти Бог єдиний, що воплотився і обожив людський рід". 
"Той, Хто колись, — каже стихира на вечірні, — говорив з Мойсеєм символами на горі 
Синай "Я є Той, Хто є", сьогодні на Таворській горі преобразився перед учнями..., 
говорячи з Христом Мойсей і Ілля засвідчили, що Він є Господом живих і мертвих та що 
Він — Бог, який говорив колись через Закон і Пророків". На хвалитних стихирах утрені ми  



 
 
 
Його славимо: "Ти, що від віків є Бог — Слово, який одягаєшся світлом наче ризою, 
преобразився перед своїми учнями, та понад сонце, Ти Спасе, засіяв". У шостій пісні 
канону сказано: "Тебе пізнали славні апостоли як Бога на Таворі, Христе, зчудувалися і 
приклонили свої коліна". Маючи перед очима славу Христового божества, свята Церква 
закликає своїх вірних, щоб духом вийшли на гору Тавор і були свідками Його переміни: 
"Прийдіть, — каже литійна стихира, — вийдім на гору Господню, у дім Бога нашого, і 
побачимо славу Його Преображення, славу як Єдинородного від Отця. Приймім світло 
від світла та піднесені духом, Тройцю Єдиносущну прославмо на віки". 
 

Holy Transfiguration of our Lord God and Saviour Jesus Christ 
In the third year of His preaching, the Lord Jesus often spoke to 
His disciples of His approaching passion but at the same time of 
His glory following His suffering on the Cross. So that His 
impending passion would not totally weaken His disciples and that 
no one would fall away from Him, He, the All-wise, wanted to 
partially show them His divine glory before His passion. For that 
reason, He took Peter, James and John with Him and, with them, 
went out at night to Mt. Tabor and there was transfigured before 
them: “And His face shone as the sun and His garments became 
white as snow” (St. Matthew 17:2). There appeared along side 
Him, Moses and Elijah, the great Old Testament prophets. And, 

seeing this, His disciples were amazed. Peter said: “Lord, it is good for us to be here: if You 
will, let us make here three tabernacles; one for You, one for Moses and one for Elijah” (St. 
Matthew 17:4). While Peter still spoke, Moses and Elijah departed and a bright cloud 
overshadowed the Lord and His disciples and there came a voice from the cloud saying: “This 
is my beloved Son in whom I am well pleased; hear Him” (St. Matthew 17:5). Hearing the voice, 
the disciples fell to the ground on their faces as though dead and remained that way, lying in 
fear, until the Lord came near to them and said: “Arise and be not afraid” (St. Matthew 17:7). 
Why did the Lord take only three disciples on Tabor and not all? Because Judas was not worthy 
to behold the divine glory of the Teacher, Whom he will betray and the Lord did not want to 
leave him [Judas] alone at the foot of the mountain so that the betrayer would not, by that, 
justify his betrayal. Why was our Lord transfigured on a mountain and not in a valley? So as to 
teach us two virtues: love of labor and godly-thoughts. For, climbing to the heights required 
labor and height represents the heights of our thoughts, i.e., godly-thoughts. Why was our Lord 
transfigured at night? Because, the night rather than the day is more suitable for prayer and 
godly-thoughts and because the night, by its darkness, conceals all the beauty of the earth and 
reveals the beauty of the starry heavens. Why did Moses and Elijah appear? In order to destroy 
the error of the Jews, as though Christ is one of the prophets; Elijah or Jeremiah or some other 
that is why He appears as a King above the prophets and that is why Moses and Elijah appear 
as His servants. Until then, our Lord manifested His divine power many times to the disciples 
but, on Mt. Tabor, He manifested His divine nature. This vision of His Divinity and the hearing 
of the heavenly witness about Him as the Son of God, should serve the disciples in the days 
of the Lord’s passion, in strengthening of an unwavering faith in Him and His final victory.  

 



 

Blessing of First-Fruits at the Feast of the Transfiguration 

On the feast of the Transfiguration the Church blesses the first-fruits of the harvest both as a 
giving back to the Lord what is His and has come from Him (1 Chronicles 29:14) and as 
acelebration of the promise of the final transfiguration of all things in Christ. The Divine Light 
glimpsed by the Apostles on Mount Tabor will transform all creation to its most perfect flowering 
and fruitfulness. 

In Constantinople and the Greek world grapes were placed on a table in the center of the 
temple and offered and blessed at the end of the Divine Liturgy and then partaken of by the 
faithful. Over time this blessing was extended as other first-fruits were brought to be offered 
and blessed. The Trebnyk (Euchologion or Book of Needs) offers several different prayers, 
one of which is offered here: 

Молитва митрополита Андрея Шептицького за кращу долю українського народу 
 

Всемогутній, безсмертний Боже, Отче Господа нашого Ісуса Христа! Ти страшний у 
Твоєму гніві, але безконечно добрий у Твоєму милосерді! Ти зсилаєш на наш грішний 
людський рід тяжкі допусти і тяжкі терпіння. 

Ти й на наш нарід зіслав такі терпіння, що їх не знали наші батьки. Ми мусимо гірко 
трудитися, щоб здобути собі насущний хліб. Віримо і надіємося, що тяжкі ті допусти зіслав 
Ти на людський рід як досвід, а не як кару. 

Грішних твоїх синів Ти не відтручуєш, не відвертаєш твого пресвятого обличчя від їх долі, 
бо не хочеш смерти грішника, а його навернення та спасення. 

Тому надіємося, що всі терпіння, що їх доводиться нам у житті зносити з милосердної 
Твоєї волі, допущені для нашого добра. Ми віримо й надіємося, що покаянням, щирою 
молитвою і щирим прийманням Найсвятіших Таїнств зможемо заслужити собі на те, що 
скоротиш час досвіду і терпінь, що милосердним оком споглянеш на твоїх дітей, що даси їм 
витривати з благодаттю у злиднях теперішнього життя і всемогутньою Твоєю волею 
положиш край нашим терпінням. 

Дорогоцінною кров’ю твого Сина бажаємо надолужити Тобі за всі гріхи наших батьків і 
братів. Через руки наших священиків жертвуємо Тобі безкровну жертву пресвятої 
Євхаристії, що є повторенням і відновленням хресної жертви Твого Сина і Бога, Спасителя 
нашого Ісуса Христа. 

Прийми цю жертву надолуження за всі гріхи людей, прийми наші благальні прохання про 
милосердя і твою святу благодать. 

Умилосердися над усіма тими, що терплять. Даруй їм ласку терпеливо зносити гірку долю 
і через терпеливість заслужити на пільгу в терпіннях і перемогу в цьому смертному житті та 
на блаженство вічности. 

 

7 СПОСОБІВ ПОЧЕРПНУТИ ЯКОМОГА БІЛЬШЕ ВІД УЧАСТІ З ЛІТУРГІЇ   
Пон, 27/06/2022 

 

Звички і рутина формують наш досвід і наше життя. Це також стосується участі в Літургії, яка 
може стати для тебе чимось більшим, ніж просто звичкою. Участь в Літургії – це найвища 
форма молитви, і вона повинна бути духовною зустріччю з Христом. 
Вартує переосмислити звиклу схему участі в Літургії для того, щоб більше розуміти її і 
приймати ті дари, які нам даються під час Служби Божої. 
Святий Іван Віаней колись сказав: «Якби ми насправді розуміли Літургію, то померли б від 
радості». 



 
 

Ми пропонуємо тобі 7 лайфхаків як отримати якомога більше від участі в Літургії: 
1. Постанови ніколи не пропускати Літургію 
Скажи голосно до Бога і до своєї сім’ї: «Я і мій дім служитимемо Господеві» (Іс. Нав. 24,15). 
Нехай Літургія стане першим пунктом твого плану на вихідні, а саме - неділю. Якщо тобі 
потрібно в неділю поїхати за місто, дізнайся де там є церква і коли в ній правиться Літургія. 
Якщо немає такої інформації – не їдь. 
2. Готуйся до Літургії 
Заздалегідь прочитай текст біблійних уривків, які читатимуть на Літургії (в інтернеті є безліч 
ресурсів, де їх можна знайти: просто загугли «літургійні читання УГКЦ чи РКЦ»). Прочитавши 
і роздумавши над цим текстом наперед, ти зможеш підготувати в своєму серці ґрунт, в яке 
буде посіяне Слово під час Літургії. 
3. Прийди до храму за 5-10 хвилин до початку 
Завжди може виникнути безліч причин для того, щоб ти спізнився на початок Літургії на 
кілька хвилин. Тому плануй так, щоб ти стояв (чи сидів) у храмі вже хоча б за 5 хвилин до 
початку, щоб заспокоїтись, зосередитись і відкрити своє серце для того, що Бог готує для 
тебе впродовж цієї Літургії. Зрозумій, що якщо ти запізнюєшся чи виходиш раніше, ніж 
завершення, то показуєш таким чином, що для тебе щось інше – важливіше, ніж повна 
участь в Літургії. 
4. Одягнись гарно 
Ми завжди гарно одягаємось, коли ідемо на важливу для нас зустріч чи для урочистої 
нагоди. Цей невеликий акт приготування є свідченням для інших того, що я готуюсь до чогось 
важливого для мене. Одного разу моя маленька племінниця подивилась на свого тата і 
сказала: «Церква». Він був одягнений в сорочку і піджак, тому вона вирішила, що він 
збирається до Церкви. 
5. Бери активну участь в Літургії 
Бери активну участь у відправі Літургії. Впевнено промовляй слова вірних, співай, уважно 
слухай, швидко переключай свою увагу від того, що може тебе відволікати, залишайся в 
храмі до того часу, коли завершиться остання пісня, будь прикладом для твоєї сім’ї і парафії. 
6. Не поспішай виходити з храму 
Після завершення Літургії виділи кілька хвилин для того, щоб подякувати Богові. Привітайся 
з вірними, що виходять з храму поруч з тобою. Не одна дружба на все життя розпочалась з 
привітання у храмі. 
7. Виходь із визначеною метою 
Чи ти виходиш з Літургії із визначеною місією? Є безліч людей, які дуже потребують того, що 
маєш ти. Перед тим, як вийти з храму, перед тим, як перехреститись, перед тим як вимкнути 
сигналізацію в автомобілі на парковці, визнач свою ціль, мету, свій план. Кого ти запросиш 
піти з тобою до церкви наступного тижня? Кому на роботі чи в школі спробуєш дати свідчення 
своєї віри? Над чим тобі особисто ще слід попрацювати? Як ти будеш намагатись не 
розгубити ту благодать, яку отримав, впродовж наступних годин чи днів? Питання не полягає 
в тому, чи була тобі надана сила під час Літургії, а в тому чи ти сприймаєш ту силу, що існує 
всередині тебе – і що ти плануєш з нею робити? 
Поглянь навколо у світі. Там – расизм, ненависть, насильство. Здається, що люди все 
більше і більше віддаляються один від одного і кожен ховається у своїй норі. Нам потрібний 
Ісус. Нам потрібна Літургія. Нам слід об’єднатись в одне тіло Христа. 

Переклад і адаптація: «Католицький оглядач» за матеріалами catholic-link.org 

 
http://catholicnews.org.ua/7-sposobiv-pocherpnuti-yakomoga-bilshe-vid-uchasti-z-liturgiyi 

 
 

 



The Ukrainian National Home of Hartford is sponsoring its first ever 
 

American Red Cross Blood Drive 
 

on Tuesday, August 2, 2022, from 1:00PM - 6:00PM 
 

Ukrainian National Home of Hartford, 961 Wethersfield Ave.  Hartford, CT 
 

Please schedule your appointment now.  
You will note the slight time change, done to accommodate those needing after work hours. 

 
To schedule your appointment, call 1-800-733-2767 (1-800-redcros) or  

visit www.redcrossblood.org.  
The sponsor code UNHH will get you directly to this blood drive.  

 
If you have questions or would like to volunteer at the registration table or snack table, 

please email christinejak@yahoo.com. 

 
Thank you for your participation at this UNHH blood drive.   

In addition to increasing the supply of much needed blood here in CT,  
this blood drive is a way of showing gratitude and thanks to our local community  

for its overwhelming support at the collection drive held for those affected by the war in Ukraine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
UKRAINIAN NATIONAL HOME 

HARTFORD, CT 
 

http://www.redcrossblood.org/
mailto:christinejak@yahoo.com


 

     St. Michael’s Ukrainian Catholic Church                                                                                               July 24, 2022 
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For your AD info, message 

Call 860-525-7823 or 

st-michael@att.net 

 

 

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) 



Our Loving Mother, 
Under Your Patronage, 
Welcome Your children, 

We beseech You!

Most Rev. Paul Chomnycky, OSBM, 
Bishop of the Eparchy of Stamford

Homilist 

Most Rev. Bohdan Danylo
Bishop of the Eparchy of Parma

Presenter
“I was hungry, and you gave me food, I was 

thirsty, and you gave me drink. I was a 
stranger and you welcomed me,…” God calls 

us to give them hope. - Mt. 25: 35



 

68th Holy Dormition (Assumption) Pilgrimage 
 August 13-14, 2022 

Sisters Servants of Mary Immaculate 

Sloatsburg, New York 
 

Theme: “Our Loving Mother, Under Your Patronage, Welcome Your children, 

We beseech You!” 
 

Saturday, August 134h  

 12:00 pm - Food Available  

 1:00 pm - Akathist to the Mother of God – The V. Rev. John S. Custer, SSL, SThD,  

    St. Michael Parish, Passaic, NJ 

                            Blessing of Holy Water 

 2:00 pm  - Most Rev. Bohdan Danylo – Bishop of the Eparchy of Parma 

 3:30 pm  - Blessing of the Sick – bottom of Grotto under tent 

                - Blessing of Religious Articles – front of St. Joseph’s Home 

 5:00 pm  - Divine Liturgy – Most Rev. Kurt Burnette – Bishop of Byz. Passaic Eparchy          

–  main celebrant / homilist 

- Cantors:   

         7:30 pm - Panakhyda – Blessed Mother’s Circle in front of St. Mary’s Villa 

 8:00 pm - Moleben to the Mother of God with candlelight procession - Grotto 

                  - Most Rev. Kurt Burnette – Bishop of Byz. Passaic Eparchy   

                -main celebrant / homilist   
                                                    

      Sunday, August 14th  

          *Confessions will be available throughout the day beginning at 8:00 am* 

 8:30 – 9:30 am - Materi Molitvy / Mothers in Prayer – Rosary / Singing   

10:30 am   - Pontifical Divine Liturgy with procession to the Grotto  

 - blessing of flowers 

- Most Rev. Borys Gudziak – Metropolitan Archbishop  

- Most Rev. Paul Chomnycky, OSBM, Bishop of the Eparchy of Stamfor  -  Homilist 

 - Most Rev. Bohdan Danylo – Bishop of the Eparchy of Parma  -  Presenter       

- Most Rev. Andriy Rabiy – Auxiliary Bishop of the Archeparchy of   

                    Philadelphia                                   

           -Choir:  Seminarians of Saint Basil Seminary, Stamford, CT 

1:30 pm  -  Blessing of the Sick – Grotto steps 

                  - Blessing of Religious Articles  - front of St. Joseph’s Home 

2:00 pm  -  Presentation –  Most Rev. Bohdan Danylo  

      – Bishop of the Eparchy of Parma                   

2:30 pm  - Stations of the Cross – Basilian Fathers                   

3:30 pm  - Moleben to the Mother of God – Grotto altar – Fr. Volodymyr Radko,  

        - Archeparchy of Philadelphia 

        - Blessing of cars and buses  

 

Rev. Taras Chaparin - Pilgrimage Spiritual Moderator 
 



68ма Успеньська Проща 
13-14 серпня, 2022 

Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії 
 Слоцбург, Нью Йорк 

 

Тема:  

«Наша Любляча Мати, благаємо Тебе,  

прийми своїх дітей під Твій Покров!» 
 
 

Субота, 13 серпня 
12 год. Пп. Обід 
1:00 пп     Акафіст до Матері Божої – о. Іван Кастар, парафія св. Михаїла-Пассайк, 
НЖ. 

        Дяки:   
2:00    Презентація – Владика Богдан Данило, єпарх Пармський 
3:30    Благословення хворих – підніжжя Гротто під накриттям 

     Благословення релігійної атрибутики 
5:00    Свята Літургія –    Владика Курт Бурнетт – Епарх Пассейку 
             Дяки:   
7:30    Панахида – кільце Пресвятої Богоматері навпроти вілли св. Марії 
8:00    Молебен до Матері Божої/процесія з свічками – Гротто 

      Владика Курт Бурнетт – Епарх Пассейку 
  

Неділя, 14 серпня 
                         Сповідь доступна протягом усього дня з 8:00 год. ранку 
8:30 – 9:30 Матері Молитви – Вервиця/спів 
10:30     Архиієрейська Свята Літургія з процесією – благословення зілля 

    Архиєп. Борис Гудзяк, Митрополит для українців у США 
    Вл. Павло Хомницький, ЧСВВ, єпарх Стемфорду – проповідник 
    Вл. Богдан Данило, єпарх Пармський 

           Вл. Андрій Рабій, єпископ-помічний Філадельфійської Архиєпархії 
 Хор: Студенти Семінаристи Семінарії Святого Василія Великого                     
Стемфорд, Кт 

1:30 пп.  Благословення хворих – сходи напроти Грото 
      Благословення релігійної атрибутики – напроти св. Йосифа 

2:00     Презентація – Владика Богдан Данило, єпарх Пармський  
2:30     Хресна Дорога, оо. Василіяни 
3:30     Молебень до Матері Божої – Гротто – о. Володимир Радькo   

- Філадельфійської Архиєпархії 
 

Благословення машин та автобусів 

 
о. Тарас Чапарін – духовний модератор прощі 


